Eindhoven University of Technology

MASTER
Innovatieve maltechnieken voor prefab betonnen balkonplaten

Gerlings, L.J.W.
Award date:
2016

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

Innovatieve maltechnieken
voor prefab betonnen balkonplaten
AFSTUDEERRAPORT

Auteur:
Studentnummer:
Datum:
Begeleiding TU/e:

Begeleiding Geelen Beton:

L.J.W. (Luc) Gerlings
0832341
19 juli 2016
prof.dr.ir. T.A.M. (Theo) Salet
dr.ir. E.W. (Eric) Vastert
Ing. C.M. (Cor) de Bruijn
ir. J. (Jac) Thijssen
Ing. T. (Thijs) Pingen

Geelen Beton

Technische Universiteit Eindhoven

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

Afstudeerrapport Luc Gerlings

pagina 2/120

Afstudeerrapport
INNOVATIEVE MALTECHNIEKEN VOOR
PREFAB BETONNEN BALKONPLATEN

Auteur:
Studentnummer:
Vaknaam:
Datum:

L.J.W. (Luc) Gerlings
0832341
Afstudeerrapport
19 juli 2016

Onderwijsinstelling:
Faculteit:
Master:
Afstudeerrichting:

Technische Universiteit Eindhoven
Bouwkunde
Architecture, Building and Planning
Building Technology

Gastbedrijf:

Geelen Beton

Afstudeercommissie:
Voorzitter:
Hoofdbegeleider:
Medebegeleider:
Bedrijfsbegeleider:
Bedrijfsbegeleider:

prof.dr.ir. T.A.M. (Theo) Salet
dr.ir. E.W. (Eric) Vastert
Ing. C.M. (Cor) de Bruijn
ir. J. (Jac) Thijssen
Ing. T. (Thijs) Pingen

Geelen Beton

Afstudeerrapport Luc Gerlings

Technische Universiteit Eindhoven

pagina 4/120

Geelen Beton

Technische Universiteit Eindhoven

Voorwoord
Voor u ligt het afstudeerrapport behorende bij het afstudeertraject van de mastertrack Building
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maltechniek. De bevindingen in dit rapport vormen een representatie van de processen zoals deze
hebben plaatsgevonden op het project Zeeburgereiland Blok 9. De productie van prefab betonnen
balkonplaten van ditzelfde project hebben als basis gediend voor de inleiding, onderzoek, ontwerp en
uitwerking.
Dit rapport is mede tot stand gekomen door visies en inzichten van vele personen. Graag wil ik hen
dan ook bedanken voor hun bijdrage aan dit rapport en het afstudeertraject. Graag wil ik Jac Thijsen
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geholpen bij mijn afstudeerrapport hartelijk danken voor de gegeven input.
Met trots en voldoening kijk ik terug op een geslaagd afstudeertraject van een prachtige studie- en
studententijd!
Wanssum, juli 2016
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Samenvatting
De aanleiding voor dit afstudeerrapport is het afstudeertraject van de mastertrack Building Technology
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderwerp van dit afstudeerrapport is Innovatieve
maltechnieken voor prefab betonnen balkonplaten uitgevoerd bij Geelen Beton te Wanssum. Aan de
hand van observaties zijn de vele problemen in kaart gebracht, waarna deze gespecificeerd zijn naar
een probleemstelling. In de probleemanalyse is naar voren gekomen dat de huidige maltechniek zijn
grenzen bereikt heeft en dat deze in combinatie met een kleine seriegrootte en onbekende
omsteltijden leidt tot hogere kosten, een langere productietijd en verlies van kwaliteit. Op basis van
de probleemanalyse is een doelstelling geformuleerd:
“Het ontwikkelen van een maltechniek voor het produceren van prefab betonnen balkonplaten, die
voldoet aan alle technische- en kwalitatieve eisen van de huidige maltechniek, die geschikt is voor
kleine seriegroottes en waarmee een kostenreductie van ≥5% ten opzichten van de huidige integrale
kosten kan worden behaald, zonder dat de arbeidsomstandigheden zullen verslechteren”.
Het afstudeeronderzoek is gefocust op de productie van prefab betonnen balkonplaten. Deze keuze is
gemaakt omdat Geelen Beton constateert dat vooral tijdens de productie van balkonplaten
knelpunten optreden, terwijl deze bij de productie van wandelementen, kolommen en vloeren niet of
nauwelijks optreden. De productie van een prefab betonnen balkonplaat voor het werk
Zeeburgereiland Blok 9 te Amsterdam zal als referentie dienen voor het gehele afstudeertraject.
Om de doelstelling te kunnen behalen is een onderzoek uitgevoerd. Om duidelijk te krijgen welke
mogelijke maltechnieken geschikt zijn voor de productie van prefab betonnen balkonplaten, zijn
verschillende modelmakerijen en prefab betonproducenten benaderd. Hierdoor zijn zeven
verschillende maltechnieken in kaart gebracht op het gebied van techniek, kwaliteit en financiën. De
zeven maltechnieken zijn: staal, QSC, rubber, zand, EPS, was en vacuümvormen.
Door deze maltechnieken in kaart te brengen op het gebied van techniek, kwaliteit en financiën,
ontstaat een duidelijk en overzichtelijk beeld van iedere maltechniek op zich. De technische-,
kwalitatieve- en financiële aspecten zijn onderverdeeld in verschillende subcategorieën, zodat een
uitgebreide toetsing plaats vindt. Deze toetsing is onderbouwd aan de hand van interviews met de
betrokkenen van de desbetreffende modelmakerij of prefab betonproduct welke ervaring heeft met
de maltechniek.
Aan de hand van de beoordelingscriteria kan een deelconclusie getrokken worden over de
maltechnieken. Zo wordt een selectie gemaakt over welke maltechnieken mogelijk geschikt zijn en een
toegevoegde waarde kunnen bieden aan het productieproces van Geelen Beton. Hieruit is naar voren
gekomen dat een maltechniek gebaseerd op staal, rubber of zand niet geschikt is, en daardoor
achterwege gelaten wordt in het vervolg van het afstudeerrapport. De maltechnieken welke gebaseerd
zijn op vurenhout, QSC, EPS en was worden daarentegen wel meegenomen in het vervolg van het
afstudeerrapport.
Voor de ontwerpfase is gekozen voor het methodisch ontwerpen volgens H.H. van den Kroonenberg.
Hiervoor is eerste een Programma van Eisen opgesteld, waarin onderscheid is gemaakt tussen eisen
en wensen. De technische-, kwalitatieve-, financiële aspecten en arbeidsomstandigheden zijn
onderverdeeld, waarbij de aan de eisen voldaan moet worden en de wensen uiteindelijk bepalend zijn
voor de uiteindelijk te ontwikkelen maltechniek.
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Nadat het gewenste resultaat gedefinieerd is en bepaald is welke functies het ontwerp moet kunnen
vervullen, kunnen verschillende structuurvarianten opgesteld worden. De gemaakte
structuurvarianten bevatten verschillende materialen en werkwijzen, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen de vorm- en contactbekisting. De eerste structuurlijnengroep gaat uit van een basis
van vurenhout, de tweede structuurlijnengroep gaat uit van een basis van QSC, de derde
structuurlijnengroep gaat uit van een basis van EPS en de vierde structuurlijnengroep gaat uit van een
basis van was. Iedere structuurlijnengroep heeft dus als basis een materiaalsoort, welke bijbehorende
werkwijzen. Echter kunnen deze wel om verschillende manieren bewerkt worden, zodat de meest
optimale maltechniek gekozen wordt.
De verschillende structuurvarianten worden beoordeeld aan de hand van het Programma van Eisen.
Deze waardering is bepalend voor het afsluiten van de ontwerpfase en de start van de uitwerking van
de uiteindelijke maltechniek. Uit deze waardering zijn drie structuurlijnen naar voren gekomen welke
allen voldoen aan de gestelde eisen, de gestelde wensen zullen dus bepalend zijn. Een vormbekisting
bestaande uit vurenhout, welke handmatig getransformeerd is, gepositioneerd wordt met een
rolmaat, gefixeerd is met behulp van dubbelzijdige tape en uiteindelijk los gestoken kan worden en
een contactbekisting bestaande uit een kunststofplaat welke met behulp van vacuümvormen
getransformeerd is, komt als beste uit de beoordeling en zal meegenomen worden in de
uitwerkingsfase.
Voor de te ontwikkelen maltechniek is een bouwdeel ontworpen welke alle kritieke handelingen van
de productie van een prefab betonnen balkonplaat, betreffende de hulpstukken, bevat. Er is een
gedeelte van een balkonplaat met de werkelijke dimensies geproduceerd. Dit gedeelte bevat een goot,
verbreding goot, lekgoot, pui-aansluiting en ribbels. De maltechniek bestaat uit een basis welke
aangevuld wordt met losse hulpstukken, welke met dubbelzijdige tape bevestigd worden. Door een
bevestiging met behulp van dubbelzijdige tape ontstaat een losbaar geheel, waardoor de maltechniek
gemakkelijk om te stellen blijft. De vurenhouten basis (de vormbekisting) wordt hierna afgewerkt met
een kunststofplaat (de contactbekisting) welke met behulp van vacuümvormen getransformeerd
wordt tot de juiste vorm.
De resultaten van de proeven hebben aangetoond dat het mogelijk is om het bepaalde bouwdeel te
produceren welke volledig aan de gestelde kwaliteitseisen kan voldoen. Zowel de proefstort met
ontkistingsolie als de proefstort zonder ontkistingsolie kunnen voldoen aan alle gestelde eisen. De
maltechniek is getoetst aan het Programma van Eisen en indirect dus ook aan de doelstelling. De mal
voldoet aan alles gestelde technische- en kwalitatieve eisen, is geschikt voor kleine seriegroottes, een
kostenbesparing van minimaal 5% ten opzichten van de huidige integrale kosten is mogelijk en de
arbeidsomstandigheden verslechteren niet.
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Summary
The occasion for this final report is the final project of the Master track Building Technology at the
Technical University of Eindhoven. The subject of this final report is Innovative molding techniques for
precast concrete balcony slabs performed at Geelen Beton Wanssum. On the basis of the observations
are many problems mapped, after which they are specified to a problem definition. The problem
analysis has shown that the current molding techniques has reached its limits and combined with a
small batch size and unknown up times lead to higher costs, longer production time and loss of quality.
On the basis of the problem analysis a objective is formulated:
"Developing a molding techniques for producing precast concrete balcony slabs, which meets all
technical- and qualitative requirements of the current molding technique, which is suitable for small
batch sizes and a cost reduction of ≥5% compared to the current full costs can be achieved, without
having to deteriorate the working conditions ".
The research project is focused on the production of precast concrete balcony slabs. This choice was
made because Geelen Beton finds bottlenecks that primarily occur during the production of balcony
slabs, while they hardly occur in the production of wall elements, columns and floors. The production
of a precast concrete slab balcony for the project Zeeburgereiland Blok 9 in Amsterdam will serve as a
reference for the entire graduation program.
In order to achieve the objective an investigation is conducted. In order to get all possible molding
techniques which are suitable for the production of prefabricated concrete balcony slabs clearly,
several model dairies and precast concrete producers are approached. As a result, seven different
molding techniques are identified in the areas of technology, quality and finance. The seven molding
techniques are: steel, QSC, rubber, sand, EPS, wax and vacuum forming.
By mapping these molding techniques in terms of technology, quality and finance, a clear and
comprehensive picture of each molding techniques is created. Technical, qualitative and financial
aspects are divided into several subcategories, so a comprehensive review takes place. The review is
justified on the basis of interviews with stakeholders of the relevant modeling shop or precast concrete
product which has experience in the molding techniques.
On the basis of the evaluation a part conclusion can be drawn about the molding techniques. For
example, a selection is made on the molding techniques that may be suitable and may provide an
added value to the production of Geelen Beton. It has emerged that molding techniques based on
steel, rubber and sand are not suitable, and therefore are omitted in the remainder of the final report.
The molding techniques which are based on pinewood, QSC, EPS and wax, by contrast, are taken in the
remainder of the final report.
Methodical design according to H. H. van den Kroonenberg is chosen for the design phase. First a
program of requirements is drawn up, which distinguishes requirements and wishes. The technical-,
qualitative-, financial aspects and working conditions are divided, whereby the requirements and
desires ultimately determine the final developed molding techniques.
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Once the desired result has been defined and determined what functions the design should perform,
various structural variants can be drafted. The created structure variants containing different materials
and methods, distinguishing between the form- and contact formwork. The first storyline group starts
from a base of pinewood, the second storyline group starts from a base of QSC, the third storyline
group starts from a base of EPS and the fourth storyline group assumes a wax base. Each storyline
group has related to the material different methods. However, they can be processed in different ways,
so that the most optimal molding techniques will be chosen.
The different structural variations are assessed on basis of the Program of Requirements. This rating
determines the completion of the design phase and the start of the elaboration of the final molding
techniques. From this assignment three structural lines are emerged all of which meet the
requirements, so the stated requirements will be decisive. A form formwork consisting of pinewood,
which has been manually transformed, is positioned with tapeline, is fixed with double-sided tape, and
in the end can be released by stabbing and a contact formwork consisting of a plastic sheet which has
been transformed by means of vacuum forming, comes out best assessment and will feed into the
development phase.
For developing the molding techniques a component which contains all of the critical operations in the
production of a precast concrete balcony slab is designed. There is a portion of a balcony slab with the
actual dimensions produced. This section contains a gutter, widening channel, drip pan, façade access
and ridges. The molding techniques consists of a base which is supplemented with loose attachments,
which are attached with double-sided tape. The pinewood base (in the form formwork) is then covered
with a plastic plate (the contact formwork) which is transformed with the aid of vacuum-forming to
the required shape.
The results of the tests have shown that it is possible to produce the specific component which can
fully meet the quality requirements. The pilot cast with release agent and the pilot cast without release
agent can meet all requirements. The molding techniques was tested in the Program of Requirements
and indirectly also to the objective. The mold meets all prescribed technical and quality requirements,
is suitable for small batch sizes, cost savings of at least 5% in respect of the total costs are possible and
working conditions do not deteriorate.
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1. Inleiding
Dit rapport omvat een beschrijving van het volledige afstudeertraject dat doorlopen is met als doel het
ontwikkelen van een nieuwe maltechniek voor Geelen Beton. In deze inleiding wordt beschreven hoe
dit onderwerp tot stand is gekomen en welke afbakening hierin is gemaakt. Daarnaast zal de opbouw
van het rapport worden toegelicht.

1.1. Gastbedrijf
In 1923 startte J. Geelen met het handmatig vervaardigen van betonproducten in Posterholt. In de
jaren 50 mechaniseerde zijn zoon als nieuwe eigenaar de productie. Dit was de basis voor het latere
succes. De derde generatie en huidige eigenaar trad in 1974 aan. Deze zorgde in 1987 voor een nieuwe
impuls door de overname van Encko Beton in Wanssum, welke tegenwoordig verder gaat onder de
naam Geelen Beton Wanssum.
De sterk toenemende vraag naar zowel bouwelementen als systeemvloeren heeft bij beide vestigingen
tot een gestage groei geleid van 1987 tot heden. Het familiebedrijf beschikt inmiddels op beide locaties
over een moderne fabriek waarbij ongeveer 280 medewerkers werkzaam zijn. Geelen Beton heeft
enkele waarden centraal staan, waaronder: kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en
vernieuwingsdrang. Geelen Beton bestaat uit: Geelen Beton Wanssum, welke voornamelijk
bouwelementen produceren, en uit Geelen Beton Posterholt, welke voornamelijk systeemvloeren
produceren.

1.2. Aanleiding
De prefab betonindustrie zal een steeds grotere rol gaan vervullen in de bouw. Mede door de
toenemende kennis van het gehele bouwproces, het groeiend tekort aan personeel op de bouwplaats
en de goede arbeidsomstandigheden in schone en stille fabrieken. Ook kan er door te kiezen voor
prefab beton ingespeeld worden op een snelle uitvoering, waarbij in de uitvoeringsfase tijd en dus geld
bespaard wordt. Prefab betonproducenten staan regelmatig voor de uitdaging om een nieuw ontwerp
te engineeren. Het ontwerp dient uitvoerbaar te worden, waarbij restricties zoals
vervaardigingmethoden, transportmogelijkheden en montagemethoden een grote rol spelen.
Door verschillende ontwikkelingen in de bouwsector, zoals de toepassing van CAD/CAM-systemen en
zelfverdichtend beton (ZVB), is een steeds grotere ontwerpvrijheid waar te nemen. Hierdoor worden
de vormen van de elementen steeds complexer en wordt er een steeds grotere variatie verwacht. Dit
leidt ertoe dat Geelen Beton in de loop der jaren steeds kleinere seriegroottes is gaan maken,
waardoor de kosten met betrekking tot het ontwerpen van het element, en het bouwen en omstellen
van de mal gestegen zijn.
Door de jarenlange ervaring heeft Geelen Beton, de productie van wandelementen, kolommen en
vloeren, aardig onder de knie, echter worden vooral tijdens de productie van balkon- en galerijplaten
nog knelpunten geconstateerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de focus van het afstuderen ligt op de
productie van prefab betonnen balkon- en galerijplaten. Door de ingewikkelde vormen van de balkonen galerijplaten en de kleine series, moeten de mallen veelvuldig omgesteld worden. Het
afstudeerplan heeft geleid tot meer inzicht in het proces, de bijbehorende knelpunten en uiteindelijk
tot een afstudeeronderwerp met bijbehorende stappen.
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De realisatie van prefab betonnen balkonplaten bestaat uit de onderstaande stappen:
1. Verkrijgen opdracht;
4.3. Repareren mal;
2. Engineering elementen;
4.4. Bouwen mal;
3. Maken productieplanning;
4.5. Storten mal;
4. Produceren element;
4.6. Afwerken element;
4.1. Afstellen mal;
4.7. Lossen element;
4.2. Omstellen mal;
5. Controleren element.

Realistatie prefab
betonnen
balkonplaten
A0

Verkrijgen
opdracht

Engineering
elementen

Maken
productieplanning

1

2

Produceren
element

3

Afstellen mal
4.1

Controleren
element
4

Bouwen mal
4.4

Storten mal
4.5

5

Afwerken
element

Lossen element
4.6

4.7

Omstellen mal
4.2

Repareren mal
4.3

Figuur 1.1: SADT; Realisatie prefab betonnen balkonplaten

Zoals in Figuur 1.1 schematisch is weergegeven, is eerst het totale bedrijfsproces in kaart gebracht,
waarna de focus op de productie is verlegd. Door eerst het totale bedrijfsproces in kaart te brengen,
ontstaat er een duidelijk beeld waar in de organisatie welke beslissingen gemaakt worden. Alle
beslissingen die in het voortraject gemaakt worden, zijn van invloed op de uiteindelijke productie.
Deze processen zijn overzichtelijk in kaart gebracht met behulp van de SADT-methode. Volgend uit de
processen, zijn vele knelpunten geconstateerd. Met behulp van een oorzaak-gevolgdiagram en de
Porras-stream analysis zijn de relaties tussen deze knelpunten weergegeven. Het kwantificeren van de
knelpunten gebeurde vervolgens door middel van de RISMAN-methode. Een overzicht van de Porrasstream analysis en de kwantificatie met behulp van de RISMAN-methode is te vinden in bijlage 1.
Hieruit bleek dat het knelpunt: Mal voldoet niet aan de eisen/wensen van Geelen Beton een van de
kernproblemen is. Met behulp van een aanvullend onderzoek, bestaande uit een
documentenonderzoek en verschillende gesprekken binnen Geelen Beton, zijn de oorzaken van dit
kernprobleem achterhaald.
Om een beter beeld te krijgen van de huidige maltechniek wordt er eerst onderzocht wat deze
maltechniek inhoudt en welke eisen/wensen Geelen Beton stelt aan deze maltechniek. Nadat de
huidige maltechniek in kaart gebracht is, kan de probleem- en doelstelling specifiek geformuleerd
worden.
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1.3. Projectomschrijving
Het afstuderen zal toegespitst worden op een relevant project in uitvoering: Zeeburgereiland blok 9 te
Amsterdam. Zeeburgereiland blok 9 is een appartementencomplex met in totaal 110 appartementen
verdeeld over 2 woongebouwen voor de sociale en middendure huur. Onder de twee gebouwen ligt
een gedeeltelijk verdiepte kelder waarin parkeerplaatsen en bergingen zijn opgenomen. Het beeld van
de woongebouwen wordt bepaald door de golvend rondgaande balkons. De witte balkons steken sterk
af tegen de donkergrijze gemetselde gevel daarachter.
Geelen Beton produceert voor dit werk de kolommen, balkons, luifels, wanden, vloerplaten, trappen
en bordessen.
Projectgegevens Zeeburgereiland blok 9:
Opdrachtgever:
De Alliantie
Aannemer:
Smit’s bouwbedrijf Beverwijk
Architect:
Inbo b.v. Woudenberg
Constructeur:
Adam Bouwadviesbureau Druten

Figuur 1.2: Zeeburgereiland blok 9

Het onderzoek is afgebakend op de mallen die benodigd zijn voor de productie van de balkonplaten
voor dit project. Deze prefab betonnen balkonplaten zijn ook toegepast bij het Participerend
Observeren wat ervoor zorgt dat het project al bekend is. De productie van deze elementen heeft
geduurd tot week 44, eind oktober 2015. De elementen hebben vele ronde hoeken en bevatten weinig
series, waardoor dit werk representatief en ingewikkeld tegelijkertijd is en het dus zeer geschikt maakt
voor het afstudeeronderzoek.
Het project Zeeburgereiland Blok 9 zal enkel dienen als afbakening. Na de onderzoeksfase zal de
informatie verwerkt worden, zodat een herkenbaar beeld ontstaat waarbij alleen de belangrijkste
informatie over blijft. Hierdoor kan een gegeneraliseerd proces ontwikkeld worden wat voor alle
projecten van toepassing is.
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Figuur 1.3: Weergave element BA16-2 en balkonverdeling Zeeburgereiland blok 9

In het werk, Zeeburgereiland Blok 9, zitten in totaal 244 te produceren balkonplaten, waarvan 136
elementen (merken) verschillend zijn. De verschillende elementen worden aan de hand van de
productie- en omsteltijd verdeeld over een aantal mallen. In het geval van het project Zeeburgereiland
Blok 9 zijn zes verschillende mallen gebruikt. Het aantal elementen, merken en de bijbehorende
seriegrootte per mal is weergegeven in Figuur 1.4.
Mal: Aantal elementen: Aantal merken: Seriegrootte:
216
16
5
3,20
217
60
40
1,50
218
33
25
1,32
218A
36
21
1,71
218B
31
18
1,72
247
68
27
2,52
244
136
1,79
Figuur 1.4: Productie-inhoud Zeeburgereiland Blok 9

Deze zes verschillende mallen bevatten gemiddeld een seriegrootte van 1,79. Dit wil zeggen dat om
elk 1,79e element er een omstelling moet plaatsvinden om alle elementen te kunnen produceren. Zo
worden er op zes plaatsen in de fabriek tegelijkertijd elementen geproduceerd voor hetzelfde werk.
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1.3. Analyseren huidige maltechniek
Om de huidige maltechniek goed in kaart te kunnen brengen, zijn twee aspecten van belang: de
technische en de kwalitatieve aspecten. Eerst is er gekeken naar de technische kanten van de huidige
maltechniek waarna de bijbehorende kwalitatieve eisen in kaart gebracht zijn. Nadat inzichtelijk is hoe
de maltechniek eruit ziet en aan welke eisen deze moet voldoen, kan de maltechniek gekwantificeerd
worden aan de hand van de planning en de bijbehorende omsteltijden.

1.3.1. Technische aspecten mal
De mal is essentieel voor Geelen Beton, zij zijn afhankelijk van wat de modelmakerij aflevert. Geelen
Beton heeft zelf niet de capaciteit en kunde in handen om ingewikkelde mallen zelf tegen een
dergelijke prijs te produceren, waardoor modelmakerijen ingeschakeld worden om deze taak over te
nemen.
Om de mal beter te begrijpen wordt de mal onderverdeeld in verschillende onderdelen. Een mal
bestaat uit vijf onderdelen, met bijbehorende subonderdelen:
1.
2.
3.
4.

Malbodem;
Kantschotten;
Kopschotten;
Hulpstukken;
4.1. Goot;
4.2. Lekgoot;
4.3. Pui-aansluiting;
4.4. Waterhol;
5. Instortvoorzieningen
5.1. Isokorven;
5.2. Normteq iTens;
5.3. Hijsankers;
5.4. HWA doorvoerpot;
5.5. Boutankers;
5.6. HD-ankers;
5.7. PVC STAR.
Ieder onderdeel heeft zijn eigen functie en zal verderop toegelicht worden.
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Malbodem
De malbodem vormt de basis van de mal, samen met de kantschotten en de kopschotten vormt het
de hoofdvorm van de elementen. De bodem wordt gevormd door vurenhouten balken (50x75mm)
welke 500mm h.o.h. van elkaar geplaatst worden, in de breedte richting. Hier worden vuren houten
balken (50x75mm) haaks, in de lengte richting, bovenop geplaatst. Doordat er een metselwerkopstand
in het element zit, dient de bodem uitgevuld te worden. Dit gebeurd met vurenhouten balken en
spaanplaten en het uiteindelijke oppervlakte wat in contact komt met de beton wordt afgewerkt met
WBP (Water Boiled Proof) Berken Multiplex (12mm). In balkon- en galerijplaten zit vaak een
antislipstructuur (GIAN 2S vierkant met zandstraalstructuur 12*12mm), deze wordt verdiept verlijmd
met de ondergrond.
De malbodem van balkon- en galerijplaten bestaat niet, zoals bij wanden wel het geval is, uit een vlakke
bodem welke vaker gebruikt kan worden. De mallen voor balkon- en galerijplaten worden project
specifiek aangemaakt en worden hierna vernietigd. De malbodem van mal 217 is hieronder in Figuur
1.5 weergegeven. Alle onderdelen van de malbodem zijn definitief aan elkaar gemaakt. De malbodem
vormt de basis en zal dus niet van vorm veranderen.

Figuur 1.5: Malbodem

De malbodem is in Figuur 1.5 rood gekleurd, dit is enkel ter verduidelijking van verschillen verderop in
de paragraaf. De malbodem is in realiteit dus niet rood. Om een idee te krijgen van de realiteit zijn
hieronder, in Figuur 1.6, een tweetal foto’s toegevoegd.

Figuur 1.6: Foto's malbodem
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Kantschotten
De basis van de mal wordt mede gevormd door de kantschotten. De kantschotten worden tegen de
malbodem aan geplaatst. De kern van de kantschotten bestaat uit vurenhouten balken (50x75mm) op
elkaar gelijmd en aan de buitenzijden bekleed. De zijde welke in contact komt met beton is bekleed
met WBP Berken Multiplex (12mm) en de zijde welke niet in contact komt met beton is bekleed met
OSB constructieplaat. De kantschotten zijn aan de bovenzijde voorzien van een facetrand. Deze zorgen
ervoor dat de randen van het element minder scherp zijn.
Doordat de randen minder scherp zijn zullen deze niet zo snel beschadigen bij het ontkisten, het
transport en op de bouwplaats. De kantschotten worden aan de buitenzijde gesteund door klossen.
De klossen zijn bevestigd op de vurenhouten balken van de malbodem en dragen de krachten van de
kantschotten af naar de malbodem. Een doorsnede van mal 217 is hiernaast in Figuur 1.7
weergegeven. Het rechter kantschot is losbaar en is met behulp van KO-bouten aan de malbodem
bevestigd. Het linker kantschot zit tegen de malbodem aangeschroefd en is dus niet direct losbaar,
echter zal deze in het proces wel enkele malen verplaatst worden (i.v.m. isokorven en normteq). Het
linker kantschot komt door de isolatie niet in contact met beton en is dus aan beide zijden bekleed
met OSB constructieplaat. Op de bovenzijde van de kantschotten bevindt zich aan de linker kant een
malrand t.b.v. het inklemmen van de isolatie. En aan de rechter kant bevindt zich een hulpstuk voor
het creëren de waterrol.

Figuur 1.7: Malbodem en kantschotten

De kantschotten zijn in Figuur 1.7 blauw gekleurd, dit is enkel ter verduidelijking van verschillen. De
kantschotten zijn in realiteit dus niet blauw. Om een idee te krijgen van de realiteit zijn hieronder, in
Figuur 1.8, een tweetal foto’s toegevoegd.

Figuur 1.8: Foto's kantschotten
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Kopschotten
De kopschotten zijn hetzelfde opgebouwd als de kantschotten, de kern bestaat uit vurenhouten balken
(50x75mm) op elkaar gelijmd en aan de buitenzijden bekleed. De zijde welke in contact komt met
beton is bekleed met WBP Berken Multiplex (12mm) en de zijde welke niet in contact komt met beton
is bekleed met OSB constructieplaat. De kopschotten vallen, in tegenstelling tot de kantschotten, in de
mal, in plaats van tegen de mal. De kopschotten hebben de exacte vorm van de malbodem, zodat deze
over de gehele lengte van de mal te plaatsen zijn. Met behulp van een compriband wordt de naad
tussen de kopschotten, de malbodem en de kantschotten gedicht. De kopschotten worden met behulp
van KO-bouten gemonteerd. Er worden KO-bouten gebruikt om het kopschot op twee plaatsen aan de
malbodem te monteren en op een plaats aan beiden kantschotten, zoals in Figuur 1.9 weergegeven.

Figuur 1.9: Malbodem, kantschotten en kopschotten

De kopschotten zijn in Figuur 1.9 geel gekleurd, dit is enkel ter verduidelijking van verschillen. De
kopschotten zijn in realiteit dus niet geel. Om een idee te krijgen van de realiteit zijn hieronder, in
Figuur 1.10 een tweetal foto’s toegevoegd.

Figuur 1.10: Foto’s kopschotten
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Hulpstukken
Om een uniek element te creëren moeten er hulpstukken aan de mal toegevoegd worden om deze
uniek te maken. De basis wordt gevormd door de malbodem, kantschotten en kopschotten, echter
wordt de specifieke vorm toegekend door de hulpstukken. Zo worden er hulpstukken in de mal
geplaatst om een pui-aansluiting, goot, lekgoot, ect. te creëren. De hulpstukken worden uit
verschillende materialen opgebouwd, maar voornamelijk uit vurenhouten balken, spaanplaat, OSB
constructieplaat en WBP Berken Multiplex. De hulpstukken zorgen ervoor dat beton op sommige
plaatsen niet kan komen, waardoor de verschillende merken onderscheden kunnen worden. Een
complete mal is in Figuur 1.11 weergegeven.
De hulpstukken worden met behulp van schroeven op de malbodem vast geschroefd. De schroefgaten
worden dicht geplamuurd en vlak geschuurd zodat een effen oppervlak ontstaat. Na het schuren wordt
het hulpstuk opnieuw gelakt zodat er geen vocht in het hout kan trekken, de mal kwalitatief langer
mee gaat en de kwaliteit van het element hoger is. De randen van de hulpstukken worden afgekit zodat
er geen scherpen hoeken ontstaan, waarin de beton zich kan hechten en de mal of het element zelf
kan beschadigen.

Figuur 1.11: Malbodem, kantschotten, kopschotten en hulpstukken

De hulpstukken zijn in Figuur 1.11 groen gekleurd, dit is enkel ter verduidelijking van verschillen. De
hulpstukken zijn in realiteit dus niet groen. Om een idee te krijgen van de realiteit zijn hieronder, in
Figuur 1.12, een tweetal foto’s toegevoegd.

Figuur 1.12:Foto’s hulpstukken
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Mal 217
Hulpstukken:
Aantal:
Goot
24
Verbreding goot
16
Pui-aansluiting
8
Kapje tegen pui-aansluiting
1
Kopschotten
3
Lekgoot
12
64
Figuur 1.13: Hulpstukken overzicht

Wanneer een modelmakerij de volledige mal aflevert bij Geelen Beton, bestaat deze dus uit
verschillende onderdelen. Een volledige mal bestaat uit: een bodem, kantschotten, kopschotten en
hulpstukken. Om alle verschillende vormen te maken, zijn verschillende hulpstukken benodigd, een
overzicht van het aantal hulpstukken zijn in Figuur 1.13 weergeven.
Het is zeer belangrijk dat de externe modelmakerij inzicht heeft op de productievolgordes. Door dit
inzicht kunnen zij de omstelvolgordes bepalen en dus ook het aantal hulpstukken. De timmerman van
de modelmakerij bouwt de mal dusdanig op, dat de verschillende omstellingen mogelijk zijn. Om
inzichtelijk te krijgen hoe een timmerman bij Geelen Beton de omstelling moet voltooien, worden er
hulpstukken tekeningen en lijsten gemaakt. In deze tekeningen en lijsten probeert de timmerman van
de externe modelmakerij de omstelling te verduidelijken. Met behulp van deze lijsten en de
uiteindelijke productietekeningen kan de timmerman bij Geelen Beton de omstelling uitvoeren.
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Instortvoorzieningen
De vorm van het element wordt gevormd door de malbodem, kantschotten, kopschotten en de
hulpstukken, echter zijn dit niet de enige factoren welke de specifieke vorm beïnvloeden. Wanneer de
instortvoorzieningen toegevoegd zijn, heeft de mal zijn definitieve contour verkregen. Echter, kan het
element inwendig nog verschillen, dit gebeurt met behulp van de instortvoorzieningen. De
verschillende instortvoorzieningen worden hieronder weergegeven.
Instortvoorzieningen:
1) HWA doorvoerpot;
5) HD-ankers;
2) DEHA hijsanker;
 Isokorf;
3) DEMU boutanker;
 Normteq.
4) PVC STAR;

Figuur 1.14: Malbodem, kantschotten, kopschotten, hulpstukken en instortvoorzieningen

De isokorf en normteq worden bevestigd in het kantschot en de isolatie, de overige
instortvoorzieningen, zoals te zien is in Figuur 1.14, worden bevestigd aan de malbodem of kantschot.
De instortvoorzieningen hebben elk een eigen functie en worden op een andere manier bevestigd, een
toelichting hierop volgt.
Isokorf; een dragend koudebrug onderbrekingssysteem voor vrij
uitkragende balkons, welke aan de betreffende vloer wordt
gestort.
De isokorf wordt ingeklemd tussen kantschot, malrand en
isolatie. De wapening van de isokorf wordt met behulp van tyraps
aan de wapening van het element bevestigd.

Normteq iTens; een dragend koudebrug onderbrekings-systeem
voor vrij uitkragende balkons, echter wordt dit systeem achteraf
bevestigd aan een reeds ingestorte verankering.
Het Normteq element wordt ingeklemd tussen kantschot,
malrand en isolatie. De wapening van het Normteq element
wordt met behulp van tyraps aan de wapening van het element
bevestigd.
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Hijsankers; voorziening welke gebruikt wordt om het element te
verplaatsen / op te hijsen. Het hijsanker bevat een rubberen
uitsparingsbol welke ervoor zorgt dat deze instortvoorziening na
plaatsing weggewerkt kan worden.
De hijsankers worden met behulp van KO-bouten en een houten
balk (50x75mm) vastgeklemd op de malbodem. Hierdoor wordt
de malbodem niet beschadigd.
HWA doorvoerpot; wordt bevestigd op het laagste punt in de
goot (hoogste punt in de mal), waardoor een afwatering mogelijk
is naar ondergelegen verdiepingen.
Binnenin de HWA doorvoerpot is een moer vast geschroefd op de
malbodem, waardoor deze met behulp van een KO-bout vast
geklemd kan worden.
Boutankers; voorziening om later de balustrade of andere
voorzieningen aan te bevestigen.
Met behulp van KO-bouten worden de boutankers door het
kantschot heen vastgeschroefd.
HD-ankers; voorziening om het element te kunnen verplaatsen
/draaien.
Met behulp van KO-bouten worden de HD-ankers door het
kantschot en een houten blok heen vastgeschroefd.

PVC STAR; Pvc-buisje welke ingestort wordt ter plaatsen van de
lekgoot, hierdoor kan het water onder de kozijnen wegstromen.
De PVC STAR wordt met behulp van een KO-bout en een houten
balk (50x75mm) vast gezet op de lekgoot. In de lekgoot wordt een
gat geboord, waar de KO-bout invalt.

Doormiddel van de malbodem, kantschotten en kopschotten wordt de basis vorm gecreëerd, de
specifieke vorm met behulp van hulpstukken en instortvoorzieningen. De hulpstukken en
instortvoorzieningen zijn dus van belang bij alle omstellingen. Er kan dus gezegd worden dat de mal
uit een hoofdvorm en bijvormen bestaat. Hoofdvorm; malbodem, kantschotten en kopschotten.
Bijvorm; hulpstukken en instortvoorzieningen.
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1.3.2. Kwalitatieve aspecten mal
De mal en het element moeten aan bepaalde kwaliteitsaspecten voldoen. Deze kwaliteitsaspecten zijn
onder te verdelen in drie verschillende groepen; esthetische, geometrische en projectgebonden eisen.
In de volgende paragrafen worden deze verschillende kwaliteitsaspecten verder toegelicht. De
maltechniek kan onderverdeeld worden in; vormbekisting (verantwoordelijk voor geometrische
kwaliteit) en een contactbekisting (verantwoordelijk voor esthetische kwaliteit).

Esthetische eisen (contactbekisting)
De esthetische eisen van een prefab betonnen balkonplaat zijn van toepassing op enerzijds de vulzijde
en anderzijds de malzijde. De vulzijde kan op verschillende manieren afgewerkt worden door een
afwerker, echter heeft dit geen invloed op de mal zelf. Vandaar dat hier enkel aandacht wordt besteed
aan de malzijde.

Opbinden wapening

Wapening droog opslaan

Storten met een schone kubel

Lossen met zuiger

Zaterdag lossen

Eenzijdig wegzetten op transportwagen

Stekken cementeren

Inpoetsen luchtbellen

Conditioneren

Hydrofoberen

Aftekening malnaad/schotten

Lakvlekken en lakovergangen wegwerken

Matteren

Olie uitzwabberen

x
x
x
x
x
x

Afdekken mal

Geschikt voor klasse C; geen zichtwerk
x
Geschikt voor spuitwerk na afmessen (vlakheid geen eisen)
Geschikt voor dekkend schilderwerk na afmessen (vlakheid conform klasse A)
Schoonwerk klasse A
Schoonwerk klasse B1
Schoonwerk klasse B2
Schoonwerk klasse B9

Rep. plamuren en lakken

Malzijde

Rep. met stoppen en kit

Geelen Beton heeft voor zichzelf alle werkzaamheden, welke benodigd zijn om deze esthetische eisen
te behalen, uiteen gezet. Hierdoor ontstaat een beeld wat doorlopen moet worden om de juiste
kwaliteit te behalen. In Figuur 1.15 is een overzicht weergegeven van de werkzaamheden voor de
malzijde. De dik gearceerde rij is van toepassing op het project Zeeburgereiland Blok 9.
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Figuur 1.15: Afwerkingsklassen vs. werk (malzijde)

De balkonplaten van Zeeburgereiland bevatten de omschrijving schoon werk, wat betekend dat deze
in de oppervlakteklasse B1 van de CUR100-2013 vallen. De mal zal dus moeten voldoen aan deze eisen,
zoals hieronder in Figuur 1.16.
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Beoordelingsaspect
Maatafwijking bekist oppervlak
Plaatnaden
Elementnaden
Bramen bij naden
Vlakheid klein oppervlak
Vlakheid groot oppervlak
Betonoppervlak
Variatie in grijstint
Kleur
Luchtbellen, grindnesten en zandstrepen
Kalkstrepen
Betonverwerking
Vulling aansluiting, naden en hoeken
Aftekeningen stortonderbrekingen, stortfront
Onvolkomenheden
Vlekken
Roeststrepen, roestvlekken door pyriet,
aftekening roeststrepen door wapening
Aftekening wapening, oplegmateriaal en
afstandhouders.
aftekening reparaties
(niet geplande) scheuren
Voegen bij geprefabriceerd beton
Voegwijdtevariatie loodrecht op vlak

B2

B1
Civiel

Niet-civiel

≤ 2 mm
≤ 3 mm
≤ 3 mm
≤ 2 mm
≤ 7 mm

≤ 2 mm
≤ 2 mm
≤ 2 mm
≤ 2 mm
≤ 5 mm

≤ 1 mm
≤ 1 mm
≤ 1 mm
≤ 2 mm
≤ 2 mm

Binnen 2 opeenvolgende schalen
Niet opgenomen is klasse B9
Niet gewijzigd
Niet zichtbaar op 5m afstand
Niet zichtbaar op 5m afstand

Binnen 3 opeenvolgende schalen

Ten minste 98%
Niet zichtbaar op 5m afstand

100%
Niet zichtbaar op 5m afstand

Niet zichtbaar op 5m afstand

Niet zichtbaar op 5m afstand

Niet gewijzigd
Niet zichtbaar op 5m afstand

Niet gewijzigd
≤ 0,2 mm

Geen eis

Voegwijdtevariatie evenwijdig aan vlak
Figuur 1.16: Beoordelingsklasse B1 & B2 (CUR100-2013)

Niet zichtbaar op 5m afstand

Geen eis
Geen eis

≤ 0,1 mm

Wisseling ≤ 6mm, bij 10%
≤6mm
+/- 5mm, voegverloop ≤ 5mm

De huidige contactbekisting bestaat uit het lakken van de houten malonderdelen. De naden worden
weggewerkt met behulp van plamuur en kit, zodat een vlak oppervlak ontstaat. Nadat de onderdelen
op de juiste positie geplaatst zijn en volledig afgewerkt zijn, worden de bewerkte oppervlaktes gelakt.
De gelakte onderdelen dienen achteraf gematteerd te worden om lakvlekken in de betonnen
elementen te voorkomen.
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Geometrische eisen (vormbekisting)
Het element moet behalve de esthetische eisen ook voldoen aan enkele geometrische eisen. Geelen
Beton past hiervoor de NEN 2889; Betonelementen: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen, toe. In
deze norm worden maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor betonelementen gegeven. Deze
maximale toelaatbare maatafwijkingen komen overeen met de grenzen van onnauwkeurigheid, deze
zijn vastgesteld aan de hand van vele praktijkmetingen. De maximaal toelaatbare maatafwijkingen
gelden voor de maten die kritisch zijn voor de passing en/of voor het gebruik.
De toleranties welke van toepassing zijn voor prefab betonnen elementen worden beschreven in de
NEN 2889 en is hieronder in Figuur 1.17 weergegeven. Voor de productie van prefab betonnen
balkonplaten geldt dus de onderste rij. Wanneer het prefab element hieraan moet voldoen, vertaald
zich dit door naar de mal. De eisen welke vermeldt zijn gelden dus ook voor de mal.
Grootte
Lengte Breedte Dikte Hoogte Diagonaal Kromte Buiging Scheluwte

Vorm
Haaksheid

Voorzieningen

Product

Kolommen

mm
-

mm
7

mm
7

mm
11

mm
-

mm/m mm/m mm
1,4
5

kopeind Oplegvlak Eenling Groep
mm
mm
mm
mm
10
6
11
5

Balken:
≤10m NVS
≤10m VS
˃10m VS

11
17
21

-

7
7
8

11
11
11

-

1,4
2,0
2,0

1,4
2,8
2,0

8
10
14

10
14
16

6
6
8

11
14
14

5
5
5

Spantvormige elementen

11

7

7

11

-

1,4

2,0

10

10

6

11

5

Vloerplaten NVS
Vloerplaten VS
Vloerplaten TT

28
28
21

12
12
7

12
12
7

7

28
28
21

2,0
1,0
2,0

1,6
2,0
2,8

8
8
10

20
20
20

6

50
50
28

5

Wanden

11

-

7

8

11

1,4

-

8

10

-

11

5

Gevelelementen binnenspouwbladen

7

-

5

7

9

2,0

-

8

10

-

11

5

Trapelementen

14

11

11

-

-

2,0

-

8

10

-

11

5

Balkonelementen

7

7

5

-

9

1,4

2

8

10

-

11

5

NVS: Niet voorgespannen
VS: Voorgespannen
TT: dubbel T vloerplaten

Figuur 1.17: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen (NEN 2889)

Projectgebonden eisen
De esthetische en de geometrische eisen, zoals in de CUR100-2013 en de NEN 2889 weergeven, geven
minimale eisen waaraan het product moet voldoen. Vaak worden er ook nog projectgebonden eisen
vastgesteld, dit was niet het geval voor het werk Zeeburgereiland Blok 9. Samenvattend; moeten de
elementen, voor het werk Zeeburgereiland, voldoen aan esthetisch de hoogste eisen en qua geometrie
aan de standaard eisen.
Echter zal de uiteindelijke maltechniek aan alle mogelijke eisen moeten voldoen. Er worden op dit
moment projecten uitgevoerd welke moeten voldoen aan 70% van de standaard geometrische eisen.
Hier worden de maatafwijkingen van de NEN 2889 maal 70% vermenigvuldigd, wat zorgt voor striktere
eisen. Deze geometrische eisen zullen dus aangehouden moeten worden voor de nieuwe, te
ontwikkelen maltechniek. Voor de esthetische eisen zal gebruik gemaakt worden van de CUR100-2013
klasse B2.
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1.3.3. Kwantificatie huidige maltechniek
In de vorige paragraaf is verduidelijkt hoe de mal is opgebouwd, hoe de verschillende onderdelen met
elkaar verbonden zijn en wat de kwaliteit van de mal dient te zijn. Nadat het ene merk geproduceerd
is, moet de mal omgebouwd worden om een volgend merk te kunnen produceren. De mal wordt
dusdanig aangepast zodat er een nieuw merk ontstaat. Tijdens het omstellen kan de mallengte
aangepast worden, kan het kantschot verplaatst worden, kunnen hulpstukken of instortvoorzieningen
verwijderd en of toegevoegd worden, etc. Om inzichtelijk te krijgen hoe de omstelling verloopt, zijn de
planningen en de bijbehorende omstellingen geanalyseerd. Dit wordt verder toegelicht in de volgende
paragrafen.

Planning
De oorspronkelijke planning is vergeleken met de uiteindelijke planning, waarbij inzichtelijk werd
welke omstellingen ervoor zorgden dat de planning niet gehaald werd. Hieruit werd ook duidelijk waar
de verschuivingen in de planning plaats gevonden hebben en wat de oorzaken hiervan zijn.
In bijlage 2 is een overzicht te vinden van de oorspronkelijke planning en de uiteindelijke planning. In
dit overzicht is de oorspronkelijke planning in een lichtere kleur weergegeven dan de uiteindelijke
planning, hierdoor worden de verschillen duidelijk in kaart gebracht. Wat opvalt is dat geen één
startdatum gehaald is, dat elke planning uitgelopen is en dat verschillende productievolgordes
gewijzigd zijn. In Figuur 1.18 is de oorspronkelijke planning weergegeven.
Mal nr.
216
217
218
218A
218B
247

Geplande startdatum
3-6-2015
18-5-2015
20-5-2015
20-5-2015
18-5-2015
27-5-2015

Geplande einddatum
26-6-2015
25-9-2015
18-8-2015
22-7-2015
10-7-2015
29-9-2015

Geplande aantal werkdagen Aantal elementen Vullingsgraad
18
16
88,89%
94
60
63,83%
64
33
51,56%
45
36
80,00%
39
31
79,49%
90
68
75,56%

Gemiddelde
73,22%

Figuur 1.18: Oorspronkelijke planning

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de 244 elementen geproduceerd worden in totaal 350
werkdagen. De vullingsgraad volgens planning zou dus 73% moeten zijn, het is dus mogelijk om 73
elementen te produceren in 100 dagen. Echter heeft de productie langer geduurd dan gepland en
wordt de vullingsgraad niet behaald. In Figuur 1.19 is de werkelijke planning weergegeven.
Mal nr.
216
217
218
218A
218B
247

Werkelijke startdatum Werkelijke einddatum Werkelijke aantal werkdagen Aantal elementen Vullingsgraad
8-6-2015
8-7-2015
23
16
69,57%
19-5-2015
28-10-2015
116
60
51,72%
2-6-2015
26-10-2015
105
33
31,43%
3-6-2015
1-10-2015
87
36
41,38%
26-5-2015
1-9-2015
71
31
43,66%
28-5-2015
27-10-2015
109
68
62,39%

Gemiddelde
50,02%

Figuur 1.19: Uiteindelijke productie

Door verschillende redenen heeft de productie langer geduurd en is deze anders verlopen dan van te
voren gepland. De productie is later gestart, maar heeft ook langer geduurd dan gepland. Dit zorgt
ervoor dat de gemiddelde vullingsgraad geen 73% is, maar 50%. In plaats van 73 elementen, worden
er maar 50 elementen geproduceerd in 100 werkdagen. Om duidelijk te krijgen wat hiervan de
oorzaken zijn, wordt er dieper ingegaan op de planningen van mal 217 en 218B. Enkele omstellingen
in deze mallen worden in kaart gebracht en geanalyseerd, eveneens als in overleg met de coördinator
productie wordt overlegd wat de oorzaken zijn van de verschuivingen in en de uitloop van de planning.
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Om de omstellingen duidelijk in kaart te brengen is er een registratieformulier opgesteld, wat bij
verschillende omstellingen ingevuld is. Zo zijn er in mal 217; twaalf, en in mal 218B; elf, omstellingen
geregistreerd. De geregistreerde omstellingen zijn onder te verdelen in drie categorieën; omstelling
volgens planning binnen tijdsbestek, omstelling volgens planning buiten tijdsbestek en omstelling niet
volgens planning. Bij de omstelling volgens planning binnen tijdsbestek; heeft de omstelling volgens
geplande productievolgorde plaats gevonden, binnen tijdsbestek en kan de productie zijn weg
vervolgen zoals van te voren gepland. Bij de omstelling volgens planning buiten tijdsbestek; heeft de
omstelling volgens geplande productievolgorde plaats gevonden, buiten tijdsbestek en loopt men uit
op de oorspronkelijke planning. Bij de omstelling welke niet volgens planning, heeft er een wijziging
plaats gevonden in de productievolgorde.
De omstellingen welke volgens planning binnen tijdsbestek hebben plaatsgevonden zijn niet
interessant voor dit onderzoek, vandaar dat er gekeken wordt naar de overige twee groepen. Het doel
van de registratieformulieren is achterhalen waarom een omstelling langer duurde dan voorzien en in
overleg met de coördinator productie is overlegd waarom een productievolgorde gewijzigd is.
In bijlage 3 is de planning van mal 217 en mal 218B te vinden, waarbij de geregistreerde omstellingen
aangegeven zijn. Zo zijn de omstellingen volgens planning binnen tijdsbestek met een groene lijn
aangegeven, de omstellingen volgens planning buiten tijdsbestek met een rode lijn en wijzigingen in
de productievolgordes met een oranje lijn.
Om deze omstellingen schematisch in kaart te brengen, is er gekeken naar de geplande
productievolgorde in combinatie met de geplande productiedata. Hierna is dit vergeleken met de
uiteindelijke productievolgorde met de bijbehorende productiedata. Hierdoor wordt duidelijk wat de
geplande cyclustijd (Designed Cycle Time) is en wat de daadwerkelijke cyclustijd (Actual Cycle Time)
geworden is. De Designed Cycle Time (DCT) is de cyclustijd van het element zoals deze gepland is,
ervanuit gaande dat er geen vertragingen optreden tijden het proces. De Actual Cycle Time (ACT) is de
daadwerkelijke cyclustijd waarin de elementen uit de productie komen. De cyclustijd geeft de
daadwerkelijk benodigde tijd aan om een product te verwerken.
In Figuur 1.20 is overzichtelijk weergegeven hoe de productie van mal 217 verlopen is, daarop volgt
een tekstuele toelichting. In Figuur 1.21 is overzichtelijk weergegeven hoe de productie van mal 218B
verlopen is, daarop volgt ook een tekstuele toelichting.
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Geplande productie: (I) --- (II)
1. BA2-3 --- BA2-4
2. BA2-4 --- BA2-1
3. BA2-7 --- BA2
4. BA2 --- BA2-5
5. BA4 --- BA1-2
6. BA1 --- BA1-3
7. BA31-1 --- BA1-4
8. BA1-1 --- BA32-1
9. BA11 --- BA11-3
10. BA11-3 --- BA11-1
11. BA11-1 --- BA31-2
12. BA31-2 --- BA31-4

Technische Universiteit Eindhoven

Mal 217
Geplande productiedatum (I)
Geplande productiedatum (II)
29-5-2015
1-6-2015
1-6-2015
3-6-2015
5-6-2015
8-6-2015
9-6-2015
10-6-2015
17-6-2015
19-6-2015
23-6-2015
24-6-2015
1-7-2015
3-7-2015
7-7-2015
9-7-2015
20-7-2015
21-7-2015
22-7-2015
23-7-2015
24-7-2015
17-8-2015
17-8-2015
18-8-2015

Designed Cycle Time (DCT)
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
16

Uiteindelijke productie: (I) --- (II) Uiteindelijke productiedatum (I) Uiteindelijke productiedatum (II) Actual Cycle Time (ACT)
1. BA2-3 --- BA2-4
2-6-2015
4-6-2015
2
2. BA2-4 --- BA2-1
4-6-2015
8-6-2015
2
3. BA2-7 --- BA2
11-6-2015
15-6-2015
2
4. BA2 --- BA2-5
16-6-2015
18-6-2015
2
5. BA4 --- BA1-2
26-6-2015
30-6-2015
2
6. BA1 --- BA1-3
3-7-2015
7-7-2015
2
7. BA31-1 --- BA1-4
16-7-2015
20-7-2015
2
8. BA1-1 --- BA11-2
22-7-2015
17-8-2015
3
9. BA11 --- BA11-3
24-8-2015
26-8-2015
2
10. BA11-3 --- BA11-1
27-8-2015
28-8-2015
1
11. BA11-1 --- BA31-2
31-8-2015
2-9-2015
2
12. BA31-2 --- BA31-4
2-9-2015
3-9-2015
1
23

Figuur 1.20: Productieverloop mal 217

Zoals in Figuur 1.18 en Figuur 1.19 weergegeven, heeft de productie van mal 217, 22 dagen langer
geduurd dan gepland (116 dagen in plaats van 94 dagen). Om duidelijk te krijgen waarom de productie
22 dagen langer duurde, zijn twaalf omstellingen geregistreerd en geanalyseerd. Van deze twaalf
omstellingen zijn er vijf welke volgens planning en binnen tijdsbestek zijn voltooid, zijn er zes welke
volgens planning maar niet binnen tijdsbestek zijn voltooid en is er één welke niet volgens planning is
geproduceerd. Doordat “omstelling 8” (niet volgens planning geproduceerd) ook één dag langer
duurde dan de geplande omstelling, loopt ook hier de planning uit. Vandaar dat de stijging in de
cyclustijd, van zestien naar 23 dagen, verantwoord kan worden.
Om te achterhalen waarom de cyclustijd verlengd is, wordt er in bijlage 4 enkel gekeken naar de
omstellingen welke hierop invloed hebben gehad. De omstellingen welke volgens planning en binnen
tijdsbestek hebben plaatsgevonden worden hier buiten beschouwing gelaten. In het overzicht zijn
voorziene werkzaamheden en de werkelijke werkzaamheden weergegeven. Zo is in het groen
aangegeven welke hulpstukken of instortvoorzieningen verwijderd moeten worden, in het oranje
welke hulpstukken of instortvoorzieningen geplaatst worden en in het rood is weergegeven welke
hulpstukken, instortvoorzieningen of andere handelingen niet voorzien zijn.
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Geplande productie: (I) --- (II)
1. BA16-2 --- BA16-1
2. BA9-2 --- BA9-1
3. BA9-1 --- BA7-7
4. BA7 --- BA15
5. BA15-1 --- BA46
6. BA46 --- EIND
7. BA7-1 --- BA7-5
8. BA7-7 --- BA7-2
9. BA7-3 --- BA7-6
10. BA7-6 --- BA7-1
11. BA7-4 --- BA7-4
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Mal 218B
Geplande productiedatum (II)
Geplande productiedatum (I)
21-5-2015
20-5-2015
9-6-2015
5-6-2015
11-6-2015
9-6-2015
3-7-2015
2-7-2015
9-7-2015
7-7-2015
9-7-2015
26-6-2015
25-6-2015
12-6-2015
11-6-2015
22-6-2015
18-6-2015
23-6-2015
22-6-2015
17-6-2015
16-6-2015

Designed Cycle Time (DCT)
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
14

Uiteindelijke productie: (I) --- (II) Uiteindelijke productiedatum (I) Uiteindelijke productiedatum (II) Actual Cycle Time (ACT)
2
3-6-2015
1-6-2015
1. BA16-2 --- BA16-1
2
25-6-2015
23-6-2015
2. BA9-2 --- BA9-1
2
29-6-2015
25-6-2015
3. BA9-1 --- BA7
2
1-7-2015
29-6-2015
4. BA7 --- BA15
2
6-7-2015
2-7-2015
5. BA15-1 --- BA46
3
10-7-2015
7-7-2015
6. BA46 --- 7-1
2
16-7-2015
14-7-2015
7. BA7-1 --- BA7-2
2
23-7-2015
21-7-2015
8. BA7-7 --- BA7-3
2
17-8-2015
23-7-2015
9. BA7-3 --- BA7-5
4
28-8-2015
24-8-2015
10. BA7-6 --- BA7-4
2
31-8-2015
28-8-2015
11. BA7-4 --- BA7-4
25

Figuur 1.21: Productieverloop mal 218B

Zoals in Figuur 1.18 en Figuur 1.19 weergegeven, heeft de productie van mal 218B, 32 dagen langer
geduurd dan gepland (71 dagen in plaats van 39 dagen). Om duidelijk te krijgen waarom de productie
32 dagen langer duurde, zijn elf omstellingen geregistreerd en geanalyseerd. Van deze elf omstellingen
zijn er twee welke volgens planning en binnen tijdsbestek zijn voltooid, zijn er drie welke volgens
planning maar niet binnen tijdsbestek zijn voltooid en zijn er zes welke niet volgens planning zijn
geproduceerd. Doordat “omstelling 6” (niet volgens planning geproduceerd) het laatste element in de
productie was en de omstelling nu twee dagen duurt, loopt ook hier de planning uit. Vandaar dat de
stijging in de cyclustijd, van veertien naar 25 dagen, verantwoord kan worden.
Om te achterhalen waarom de cyclustijd verlengd is, wordt er in bijlage 4 enkel gekeken naar de
omstellingen welke hierop invloed hebben gehad. De omstellingen welke volgens planning en binnen
tijdsbestek hebben plaatsgevonden worden hier buiten beschouwing gelaten. In het overzicht zijn
voorziene werkzaamheden en de werkelijke werkzaamheden weergegeven. Zo is in het groen
aangegeven welke hulpstukken of instortvoorzieningen verwijderd moeten worden, in het oranje
welke hulpstukken of instortvoorzieningen geplaatst worden en in het rood is weergegeven welke
hulpstukken, instortvoorzieningen of andere handelingen niet voorzien zijn.
Niet alle omsteltijden staan vermeld in bijlage 4. Enkel de omstellingen welke een negatieve invloed
op de cyclustijd hadden zijn in deze bijlage vermeld. Om een overzichtelijk beeld te krijgen van alle
omsteltijden, zijn deze schematisch weergegeven in bijlage 5. Verderop, in paragraaf 2.2, wordt er
verder ingegaan op de omsteltijden van alle geregistreerde omstellingen.
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Oorzaken stijging cyclustijd
In bijlage 4 zijn enkele omstellingen in kaart gebracht welke een negatieve invloed uitoefenden op de
cyclustijd. Zo zijn de omstellingen welke langer duurden dan gepland en de omstellingen met een
andere productievolgorde in kaart gebracht. Hieruit zijn voor mal 217 en 218B vele oorzaken naar
voren gekomen. Deze oorzaken gelden in het algemeen ook voor andere omstellingen. Hieronder is in
een lijst omschreven welke oorzaken een rol hebben gespeeld in het niet halen van de geplande
omsteltijd en ervoor zorgde dat de cyclustijd verlengd werd.
Het niet behalen van de cyclustijd werd veroorzaakt door:
 Niet voldoende capaciteit;
Geelen Beton probeert een constante productiestroom te genereren, echter zal deze af en toe
dalen en stijgen. Deze pieken en dalen worden opgevangen door een “flexibele schil”. Geelen
Beton heeft een kern met vaste werknemers en de pieken en dalen worden opgevangen door
het inhuren van werknemers. Voor het omstellen geldt dat vaak timmermannen van externe
modelmakerijen ingehuurd worden, echter zijn deze niet altijd direct beschikbaar. Hierdoor
ontstaat tijdelijk een tekort aan timmermannen, waardoor de omstellingen niet tijdig gereed
kunnen zijn.
 Geen rekening gehouden met omstellen goot;
De omstellingen worden ingepland met behulp van een omstel programma, MalTest.exe. Dit
programma is, door Geelen Beton, ontworpen om productietekeningen van prefab betonnen
wandelementen te vergelijken. Dit element vergelijkt de verschillende tekeningen en herkent
de verschillen tussen de elementen. Uit deze verschillen berekent het programma de
omstelminuten. Door alle omstellingen naast elkaar te zetten, kan de meest effectieve
productievolgorde bepaald worden. Echter herkent het programma geen afschot verschillen,
wat bij een goot zeer belangrijk is. Het omstellen van de goot is een zeer intensieve omstelling
en wanneer deze niet herkend wordt, zorgt dit voor een grote verstoring in de productie.
 Prioriteit bij andere omstellingen;
Het huidige productie proces wordt gestuurd op urgentie. Het fabrieksoppervlakte ligt voor
100% vol, maar er wordt dagelijks maar voor ongeveer 70% geproduceerd. Zo worden er
dagelijks keuzes gemaakt welke elementen wel geproduceerd worden en welke niet. Op de
dag planning wordt vermeld hoeveel dagen de productie van een bepaalde mal voor of achter
ligt. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt en kan het zijn dat een bepaalde mal uitloopt
op planning doordat de urgentie bij een andere omstelling ligt.
 Extra handelingen door beschadigingen;
Tijdens het lossen van het element, tijdens het omstellingen en bouwen van de mal komt het
wel eens voor dat de mal wordt beschadigd. Deze beschadigingen dienen gerepareerd te
worden voordat het element kan worden gestort. Door deze extra reparatie werkzaamheden,
is het mogelijk dat de cyclustijd en dus ook de planning niet behaald wordt.
 Meer handelingen dan oorspronkelijk voorzien;
Wijzigingen in productievolgordes zijn een veel voorkomend fenomeen. Door deze wijzigingen
wordt er afgezien van de meest ideale productievolgorde in combinatie met de bekende
leverdata. Hierdoor is het mogelijk dat extra omstellingen noodzakelijk zijn om de aan de
bekende leverdata te kunnen voldoen. Zo kan een makkelijke omstelling gepland zijn, welke
vervangen wordt door een ingewikkelde omstelling zodat de leverdata behaald worden.
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Te laat gestart met de omstelling;
De prefab balkonplaten zijn uitgevoerd in wit beton. Het gebruik van wit beton heeft als gevolg
dat de omstellingen voor 11:00 uur gereed moeten zijn, omdat deze gestort moeten worden
voor de elementen bestaande uit grijs beton. Grijs beton kan de kleur van wit beton vervuilen,
vandaar dat wit beton voor grijs beton gestort wordt. De kubel moet altijd gespoeld worden
wanneer er van kleur gewisseld wordt, echter is de productie van grijs beton vele malen groter
dan die van wit beton en krijgt wit beton de voorrang. Wanneer later dan 07:45 uur gestart
wordt met de omstelling, is de kans dan een omstelling niet gereed is voor 11:00 uur
aannemelijker.
Lak niet tijdig gedroogd;
De mal wordt, nadat deze omgebouwd is, afgewerkt. De verplaatste hulpstukken en
instortvoorzieningen hebben zijn sporen in de mal achtergelaten, in de vorm van
beschadigingen en naden. Deze beschadigingen en naden moeten voor een goed eindresultaat
afgewerkt worden, dit gebeurd met behulp van kit en plamuur. De geplamuurde oppervlaktes
dienen geschuurd te worden voor een strak/glad oppervlak. Door het schuren komt het
oppervlakte van het hout bloot te liggen en kan het in aanraking komen met de beton, wat
een nadelig gevolg heeft voor beiden. Het geschuurde oppervlak dient dus gelakt te worden,
echter heeft de lak twaalf uur nodig om uit te harden. Door deze droogtijd worden
omstellingen vaak niet gehaald. Met behulp van het verdunnen en verwarmen van de lak
wordt deze droogtijd zoveel mogelijk ingekort echter heeft dit geen positief effect op de lak.
Veel reparatie van bevestigingstechniek hulpmiddelen en instortvoorzieningen;
De huidige bevestigingstechniek welke gebruikt wordt voor de fixatie van hulpmiddelen en
instortvoorzieningen laat veel beschadigingen achter in de mal. De hulpstukken worden op dit
moment vast geschroefd aan de mal, waardoor bij een omstelling schroefgaten te boven
komen welke gerepareerd moeten worden. Hetzelfde verhaal geldt voor de
bevestigingstechniek van de instortvoorzieningen. Het is nooit duidelijk wat er bij het lossen
van een hulpstuk voor beschadiging te boven komt, waardoor de reparaties vaak niet te
voorspellen zijn.

De bovenstaande oorzaken voor het stijgen van de cyclustijd zijn geconstateerd tijdens de observaties
van de werkzaamheden aan de mallen. Enkele oorzaken hebben een grotere invloed op de stijging van
de cyclustijd dan andere oorzaken. Hierdoor is in Figuur 1.22 een overzicht weergegeven welke
oorzaken vaker of minder vaak voorkomen.
Nr. Oorzaken stijging cyclustijd:
1. Veel reparatie van bevestigingstechniek hulpmiddelen in instortvoorzieningen
2. Meer handelingen dan oorspronkelijk voorzien
3. Prioriteit bij andere omstellingen
4. Geen rekening gehouden met omstellen goot
5. Te laat gestart met de ombouw
6. Niet voldoende capaciteit
7. Extra handelingen door beschadigingen
8. Lak niet tijdig gedroogd
Figuur 1.22: Overzicht oorzaken stijging cyclustijd mal 217 & mal 218B

Mal 217 Mal 218B Totaal:
6
6
12
1
6
7
5
1
6
2
2
4
4
0
4
2
0
2
0
2
2
1
1
2

Het hebben van veel reparatiewerkzaamheden door de huidige bevestigingstechniek van
hulpmiddelen en instortvoorzieningen is veruit de grootste veroorzaker van de cyclustijd. Dit zal met
het ontwikkelen van een nieuwe maltechniek zeker voorkomen moeten worden.
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Het niet behalen van de geplande cyclustijd kan ervoor zorgen dat productievolgordes gewijzigd
moeten worden om toch te kunnen voldoen aan de afgesproken leverdata. Echter is niet enkel het niet
behalen van de cyclustijd redenen om productievolgordes te wijzigen. In overleg met coördinator
productie zijn de verschillende omstellingen en wijzigingen in productievolgordes besproken en zijn de
oorzaken bepaald.
Wijzigingen in productievolgordes:
 Verschuiving in leverdata door aannemer;
o Langzamer bouwtempo;
Doordat het bouwtempo van de aannemer lager lag dan verwacht, werden de
benodigde elementen minder snel afgeroepen. Door deze vertraging op de bouw
werden leverdata uitgesteld. Hierdoor is het mogelijk om efficiëntere omstellingen te
realiseren en kunnen productievolgordes wijzigen.
o Wijziging normteq elementen;
De elementen bevatten, om de uitkraging te realiseren, isokorven of normteq
voorzieningen. De elementen met een isokorf worden direct aan het vloerveld vast
gestort, terwijl elementen met een normteq voorziening naderhand gefixeerd
worden. Door wijziging in productievolgorde bij de aannemer, waren de elementen
met een normteq voorziening later benodigd, wat ook resulteerde in wijzigingen in de
productievolgorde.
 Behalen leverdata;
Geelen Beton wil een betrouwbare partner zijn, wat betekent dat zij altijd willen voldoen aan
de afgesproken leverdata. Wanneer een productievolgorde ervoor zorgt dat een bepaalde
leverdatum niet behaald kan worden, wordt hier altijd in geschoven. Geelen Beton zal er alles
aan doen om de leverdatum te behalen, ook al betekend dit extra omsteluren.
Er zijn zoals hierboven beschreven verschillende oorzaken welke ervoor zorgen dat cyclustijden niet
behaald worden en er wijzigingen plaatsvinden in productievolgordes. Wijzigingen in
productievolgordes hebben vaak een negatief effect op de totale omsteltijd, omdat er gepland wordt
op de meest efficiënte productievolgorde. Echter is het ook mogelijk dat, door bepaalde leverdata, er
bepaalde productievolgordes efficiënter zijn dan de oorspronkelijke productievolgorde.
Met behulp van het omstel programma, MalTest.exe, is de oorspronkelijke productievolgorde
vergeleken met de uiteindelijke productievolgorde. Alle omsteltijden van de oorspronkelijke
productievolgorde zijn vergeleken met de omsteltijden van de uiteindelijke productievolgorde. Deze
tijden zijn niet representatief, echter geeft het wel een goede indruk van de gang van zaken. In Figuur
1.23 zijn de totale omsteltijden weergegeven.

Mal:
217
218B

Totaal geplande omsteltijd:
13.547
min.
3.794
min.

Totaal werkelijke omsteltijd:
12.429
min.
4.960
min.

Verschil:
1.118 min.
-1.166 min.

Figuur 1.23: Totale omsteltijden (MalTest.exe)
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In Figuur 1.23 is te zien dat de wijziging in productievolgordes voor mal 217 een positief effect heeft
gezorgd, terwijl voor mal 218B het tegenovergesteld geldt. Dit is te verklaren doormiddel van het
bestuderen van de leverdata. Doordat de effectiviteit van de productievolgorde van mal 217 beperkt
werd door de leverdata, is er bij de oorspronkelijke planning gekozen voor een productievolgorde die
voldeed aan de leverdata. Voor mal 218B geldt een ander verhaal, hier heeft het uitlopen op de
planning ervoor gezorgd dat productievolgordes gewijzigd moesten worden om de leverdata toch te
behalen. Hierdoor werden intensievere omstellingen gepland dan oorspronkelijk en zijn er meer
omstelminuten benodigd geweest.
Het programma; MalTest.exe, waarmee de productievolgordes bepaald worden, is niet betrouwbaar
genoeg. Om dit te onderbouwen is een vergelijk gemaakt tussen de geplande omsteltijden en de
werkelijke omsteltijden (volgens registratieformulieren). Een overzicht hiervan is te vinden in Figuur
1.24. De werkelijke gemiddelde omstellingen duren bij beide mallen langer dan gepland. In de
volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan.
Mal:
217
218B

Totaal geplande omsteltijd:
12.429
min.
4.960
min.

Aantal elementen:
60
31

Omsteltijd
207,15 min/element
160,00 min/element

Omsteltijd
3,45 uur/element
2,67 uur/element

Mal: Totaal werkelijke omsteltijd:
217
2.775
min.
218B
4.585
min.
Figuur 1.24: Vergelijk omsteltijden

Aantal elementen:
12
11

Omsteltijd
231,25 min/element
416,82 min/element

Omsteltijd
3,85 uur/element
6,95 uur/element
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1.3.4. Deelconclusie huidige maltechniek
In dit hoofdstuk is de huidige maltechniek in kaart gebracht en geanalyseerd. Hieruit is naar voren
gekomen dat de huidige maltechniek wordt beïnvloed door een aantal factoren. De factoren leiden er
allen toe dat de huidige maltechniek in combinatie met de kleine seriegroottes niet voldoet aan de
eisen en wensen van Geelen Beton. Zoals omschreven bevat de maltechniek vele handelingen welke
ervoor kunnen zorgen dat de cyclustijd niet behaald wordt, waardoor de maltechniek zijn grenzen
heeft bereikt. Ook blijkt uit de registratieformulieren dat de omsteltijden onbekend zijn. In deze
paragraaf worden de kritieke punten van de huidige maltechniek beschreven.
De omstelling speelt de belangrijkste rol in het gehele productieproces. De huidige maltechniek bevat
te veel bewerkingen waardoor omsteltijden vaak niet behaald worden, ook zijn deze omsteltijden
onvoorspelbaar, wat de planningen onbetrouwbaar maakt. Vandaar dat het noodzakelijk is om dieper
in te gaan om de omsteltijden; welke handelingen in de omstelling zorgen nu voor deze vertragingen?
Enkele omstellingen, welke ervoor gezorgd hebben dat de planning niet gehaald werd, zijn
geanalyseerd, zodat duidelijk wordt welke handelingen hierop de grootste invloed hebben. Een
overzicht van de omstelregistraties is te vinden in bijlage 5. De registraties zijn geen garantie voor
omstellingen in de toekomst, omdat deze op dit moment nog te onvoorspelbaar zijn. Echter kan er wel
terug gekeken worden op de handelingen. Een omstelling bestaat uit verschillende handelingen; het
verplaatsen van instortvoorzieningen, hulpstukken lossen, hulpstukken plaatsen, repareren
omstelling, repareren beschadiging en matteren. Uit de registratieformulieren is duidelijk geworden
hoelang deze handelingen geduurd hebben. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 1.25.

Manuren omstelling:
Verplaatsen instortvoorzieningen:
8%
Hulpstukken lossen:
13%
Hulpstukken plaatsen:
31%
Plamuren, kitten en lakken omstelling: 25%
Plamuren, kitten en lakken beschadiging:16%
Matteren:
8%
Totale werkzaamheden:
100%
Figuur 1.25: Resultaten registratieformulieren

Het verplaatsen van instortvoorzieningen, het lossen van hulpstukken en het plaatsen van hulpstukken
zijn handelingen die noodzakelijk zijn, omdat met behulp van de instortvoorzieningen en hulpstukken
het element zijn eigen identiteit krijgt. Het repareren van de omstelling, het repareren van
beschadigingen en het matteren zijn handelingen die noodzakelijk zijn, gezien de huidige maltechniek.
Deze handelingen hebben gezorgd voor ongeveer 50% van de tijdsbesteding en zouden niet
noodzakelijk zijn, wanneer er een andere maltechniek toegepast werd. Het tegengaan van reparaties
bij een omstelling, beschadiging en het matteren zorgt dus dat de omsteltijd flink gekort kan worden.
Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat het plamuren, kitten en lakken van omstellingen en
beschadigingen en uiteindelijk het matteren de kritieke punten in de huidige maltechniek zijn. De
nieuwe maltechniek moet voorkomen dat de mal beschadigd raakt en zal snel moeten kunnen inspelen
op beschadigingen. Ook is de omstelling op dit moment zeer specialistisch werk, wat bij een nieuwe
maltechniek voorkomen moet worden, zodat het omstellingen een toegankelijkere activiteit wordt.

Afstudeerrapport Luc Gerlings

pagina 37/120

Geelen Beton

Technische Universiteit Eindhoven

1.5. Probleemstelling
De voorgaande analyse van de huidige maltechniek in combinatie met de kwantificering hiervan,
hebben tot de volgende probleemstelling geleid;
Een mal die zijn grenzen bereikt heeft, een opdracht bestaande uit kleine series en onbekende
omsteltijden zorgen dat de huidige maltechniek die toegepast wordt bij het produceren van
prefab betonnen balkonplaten leidt tot meer en langere omstellingen met nadelige gevolgen
voor de kosten, productietijd en kwaliteit van het element.
Grenzen bereikt: De huidige maltechniek heeft technisch gezien te veel bewerkingen nodig om te
voldoen aan de kwalitatieve eisen.

1.6. Afbakening probleemveld
Door de oorzaken van het kernprobleem aan te pakken, kunnen de uiteindelijke gevolgen voorkomen
worden. Het knelpunt: Opdracht bevat kleine seriegroottes, is een van de oorzaken van het
kernknelpunt, echter is dit een eis van de klant en Geelen Beton zal zich hierop aan moeten passen.
Dit knelpunt kan dus niet opgelost worden, maar zal meegenomen moeten worden als voorwaarden.
De mal is essentieel voor Geelen Beton, zij zijn afhankelijk van wat de modelmakerij aflevert. Geelen
Beton heeft zelf niet de capaciteit en kunde in handen om ingewikkelde mallen zelf tegen een
dergelijke prijs te produceren, waardoor modelmakerijen ingeschakeld worden om deze taak over te
nemen. De mal is de basis van elk element en dient dus van hoge kwaliteit en flexibiliteit te zijn.
De seriegrootte is de afgelopen jaren sterkt verkleind, wat ervoor zorgt dat de mal vele malen
omgebouwd moet worden. De huidige maltechniek is hiervoor niet meer geschikt, deze heeft zijn
grenzen qua flexibiliteit bereikt. De vele omstellingen zijn mogelijk, maar kosten te veel tijd. Mede
door de huidige markt is de tijd, welke Geelen Beton heeft voor het produceren van prefab betonnen
elementen, dermate beperkt dat de maltechniek hierop aangepast moet worden. Om toch
aantrekkelijk te blijven voor de verschillende partijen dient de prijs niet te hoog te zijn, waardoor de
mal veelvuldig gebruikt wordt. Het veelvuldig gebruiken van een mal heeft als nadeel dat deze veel
omgebouwd moet worden, vele bewerkingen verlangt.
Vanuit Geelen Beton is er de wens om de huidige maltechniek verder te ontwikkelen, zodat
verstoringen in het productieproces voorkomen worden. Hierdoor ligt de focus van het onderzoek op
balkonmallen welke door een externe modelmakerij zijn geproduceerd. Afbakening ligt bij mal 217
(Modelmakerij Delden) en mal 218B (Modelmakerij KBM). Er is gekozen voor deze twee mallen, omdat
deze sterk van vorm verschillen, waardoor de omstellingen ook sterk gevarieerd zijn en een breder
beeld van de werkelijkheid ontstaat.
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1.7. Doelstelling
Geelen Beton wil een efficiënter productieproces realiseren die lagere kosten met zich meebrengt dan
het huidige productieproces, waardoor de ambitie om met hoge kwaliteit te bouwen tegen minimale
kosten benaderd kan worden en de kans op faalkosten beperkt wordt. Het streven is een
productieproces waarbij de knelpunten uit het vooronderzoek opgelost worden, maar ook een
productieproces welke niet arbeidsintensief en inefficiënt is, waar de timmerlieden zonder
procesverstoring kunnen werken en zodat er geen afstemmingsverlies plaats vind.
Dit leidt tot de onderstaande doelstelling:
Het ontwikkelen van een maltechniek voor het produceren van prefab betonnen balkonplaten,
die voldoet aan alle technische- en kwalitatieve eisen van de huidige maltechniek, die geschikt
is voor kleine seriegroottes en waarmee een kostenreductie van ≥5% ten opzichten van de
huidige integrale kosten kan worden behaald, zonder dat de arbeidsomstandigheden zullen
verslechteren.
Maltechniek: Een gietvorm, met de bijbehorende kennis en benodigde hulpmiddelen, welke
benodigd is om beton een specifieke vorm te verschaffen en geschikt is voor meervoudig gebruik.
Integrale kosten: De integrale kosten van een product bestaat uit de totale kosten die gemaakt
worden bij de productie van prefab betonnen balkonplaten en wordt uitgedrukt in een eenheid
per product of dienst. In dit geval €/m³.
De nieuwe maltechniek zal er voor moeten zorgen dat de productie van prefab betonnen balkonplaten
en mogelijk ook andere prefab betonnen producten, voldoet aan een steeds groter wordende
diversiteit van elementen, sneller kan inspelen op de vraag van de klant en mogelijke wijzigingen.
Hierdoor kan de productie tijdig plaats vinden, zonder dat er extra kosten worden gemaakt en zonder
dat de kwaliteit van het element verlaagd wordt. Naast de techniek zelf, zal de benodigde kennis en
hulpmiddelen verduidelijkt moeten worden en dient dit begrijpelijk te zijn voor de huidige
productiemedewerkers.
Er moet verder gekeken worden naar bevestigingstechnieken, vormgevingstechnieken en materialen
en het feit dat de voorhanden technieken nu nog niet werken met voldoende snelheid of niet de
vereiste schaal hebben. Geelen Beton verwachten hierbij grotere flexibiliteit voor wat betreft
productietijd en productievolgordes, grote/gelijke flexibiliteit in te maken vormen, hogere/gelijke
kwaliteit van het eindproduct en mogelijk een stuk automatisering van de productie van mallen.
Tevens moeten de integrale malkosten met minimaal 5% dalen.
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1.8. Integrale kosten
Omdat een kostenreductie van 5% ten opzichten van de huidige integrale kosten ook een onderdeel is
van de doelstelling, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op deze kosten. De integrale kosten van het
product bestaan uit de totale kosten die gemaakt worden bij de productie van prefab betonnen
balkonplaten.
Om de doelstelling meetbaar de maken is er een besparingspercentage genoemd. Dit
besparingspercentage zal realistisch moeten zijn om een haalbare doelstelling te creëren. Dit is gedaan
doormiddel van het doorlichten van de huidige integrale kosten en hier verschillende scenario’s in te
schetsen welke allen een bepaalde besparing opleveren. In overleg met productieleiders,
productiecoördinator en afdelingschefs is gekozen voor het meest reële scenario. Het gekozen
scenario wordt hieronder toegelicht.
Geelen Beton heeft voor bouwelementen een omzet van €14.000.000,- per. De huidige kosten van
balkon- en galerijplaten is bepaald met behulp van de jaarcijfers. Uiteindelijk komt dit neer op de
onderstaande kosten specificatie.

Beton
Wapening
Mal
Manuren omstelling
Manuren productie
Algemene kosten
Totaal:

€ 70,00 /m³
€ 70,00 /m³
€ 80,00 /m³
€ 200,00 /m³
€ 180,00 /m³
€ 100,00 /m³
€ 700,00 /m³

Figuur 1.26: Kostenspecificatie balkon- en galerijplaten

Bij deze kostenspecificatie is rekening gehouden met een vullingsgraad van 70% in de fabriek. Het
gehele fabrieksoppervlakte ligt vol met mallen, echter worden deze niet allen dagelijks gebruikt. Dat
wil zeggen dat de fabriek effectief voor 70% vol ligt met mallen.
Uit gesprekken met productieleiders, productiecoördinator en afdelingschefs en de analyse van de
huidige maltechniek is naar voren dat de besparing vooral gezocht moet worden in de kostenpost mal
en manuren omstelling. Doordat de huidige maltechniek te bewerkelijk is, valt hier de grootste
besparing te behalen. Een besparing van 20% op enkel de kostenpost “manuren omstelling” wordt als
reëel beschouwd. Het korten op de omsteluren heeft als gevolg dat ook de vullingsgraad van de fabriek
omhoog gaat, er kunnen meer elementen in een korter tijdsbestek geproduceerd worden. De
vullingsgraad gaat hierdoor van 70% omhoog naar 80%. Ook dit getal is gebaseerd op gesprekken met
productieleiders, productiecoördinator en afdelingschefs. Doordat de vullingsgraad stijgt, zullen de
algemene kosten dalen. Een overzicht hiervan is te vinden in Figuur 1.27.

Beton
Wapening
Mal
Manuren omstelling
Manuren productie
Algemene kosten
Totaal:

€ 70,00 /m³
€ 70,00 /m³
€ 80,00 /m³
€ 160,00 /m³
€ 180,00 /m³
€ 87,50 /m³
€ 647,50 /m³

Figuur 1.27: Kostenspecificatie balkon- en galerijplaten (reductie omsteluren en algemene kosten)
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Een kostenbesparing in manuren omstelling en algemene kosten heeft mogelijk als gevolg dat de
malkosten toe zullen nemen. Een beter maltechniek, welke een besparing oplevert ten opzichten van
de manuren omstelling en algemene kosten, brengt dus mogelijke kosten met zich mee. Deze kosten
zullen afgewogen moeten worden tegen de uiteindelijke besparing. In overleg met de productieleiders
en coördinator productie is een malkostenverhoging van 25% als reëel beschouwd. Een overzicht
hiervan is te vinden in Figuur 1.28.

Beton
Wapening
Mal
Manuren omstelling
Manuren productie
Algemene kosten
Totaal:

€ 70,00 /m³
€ 70,00 /m³
€ 100,00 /m³
€ 160,00 /m³
€ 180,00 /m³
€ 87,50 /m³
€ 667,50 /m³

Figuur 1.28: Kostenspecificatie balkon- en galerijplaten totaal

Het reduceren van de omsteluren met 20% heeft als gevolg dat de kosten per m³ met 4,6% dalen.
Echter zijn dit niet de integrale kosten, hierin dienen ook de kosten van de voorraad meegenomen te
worden. De kosten van de voorraad bestaan uit terreinkosten, risico en het hebben van openstaande
rekeningen. De huidige voorraad bestaat uit zes weken productiecapaciteit en heeft een waarde van
€2.500.000,-. 10% van de waarde van de voorraad bestaat uit voorraadkosten. Dit wil dus zeggen dat
de voorraadkosten €250.000,- zijn.
Het hebben van een voorraad wordt bepaald door drie factoren; een constante productiedruk creëren
in de fabriek, verschuivingen van leverdata door de aannemer en seriematige productie. Elke oorzaak
weegt even zwaar voor het hebben van een voorraad. Wanneer de seriematige productie met behulp
van een nieuwe maltechniek geëlimineerd wordt, zal dit dus een besparing opleveren van 1/3 oftewel
€83.333. Per m³ is dit een besparing van €4,17, waardoor de kosten van €667,50/m³ zullen dalen naar
€663,33/m³. Dit zorgt ervoor dat wanneer de omsteluren met 20% af zullen nemen, de integrale kosten
zullen dalen met 5,2%.
Het afnemen van de omsteluren met 20% wordt als reëel beschouwd door zowel de productieleiders,
productiecoördinator als de afdelingschefs en hierdoor wordt een uiteindelijke integrale
kostenbesparing van 5% als haalbaar bestempeld.
De uiteindelijke kostenbesparing zal dus gezocht worden in de malkosten en de manuren omstelling.
Om een duidelijker beeld te krijgen over deze kosten opzicht, worden hier de malkosten verder
toegelicht.
De mallen (217 en 218B) zijn beiden geproduceerd door een andere externe modelmakerij. Het
voordeel hiervan is dat de kosten door twee verschillende partijen gespecificeerd worden en zo een
algemener beeld ontstaat. Mal 217 is geproduceerd door Modelmakerij Delden en mal 218B is
geproduceerd door Modelmakerij KBM. Met beide partijen is in overleg een kostenspecificatie
samengesteld. Een overzicht van deze kostenspecificaties is te vinden in bijlage 6. Omdat beide mallen
zeer verschillen van vorm, werd verwacht dat de kostenspecificatie niet overeen zou komen. Dit blijkt
echter wel het geval, hierdoor is in Figuur 1.29 de gemiddelde kostenspecificatie voor extern
geproduceerde balkonmallen te vinden.
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Onderdeel:
Schotten
Bodem
Hulpstukken

Gemiddelde malkosten
Materiaalkosten: % t.o.v. Materiaal % t.o.v. Totaal
8%
24%
1.490,00
€
19%
56%
3.440,00
€
7%
20%
1.225,00
€
€ 6.155,00

Schotten
Bodem
Hulpstukken

% t.o.v. Uren
Kosten:
25%
3.050,00
€
55%
6.545,00
€
20%
2.400,00
€
€ 11.995,00

17%
36%
13%

Totale kosten:
4.540,00
€
9.985,00
€
3.625,00
€
€ 18.150,00

25%
55%
20%

Schotten
Bodem
Hulpstukken
Totale malkosten:

Figuur 1.29: Gemiddelde malkosten

De malkosten per onderdeel zijn van belang bij verder onderzoek. Nu kan er ook naar gedeelde
oplossingen gezocht worden, zoals bijvoorbeeld enkel het vervangen van de malbodem of andere
onderdelen.
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Leeswijzer

Het afstudeerrapport is opgebouwd uit vijf hoofdstukken waarin elk hoofdstuk een gedeelte van het
afstudeertraject behandeld. In de onderstaande afbeelding staat per hoofdstuk aangegeven welke
informatie wordt behandeld.
Hoofdstuk

Onderwerp

Hoofdstuk 1:

Inleiding
In het eerste hoofdstuk is de aanleiding van het afstudeeronderzoek beschreven.
Nadat de huidige maltechniek, technisch en kwalitatief, in kaart gebracht en
gekwantificeerd is, is hieruit een probleemstelling afgeleid. De probleemstelling
zal na afbakening van het probleemveld uitmonden in een doelstelling. De
doelstelling zal leidend zijn voor het gehele afstudeeronderzoek.

Hoofdstuk 2:

Onderzoek
In hoofdstuk twee is onderzoek gedaan naar mogelijke vernieuwingen. Hierbij zijn
verschillende modelmakerijen en prefab betonproducenten in Nederland en
België bezocht om realistische vernieuwingen in kaart te brengen. Deze
maltechnieken worden beoordeeld aan gestelde beoordelingscriteria waardoor
een selectie plaats vindt in geschikte maltechnieken voor Geelen Beton.

Hoofdstuk 3:

Ontwerp

In hoofdstuk drie is het ontwerptraject beschreven. Het Programma van Eisen is
hierin geformuleerd, welke getransformeerd wordt naar een checklist. Nadat het
de hoofd- en deelfuncties van het ontwerp bepaald zijn, kunnen hieraan
mogelijke werkwijzen gekoppeld worden. Met behulp van deze werkwijzen zijn
verschillende structuurvarianten bepaald welke beoordeeld worden op basis van
de Checklist Programma van Eisen. De structuurlijn met de beste score is verder
ontwikkeld bij de uitwerking.
Hoofdstuk 4:

Uitwerking ontwerp

In hoofdstuk vier is het uiteindelijke ontwerp uitgewerkt, tot de uiteindelijke proef
in de praktijk.
Hoofdstuk 5:

Conclusie, evaluatie en aanbevelingen
In hoofdstuk vijf zijn de conclusies en aanbevelingen beschreven, waarmee het
onderzoek wordt afgesloten.

Figuur 1.31: Leeswijzer afstudeerrapport

Het afstudeerrapport is bewust zo concreet en doelgericht gehouden, waarbij de aanvullende en
onderliggende informatie bijgevoegd is in de bijlagen. Deze bijlagen zijn in de bijlagenbundel te vinden.
Om dieper in te gaan op de onderbouwing van de resultaten en de totstandkoming van de resultaten
beter te begrijpen, is het aangeraden de bijlagenbundel bij het verslag te houden.
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2. Nieuwe maltechnieken
In het vorige hoofdstuk zijn de technische- en kwalitatieve eisen van de huidige maltechniek in kaart
gebracht, evenals de integrale kosten. Voordat gezocht wordt naar mogelijke nieuwe maltechnieken,
is onderzocht wat een kostenreductie van ≥5% ten opzichten van de huidige integrale kosten nu
daadwerkelijk betekend. Hierna zijn verschillende modelmakerijen en prefab betonproducten in
Nederland en België geïnterviewd om geschikte maltechnieken in kaart te brengen, waarna deze
beoordeeld kunnen worden. Deze beoordeling leidt tot een selectie van geschikte maltechnieken.
Enkel de meest geschikte maltechnieken zullen meegenomen voor het ontwerpen van de nieuwe
maltechniek.

2.1. Integrale kosten nieuwe maltechniek
In hoofdstuk 1 zijn de integrale kosten van de huidige maltechniek beschreven. De integrale kosten
voor de nieuwe maltechniek worden in deze paragraaf besproken. Zo zal toegelicht worden waar de
nieuwe maltechniek de besparing vandaan gaat halen en hoe dit verantwoord kan worden. In Figuur
2.1 wordt een overzicht weergeven dan de integrale kosten van de huidige en de nieuwe maltechniek.

Huidige situatie:
Beton
Wapening
Mal
Manuren omstelling
Manuren productie
Algemene kosten
Totaal:

€ 70,00 /m³
€ 70,00 /m³
€ 80,00 /m³
€ 160,00 /m³
€ 180,00 /m³
€ 87,50 /m³
€ 647,50 /m³

Doelstelling:
Minimaal besparen:
Algemene kosten (vullingsgraad 70%)
Algemene kosten (vullingsgraad 80%)

5%
€ 32,38 /m³
€ 100,00 /m³
€ 87,50 /m³

Beoogde situatie:
Beton
Wapening
Mal
Manuren omstelling
Manuren productie
Algemene kosten
Totaal:

€ 70,00 /m³
€ 70,00 /m³
? /m³
? /m³
€ 180,00 /m³
€ 87,50 /m³
€ 665,00 /m³

Malkosten en manuren omstelling:

€ 257,50 /m³

Figuur 2.1: Integrale kosten nieuwe maltechniek
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Zoals in de doelstelling omschreven staat, moet de nieuwe maltechniek een kostenreductie van
minimaal 5% ten opzichten van de huidige integrale kosten opleveren. Dus in totaal gaat dit over
€35/m³. Wanneer de vullingsgraad omhoog gaat, zullen de kosten hiervoor dalen. Dat wil zeggen dat
de nieuwe maltechniek (mal en manuren omstelling) maximaal €257,50/m³ mag kosten. De indirecte
besparing (voorraadkosten; constante productiedruk, foutieve informatie en seriematige productie)
zal net als in hoofdstuk 1 beschreven; €4,17/ m³ zijn. Er zal dus een besparing op moeten treden, ten
opzichte van de malkosten en de manuren omstelling, van €18,33/m³.
Om gemakkelijk de berekening te kunnen maken of de nieuwe maltechniek voldoet aan de minimale
kostenreductie, is een formule bedacht:
(Δ manuren omstelling * uurtarief) + Δ malkosten ≥ €18,33/m³

Huidige situatie:
Manuren (oud):
Manuren (nieuw):
Uurtarief:
Malkosten (oud):
Malkosten (nieuw):
Besparing:

6,67 uur
6,67 uur
€ 30,00
€ 80,00 /m³
€ 80,00 /m³
€ 0,00 /m³

Figuur 2.2: Kosten huidige maltechniek

Door het overzicht in Figuur 2.2 toe te passen en in te vullen in de formule, kan getoetst worden of de
nieuwe maltechniek (malkosten en manuren omstelling) voldoet aan de gestelde doelstelling. De
manuren omstelling en malkosten moeten dus minimaal een kostenbesparing van €18,33/m³
opleveren wil de nieuwe maltechniek aan de doelstelling voldoen.
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2.2. Onderzoeken mogelijke vernieuwingen
In deze paragraaf wordt gezocht naar een volledige nieuwe maltechniek of naar verbeteringen van de
huidige maltechniek welke de kritieke punten tackelen. Door de kritieke punten aan te pakken kan een
maltechniek ontwikkeld worden welke voldoet aan de doelstelling.
Om te bepalen welke maltechnieken mogelijk interessant zijn om de kritieke punten aan te pakken,
zijn een aantal prefab betonproducten en modelmakerijen bezocht en is de huidige maltechniek en
zijn interessante ontwikkelingen in kaart gebracht. De verschillende bezochten producenten en
modelmakerijen zijn hieronder weergegeven.
De volgende modelmakerijen worden behandeld:
1. Verhoeven Timmerfabriek Nederland;
2. Hendriks Precon.
De volgende prefab betonproducten worden behandeld:
3. Vlassak Betonbedrijf;
4. Bruil prefab;
5. Oeterbeton;
6. Lammers Beton;
7. Geelen Beton.
Met de bovenstaande bedrijven is contact opgenomen en is een interview met bedrijfsbezoek gepland.
Hierdoor werd inzichtelijk hoe het productieproces van de desbetreffende producent eruit ziet en
werden mogelijke innovaties besproken. In bijlage 7 zijn de notulen van de verschillende interviews te
vinden.
In de volgende paragrafen worden de verschillende maltechnieken van de producenten toegelicht.
Hierna worden de verschillende kenmerken van de maltechniek met elkaar vergeleken en kunnen de
voor- en nadelen hiervan beschreven worden. De verschillende maltechnieken worden met elkaar
vergeleken met behulp van de onderstaande aspecten:
1. Technische aspecten:
a. Flexibiliteit;
b. Duurzaamheid;
c. Recycling;
d. Cyclustijd.
2. Kwalitatieve aspecten:
a. Esthetische eisen;
b. Geometrische eisen.
3. Financiële aspecten:
a. Malkosten;
b. Manuren omstelling.
Uiteindelijk wordt op basis van deze aspecten een conclusie getrokken over de mate waarin een
maltechniek geschikt is of welke aspecten toepasbaar zijn in de te ontwikkelen maltechniek.
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2.2.1. Maltechnieken modelmakerijen
Eerst wordt het betreffende bedrijf besproken, zodat duidelijk wordt welke rol het bedrijf in de
arbeidsmarkt vervuld. Hierna worden per bedrijf de verschillende maltechnieken besproken, van zowel
de modelmakerijen als de prefab betonproducten. Zo wordt duidelijk hoe het huidige productieproces
in elkaar zit en hoe de verschillende producenten tegen toekomstige maltechnieken aankijken.

Verhoeven Timmerfabriek Nederland (modelmakerij);
Verhoeven Timmerfabriek Nederland is gespecialiseerd in het produceren van prefab betonmallen en
prefab timmerwerk voor de bouw. De opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit nationale en
internationale prefab betonproducten en aannemers. Met betrekking tot prefab betonmallen,
produceert Verhoeven Timmerfabriek Nederland, mallen voor grote en kleine betonconstructies. De
betonmallen kunnen voldoen aan de CUR 100, wat verschillende beoordelingscriteria, eisen en
toleranties met zich meebrengt. Qua prefab timmerwerk worden; HSB wanden, dakkapellen, goten,
stelkozijnen, etc. geproduceerd. Ook behoort volledige montage van prefab timmerwerk tot de
mogelijkheden, zo kan een totaalpakket aangeboden worden.

Figuur 2.3: Referentieprojecten Verhoeven Timmerfabriek Nederland

Huidige maltechnieken
Verhoeven Timmerfabriek Nederland produceert voornamelijk houten mallen. Deze houten mallen
worden zowel toegepast bij de productie van prefab beton producten als in het werk gestort beton.
Houten mallen in allerlei verschillende soorten en maten. Verhoeven produceert mallen voor
verschillende prefab beton producten in Nederland, België en Duitsland, waarbij iedere producent een
andere soort mal verlangt. Zo zijn er met Geelen Beton afspraken gemaakt, basis regels, over de
opbouw van de mal, de productievolgordes en de manier van omstellingen. Zo worden er in overleg
met Geelen Beton enkele controle momenten, tijdens de productie van de mal, ingepland, waarbij de
kwaliteit van de mal wordt gecontroleerd door een timmerman van Geelen Beton. De mal wordt
samen met de hulpstukken en een tekeningenlijst geleverd, wanneer deze daarvoor gereed is. De
hulpstukkenlijst en -tekeningen worden gebruikt om een vertaling te maken van een timmerman van
Verhoeven naar een timmerman van Geelen Beton. Naarmate de hoeveelheid elementen er in één
mal geproduceerd worden, zal het materiaalgebruik veranderen. Zo wordt er bij minimale
hoeveelheden een goedkoper en minder kwalitatieve houtsoort gebruikt dan bij grote hoeveelheden.

Figuur 2.4: Houten mal t.b.v. Parkpergola Maxima Park Utrecht
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Nieuwe maltechnieken
Verhoeven Timmerfabriek Nederland produceert mallen in verschillende soorten materialen. Zo
proberen ze in te spelen op veranderingen in de markt en niet achter de feiten aan te lopen. Zo zijn de
afgelopen jaren nieuwe technieken ontwikkeld. Twee voorbeelden hiervan zijn QSC en rubber, welke
hieronder toegelicht worden.
QSC
QSC (oftewel Groen hout) is een kunststof dat door Verhoeven zelf is ontwikkeld en staat voor Quick,
Strong and Cheap. Het is een kunststof dat als een dikke vloeibare laag op een vlakke ondergrond
gespoten kan worden. Waarna het product uitgehard is, kan het bewerkt worden met een
freesmachine en kunnen allerlei vormen gecreëerd worden. In het geval van Dorus Rijkersschool te
Amsterdam is een bollenpatroon ontworpen, waarbij alle bollen gelijk in maatvoering zijn. Ook is een
massieve kolom opgespoten en later met een CNC-frees bewerkt, waardoor een spiraalkolom is
ontstaan. Met behulp van QSC kunnen complexe vormen in een mal gemaakt worden. De gegevens
van de 3-D CAD tekeningen worden 1 op 1 gebruikt om het kunststof met CAM software te bewerken.
Verhoeven verwacht dat met de inzet van QSC de ontwerpvrijheid van architecten groter wordt.

Figuur 2.5: QSC-mal t.b.v. Dorus Rijkersschool Amsterdam en spiraalkolom (test)

Rubber
Rubberen mallen zijn ingezet bij de productie van viaductbekleding voor het werk Colorado Viaduct op
de Maasvlakte. De rubber mallen is gegoten in een moedermal. De moedermal is geproduceerd uit
QSC welke met behulp van een 5-assige CNC freesmachine, waardoor een zeer hoge
maatnauwkeurigheid is behaald. Er is voor rubber gekozen omdat het patroon repeterend is. Hierdoor
hoeft de mal weinig omgebouwd te worden, wat het gebruik van rubber rendabel maakt.

Figuur 2.6: Rubber mal t.b.v. Colorado Viaduct Maasvlakte
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Hendriks Precon (modelmakerij);
Hendriks groep levert technische en betrouwbare oplossingen in bouwprocessen in binnen- en
buitenland. Hendriks groep probeert als innovatieve partner deel te nemen aan het bouwproces.
Hendriks groep bestaat uit; Hendriks stalen bekistingtechniek, Hendriks ruwbouw en Hendriks Precon.
Hendriks Precon produceert stalen prefab betonmallen en infra bekistingen. Zowel simpele mallen
voor de productie van stapelblokken als complexe unieke vormen behoren tot de mogelijkheden.
Hendriks Precon is geen samenwerkingspartner van Geelen Beton, maar is wel een vooruitstrevende
partij op het gebied van prefab betonmallen.

Figuur 2.7: Referentieprojecten Hendriks Precon

Huidige maltechnieken
Hendriks Precon produceert mallen voor de prefab beton en in het werk gestort beton van staal. De
mallen worden vooral toegepast bij massaproductie, standaard productie zonder variatie. Een stalen
mal is zeer efficiënt zolang er geen omstellingen toegepast hoeven te worden. Echter gaat een stalen
mal wel 20 tot 25 jaar mee, dit is een veelvoud van de houdbaarheid van een houten mal. De opbouw
van de stalen mal kan zeer verschillen qua materiaalgebruik, maar ook qua mechaniek. Wanneer een
mal maar enkele keren toegepast wordt, worden er een minder duurzaam plaatmateriaal gebruikt en
worden er minder schenkels toegepast dan wanneer deze veelvuldig gebruikt wordt. Ook zitten er veel
verschillen in de mechaniek; pneumatisch, hydraulisch of handmatig. De maltechniek kan volledig
geautomatiseerd worden, zodat het aantal manuren in de productie drastisch afneemt. De klant kan
dus een keuze maken in de mate hoe ver een mal geautomatiseerd is. De mal wordt volledig in 3d
uitgetekend, waaruit alle productietekeningen van alle onderdelen afzonderlijk volgen. Deze worden
alle door een zusterbedrijf geproduceerd en in de productiehal van Hendriks in elkaar geplaatst en
vastgelast. Alle benodigde onderdelen zijn zo op maat gelaserd en gezet naar de juiste maten en
hoeken. Het volledige proces is tot de puntjes uitgedacht tijdens de engineering, zodat er tijdens de
productie van de mal tijd bespaard wordt.

Figuur 2.8: Productiehal Hendriks Precon
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2.2.2. Maltechnieken prefab betonproducenten
Vlassak Betonbedrijf;
Vlassak Holding is een bedrijf welke het totaalpakket kan aanbieden. Vlassak Holding bestaat uit;
Vlassak Aannemingsmij, Vlassak Betonbedrijf, Vlassak Timmerbedrijf en Techniek & Bouw Budel.
Vlassak Betonbedrijf produceert prefab betonelementen in opdracht van middelgrote tot grote
landelijk opererende bouwondernemingen. Veelal worden er wanden, balkons, galerijplaten en
trappen geproduceerd bestemd voor woning-, kantoor- of utiliteitsbouw. Vlassak Betonbedrijf
beschikt over meerdere productiehallen, waaronder een eigen mallenmakerij en ijzervlechterij, echter
worden er ook extern geproduceerde mallen en wapening toegepast.

Figuur 2.9:Referentieprojecten Vlassak Betonbedrijf

Huidige maltechnieken
Vlassak maakt vooral gebruik van houten mallen geproduceerd door een interne modelmakerij en
enkele vaste externe modelmakerijen. Ook wordt er sporadisch gebruik gemaakt van stalen mallen,
echter is dit alleen bij de productie van gestandaardiseerde prefab zoals; kolommen en putten. Zeker
voor de productie van balkon- en galerijplaten worden houten mallen toegepast. De seriegrootte bij
balkon- en galerijplaten is dusdanig klein, waardoor er veelvuldig omgebouwd moet worden. Hout is
makkelijk te bewerken en om te bouwen. Echter wordt er wel onderscheid gemaakt tussen de
verschillende soorten hout. Zo wordt er een duurzaam en duurdere houtsoort gebruikt bij mallen die
veelvuldig volgestort worden, dan bij mallen welke maar voor een enkele keer worden gebruikt.
Wanneer een mal geproduceerd wordt door een externe modelmakerij is het van belang dat duidelijk
is hoe de mal is opgebouwd. De opbouw van een mal kan sterk verschillen, per modelmakerij, zelf per
timmerman. Hierdoor is het zeer belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt, met behulp van tekeningen
en het nummeren van hulpstukken, hoe de mal is opgebouwd en waar de omstelling plaatsvindt.

Figuur 2.10: Trapmallen Vlassak Betonbedrijf
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Nieuwe maltechnieken
Vlassak Betonbedrijf is op dit moment niet bezig met het ontwikkelen of toepassen van nieuwe
maltechnieken. Voor de productie van prefab betonnen balkonplaten is de huidige maltechniek, hout,
nog steeds het meest geschikt. Ook zal dit in de toekomst nog steeds toegepast worden. De
verschillende soorten hout, het materiaalgebruik, zal wel veel veranderen. Zo het materiaalgebruik
aangepast aan de hoeveelheid te storten elementen. Wel zal het gebruik van kleurbeton en de
toevoeging van prefab metselwerk een steeds grotere rol krijgen.

Figuur 2.11: Referentieprojecten prefab metselwerk en kleurbeton

Bruil prefab;
Bruil prefab is onderdeel van Bruil. Onder Bruil vallen twee verschillende groepen; ruwbouw en
afbouw. Onder Ruwbouw vallen; Bruil beton, Bruil beton & mix, Bruil bouw en Bruil prefab. Onder
afbouw valt Coba. Bruil is gespecialiseerd in cementgebonden oplossingen voor de woning- en
utiliteitsbouw. Bruil prefab produceert; wanden, balkons, galerijplaten en trappen bestemd voor
woning- of utiliteitsbouw. Bruil prefab beschikt over meerdere productiehallen, waaronder een eigen
mallenmakerij en ijzervlechterij, echter worden er ook extern geproduceerde mallen en wapening
toegepast.
Huidige maltechnieken
Bruil past op dit moment voor 80-90% houten mallen toe. De overige mallen zijn stalen mallen. Op dit
moment is Bruil prefab bezig met een werk waarin veel serieproductie zit. Hiervoor wordt een stalen
malbodem gebruik, waarop houten schotten met magneten worden geplaatst. De houten mallen
worden geproduceerd door een interne modelmakerij en enkele vaste externe modelmakerijen. De
houten mal wordt ook bij Bruil prefab gezien als het ideale bekistingsmateriaal, zeker voor de productie
van balkon- en galerijplaten. Door de kleine seriegroottes, dient de mal vaak omgebouwd te worden.
Hout is gemakkelijk te bewerken, waardoor bijna alle omstellingen mogelijk zijn. Wanneer de mallen
geleverd worden door een externe modelmakerij, zitten hier tekeningen bij om de verschillende
omstellingen duidelijk te maken aan de timmerman bij Bruil prefab.

Figuur 2.12: Referentieprojecten Bruil prefab
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Nieuwe maltechnieken
Bruil prefab is met het oog op de toekomst, al bezig met ontwikkelingen op het gebied van nieuwe
maltechnieken. Door mee te gaan in deze ontwikkelingen, hopen zij de boot niet te missen wanneer
een techniek voldoende ontwikkeld is. Met twee verschillende nieuwe maltechnieken hebben ze de
afgelopen tijd geëxperimenteerd; 3D-pint zand mallen en EPS-mallen. Deze ontwikkelingen worden
hieronder toegelicht.
3D-print zand mal
Voor de vakbeurs Gevel (onderdeel van de Week van de Bouw) heeft Bruil een getordeerd profiel van
beton getoond, welke gestort is in een 3D-geprinte mal. De 3D-geprinte mal bestaat uit zand met lijm
en is gerealiseerd door 3Dealise uit Goor. Wanneer het element gestort is, kan deze ontkist worden
met behulp van hamers en water onder hoge druk. Hierdoor blijft er enkel zand over, wat weer
hergebruikt kan worden. De binnenzijde van de mal is behandeld om te voorkomen dat de beton en
het zand aan elkaar hechten.

Figuur 2.13: Referentieproject 3D-geprinte mal

EPS-mal
Ook heeft Bruil geëxperimenteerd met EPS-mallen. Hierbij wordt EPS (piepschuim) als basis gebruikt
voor de mal. De EPS is geplaatst op een houten malbodem en wordt aan de zijkanten ondersteunt door
houten schotten. Dit ter versteviging van de mal. De EPS-mal van Buil is gevorm met behulp van Hete
Draad Snijden. Hierbij wordt met behulp van een draad de EPS in de juiste vorm gesneden. Niet alle
vormen kunnen hiermee verkregen worden, echter is het afvalmateriaal niet versnipperd.

Figuur 2.14: EPS-mal Bruil prefab
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Oeterbeton;
Oeterbeton is een van de grootste producenten van breedplaatvloeren en prefab wanden in België en
leveren prefab elementen voor de Belgische, Nederlandse en Duitse markt. In tegenstelling tot de
meeste prefab betonproducten levert Oeterbeton geen zichtbeton, maar produceert vooral vloeren,
holle-wanden en volle wanden. De kwalitatieve eisen van de elementen liggen dus lager dan bij de
meeste prefab betonproducten. Oeterbeton beschikt over meerdere productiehallen, waaronder een
eigen ijzervlechterij, maar geen modelmakerij. Oeterbeton heeft geen modelmakerij benodigd, omdat
alle malbodems van staal zijn.

Figuur 2.15: Referentieprojecten Oeterbeton

Huidige maltechnieken
Holle-wanden
Het carrouselsysteem maakt gebruik van stalen mallen, waarop de schotten worden bevestigd met
behulp van magneten. Staal wordt toegepast, omdat het een duurzaam materiaal is. De basis van het
element is overal hetzelfde, een vlakke malbodem. Door de toepassing van staal kunnen ook de
schotten eenvoudig worden bevestigd op de malbodem en achteraf ook eenvoudig verwijderd
worden. De stalen schotten worden met behulp van een robot geplaatst, deze plot tegelijkertijd ook
de posities van de instortvoorzieningen. Hierna wordt met de hand de magneet aan de malbodem
bevestigd en worden de openingen in de kantschotten met behulp van EPS dichtgezet. De mal is nu
gereed voor de wapening, welke ook door een robot gefabriceerd en geplaatst wordt. Na het
toevoegen van de wapening kan een werknemer de instortvoorzieningen op de mal lijmen, waarna
het element gestort kan worden. Na het storten wordt het element in het magazijn geplaatst, zodat
het kan drogen zonder dat de cyclus verstoord wordt. Na uitharding wordt het element gekanteld en
in de andere schil geplaatst, zodat een holle-wandelement ontstaat.
Massieve-wanden
Voor de productie van massieve wanden, worden ook stalenmallen gebruikt. Echter zijn er geen
geautomatiseerde handelingen in dit productieproces. Hierin worden de schotten, sparingen,
instortvoorzieningen, etc. geplaatst door werknemers met behulp van magneten. De basis van elk
product is een stalen vlakke malbodem. Doordat de elementdikte van volle-wandelementen varieert,
zitten aan dit proces meer menselijke handelingen. De kantschotten zijn van hout en kunnen dus van
hoogte variëren, zodat voldaan kan worden aan de verschillende elementdiktes.

Figuur 2.16: Carrousel-systeem Oeterbeton
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Nieuwe maltechnieken
De maltechniek zelf zal volledig geautomatiseerd worden, de menselijke handelingen worden zoveel
mogelijk uit het proces gehaald. Echter denk ik dat er vooral op het materiaal gebied veel zal
veranderen. Beton is niet natuurvriendelijk, milieubelastend. Door het gebruik van andere
toeslagmaterialen, zal er gezocht worden naar een minder milieubelastend product. Er zal meer
gekeken moeten worden naar de auto-en vliegtuigbouw. Bijvoorbeeld; er worden meer polymeren
toegepast. Verder zal er meer gebruik worden gemaakt van 3d-printen, EPS-mallen. Hout zal langzaam
verdwijnen. Echter dienen de nieuwe technieken zich nog ver te ontwikkelen, de kwaliteit die nu
bereikt wordt met hout kan nog niet gehaald worden door deze technieken. De prefab betonproducten
zijn op dit moment nog te conservatief. Er zal op korte termijn veel veranderen ten opzichten van de
seriegrootte en de flexibiliteit van een mal.
Zo zal de seriegrootte alleen maar kleiner worden, waardoor de flexibiliteit van een mal vergroot zal
moeten worden. Nu is de tijd aangebroken om de nieuwe ontwikkelingen door te voeren. De
ontwikkelingen die zich de afgelopen 50 jaar hebben voor gedaan zullen zich voortzetten alleen zal dit
in de komende 5-10 jaar gebeuren. Dus in een kort tijdsbestek zal er veel veranderen.

Lammers Beton;
Lammers Beton levert prefab betonelementen voor woning- en utiliteitsbouw in heel Nederland.
Zowel de kleinere aannemers als landelijk opererende bouwconcerns vallen onder de opdrachtgevers.
Lammers Beton produceert balken, balkonplaten, galerijplaten, kolommen, etc. Lammers Beton
beschikt over meerdere productiehallen, waaronder een eigen mallenmakerij en ijzervlechterij, echter
worden er ook extern geproduceerde mallen en wapening toegepast.

Figuur 2.17: Referentieprojecten Lammers Beton

Huidige maltechnieken
Lammers Beton maakt vooral gebruik van houten mallen geproduceerd door een interne
modelmakerij en enkele vaste externe modelmakerijen. Ook wordt er sporadisch gebruik gemaakt van
stalen mallen, echter is dit alleen bij de productie van eenvoudige wandelementen. Zeker voor de
productie van balkon- en galerijplaten worden houten mallen toegepast. De seriegrootte bij balkonen galerijplaten is dusdanig klein, waardoor er veelvuldig omgebouwd moet worden. Hout is makkelijk
te bewerken en om te bouwen. Echter wordt er wel onderscheidt gemaakt tussen de verschillende
soorten hout. Zo wordt er een duurzaam en duurdere houtsoort gebruikt bij mallen die veelvuldig
volgestort worden, dan bij mallen welke maar voor een enkele keer worden gebruikt. Wanneer een
mal geproduceerd wordt door een externe modelmakerij is het van belang dat duidelijk is hoe de mal
is opgebouwd. De opbouw van een mal kan sterk verschillen, per modelmakerij, zelf per timmerman.
Hierdoor is het zeer belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt, met behulp van tekeningen en het
nummeren van hulpstukken, hoe de mal is opgebouwd en waar de omstelling plaatsvind.
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Geelen Beton;
Geelen beton bestaat uit; Geelen Beton Wanssum, welke voornamelijk bouwelementen produceren,
en uit Geelen Beton Posterholt, welke voornamelijk systeemvloeren produceren. Geelen Beton is een
van de grotere prefab betonproducten in de markt en produceert prefab elementen voor verschillende
opdrachtgevers. Veelal worden er wanden, balkons, galerijplaten, vloeren en trappen geproduceerd
bestemd voor woning- of utiliteitsbouw. Geelen Beton prefab beschikt over meerdere productiehallen,
waaronder een eigen mallenmakerij en ijzervlechterij, echter worden er ook extern geproduceerde
mallen toegepast.

Figuur 2.18: Referentieprojecten Geelen Beton

Nieuwe maltechnieken
Geelen Beton is met het oog op de toekomst, al bezig met ontwikkelingen op het gebied van nieuwe
maltechnieken. Door mee te gaan in deze ontwikkelingen, hopen zij de boot niet te missen wanneer
een techniek voldoende ontwikkeld wordt. Met drie verschillende nieuwe maltechnieken hebben ze
de afgelopen tijd geëxperimenteerd; vacuüm en was. Deze ontwikkelingen worden hieronder
toegelicht.
Vacuüm
Geelen Beton is sinds kort bezig met de productie van prefab betonnen casco elementen. Deze
elementen van 70mm dik worden allen op een vlakke houten malbodem gestort. Geelen Beton is dit
project gestart met het doel om de mal tijdens het gehele productieproces niet te beschadigen,
oftewel niet in de mal boren. Voor het bevestigen van schotten gebruiken ze vacuüm. Door de schotten
met behulp van vacuüm tijdelijk te fixeren aan de malbodem, blijft de malbodem onbeschadigd.
Hierdoor hoeven beschadigingen, opgetreden door bevestigingsmiddelen, niet gerepareerd te
worden. Ook worden alle instortvoorzieningen met dubbelzijdige tape aan de malbodem geplakt of
gelijmd. De kozijnen welke direct ingestort worden, worden met gewichten tijdelijk bevestigd. Zo heeft
Geelen Beton een productieproces, voor de productie van prefab betonnen casco-elementen,
ontwikkeld, waarbij de malbodem vrij blijft van beschadigingen en dus van reparatie werkzaamheden.

Figuur 2.19: Vacuümtechniek Geelen Beton
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EPS
Ontwerpprocessen vinden steeds minder plaats op de schetsrol, maar worden geprogrammeerd en
uitgevoerd door de computer. Dat leidt tot efficiënt materiaalgebruik en andere rollen van de
deelnemers in het proces; topologisch ontwerpen. Geelen Beton heeft meegeholpen bij de productie
van een topologisch ontworpen fiets- en voetgangersbrug. Door de ingewikkelde contouren van de
kolom is besloten de bekisting in EPS uit te voeren. Een robotfrees is aangestuurd om de bekistingsmal
te produceren, welke gecoat is om de oppervlaktestructuur te verbeteren.

Figuur 2.20: Referentieproject topologisch ontworpen kolom

Was
Geelen Beton heeft in samenwerking met Nedform onderzoek gedaan naar een nieuw materiaal voor
de mal; was. Er werd gebruik gemaakt van een “freeswas” welke na het gieten bewerkt kon worden
met een frees. De testen die Geelen Beton heeft gedaan zijn niet gefreesd, maar aan elkaar gelijmd.
Dit geeft hetzelfde effect. Ook is het mogelijk om het materiaal met de hand te modelleren, hierdoor
zijn kleine reparaties of handelingen met de hand mogelijk. Een van de redenen om met was te werken
is dat het recyclebaar is. De snippers en restanten kunnen eventueel na verwarming weer tot blokken
samengeperst worden. Proefstukken van 300*300mm zijn geproduceerd om het gedrag van was,
wanneer het in aanraking komt met beton, de analyseren, deze zijn in Figuur 2.21 weergegeven.

Figuur 2.21: Referentieproject experiment was
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2.3. Potentiële maltechnieken
Iedere modelmakerij oen prefab beton producent heeft zo zijn eigen manier van produceren en maken
daarom ook gebruik van verschillende maltechnieken. In plaats van het oogpunt van uit het bedrijf is
deze paragraaf bedoeld om de maltechnieken op zichzelf in kaart te brengen. De verschillende
bedrijven hebben elk ervaring met de technieken en weten precies welke voor- en nadelen er aan deze
technieken hangen. Zo worden de verschillende maltechnieken beschreven op het gebied van
techniek, kwaliteit en kosten.

2.3.1. Staal
Techniek
Bij stalen mallen, bestaat zowel de vorm- als de contactbekisting uit staal, welke met behulp van een
lasersnijder op maat gemaakt worden. Door te lasersnijden worden de stalen onderdelen
vormgegeven. Deze onderdelen worden hierna aan elkaar gelast, waardoor de totale vorm ontstaat.
Hierdoor ontstaat een permanente verbinden tussen de stalen onderdelen en wordt het vooral
toegepast bij producten met een zeer grote seriegrootte. Door de permanente verbinding is het
omstellen van een stalen mal zeer lastig, maar welk mogelijk. Staal is een zeer robuust materiaal, wat
ervoor zorgt dat een stalen mal gemakkelijk 20-25 jaar kwalitatief hoogwaardig blijft. De maltechniek
is zo ontwikkeld dat deze tijdens zijn volledige levensduur toegepast wordt voor eenzelfde product.
Wat ervoor zorgt dat recycling niet mogelijk is. Stalen mallen zijn niet geschikt voor omstellingen, wat
negatieve invloed uitoefent op de cyclustijd van de mal.
Kwaliteit
De staalplaten welke gelaserd worden tot de uiteindelijk vorm, bevatten een walshuid. Een walshuid
is een blauwzwarte oxide laag op staal die ontstaat doordat tijdens het warm walsen van staal de harde
oxiden in het relatief zachte metaal gedrukt worden. Het staal wordt aan elkaar gelast, waardoor
plaatselijk de walshuid verdwijnt. Het verschil tussen deze oppervlaktes is zichtbaar in de beton. Om
een strak oppervlak te creëren, moet het gehele oppervlak gepolijst worden.
Een lasersnijder zorgt ervoor dat alle onderdelen op maat gemaakt worden. Een laser is een
elektromagnetische stralingsbron, en zendt licht uit in een bijna evenwijdige bundel. Om met de
laserstraal te kunnen snijden, moet deze worden
gefocusseerd tot een lichtcirkel waarvan de diameter slechts
fracties van 1mm bedraagt. Hierdoor wordt de intensiteit van
de straal zo groot, dat door smelten en verdampen van het
materiaal zeer smalle en nauwkeurige gleuven kunnen
worden gemaakt. De metaalindustrie maakt gebruik van een
CO2- laser. Staal kan gesneden worden tot een dikte van
12mm. Meestal wordt er gelaserd met een nauwkeurigheid
van +/- 0,2mm, wat zeer positief is voor de geometrische Figuur 2.22: Lasersnijden
kwaliteit van de mal.
Financieel
Door zijn robuuste materiaalgebruik is de mal geschikt voor serieproductie. De maltechniek is
aanzienlijk duurder dan houten mallen, echter gaat deze maltechniek lager mee. Hierdoor worden de
malkosten gespreid over meerdere elementen, wat het rendabel maakt. De maltechniek is niet
geschikt voor omstellingen.
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2.3.2. QSC
Techniek
Bij QSC mallen, bestaat zowel de vorm- als de contactbekisting uit QSC, welke met behulp van een
freesmachine op maat gemaakt worden. Met een freesmachine kunnen 3D-vormen uit het QSC
worden gerealiseerd. Doordat de definitieve vorm uitgefreesd moet worden, bestaat de mal uit één
geheel. Door de permanente verbinding is het omstellen van een QSC-mal zeer lastig, zolang de
omstelling bestaat uit het verwijderen van vormen echter niet. De mal dient gedeeltelijk opnieuw
opgespoten en gefreesd te worden, voordat deze weer geschikt is. QSC heeft exact dezelfde
eigenschappen als hout en is hierdoor even duurzaam. QSC is een kunststof welke, door
ontwikkelingen, volledig recyclebaar is. De omstelling vindt plaats met behulp van machines, wat
ervoor zorgt dat de cyclustijd beperkt kan blijven. Echter heeft QSC een droogtijd, wat de cyclustijd
negatief beïnvloed.
Kwaliteit
Het materiaal QSC is na het frezen nog ongeschikt om in te zetten als bekistingsmateriaal. belangrijkste
redenen om een coating toe te passen zijn:
 Ongecoat QCS neemt altijd vocht op;
 De beton hecht zichzelf aan ongecoat QCS.
QSC (Quick, Strong and Cheap) is ontwikkeld zodat het dezelfde eigenschappen als hout heeft. Het
doel was om de eigenschappen van hout zoveel mogelijk te benaderen, zodat de
bewerkingsmogelijkheden hetzelfde bleven. Verhoeven Timmerfabriek Nederland heeft hout
omschreven aan de hand van 26 verschillende eigenschappen, zoals warmtebestendigheid,
schroefbaarheid, etc. Aan de hand van deze eigenschappen is QSC ontwikkeld. Doordat het dezelfde
eigenschappen heeft als hout, zal het materiaal geschuurd, geplamuurd, gelakt, gematteerd en
ingeolied moeten worden.
Er zijn 3-assige en 5-assige freesmachines op de markt. Een
3-assige freesmachine wordt gebruikt voor het maken van
relatief eenvoudige 3D-vormen. De freeskop kan zich
bewegen in de X, Y en Z-richting. Doordat de freeskop zelf
geen richtingen op kan draaien zal bij sterk gekromde delen
(vooral in de Z-richting) freesbanen in de mal te zien zijn. Een
5-assige freesmachine wordt gebuikt voor het maken van
complexe 3D-vromen. Hier kan de freeskop zich niet alleen
transleren in de X, Y en Z-richting. De freeskop zelf kan ook
nog in 2 richtingen draaien waardoor de beitel vrijwel altijd
loodrecht op het te frezen oppervlak staat. Door deze Figuur
2.23:
CNC
techniek zijn geen freesbanen meer te zien in het QSC en freesmachine (hout)
ontstaat een nauwkeuriger en gladder oppervlak dan bij 3assig frezen.

5-assige

Financieel
De maltechniek is duurder dan houten mallen. QSC, als materiaal, is op zichzelf duurder dan hout.
Echter wordt de volledige mal machinaal geproduceerd, wat ervoor zorgt dat de manuren ingedamd
worden.
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2.3.3. Rubber
Techniek
Bij rubber mallen is de contactbekisting van rubber, echter is
de vormbekisting van hout. Voor de productie van rubber
contactbekisting
wordt
een
twee-componenten
polyurethaan gietrubber gebruikt. Met behulp van vloeibaar
rubber is het mogelijk om van een bestaand model met een
gedetailleerd of complex oppervlak een elastische mal te
maken. Veelal wordt rubber gebruikt bij het repliceren van
ornamenten, reliëfs, rozetten, kaarsen, fossielen en beelden.
Voor het vormgeven van een rubbermal is altijd een
moedermal benodigd. Ook het rubber bestaat uit één geheel,
wat het omstellen zeer lastig maakt. Wanneer er vormen Figuur 2.24: Rubber mal met steenprofiel
toegevoegd moeten worden, moet een volledig nieuwe mal
geproduceerd worden. Het rubber is te recyclen, echter niet meer geschikt voor de productie van een
nieuwe mal. De versnipperde onderdelen worden gebruikt voor andere toepassingen. Ook de
cyclustijd van een rubber mal, is door het moeilijk omstellen van de mal, langer dan de huidige
maltechniek en dus geen verbetering.
Kwaliteit
De moedermal kan uit vele verschillende materialen worden samengesteld, naar gelang de kwaliteit
van het eindproduct. Deze wordt veelal geproduceerd met behulp van freesmachines en dergelijke,
waardoor de esthetische en geometrische kwaliteit altijd behaald kan worden. Rubber heeft hele
andere eigenschappen dan hout en kan goed tegen beton. Het rubber is niet gevoelig voor vocht,
waardoor het niet meer gelakt hoeft te worden. De rubber mal is direct klaar voor gebruik, deze hoeft
enkel in geolied te worden.
Financieel
De maltechniek is duurder dan houten mallen. Voor de productie van een rubber mal is altijd een
moedermal benodigd, dit drijft de kosten extra op. Echter wordt de volledige mal machinaal
geproduceerd, wat ervoor zorgt dat de manuren ingedamd worden.

2.3.4. Zand
Techniek
Enkel de contactbekisting is samengesteld uit zand, de
vormbekisting is toch opgebouwd uit staal of hout om de
krachten te kunnen opnemen. Bij het 3d-printen van zand
mallen, worden de zanddeeltjes aan elkaar verlijmd met een
bindmiddel. Laagsgewijs worden objecten opgebouwd. De
printen heeft een roller waarmee hij een bak vult met zand.
Nadat er een laag zand is neergelegd, wordt er door een
printer een laag verlijmd. Hierdoor hard het zand plaatselijk
uit. Als dit voltooid is, strooit de roller er weer een nieuwe
laag zand overheen en begint het proces van verlijmen weer
opnieuw. Dit wordt herhaald totdat een heel 3d object
ontstaat. Voor elk element dient een nieuwe mal Figuur 2.25: 3D-zandprinter:
geproduceerd te worden, echter is deze wel 100%
recyclebaar. Echter is het materiaal gebruik erg delicaat, wat de techniek gevoelig maakt voor
beschadigingen.
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Kwaliteit
De zand mal is na het printen nog ongeschikt om in te zetten als bekistingsmateriaal. belangrijkste
redenen om een coating toe te passen zijn:
 Ongecoat zand neemt altijd vocht op;
 De beton hecht zichzelf aan ongecoat zand.
De geprinte zand mal, zal altijd een poreuze structuur hebben. Hierdoor zal de mal gecoat moeten
worden. Het oppervlakte wordt gecoat, waardoor de beton niet direct in contact komt met het zand
en zicht hecht aan het zand. Doordat de volledige mal machinaal geproduceerd wordt, is de geometrie
betrouwbaar.
Financieel
De maltechniek is duurder dan houten mallen. Zand, als materiaal, is op zichzelf niet duurder dan hout.
Echter moet er na iedere stort een nieuwe mal geproduceerd worden, wat de kosten op drijft. De
volledige mal machinaal geproduceerd, wat ervoor zorgt dat de manuren ingedamd worden.

2.3.5. EPS
Techniek
De gehele EPS mal kan opgebouwd zijn uit EPS, zowel de
vorm- als contactbekisting. De productie vind plaats in twee
stappen, snijden en frezen.
a) Snijden EPS blokken
Het snijden gebeurt met een ijzerdraad. Deze is tussen 2
portalen in gespannen. De draad wordt op stroom gezet
waardoor de weerstand van de draad omhoog gaat, evenals
de temperatuur van de draad. Vervolgens wordt de draad
door een blok EPS heen gestuurd waarbij het EPS net voor de
draad uit weggesmolten wordt. De draad kan aan beide zijde
van elkaar onafhankelijk worden bewogen, waardoor 2,5 Figuur 2.26: Hete draad snijden
dimensionale vormen mogelijk zijn.
b) Frezen EPS blokken
Met een freesmachine kunnen 3D-vormen uit het EPS worden
gerealiseerd. Er zijn 3-assige en 5-assige freesmachines op de
markt. Een 5-assige freesmachine wordt gebuikt voor het
maken van complexe 3D-vromen. Hier kan de freeskop zich
niet alleen transleren in de X, Y en Z-richting. De freeskop zelf
kan ook nog in 2 richtingen draaien waardoor de beitel vrijwel
altijd loodrecht op het te frezen oppervlak staat. Door deze
techniek zijn geen freesbanen meer te zien in het EPS en
ontstaat een nauwkeuriger en gladder oppervlak dan bij 3assig frezen.
Figuur 2.27: CNC 5-assige freesmachine
Doordat de definitieve vorm uitgefreesd moet worden, bestaat de mal uit één geheel. Door de
permanente verbinding is het omstellen van een EPS-mal zeer lastig, zolang de omstelling bestaat uit
het verwijderen van vormen echter niet. De mal dient opnieuw gefreesd te worden, voordat deze weer
geschikt is. EPS is na vermalen bijna volledig recyclebaar, door vervuiling van betonresten is het
materiaal niet volledig herbruikbaar.
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De omstelling vindt plaats met behulp van machines, wat ervoor zorgt dat de cyclustijd beperkt kan
blijven. Echter moet er steeds een nieuwe mal geproduceerd worden, wat de cyclustijd negatief
beïnvloed.
Kwaliteit
Het materiaal EPS is na het frezen nog ongeschikt om in te zetten als bekistingsmateriaal. Het EPS
materiaal laat dit namelijk nog niet toe. De belangrijkste redenen om een coating toe te passen zijn:
 Ongecoat EPS neemt altijd vocht op.
 Het materiaal EPS kan onvoldoende drukkrachten opnemen (afstandhouders drukken zich af
in het materiaal).
 Het contactvlak voldoet niet aan de referentie onbewerkt glad.
De coating die toegepast wordt is een hybride kunststof coating, bestaande uit polyurethaan en
polyurea. Ten opzichte van andere coatings bezit deze hybride coating een aantal voordelige
eigenschappen, zie de onderstaande tabel. Doordat de volledige mal machinaal geproduceerd wordt,
is de geometrie betrouwbaar.
Financieel
De maltechniek is duurder dan houten mallen. EPS, als materiaal, is op zichzelf duurder dan hout. In
combinatie met de vele mallen die benodigd zijn, worden de totale malkosten hoger. Echter wordt de
volledige mal machinaal geproduceerd, wat ervoor zorgt dat de manuren ingedamd worden.

2.3.6. Was
Techniek
Bij was is zowel de vorm- als de contactbekisting gemaakt van
was. Met een freesmachine kunnen 3D-vormen uit het was
worden gerealiseerd. Er zijn 3-assige en 5-assige
freesmachines op de markt, waarvan de productie dezelfde
stappen bevat als bij hout en QSC. Het toevoegen van vormen
is mogelijk, echter is de kwaliteit hiervan niet voldoende. Ook
is het materiaal zeer delicaat en dus gevoelig voor
beschadigingen. Was is na vermalen bijna volledig
recyclebaar, door vervuiling van betonresten is het materiaal
niet volledig herbruikbaar. De omstelling vindt plaats met Figuur 2.28: CNC 5-assige freesmachine
behulp van machines, wat ervoor zorgt dat de cyclustijd (klei)
beperkt kan blijven. Echter moet er steeds een nieuwe mal geproduceerd worden, wat de cyclustijd
negatief beïnvloed.
Kwaliteit
Was heeft hele andere eigenschappen dan hout en kan goed tegen beton. Het was is niet gevoelig voor
vocht, waardoor het niet meer gelakt hoeft te worden. De was mal is direct klaar voor gebruik, deze
hoeft enkel in geolied te worden. Kwalitatief en geometrisch is de maltechniek geschikt.
Financieel
De maltechniek is duurder dan houten mallen. Was, als materiaal, is op zichzelf duurder dan hout. In
combinatie met de vele mallen die benodigd zijn, worden de totale malkosten hoger. Echter wordt de
volledige mal machinaal geproduceerd, wat ervoor zorgt dat de manuren ingedamd worden.
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2.3.7. Vacuümvormen
Techniek
De vormbekisting blijft, zoals in de huidige situatie, gemaakt
uit hout. Het vacuümvormen zal enkel de contactbekisting
vormen en voorkomen dat het hout gelakt hoeft te worden.
Met behulp van verwarmingselementen wordt de
kunststofplaat verwarmt tot zijn elastische punt. Hierna wordt
de kunststofplaat over de mal gespannen en wordt met
behulp van vacuüm exact over de mal gevormd. Hierdoor
ontstaat er een identieke kopie van de mal in kunststof. Na
iedere omstelling zal er een nieuwe contactbekisting gevormd
moeten worden. Echter is het materiaal licht en dus eenvoudig
te verwijderen en 100% recyclebaar. De cyclustijd blijft door Figuur 2.29: Vacuümvormen kunststof
de zeer korte voorbereidingstijd beperkt. De verwarmingstijd
van kunststof bedraagt slechts enkele minuten.
Kwaliteit
De kunststofbekleding zorgt ervoor dat de houten mal niet meer in contact komt met beton en dus
niet behandeld hoeft te worden. Hierdoor kan het hout beter gerecycled worden en blijft de kwaliteit
hiervan hoger. Ook zorgt het kunststof voor een egaal contactoppervlak waardoor de beton esthetisch
mooi blijft. Kwalitatief en geometrisch is deze maltechniek geschikt.
Financieel
De maltechniek is duurder dan de huidige maltechniek. De malkosten zullen licht dalen, doordat de
mal niet meer gelakt hoeft te worden. Echter wordt er wel een stap toegevoegd aan het proces, wat
ervoor zorgt dat de kosten stijgen. Echter kan er dusdanig gekort worden in de manuren omstelling
dat er verwacht wordt dat de totale kosten zullen dalen.
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2.4. Beoordeling maltechnieken
De beoordeling van de maltechnieken is onderverdeeld in de beoordelingsmethode en de beoordeling
zelf. De maltechnieken worden tussentijds beoordeeld om een inzicht te krijgen van geschikte en niet
geschikte maltechnieken. Hierdoor worden alleen de maltechnieken welke een bijdrage kunnen
leveren aan de doelstelling meegenomen in het ontwerp. De beoordelingscriteria zijn afgeleid van de
doelstelling, waarin omschreven staat dat voldaan moet worden aan alle technische- en kwalitatieve
eisen van de huidige maltechniek en dat er tevens een kostenreductie behaald dient te worden.

2.4.1. Beoordelingsmethode
Om de maltechniek te kunnen beoordelen zijn verschillende aspecten te onderscheiden. Bij elk aspect
staat een bepaalde score voor een ander resultaat. In de tabel wordt aangegeven wanneer per aspect
het resultaat van een bekistingstechniek in een bepaalde beoordelingsklasse zal worden geplaatst. De
beoordelingsklasse “0” staat voor; representatief aan de huidige maltechniek.
De criterium bestaan uit drie hoofdcategorieën namelijk; technisch, kwalitatief en financieel. Deze
hoofd categorieën zijn weer onderverdeeld in subcategorieën, welke in Figuur 2.30 weergegeven zijn.
Beoordelingsklasse

++

Criterium

+

0

-

--

Omstelling is gemakkelijk
te realiseren
Robuust materiaal
gebruik

Omstelling is te
realiseren
Neutraal materiaal
gebruik

Omstelling is moeilijk te
realiseren
Delicaat materiaal
gebruik

1. Technische aspecten
a) Flexibiliteit
b) Duurzaamheid
c) Recycling
d)
2.
a)
b)
3.

100% recyclebaar

Cyclustijd
Kwalitatieve aspecten
Esthetische eisen
Geometrische eisen
Financiële aspecten

Eenvoudig te recyclen

Recyclebaar

Moeilijk recyclebaar

Snellere doorlooptijd

Neutrale doorlooptijd

Langzamere doorlooptijd

Eenvoudig te behalen
Eenvoudig te behalen

haalbaar
haalbaar

Moeilijk te behalen
Moeilijk te behalen

Neutrale malkosten

Hoge malkosten

a) Malkosten

Zeer lage malkosten

Lage malkosten

b) Manuren omstelling

Zeer weinig manuren
benodigd

Weinig manuren
benodigd

Niet recyclebaar

Zeer hoge malkosten

Neuraal aantal manuren
Meer manuren benodigd
benodigd

Zeer veel manuren
benodigd

Figuur 2.30: beoordelingscriteria maltechniek

De onderbouwing van de resultaten is in bijlage 8 terug te vinden. Hierin wordt per maltechniek
besproken in welke beoordelingsklasse deze valt. De interviews dienen als basis voor de beoordeling.
De verschillende geïnterviewde bedrijven hebben ervaring met deze technieken en zijn dus als
ervaringsspecialist gebruikt. De interviews zijn te vinden in bijlage 7.

2.4.2. Resultaten beoordelingsmethode
In Figuur 2.31 zijn de resultaten van de beoordelingsmethode weergeven. Dit geeft een overzichtelijk
beeld van de stand van zaken.
Beoordelingsklasse
Criterium
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
3.
a)
b)

Staal

QSC

Rubber

Maltechniek
Zand

EPS

Was

Vacuümvormen

+
--

0
++
-

+
-

++
-

+
-

+
-

+
+
++
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
0

--

++

--

++

-++

++

++

Technische aspecten
Flexibiliteit
Duurzaamheid
Recycling
Cyclustijd
Kwalitatieve aspecten
Esthetische eisen
Geometrische eisen
Financiële aspecten
Malkosten
Manuren omstelling

Figuur 2.31: Resultaten beoordelingscriteria
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Per criterium volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
1. Technische aspecten:
a. Flexibiliteit;
Een flexibele maltechniek is zeer belangrijk. Snel kunnen schakelen tussen de ene en
andere vorm. De omstelling speelt hierin een cruciale rol. Zo moet de vorm van de mal
snel aangepast kunnen worden, zodat een andere vorm geproduceerd kan worden.
De meeste bekistingstechnieken worden merk specifiek aangemaakt, maar zijn niet
snel om te bouwen tot een andere vorm.
b. Duurzaamheid;
De duurzaamheid van het materiaal is zeer belangrijk. De mallen moeten bestand zijn
tegen de krachten welke het beton uitoefent en meerdere malen te gebruiken zijn. De
stalen en rubberen mallen zijn geproduceerd uit een zeer robuust materiaal, wat er
voor zorgt dat de duurzaamheid hoog is.
c. Recycling;
De mallen worden op dit moment per project uniek aangemaakt en na voltooiing van
het project vernietigd. Van QSC wordt verwacht dat het binnenkort volledig
recyclebaar is en zand is al volledig recyclebaar. EPS en was zijn ook recyclebaar, echter
gevoelig voor vervuiling van betonresten en hierdoor niet 100% recyclebaar. De
kunststofplaten welke toegepast worden bij vacuümvormen zijn wel 100%
recyclebaar.
d. Cyclustijd;
De cyclustijd van een mal tijdens de productie is zeer belangrijk. Deze bepaald
uiteindelijk de productiesnelheid, snel kunnen schakelen bij verandering. De meeste
technieken moeten bij omstelling opnieuw geproduceerd worden of verlangen
handelingen die extra tijd kosten. QSC dient minimaal één dag uit te harden, waarna
het gefreesd kan worden. Deze cyclustijd is niet gewenst.
2. Kwalitatieve aspecten:
a. Esthetische eisen;
De esthetische eisen zijn bij prefab betonnen balkon- en galerijplaten zeer belangrijk.
Deze zullen altijd in het zicht hangen en dus worden er hoge eisen aan gesteld. Enkel
zand kan nog niet aan deze eisen voldoen, in verband met de grove structuur van het
zand en de benodigde coating nog niet het gewenste resultaat geeft.
b. Geometrische eisen;
De geometrie van het element bepaald uiteindelijk of het element past in het gebouw,
of de balustrade goed aansluit, etc. De geometrie van een element is dus zeer
belangrijk. De meeste maltechnieken worden geproduceerd met behulp van een
geautomatiseerd proces; CNC frezen, 3d-printen, etc. Hierdoor kan met een hoge
nauwkeurigheid mallen geproduceerd worden en kan voldaan worden aan de
geometrische eisen.
3. Financiële aspecten:
a. Malkosten;
De malkosten mogen stijgen, zolang de manuren omstelling dalen. De verhouding
tussen deze twee kosten is van belang. Alle maltechnieken zorgen voor een stijging
van de malkosten.
b. Manuren omstelling;
De manuren omstelling mogen stijgen, zolang de malkosten dalen. Enkel rubber en
staal zorgen hebben ook een negatief effect op de manuren omstelling. Wanneer deze
technieken omgebouwd moeten worden, kost dit veel manuren omstelling. De overige
technieken zijn veelal geautomatiseerd en behoeven dus bijna geen manuren.
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Alle criteria zijn zeer belangrijk voor de toekomstige maltechniek. De mal moet zowel voldoen aan alle
technische- als kwalitatieve aspecten, maar ook financieel voordeel opleveren. Zoals te zien in Figuur
2.31 voldoet geen van de maltechnieken aan deze criteria.

2.5. Conclusie onderzoek
Het gedane onderzoek heeft geleid tot verschillende resultaten. Deze resultaten zijn met behulp van
de verschillende beoordelingscriteria; technisch-, kwalitatieve- en financiële aspecten, bepaald. De
basis van deze beoordelingscriteria ligt bij de verschillende producenten van prefab beton en
modelmakerijen. Hieruit is gebleken dat geen van de technieken volledig geschikt is als nieuwe
maltechniek. Geen van de maltechnieken voldoet aan alle beoordelingsaspecten, zoals weergegeven
in Figuur 2.30. Iedere maltechniek heeft vele verbeteringen ten opzichten van de huidige maltechniek,
echter maakt de combinatie met de andere aspecten de maltechniek niet geschikt voor een volledige
toepassing. Doordat de productie van prefab betonnen balkon elementen moet voldoen aan dusdanig
hoge geometrische- en esthetische eisen, maar toch bewerkelijk moet blijven. De verschillende
maltechnieken zijn niet volledig toepasbaar, maar mogelijk wel gedeeltelijk. In het vervolg wordt
rekening gehouden met de mogelijkheden die geboden worden en wordt de meest optimale
combinatie gekozen.
Doordat van de beschikbare maltechnieken geen volledig toepasbare techniek zich leent tot alle
beoordelingscriteria is verder gekeken dan enkel de prefab betonindustrie. Wat uiteindelijk leidt tot
de productietechniek vacuümvormen. Meerdere maltechnieken zijn op de verschillende
beoordelingscriteria positief beoordeeld. De conclusies uit de onderzoeksfase zijn de volgende;







Geen van de maltechnieken, welke toegepast wordt door de prefab betonindustrie of
modelmakerijen, voldoet geheel aan de gestelde beoordelingscriteria.
Geometrisch zal de beste kwaliteit behaald worden met een techniek welke volledig
geautomatiseerd is.
Een maltechniek gebaseerd op zand is niet toepasbaar, omdat de esthetische eisen niet
behaald worden.
Van de maltechnieken; staal en rubber, wordt verwacht dat deze kostentechnisch niet
haalbaar zijn voor een maltechniek. Door deze reden worden deze technieken niet
meegenomen in het ontwerp.
De maltechniek, vacuümvormen, scoort het beste op de gestelde beoordelingscriteria.
De nieuwe maltechniek wordt gebaseerd op de basis van een houten mal met toevoegingen
uit andere geschikte maltechnieken.

De maltechniek welke tijdens de ontwerpfase behandeld wordt is de huidige maltechniek aangevuld
met behulp vanuit de overige maltechnieken. Het grootste voordeel van het gebruik van de huidige
maltechniek is dat deze bekend is bij de werknemers. De verhouding tussen de malkosten en de
bespaarde manuren omstelling zal zich nog moeten bewijzen, evenals de geometrie, echter wordt
verwacht dat dit mogelijk is.
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Hoofdstuk 3
ONTWERP:
ONTWIKKELING NIEUWE MALTECHNIEK

Geelen Beton
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3. Ontwerpen nieuwe maltechniek
3.1. Aanpak ontwerpfase
Nadat de onderzoeksvragen uit de onderzoeksfase zijn beantwoord, kan de nieuwe maltechniek
worden ontworpen. Door het gebruiken van de verzamelde informatie kon een plan ontwikkeld
worden waardoor de doelstelling behaald kan worden. Het doel is het ontwikkelen van een
maltechniek voor het produceren van prefab betonnen balkonplaten, die geschikt is voor kleine
seriegroottes, waarbij de omsteltijd beheerst kan worden en waarmee een kosten reductie van ≥5%
ten opzichten van de huidige integrale kosten wordt behaald. Het ontwerpen van de maltechniek
gebeurt aan de hand van het programma van eisen dat is opgesteld.
Om gestructureerd een ontwerpproces te doorlopen is voor de ontwerpfase gekozen voor de aanpak
van methodisch ontwerpen volgens H.H. van den Kroonenberg. Deze methode start met een probleem
definiërende fase waarin het probleem of de verbetering wordt vastgelegd. Hierna volgt de
werkwijzebepalende fase, waarin op basis van verschillende ontwerpprincipes een morfologisch
overzicht geschetst wordt. Hieruit volgen verschillende structuurvarianten. Als laatste vindt de
vormbepalende fase plaats waarin de structuurlijnen gewaardeerd worden aan de eisen en wensen
uit het Programma van Eisen. Aan de hand van deze waardering kunnen conclusies getrokken worden
en kan uiteindelijk een maltechniek ontwikkeld worden. Zie Figuur 3.1 voor de schematisering van het
realisatieproces.

Figuur 3.1: Fasering ontwerpproces volgens methodisch ontwerpen (H.H. van den Kroonenberg)
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3.2. Programma van Eisen
De onderzochte maltechnieken worden vergeleken op verschillende criteria met betrekking tot tijd,
kwaliteit, kosten en arbeidsomstandigheden. Deze criteria kunnen in dit hoofdstuk opnieuw
geformuleerd worden zodat is volledig Programma van Eisen ontstaat. Het Programma van Eisen leidt
ertoe dat de resultaten uit het onderzoek zorgen voor een doelgericht ontwerp, welke gereflecteerd
wordt aan de doelstelling.
De doelstelling schrijft het volgende voor; het ontwikkelen van een maltechniek voor het produceren
van prefab betonnen balkonplaten, die voldoet aan alle technische- en kwalitatieve eisen van de
huidige maltechniek, die geschikt is voor kleine seriegroottes en waarmee een kostenreductie van ≥5%
ten opzichten van de huidige integrale kosten kan worden behaald, zonder dat de
arbeidsomstandigheden zullen verslechteren.
Volgens de doelstelling zullen er vier hoofdcategorieën zijn waaraan de maltechniek beoordeeld
wordt:
1. Technische aspecten;
2. Kwalitatieve aspecten;
3. Financiële aspecten;
4. Arbeidsomstandigheden.
Deze vier hoofdcategorieën bestaan uit verschillende aspecten welke hieronder als eis/wens
weergegeven zijn en welke later gestructureerd worden in een checklist. De verschillende relevante
beoordelingscriteria zijn verwerkt in het Programma van Eisen. De verschillende ontwerpvarianten
worden beoordeeld aan de hand van het Programma van Eisen. De nieuwe maltechniek moet voldoen
aan alle eisen, waarbij de wensen uiteindelijk bepalend zijn.
De volgende eisen zijn aan de maltechniek gesteld:
Technisch eisen:
 Het omstellen van de mal is moet dagelijks realiseerbaar zijn, mag maximaal 3 uur duren;
 De nieuwe maltechniek dient beter recyclebaar te zijn dan de huidige maltechniek. Een kleiner
gedeelte van de mal gaat direct na gebruik naar de verbrandingsoven en meer onderdelen
dienen hergebruikt kunnen worden.
Kwalitatieve eisen:
 De nieuwe maltechniek moet de vereiste esthetische eisen behalen, zoals beschreven in de
CUR100-2013;
 De nieuwe maltechniek moet de 70% vereiste geometrische eisen behalen, zoals beschreven
in de NEN 2889;
Financiële eisen:
 De nieuwe maltechniek moet er voor zorgen dat de mal en de manuren omstelling een
kostenreductie van €18,33/m³ kunnen realiseren;
Naast bovenstaande eisen zijn door de observaties en gesprekken punten naar voren gekomen
waarvan het wenselijk is dat hier bij het ontwerpen van de maltechniek rekening mee gehouden wordt.
Deze wensen zijn niet beslist noodzakelijk, maar zijn wel van invloed bij het kiezen tussen de
variantoplossingen die voldoen aan alle eisen.
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Technische wensen:
 De nieuwe maltechniek dient even duurzaam te zijn als de huidige maltechniek. Het
materiaalgebruik dient minimaal een druksterkte van 23N/mm² (druksterkte vurenhout) te
hebben.
 De maltechniek moet zo min mogelijk onderdelen bevatten om falen/defecten te beperken;
 Het behouden of verhogen van de huidige vullingsgraad (70%);
Arbeidsomstandigheden, wensen:
 De lichamelijke belasting, tijdens het omstellen, dient niet verhoogd te worden (maximaal
23kg per onderdeel).
 De mentale omstandigheden van de werknemers dienen niet verhoogd te worden, de
maltechniek dient begrijpelijk te zijn voor alle timmermannen van Geelen Beton;
 De omgevingsomstandigheden dienen niet verslechten, de maltechniek dient niet voor meer
overlast te zorgen (geluid en chemische stoffen).
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3.3. Definiëring van het gewenste resultaat
In deze paragraaf wordt de geometrie voor het te produceren bouwdeel gedefinieerd en worden de
eisen en wensen uit het Programma van Eisen vertaald naar een checklist.

3.3.1. Geometrie van het bouwdeel
In het onderzoek is één project onderzocht, Zeeburgereiland blok 9. De mallen welke gebruikt zijn voor
het produceren van de benodigde balkonplaten bevatten verschillende complexe eigenschappen. De
elementen welke geproduceerd zijn voor dit werk, staan bekend als representatief voor de overige
balkonplaten. Er wordt vanuit gegaan dat als dit werk kan voldoen aan de doelstelling dit ook geldt
voor de overige te produceren balkonplaten.
De eigenschappen van het te realiseren bouwdeel zijn:
 Balkonplaat met complexe vormen:
o Goot;
o Pui-aansluiting;
o Ribbels;
o Lekgoot.
 De balkonplaat zal een deel van een totale balkonplaat beslaan:
o Hiervoor zal BA9 als voorbeeld dienen.
De betreffende bouwdeel zal dus gebaseerd worden op balkonplaat (BA9) van het werk
Zeeburgereiland blok 9. Deze balkonplaat bevat de detaillering, zoals te zien is in Figuur 3.2. De
precieze afmetingen van het te produceren bouwdeel worden later in het proces bepaald, echter moet
het wel dezelfde detaillering bevatten.

Figuur 3.2: Detaillering BA9 (Zeeburgereiland blok 9)
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3.3.2. Eisen en wensen vertaald naar een checklist
Het gewenste resultaat voor het bouwdeel is vertaald vanuit het Programma van Eisen naar de
onderstaande checklist. In de checklist is ook aangegeven of het een eis of wens betreft.
Eisen
Getracht wordt aan alle eisen te voldoen, deze eisen zijn overgenomen uit de doelstelling. De
verschillende structuurvarianten zullen ieder beoordeeld worden op deze aspecten. Ieder aspect heeft
zo zijn eigen beoordelingsmogelijkheden, zoals te zien in Figuur 3.3.
Wensen
Op de checklist staan net als de eisen ook enkele wensen. Het doel van deze wensen is hier zoveel
mogelijk rekening mee te houden en zo tot de optimale oplossing te komen.
Een definitief oordeel geven op ieder aspect is in deze fase van het ontwerp nog zeer lastig, echter
wordt er wel getracht hier een zo goed mogelijke inschatting van te maken. Hierdoor kan de meest
optimale structuurvariant bepaald worden en kan uiteindelijk getoetst worden of deze variant wel
degelijk voldoet aan alle eisen en wensen.
Checklist Programma van Eisen
Beoordelingsaspecten
1.
a)
b)
c)

Technische aspecten
Flexibiliteit
Cyclustijd
Duurzaamheid

d) Recycling

e) Falen/defecten

f) Vullingsgraad

2. Kwalitatieve aspecten
a) Esthetische eisen

b) Geometrische eisen

3. Financiële aspecten
a) Malkosten
b) Manuren omstelling
4. Arbeidsomstandigheden
a) Fysieke omstandigheden

b) Mentale omstandigheden
c) Omgevingsomstandigheden

De omstelling van een mal mag maximaal
3 uur duren.
Het materiaalgebruik dient minimaal een
druksterkte van 23 N/mm² (druksterkte
vurenhout) te hebben.
De maltechniek dient beter recyclebaar te
zijn dan de huidige maltechniek. Een
kleiner gedeelte van de mal gaat direct na
gebruik naar de verbrandingsoven.
De maltechniek dient zo min mogelijk
onderdelen te bevatten, om
falen/defecten te voorkomen.
Het behouden van de huidige of verhogen
van de huidige vullingsgraad (70%).

Beoordelingsmogelijkheid

PvE

Voldoet

-

Voldoet niet

Eis

Voldoet

-

Voldoet niet

Eis

Uitstekend

Voldoende

Neutraal

Zwak

Onvoldoende

Wens

Uitstekend

Voldoende

Neutraal

Zwak

Onvoldoende

Wens

Uitstekend

Voldoende

Neutraal

Zwak

Onvoldoende

Wens

De esthetische eisen, zoals beschreven in
de CUR100-2013, moeten behaald worden.

Voldoet

-

Voldoet niet

Eis

De geometrische eisen, zoals beschreven
in de NEN 2889, moeten behaald worden
(70%).

Voldoet

-

Voldoet niet

Eis

De combinatie tussen beiden kosten moet
voor kostenreductie van €18,33/mᶟ zorgen.

Voldoet

-

Voldoet niet

Eis

De lichamelijke belasting, tijdens het
omstellen, dient niet verhoogd te worden
(maximaal 23kg per onderdeel).
De maltechniek dient begrijpelijk te zijn
voor alle omstellers van Geelen Beton.
De maltechniek dient niet voor meer
overlast te zorgen (geluid en chemische
stoffen)

Uitstekend

Voldoende

Neutraal

Zwak

Onvoldoende

Wens

Uitstekend

Voldoende

Neutraal

Zwak

Onvoldoende

Wens

Uitstekend

Voldoende

Neutraal

Zwak

Onvoldoende

Wens

Figuur 3.3: Checklist Programma van Eisen
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3.4. Functiebepaling van het ontwerp
Nadat alle eisen en wensen verwerkt zijn in checklist, is de volgende stap het vaststellen van de
verschillende functies die het ontwerp dient te verrichtten. De functie van een ontwerp kan
omschreven worden als een handeling die plaats dient te vinden, opdat het gestelde doel wordt
bereikt (H.H. van den Kroonenberg, 1999). Het volledige ontwerp wordt opgesplitst in verschillende
deelfuncties, zodat het probleem in onderdelen opgelost wordt. De verschillende onderdelen worden
later samengevoegd tot een optimaal ontwerp.
Wat betreft de te verrichten handelingen die genoemd worden in de functieomschrijving kunnen de
volgende aspecten onderscheiden worden.

Begintoestand

Eindtoestand

Materiaal
Energie
Informatie

Functie

Materiaal
Energie
Informatie

Figuur 3.4: Functiebepaling van het ontwerp volgens "black box"

Onder de verschillende aspecten van ingangs- en uitgangskenmerken wordt het volgende verstaan:
 Materieaspecten: te verwerken of te bewerken materiële object(en), halffabricaat, bewerkte
of verkregen object(en), etc.
 Energieaspecten: bewegingen, krachten, hoeveelheden per tijdseenheid, snelheden, etc.
 Informatieaspecten: sturen en regelen, ordening, meetsignalen, kwaliteitskenmerken, etc.

3.4.1. Hoofdfunctie van het ontwerp
Om het gestelde doel te bereiken, dient ervoor gezorgd te worden dat het ontwerp een bepaalde
functie vervult. Door het specificeren van de begintoestand en de eindtoestand kan de te verrichten
functie worden afgeleid. De begintoestand kan gedefinieerd worden als een set tekeningen, gegevens
en materialen. In de eindsituatie moet dit leiden tot een balkonplaat welke binnen de gestelde eisen
gebouwd is.
Het doel van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een nieuwe maltechniek voor het produceren
van prefab betonnen balkonplaten. Aan de hand van een black box is de hoofdfunctie gedefinieerd,
waaruit de diverse deelfuncties afgeleid worden. In de black box moet ‘een prefab betonnen
balkonplaat gemaakt worden’. De functieblokschema’s zullen toegespitst worden aan het omstellen
van een mal, omdat dit, volgens het onderzoek, de meeste werkzaamheden verschaft.

Begintoestand
Materiaal
Energie
Informatie

Eindtoestand

Functie

Balkonplaat gereed

Figuur 3.5: Hoofdfunctie van het ontwerp
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3.4.2. Deelfuncties van het ontwerp
De hoofdfunctie kan worden opgesplitst in deelfuncties, zodat helderheid ontstaat over wat de
technische inrichting moet doen om de gewenste eindsituatie te bereiken. De deelfuncties dienen als
onderlegger in het ontwerptraject. Het is een methode om in het technische ontwerp structuur aan te
brengen (Siers, 1999).
Zoals eerder in het onderzoek beschreven bestaat de maltechniek bestaat uit twee verschillende
onderdelen welke elk hun eigen deelfuncties hebben; de vormbekisting en de contactbekisting. Eerst
dient de juiste vorm gecreëerd te worden voordat de contactbekisting aangebracht kan worden. Met
behulp van de in kaart gebrachte processen zijn de functieblokschema’s per malonderdeel uitgewerkt.
Zo heeft het functieblokschema ten behoeve van de vormbekisting andere deelfuncties dan het
functieblokschema van de contactbekisting. In Figuur 3.6 is het functieblokschema van de
vormbekisting weergegeven en in Figuur 3.7 het functieblokschema van de contactbekisting.

Materiaal

Transformeren

Positioneren

Fixeren

Afwerken

Lossen

Figuur 3.6: Functieblokschema t.b.v. vormbekisting

De verschillende geschikte maltechnieken bestaan elk uit een verschillend materiaal, wat ervoor zorgt
dat ook de daaropvolgende technieken verschillend zijn. Zo wordt ieder materiaal op een andere
manier bewerkt tot het zijn uiteindelijke vorm verkregen heeft (transformeren). Nadat het
getransformeerd is wordt het gepositioneerd op de houten malbodem. Wanneer de juiste positie
verkregen is blijft deze behouden door een goede fixatie. Mogelijk is door deze manier van fixatie een
afwerking benodigd, zodat de juiste oppervlaktestructuur ontstaat. Nadat de maltechniek de juiste
vorm gegeven heeft aan het beton, dient de gehele constructie gemakkelijk lossend te zijn.

Materiaal
Fixeren

Transformeren
Afwerken

Lossen

Figuur 3.7: Functieblokschema t.b.v. contactbekisting

Nadat de vormbekisting gereed is, wordt er een contactbekisting aangebracht. De contactbekisting
zorgt ervoor dat de vormbekisting niet direct in aanraking komt met het beton. Voor het aanbrengen
van de contactbekisting dienen enkele stappen doorlopen te worden. De contactbekisting kan uit
verschillende materialen bestaan, welke ieder op zijn eigen manier getransformeerd moeten worden
tot de uiteindelijke vorm. Na transformatie dient de contactbekisting gefixeerd te worden. Nadat deze
gefixeerd is, dient deze mogelijk afgewerkt te worden. Wanneer de vormbekisting omgesteld dient te
worden naar een andere vorm, moet eerst de contactbekisting gelost worden.
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3.5. Bepaling van mogelijk werkwijzen
3.5.1. Vormbekisting
Materiaal








Vurenhout
Staal
QSC
Rubber
Zand
EPS
Was

Transformeren







Zagen (handmatig)
5-assig frezen
Lasersnijden
3d-printen
Gieten
Hete draad snijden

Positioneren





Rolmaat
Laser
Aanslag
Maatvoering op malbodem

3.5.2. Contactbekisting
Materiaal






Lak
Polyurethaan
Kunststof
Siliconen
Niet benodigd

Transformeren





Verven
Spuiten
Vacuümvormen
Niet benodigd
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Fixeren








Schroeven
Dubbelzijdige tape
Magneten
Klemmen
Lijmen
Vacuüm
Fixeren aan wapening

Afwerken




Plamuren en kitten
Polyurethaan
Niet benodigd

Lossen





Losschroeven
Lossteken
Verbrijzelen
Niet benodigd

Fixeren





Lijmen
Drukverschil
Zwaartekracht
Niet benodigd

Afwerken



Matteren
Niet benodigd

Lossen



Schuren
Lostrekken
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3.6. Morfologisch overzicht
Een morfologisch overzicht wordt als ontwerpmethode gebruikt om alle mogelijke oplossingen van
een complex probleem te onderzoeken en tot het meest optimale ontwerp te komen. Met behulp van
structuurlijnen worden verschillende opties in kaart gebracht.
De verschillende deelfuncties in combinatie met de bijbehorende werkwijzen, leiden met behulp van
morfologie, tot oplossingen. Door middel van afbeeldingen en omschrijvingen zijn de werkwijzen
weergegeven. De verschillende oplossingen worden ik kaart gebracht door structuurlijnen te trekken.
Het trekken van structuurlijnen gebeurt op eigen inzicht. Vele werkwijzen hebben een andere
werkwijzen als gevolg, waardoor er verschillende combinaties zullen ontstaan.
Op deze manier zijn er verschillende structuurlijnen getrokken in het morfologisch schema. Omdat het
overzicht niet geheel duidelijk kan zijn, worden de concepten afzonderlijk beschreven.
De opgestelde structuurlijnen weergeven elk een potentieel ontwerp, echter moet er een keuze
gemaakt worden welke structuurlijn verder uitgewerkt wordt in het ontwerptraject. Hierbij dient de
eerder opgestelde Checklist Programma van Eisen als basis en worden de verschillende concepten
beoordeeld.
In de Checklist Programma van Eisen, is onderscheidt gemaakt tussen eisen en wensen. De eisen
gelden als voorwaarde waaraan de maltechniek in zijn geheel aan moet voldoen. Wanneer dit niet het
geval is, kan dit concept als verwaarloosbaar beschouwd worden. De wensen worden uiteindelijk
gebruikt om een beredeneerde keuze te maken op de uiteindelijk uit te werken maltechniek.
Per criteria wordt een beoordeling gegeven, welke uiteindelijk leidt tot een eindscore. Deze eindscore
bepaald welke maltechniek uitgewerkt wordt in het ontwerptraject. Als controle variant wordt de
huidige maltechniek genomen, deze zal als “neutraal” dienen.
Aan de hand van de onderstaande scores zijn de structuurlijnen aan de wensen uit het Programma van
Eisen beoordeeld:
++
Uitstekend
( 2 punten)
+
Voldoende
( 1 punt)
0
Neutraal
( 0 punten)
Zwak
(-1 punt)
-Onvoldoende
(-2 punten)
In de morfologische schema’s is onderscheidt gemaakt tussen de vormbekisting en de
contactbekisting. De verschillende structuurlijnen van de vormbekisting zullen wel invloed hebben op
de structuurlijnen in de contactbekisting. Het volledige morfologisch overzicht is weergegeven op de
volgende pagina in Figuur 3.8.
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Figuur 3.8: Morfologisch overzicht

Afstudeerrapport Luc Gerlings

pagina 78/120

Geelen Beton

Technische Universiteit Eindhoven

3.7. Structuurlijnen
Om het overzicht beter te kunnen bewaren is het morfologisch overzicht opgesplitst, echter zullen
deze wel aan elkaar gelinkt zijn. De structuurlijnen welke gegeneerd zijn, zijn onderverdeeld in vier
groepen. Iedere groep bestaat ook weer uit verschillende structuurlijnen. De volgende
structuurgroepen zijn te onderscheiden: geel, groen, rood en blauw. Waarbij iedere structuurgroep,
als basis, een ander materiaal heeft. Zo zal structuurgroep geel; vurenhout, structuurgroep groen; QSC,
structuurgroep rood; EPS en structuurgroep blauw; was.

Structuurlijn EPS 1
Structuurlijn EPS 2

Structuurlijn vurenhout 2
Structuurlijn vurenhout 3
Structuurlijn QSC 2
Structuurlijn was 1

Structuurlijn QSC 1
Structuurlijn vurenhout 1

3.7.1. Vormbekisting

Figuur 3.9: Morfologisch overzicht vormbekisting
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Structuurlijn EPS 1
Structuurlijn was 1

Structuurlijn vurenhout 3
Structuurlijn QSC 2
Structuurlijn EPS 2

Structuurlijn vurenhout 2

Structuurlijn QSC 1

Structuurlijn vurenhout 1

3.7.2. Contactbekisting

Figuur 3.10: Morfologisch overzicht contactbekisting

Er is enkel gebruik gemaakt van vier materialen als basis; vurenhout, QSC, EPS en was. De overige
materialen waarna ook onderzoek is gedaan; staal, rubber en zand, zijn niet meegenomen aan de hand
van de beoordeling maltechnieken in Figuur 2.31. Hieruit is gebleken dat staal, rubber en zand niet
voldoen en zullen dus niet meegenomen worden in het ontwerp.
In de volgende paragrafen zullen de verschillende structuurgroepen en -lijnen toegelicht worden,
zodat duidelijk wordt welke werkwijzen een ontwerpvariant vormen.
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3.7.3. Structuurgroep vurenhout
De basis van de gele structuurgroep is van vurenhout, zoals ook gebruikt wordt in de huidige
maltechniek. Als controleproef is hierin ook de huidige maltechniek en zijn bijbehorende werkwijzen
meegenomen in deze structuurgroep. De overige varianten van deze structuurgroep worden
hieronder, in Figuur 3.11, toegelicht.
Structuurlijn vurenhout 1 Structuurlijn vurenhout 2 Structuurlijn vurenhout 3

Vormbekisting
Materiaal
Transformeren
Positioneren
Fixeren
Afwerken
Lossen

Vurenhout
Zagen
Rolmaat
Schroeven
Plamuren en kitten
Losschroeven

Vurenhout
Zagen
Rolmaat
Dubbelzijdige tape
Niet benodigd
Lossteken

Vurenhout
5-assig frezen
Laser
Vacuüm
Niet benodigd
Lossteken

Lak
Verven
Niet benodigd
Matteren
Schuren

Kunststof
Vacuümvormen
Zwaartekracht
Niet benodigd
Losstrekken

Siliconen
Niet benodigd
Zwaartekracht
Niet benodigd
Losstrekken

Contactbekisting
Materiaal
Transformeren
Fixeren
Afwerken
Lossen

Figuur 3.11: Overzicht structuurgroep geel

Structuurlijn vurenhout 1
Deze structuurlijn weergeeft de huidige maltechniek. Waarbij de hulpstukken en het grootste gedeelte
van de mal van vurenhout is, welke met de hand gemaakt is. De juiste positie van de te fixeren
onderdelen wordt met behulp van een rolmaat bepaald, waarna deze vastgeschroefd worden. Een
strak uiterlijk wordt verkregen door voldoende te plamuren en te kitten. De vormbekisting wordt
afgewerkt met een lak, welke door middel van verven/rollen op het vurenhout wordt aangebracht.
Nadat de lak gedroogd is, dient deze gematteerd te worden om vlekvorming in het element te
voorkomen.

Structuurlijn vurenhout 2
Deze structuurlijn heeft, net als de huidige maltechniek, een basis van vurenhout welke handmatig
getransformeerd worden tot de uiteindelijke vorm. De juiste positie van de te fixeren onderdelen
wordt met behulp van een rolmaat bepaald, waarna deze met dubbelzijdige tape vastgeplakt wordt.
Een afwerking van de vormbekisting is in dit geval niet benodigd, omdat de verschillende onderdelen
niet beschadigd worden door de werkwijzen van fixatie. De onderdelen kunnen na gebruik eenvoudig
gelost worden door deze los te steken met behulp van een steekmes. De vormbekisting wordt
afgewerkt met een kunststofvel welke door vacuümvormen getransformeerd wordt tot de benodigde
vorm. Deze kunststof vorm zal door de zwaartekracht op de juiste plek blijven liggen en een afwerking
is niet meer nodig. Na gebruik kan deze contactbekisting eenvoudig losgetrokken worden.
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Structuurlijn vurenhout 3
Deze structuurlijn heeft, net als de huidige maltechniek, een basis van vurenhout, echter wordt er nu
gebruik gemaakt van een 5-assige frees welke de onderdelen in de juisten vorm transformeert. Net als
bij de wapening wordt nu met behulp van een laser de juiste afmetingen op de malbodem
geprojecteerd, waardoor direct duidelijk wordt waar de onderdelen gefixeerd moeten worden. Geelen
Beton experimenteert al enige tijd met het fixeren met vacuüm. Deze techniek wordt hier ook
toegepast. Een afwerking van de vormbekisting is in dit geval niet benodigd, omdat de verschillende
onderdelen niet beschadigd worden door de werkwijzen van fixatie. De onderdelen kunnen na gebruik
eenvoudig gelost worden door het vacuüm op te heffen. De vormbekisting wordt afgewerkt met een
siliconendoek welke door het gewicht van de beton in de juiste vorm wordt gedrukt. De betondruk
wordt hier gebruikt als transformatie en fixatie. Door de juiste textuur van het siliconendoek is een
afwerking niet benodigd. Na gebruik kan het siliconendoek eenvoudig losgetrokken worden.

3.7.4. Structuurgroep QSC
Structuurlijn QSC 1

Structuurlijn QSC 2

QSC
5-assig frezen
Rolmaat
Schroeven
Plamuren en kitten
Losschroeven

QSC
5-assig frezen
Rolmaat
Dubbelzijdige tape
Niet benodigd
Lossteken

Kunststof
Vacuümvormen
Zwaartekracht
Niet benodigd
Losstrekken

Lak
Verven
Niet benodigd
Matteren
Schuren

Vormbekisting
Materiaal
Transformeren
Positioneren
Fixeren
Afwerken
Lossen

Contactbekisting
Materiaal
Transformeren
Fixeren
Afwerken
Lossen

Figuur 3.12: Overzicht structuurgroep groen

Structuurlijn QSC 1
Deze structuurlijn maakt gebruik van QSC (Quick, Strong and Cheap) als basismateriaal voor de
verschillende malonderdelen, welke door een 5-assige frees getransformeerd worden tot de juiste
vorm. Net als in de huidige situatie wordt de juiste positie bepaald met behulp van een rolmaat. Net
als bij de huidige maltechniek worden de onderdelen gefixeerd met behulp van schroeven, welke later
afgewerkt worden met plamuur en kit. De contactbekisting wordt gevormd door een kunststofvel
welke door vacuümvormen getransformeerd wordt tot de juiste vorm. Deze kunststof vorm zal door
de zwaartekracht op de juiste plek blijven liggen en een afwerking is niet meer nodig. Na gebruik kan
deze contactbekisting eenvoudig losgetrokken worden.

Structuurlijn QSC 2
Deze structuurlijn maakt gebruik van QSC als basismateriaal voor de verschillende malonderdelen,
welke door een 5-assige frees getransformeerd worden tot de juiste vorm. Net als in de huidige situatie
wordt de juiste positie bepaald met behulp van een rolmaat. De vormbekisting wordt afgewerkt met
een lak, welke door middel van verven/rollen op het vurenhout wordt aangebracht. Nadat de lak
gedroogd is, dient deze gematteerd te worden om vlekvorming in het element te voorkomen.
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3.7.5. Structuurgroep EPS
Structuurlijn EPS 1

Structuurlijn EPS 2

EPS
5-assig frezen
Rolmaat
Dubbelzijdige tape
Polyurethaan
Verbrijzelen

EPS
Hete draadsnijden
Laser
Lijmen
Polyurethaan
Verbrijzelen

Polyurethaan
Verven
Niet benodigd
Matteren
Niet benodigd

Kunststof
Vacuümvormen
Zwaartekracht
Niet benodigd
Losstrekken

Vormbekisting
Materiaal
Transformeren
Positioneren
Fixeren
Afwerken
Lossen

Contactbekisting
Materiaal
Transformeren
Fixeren
Afwerken
Lossen

Figuur 3.13: Overzicht structuurgroep rood

Structuurlijn EPS 1
Deze structuurlijn maakt gebruik van EPS (piepschuim) als basismateriaal voor de verschillende
malonderdelen, welke door een 5-assige frees getransformeerd worden tot de juiste vorm. Net als bij
de huidige maltechniek worden de onderdelen gepositioneerd met behulp van een rolmaat en worden
deze gefixeerd met dubbelzijdige tape. De EPS onderdelen dienen voor een strak uiterlijk afgewerkt te
worden met polyurethaan. Doordat deze onderdelen zeer kwetsbaar zijn, zullen deze waarschijnlijk
breken tijdens het lossen. De contactbekisting wordt ook van polyurethaan gemaakt en wordt met
behulp van verven/rollen aangebracht op de vormbekisting.

Structuurlijn EPS 2
Deze structuurlijn maakt gebruik van EPS als basismateriaal voor de verschillende malonderdelen,
welke door een hete draadsnijder getransformeerd worden tot de juiste vorm. De hete draadsnijder
creëert een strakker oppervlak dan de 5-assige frees, echter kan de hete draadsnijder enkel rechte
lijnen uitsnijden. Net als bij de wapening wordt nu met behulp van een laser de juiste afmetingen op
de malbodem geprojecteerd, waardoor direct duidelijk wordt waar de onderdelen gefixeerd moeten
worden. De verschillende onderdelen worden op de juisten positie gelijmd en afgewerkt met een
polyurethaan. Doordat deze onderdelen zeer kwetsbaar zijn, zullen deze waarschijnlijk breken tijdens
het lossen. De contactbekisting wordt gevormd door een kunststofvel welke door vacuümvormen
getransformeerd wordt tot de juiste vorm. Deze kunststof vorm zal door de zwaartekracht op de juiste
plek blijven liggen en een afwerking is niet meer nodig. Na gebruik kan deze contactbekisting
eenvoudig losgetrokken worden.
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3.7.6. Structuurgroep was
Structuurlijn was 1

Vormbekisting
Materiaal
Transformeren
Positioneren
Fixeren
Afwerken
Lossen

Was
Gieten
Laser
Magneten
Niet benodigd
Lossteken

Contactbekisting
Materiaal
Transformeren
Fixeren
Afwerken
Lossen

Niet benodigd
Niet benodigd
Niet benodigd
Niet benodigd
Niet benodigd

Figuur 3.14: Overzicht structuurgroep blauw

Structuurlijn was 1
Deze structuurlijn maakt gebruik van was als basismateriaal voor de verschillende malonderdelen. De
wassen onderdelen worden getransformeerd door een vloeibare was in een moedermal te gieten en
deze uit te laten harden. Doordat deze onderdelen gegoten worden, kunnen hier gemakkelijk
magneten in verwerkt worden. De fixatie van de malonderdelen zal dus met behulp van mageneten
voorzien worden. Doordat het was direct ook de contactbekisting is, hoeft deze niet meer afgewerkt
te worden. Mogelijk zullen enkele naden nog afgekit moeten worden. Na gebruik kunnen de magneten
gelost worden en hierdoor ook de malonderdelen.
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3.8. Waardering structuurlijnen a.d.h.v. het Programma van Eisen
De acht verschillende structuurlijnen worden per categorie gewaardeerd, waarna de resultaten in één
schema overzichtelijk weergegeven worden.

3.8.1. Waardering technische aspecten
In deze sub-paragraaf worden de technische aspecten van de acht verschillende structuurlijnen
gewaardeerd. De technische aspecten zoals vermeld in het Programma van Eisen worden getoetst aan
de maltechniek. In Figuur 3.15 zijn de technische aspecten gestructureerd weergegeven.
1.
a)
b)
c)
d)

Technische aspecten
Flexibiliteit
Cyclustijd
Duurzaamheid
Recycling

e) Falen/defecten
f) Vullingsgraad

De omstelling van een mal mag maximaal 3 uur duren.
Het materiaalgebruik dient minimaal een druksterkte van 23 N/mm² (druksterkte vurenhout) te hebben.
De maltechniek dient beter recyclebaar te zijn dan de huidige maltechniek. Een kleiner gedeelte van de mal
gaat direct na gebruik naar de verbrandingsoven.
De maltechniek dient zo min mogelijk onderdelen te bevatten, om falen/defecten te voorkomen.
Het behouden van de huidige of verhogen van de huidige vullingsgraad (70%).

Figuur 3.15: Programma van Eisen; Technische aspecten

Structuurlijn vurenhout 1
De flexibiliteit en cyclustijd dient dusdanig te zijn dat de mal binnen 3 uur omgesteld kan worden. Deze
structuurlijn maakt dient als controleproef is staat gelijk aan de huidige maltechniek. De omstellingen
zijn onbeheersbaar en duren veelal langer dan 3 uur. Het materiaalgebruik is vurenhout en heeft dus
voldoende druksterkte. De maltechniek is, doordat deze bewerkt wordt met plamuur en lak, niet goed
recyclebaar. De maltechniek is vrij simpel en bevat weinig onderdelen welke falen/defecten kunnen
bevatten. De huidige vullingsgraad is ongeveer 70% wat bereikt wordt met de controleproef.

Structuurlijn vurenhout 2
Doordat deze structuurlijn gebruik maakt van bevestigen met behulp van dubbelzijdige tape, wordt
verwacht dat een omstelling binnen 3 uur voltooid kan worden. Door het gebruik van dubbelzijdige
tape zullen de malonderdelen niet beschadigen en zullen deze niet gerepareerd hoeven te worden.
Het materiaalgebruik is vurenhout en heeft dus voldoende druksterkte. Doordat er gebruik wordt
gemaakt van een ander soort contactbekisting, hoeft er geen lak en plamuur toegepast te worden.
Hierdoor is het materiaal, vurenhout, beter recyclebaar. Met het toevoegen van vacuümvormen wordt
er een extra productieproces toegevoegd, hierdoor ontstaat er een grotere kans op falen/defecten.
Doordat de omsteltijd verkort kan worden zal de vullingsgraad van de fabriek kunnen stijgen.

Structuurlijn vurenhout 3
Doordat deze structuurlijn gebruik maakt van bevestigen met behulp van vacuüm, wordt ook hier
verwacht dat een omstelling binnen 3 uur voltooid kan worden. Door het gebruik van vacuüm zullen
de malonderdelen niet beschadigen en zullen deze niet gerepareerd hoeven te worden. Het
materiaalgebruik is vurenhout en heeft dus voldoende druksterkte. Doordat er gebruik wordt gemaakt
van een ander soort contactbekisting, hoeft er geen lak en plamuur toegepast te worden. Hierdoor is
het materiaal, vurenhout, beter recyclebaar. Door het gebruik van een siliconendoek als
contactbekisting wordt er geen extra productieproces toegevoegd, echter worden de onderdelen
vastgezet met behulp van vacuüm en zal de kans op falen/defecten toenemen. Doordat de omsteltijd
verkort kan worden zal de vullingsgraad van de fabriek kunnen stijgen.
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Structuurlijn QSC 1
Deze structuurlijn maakt, net als de huidige maltechniek, gebruik van bevestiging d.m.v. schroeven,
hierdoor moeten de verschillende onderdelen afgewerkt worden met plamuur en kit. Hierdoor wordt
verwacht dat de omstelling niet binnen 3 uur voltooid kan worden. QSC is ontwikkeld om dezelfde
eigenschappen te hebben als vurenhout, waardoor het materiaal voldoende druksterkte heeft.
Doordat deze maltechniek afgewerkt wordt met plamuur en kit, is het materiaal minder goed
recyclebaar. Met het toevoegen van 5-assig frezen en vacuümvormen worden er twee
productieprocessen toegevoegd, hierdoor ontstaat er een grotere kans op falen/defecten. De
vullingsgraad zal net als bij de huidige maltechniek ongeveer 70% zijn.

Structuurlijn QSC 2
Doordat deze structuurlijn gebruik maakt van bevestigen met behulp van dubbelzijdige tape, wordt
verwacht dat een omstelling binnen 3 uur voltooid kan worden. Door het gebruik van dubbelzijdige
tape zullen de malonderdelen niet beschadigen en zullen deze niet gerepareerd hoeven te worden.
QSC is ontwikkeld om dezelfde eigenschappen te hebben als vurenhout, waardoor het materiaal
voldoende druksterkte heeft. Doordat de contactbekisting bestaat uit lak, is deze structuurlijn net als
de controleproef, minder goed recyclebaar. Met het toevoegen van 5-assig frezen wordt er een
productieproces toegevoegd, hierdoor ontstaat er een grotere kans op falen/defecten. Doordat de
omsteltijd verkort kan worden zal de vullingsgraad van de fabriek kunnen stijgen.

Structuurlijn EPS 1
Bij deze structuurlijn worden de EPS onderdelen met behulp van dubbelzijdige tape vastgeplakt op de
mal, waardoor verwacht wordt dat de omstelling binnen 3 uur voltooid kan worden. EPS is verkrijgbaar
in verschillende druksterktes, ook met voldoende druksterkte. Doordat de contactbekisting bestaat uit
polyurethaan is het EPS niet meer recyclebaar. Met het toevoegen van 5-assig frezen wordt er een
productieproces toegevoegd, hierdoor ontstaat er een grotere kans op falen/defecten. Doordat de
omsteltijd verkort kan worden zal de vullingsgraad van de fabriek kunnen stijgen.

Structuurlijn EPS 2
Deze structuurlijn maakt gebruik van bevestigen met behulp van lijmen op de mal, waardoor verwacht
wordt dat de omstelling binnen 3 uur voltooid kan worden. EPS is verkrijgbaar in verschillende
druksterktes, ook met voldoende druksterkte. Voordat EPS een glad oppervlak verkregen heeft, dient
dit afgewerkt te worden met een polyurethaan, waardoor het EPS niet recyclebaar meer is. Met het
toevoegen van hete draadsnijden wordt er een productieproces toegevoegd, hierdoor ontstaat er een
grotere kans op falen/defecten. Doordat de omsteltijd verkort kan worden zal de vullingsgraad van de
fabriek kunnen stijgen.

Structuurlijn Was 1
De wassen malonderdelen worden met behulp van magneten op de mal gefixeerd, waardoor verwacht
wordt dat de omstelling binnen 3 uur voltooid kan worden. Was is verkrijgbaar in verschillende
druksterktes, echter blijft het een kwetsbaar product. Het was wordt in de juiste vorm gegoten en
heeft een gladde oppervlaktestructuur, echter is het door betonresten niet geheel recyclebaar. De
kans op falen/defecten wordt niet groter of minder groot dat de controleproef. Doordat de omsteltijd
verkort kan worden zal de vullingsgraad van de fabriek kunnen stijgen.
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3.8.2. Waardering kwalitatieve aspecten
In deze sub-paragraaf worden de kwalitatieve aspecten van de acht verschillende structuurlijnen
gewaardeerd. De kwalitatieve aspecten zoals vermeld in het Programma van Eisen worden getoetst
aan de maltechniek. In Figuur 3.16 zijn de kwalitatieve aspecten gestructureerd weergegeven.
2. Kwalitatieve aspecten
a) Esthetische eisen
b) Geometrische eisen

De esthetische eisen, zoals beschreven in de CUR100-2013, moeten behaald worden.
De geometrische eisen, zoals beschreven in de NEN 2889, moeten behaald worden (70%).

Figuur 3.16: Programma van Eisen; Kwalitatieve aspecten

Structuurlijn vurenhout 1
Door het oppervlakte dusdanig te bewerken met plamuur, kit en lak en het hierna te matteren, worden
de juiste esthetische eisen behaald. De verschillende malonderdelen worden met behulp van een
meter op de juiste positie geplaatst. Hierbij worden de geometrische eisen behaald.

Structuurlijn vurenhout 2
Het onbewerkte hout wordt afgewerkt met een kunststof laag. Deze kunststof laag hoeft niet meer
afgewerkt te worden om de juiste esthetische eisen te behalen. De verschillende malonderdelen
worden met behulp van een meter op de juiste positie geplaatst. Hierbij worden de geometrische eisen
behaald.

Structuurlijn vurenhout 3
Het onbewerkte hout wordt afgewerkt met een siliconendoek. In overleg met C.C. van Hulsteijn bv,
expert in siliconendoeken, wordt verwacht dat er altijd vouwen op zullen treden. Hierdoor worden de
esthetische eisen niet behaald. Door 5-assig frezen en maatvoering met lasers zullen de geometrische
eisen behaald worden.

Structuurlijn QSC 1
Het afgewerkte QSC wordt afgewerkt met een kunststof laag. Deze kunststof laag hoeft niet meer
afgewerkt te worden om de juiste esthetische eisen te behalen. Door 5-assig frezen en maatvoering
met rolmaat zullen de geometrische eisen behaald worden.

Structuurlijn QSC 2
Het onbewerkte QSC wordt afgewerkt met plamuur, kit en lak en hierna gematteerd, waardoor de
juiste esthetische eisen behaald worden. Door 5-assig frezen en maatvoering met rolmaat zullen de
geometrische eisen behaald worden.

Structuurlijn EPS 1
De EPS onderdelen worden afgewerkt met een polyurethaan, echter zullen alle oneffenheden nooit
volledig weggewerkt kunnen worden. Hierdoor wordt er niet voldaan aan de esthetische eisen. Door
5-assig frezen en maatvoering met rolmaat zullen de geometrische eisen behaald worden.

Structuurlijn EPS 2
Het afgewerkte EPS wordt afgewerkt met een kunststof laag. Deze kunststof laag hoeft niet meer
afgewerkt te worden om de juiste esthetische eisen te behalen. Door hete draadsnijden en
maatvoering met laser zullen de geometrische eisen behaald worden.
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Structuurlijn Was 1
De wassen onderdelen hoeven niet meer afgewerkt te worden en hebben een gladde
oppervlaktestructuur, waardoor de esthetische eisen behaald worden. Door een goede moedermal en
maatvoering met een laser kunnen de geometrische eisen behaald worden.

3.8.3. Waardering Financiële aspecten
In deze sub-paragraaf worden de financiële aspecten van de acht verschillende structuurlijnen
gewaardeerd. De financiële aspecten zoals vermeld in het Programma van Eisen worden getoetst aan
de maltechniek. In Figuur 3.17 zijn de financiële aspecten gestructureerd weergegeven.
3. Financiële aspecten
a) Malkosten
b) Manuren omstelling

De combinatie tussen beiden kosten moet voor kostenreductie van €18,33/mᶟ zorgen.

Figuur 3.17: Programma van Eisen; Financiële aspecten

Structuurlijn vurenhout 1
Deze structuurlijn brengt veel extra werkzaamheden met zich mee, waardoor een besparing van 5%
niet haalbaar is.

Structuurlijn vurenhout 2
Met behulp van deze structuurlijn wordt verwacht dat, de combinatie tussen een duurdere mal en
dusdanig minder omsteluren, een besparing van 5% behaald kan worden.

Structuurlijn vurenhout 3
Met behulp van deze structuurlijn wordt verwacht dat, de combinatie tussen een duurdere mal en
dusdanig minder omsteluren, een besparing van 5% behaald kan worden.

Structuurlijn QSC 1
Met behulp van deze structuurlijn wordt verwacht dat, de combinatie tussen een duurdere mal en
dusdanig minder omsteluren, een besparing van 5% behaald kan worden.

Structuurlijn QSC 2
Met behulp van deze structuurlijn wordt verwacht dat, de combinatie tussen een duurdere mal en
relatief weinig minder omsteluren, besparing van 5% niet behaald kan worden.

Structuurlijn EPS 1
Met behulp van deze structuurlijn wordt verwacht dat, de combinatie tussen een duurdere mal en
dusdanig minder omsteluren, een besparing van 5% behaald kan worden.

Structuurlijn EPS 2
Met behulp van deze structuurlijn wordt verwacht dat, de combinatie tussen een duurdere mal en
dusdanig minder omsteluren, een besparing van 5% behaald kan worden.

Structuurlijn Was 1
Doordat vele verschillende moedermallen benodigd zijn om de juiste onderdelen te produceren, wordt
er verwacht dat een besparing van 5% niet behaald kan worden.
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3.8.4. Waardering arbeidsomstandigheden
In deze sub-paragraaf worden de arbeidsomstandigheden van de acht verschillende structuurlijnen
gewaardeerd. arbeidsomstandigheden zoals vermeld in het Programma van Eisen worden getoetst aan
de maltechniek. In Figuur 3.18 zijn arbeidsomstandigheden gestructureerd weergegeven.
4. Arbeidsomstandigheden
a) Fysieke omstandigheden
b) Mentale omstandigheden
c) Omgevingsomstandigheden

De lichamelijke belasting, tijdens het omstellen, dient niet verhoogd te worden (maximaal 23kg per
onderdeel).
De maltechniek dient begrijpelijk te zijn voor alle omstellers van Geelen Beton.
De maltechniek dient niet voor meer overlast te zorgen (geluid en chemische stoffen)

Figuur 3.18: Programma van Eisen; Arbeidsomstandigheden

Structuurlijn vurenhout 1
Vurenhout is geen licht materiaal, echter zijn de onderdelen zo onderverdeeld dat deze altijd onder de
23kg per stuk wegen. Deze maltechniek wordt al jaren succesvol toegepast en is volledig begrijpelijk
voor alle werknemers. Het lakken van de mal veroorzaakt enige storing voor de omgeving. Wanneer
grote oppervlaktes gelakt moeten worden, gebeurt dit na werktijd zodat de overige werknemers hier
geen last van hebben.

Structuurlijn vurenhout 2
Ook bij deze structuurlijn zullen de verschillende vurenhouten onderdelen zo onderverdeeld worden
dat deze minder dan 23kg per stuk wegen. De basis van de maltechniek blijft hetzelfde, waardoor deze
begrijpelijk blijft voor iedere werknemer. Het lakken wordt overbodig, waardoor er minder overlast zal
zijn voor de omgeving. Het vacuümvormen zal ook enige geur met zich mee brengen, echter is dit
minder dan de lak.

Structuurlijn vurenhout 3
Ook bij deze structuurlijn zullen de verschillende vurenhouten onderdelen zo onderverdeeld worden
dat deze minder dan 23kg per stuk wegen. De basis van de maltechniek blijft hetzelfde, waardoor deze
begrijpelijk blijft voor iedere werknemer. Het lakken wordt overbodig, waardoor er minder overlast zal
zijn voor de omgeving.

Structuurlijn QSC 1
QSC heeft dezelfde eigenschappen als hout, echter worden ook hier de onderdelen zo onderverdeeld
dat deze altijd minder dan 23kg per stuk zullen wegen. De basis van de maltechniek blijft hetzelfde,
waardoor deze begrijpelijk blijft voor iedere werknemer. Het lakken wordt overbodig, waardoor er
minder overlast zal zijn voor de omgeving. Het vacuümvormen zal ook enige geur met zich mee
brengen, echter is dit minder dan de lak.

Structuurlijn QSC 2
QSC heeft dezelfde eigenschappen als hout, echter worden ook hier de onderdelen zo onderverdeeld
dat deze altijd minder dan 23kg per stuk zullen wegen. De basis van de maltechniek blijft hetzelfde,
waardoor deze begrijpelijk blijft voor iedere werknemer. Het lakken van de mal veroorzaakt enige
storing voor de omgeving. Wanneer grote oppervlaktes gelakt moeten worden, gebeurt dit na werktijd
zodat de overige werknemers hier geen last van hebben.
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Structuurlijn EPS 1
EPS heeft een soortelijk gewicht wat lager licht dan vurenhout, waardoor de onderdelen lichter worden
dan wanneer deze van vurenhout zijn gemaakt. De basis van de maltechniek blijft hetzelfde, waardoor
deze begrijpelijk blijft voor iedere werknemer. Het lakken van de mal wordt vervangen door een
coating van polyurethaan, waardoor de overlast gelijk blijft.

Structuurlijn EPS 2
EPS heeft een soortelijk gewicht wat lager licht dan vurenhout, waardoor de onderdelen lichter worden
dan wanneer deze van vurenhout zijn gemaakt. De basis van de maltechniek blijft hetzelfde, waardoor
deze begrijpelijk blijft voor iedere werknemer. Het lakken wordt overbodig, echter is er nu een coating
van polyurethaan benodigd en het vacuümvormen zal ook enige geur met zich mee brengen. Hierdoor
zullen de omgevingsomstandigheden omlaag gaan.

Structuurlijn Was 1
De wassen onderdelen worden dusdanig onderverdeeld dat deze altijd minder dan 23kg per stuk zullen
wegen. De basis van de maltechniek blijft hetzelfde, waardoor deze begrijpelijk blijft voor iedere
werknemer. Het lakken wordt overbodig, waardoor er minder overlast zal zijn voor de omgeving.

3.8.5. Resultaten waardering
In de beoordelingstabel, welke te vinden is op de volgende pagina (Figuur 3.19), is een overzicht
weergegeven van alle structuurlijnen in combinatie met de waardering. Hierbij is het belangrijk dat
voldaan wordt aan alle eisen, waarbij een zo hoog mogelijke scoren op basis van de wensen bepalend
is.
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c) Omgevingsomstandigheden

b) Mentale omstandigheden

4. Arbeidsomstandigheden
a) Fysieke omstandigheden

b) Manuren omstelling

3. Financiële aspecten
a) Malkosten

b) Geometrische eisen

2. Kwalitatieve aspecten
a) Esthetische eisen

f) Vullingsgraad

e) Falen/defecten

d) Recycling

1.
a)
b)
c)

De lichamelijke belasting, tijdens het
omstellen, dient niet verhoogd te worden
(maximaal 23kg per onderdeel).
De maltechniek dient begrijpelijk te zijn
voor alle omstellers van Geelen Beton.
De maltechniek dient niet voor meer
overlast te zorgen (geluid en chemische
stoffen)

De combinatie tussen beiden kosten moet
voor kostenreductie van €18,33/mᶟ zorgen.

De geometrische eisen, zoals beschreven
in de NEN 2889, moeten behaald worden
(70%).

De esthetische eisen, zoals beschreven in
de CUR100-2013, moeten behaald worden.

Het behouden van de huidige of verhogen
van de huidige vullingsgraad (70%).

De omstelling van een mal mag maximaal
3 uur duren.
Het materiaalgebruik dient minimaal een
druksterkte van 23 N/mm² (druksterkte
vurenhout) te hebben.
De maltechniek dient beter recyclebaar te
zijn dan de huidige maltechniek. Een
kleiner gedeelte van de mal gaat direct na
gebruik naar de verbrandingsoven.
De maltechniek dient zo min mogelijk
onderdelen te bevatten, om
falen/defecten te voorkomen.

Beoordelingsaspecten

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Neutraal

Neutraal

Voldoende

Neutraal

Neutraal

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Uitstekend

Zwak

Voldoende

Voldoet

Voldoet

Neutraal

Voldoet

Voldoet niet

Structuurlijn
vurenhout 2

Uitstekend

Neutraal

Neutraal

Voldoet

Voldoet

Voldoet niet

Uitstekend

Zwak

Voldoende

Voldoet

Voldoet

Structuurlijn
vurenhout 3

Voldoende

Neutraal

Neutraal

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Neutraal

Zwak

Neutraal

Voldoet

Voldoet

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Neutraal

Zwak

Neutraal

Voldoet

Voldoet

Voldoende

Neutraal

Voldoende

Voldoet

Voldoet

Voldoet niet

Voldoende

Zwak

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Zwak

Neutraal

Voldoende

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoende

Zwak

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Voldoende

Neutraal

Voldoende

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Voldoende

Neutraal

Voldoende

Voldoet niet

Voldoet

Structuurlijn QSC Structuurlijn QSC Structuurlijn EPS Structuurlijn EPS Structuurlijn was
1
2
1
2
1

Checklist Programma van Eisen
Structuurlijn
vurenhout 1

Wens

Wens

Wens

Eis

Eis

Eis

Wens

Wens

Wens

Eis

Eis

PvE

Geelen Beton
Technische Universiteit Eindhoven

Figuur 3.19: Beoordelingstabel a.d.h.v. Checklist Programma van Eisen
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c) Omgevingsomstandigheden

b) Mentale omstandigheden

4. Arbeidsomstandigheden
a) Fysieke omstandigheden

b) Manuren omstelling

3. Financiële aspecten
a) Malkosten

b) Geometrische eisen

2. Kwalitatieve aspecten
a) Esthetische eisen

f) Vullingsgraad

e) Falen/defecten

d) Recycling

1.
a)
b)
c)

De lichamelijke belasting, tijdens het
omstellen, dient niet verhoogd te worden
(maximaal 23kg per onderdeel).
De maltechniek dient begrijpelijk te zijn
voor alle omstellers van Geelen Beton.
De maltechniek dient niet voor meer
overlast te zorgen (geluid en chemische
stoffen)

De combinatie tussen beiden kosten moet
voor kostenreductie van €18,33/mᶟ zorgen.

De geometrische eisen, zoals beschreven
in de NEN 2889, moeten behaald worden
(70%).

De esthetische eisen, zoals beschreven in
de CUR100-2013, moeten behaald worden.

Het behouden van de huidige of verhogen
van de huidige vullingsgraad (70%).

De omstelling van een mal mag maximaal
3 uur duren.
Het materiaalgebruik dient minimaal een
druksterkte van 23 N/mm² (druksterkte
vurenhout) te hebben.
De maltechniek dient beter recyclebaar te
zijn dan de huidige maltechniek. Een
kleiner gedeelte van de mal gaat direct na
gebruik naar de verbrandingsoven.
De maltechniek dient zo min mogelijk
onderdelen te bevatten, om
falen/defecten te voorkomen.

Beoordelingsaspecten

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Neutraal

Neutraal

3

Voldoende (+)

Neutraal (0)

Neutraal (0)

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Uitstekend (++)

Zwak (-)

Voldoende (+)

Voldoet

Voldoet

Neutraal

Voldoet

Voldoet niet

Structuurlijn
vurenhout 2

Uitstekend

Neutraal

Neutraal

Voldoet

Voldoet

Voldoet niet

Uitstekend

Zwak

Voldoende

Voldoet

Voldoet

Structuurlijn
vurenhout 3

0

Voldoende (+)

Neutraal (0)

Neutraal (0)

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Neutraal (0)

Zwak (-)

Neutraal (0)

Voldoet

Voldoet

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Neutraal

Zwak

Neutraal

Voldoet

Voldoet

Voldoende

Neutraal

Voldoende

Voldoet

Voldoet

Voldoet niet

Voldoende

Zwak

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

-2

Zwak (-)

Neutraal (0)

Voldoende (+)

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoende (+)

Zwak (-)

Voldoet niet (-)

Voldoet

Voldoet

Voldoende

Neutraal

Voldoende

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Voldoende

Neutraal

Voldoende

Voldoet niet

Voldoet

Structuurlijn QSC Structuurlijn QSC Structuurlijn EPS Structuurlijn EPS Structuurlijn was
1
2
1
2
1

Checklist Programma van Eisen
Structuurlijn
vurenhout 1

Wens

Wens

Wens

Eis

Eis

Eis

Wens

Wens

Wens

Eis

Eis

PvE

Geelen Beton
Technische Universiteit Eindhoven

Figuur 3.20: Beoordelingstabel a.d.h.v. wensen
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Nadat de volledige beoordelingstabel weergegeven is, zijn alle structuurlijnen welke niet voldoen aan
alle eisen in rood gearceerd (Figuur 3.20). Deze structuurlijnen zullen dus niet in aanmerking komen
voor verdere ontwikkeling. De overige drie structuurlijnen zijn beoordeeld op basis van de wensen. De
wensen bepalen uiteindelijk welke structuurlijn het beste uit de beoordeling komt. Structuurlijn
vurenhout 2, structuurlijn QSC 1 en structuurlijn EPS 2 zijn hierbij beoordeeld op basis van de wensen.
De volgende scores zijn behaald;
 Structuurlijn vurenhout 2:
3 punten
 Structuurlijn QSC 1:
0 punten
 Structuurlijn EPS 2:
-2 punten
Echter kunnen de structuurlijnen niet goed met elkaar vergeleken worden. Elk van deze
structuurgroepen wordt op een andere manier gefixeerd. Iets wat al de structuurlijnen als
overeenkomst hebben is dat de afwerking geschiedt met behulp van vacuümvormen. Wanneer ieder
van deze structuurlijnen op dezelfde manier gefixeerd zou worden, ontstaat er een vergelijkbaar beeld.

3.9. Conclusies voor ontwikkelen van de maltechniek
De belangrijkste conclusies zijn dat enkel structuurlijn vurenhout 2, structuurlijn QSC 1 en structuurlijn
EPS 2 voldoen aan de gestelde eisen. Echter blijkt hieruit ook dat de manier van fixatie en het materiaal
van de contactbekisting bepalend zijn voor de volledige maltechniek.
De malonderdelen kunnen het beste met behulp van dubbelzijdige tape bevestigd worden. Hierdoor
blijven de onderdelen in takt, zijn ze makkelijk te lossen en is de kans op falen/defecten het kleinst
doordat er geen extra techniek, zoals vacuüm wordt toegevoegd. Fixatie met behulp van mageneten
beschikt ook over deze eigenschappen echter zijn deze moeilijker te verwerken in de onderdelen.
Vacuümvormen blijkt de beste manier om de vormbekisting van een contactbekisting te voorzien.
Hierdoor blijft er een gescheiden laag tussen de vormbekisting en het beton welke gemakkelijk te
verwijderen is, welke vermoedelijk niet nadelig is voor de esthetica en de geometrie.
Concluderend kan gezegd worden dat de vormbekisting gefixeerd moet worden met behulp van
dubbelzijdige tape en dat de contactbekisting aangebracht moet worden met behulp van
vacuümvormen. De enige variatie die nu nog aangebracht kan worden is het materiaalgebruik van de
vormbekisting; vurenhout, QSC of EPS. Waarbij QSC de duurste variant is en EPS het minst bestand
tegen de hitte van vacuümvormen en het meest kwetsbaar is. Vandaar wordt gekozen voor de meest
veilige variant, vurenhout.
Vurenhout zal gebruikt worden als vormbekisting, gefixeerd worden met dubbelzijdige tape en de
contactbekisting zal bestaan uit kunststof en aangebracht worden met behulp van vacuümvormen.
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4. Uitwerking van het ontwerp
Per onderdeel is een keuze gemaakt voor het concept welke het best voldoet aan de gestelde eisen en
wensen. In dit hoofdstuk is de werkwijze voor de nieuwe maltechniek uitgewerkt. De basis van de
nieuwe maltechniek is gelijk aan de huidige maltechniek, namelijk; vurenhout. Echter worden deze op
een andere manier gefixeerd en is er gekozen voor een andere contactbekisting. In de volgende
paragrafen wordt de nieuwe maltechniek en de bijbehorende werkzaamheden uitgelegd.

4.1. Vormgeving bouwdeel en productietekeningen
Voor de vormgeving van het bouwdeel is ervoor gekozen om alle kritieke punten uit de omstelling
samen te voegen in één mal. Zo worden de goot, verbreding goot, lekgoot, pui-aansluiting en ribbels
samengevoegd zodat alle opties in een keer getackeld worden. Met behulp van deze opstelling zal een
goed beeld ontstaan van de mogelijkheden van de nieuwe maltechniek. De maltechniek zal
vormgegeven worden zoals in Figuur 4.1

Figuur 4.1: Vormgeving proefopstelling

Het te produceren bouwdeel wordt gevormd met behulp van de nieuwe maltechniek. De
productietekening van de nieuwe maltechniek is te vinden in bijlage 9. Om hiervan een idee te krijgen
is in Figuur 4.2 het bovenaanzicht weergegeven.

Figuur 4.2: Productietekening proefopstelling
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4.2. Proefopstelling met benodigde processen
Om uiteindelijk te kunnen toetsen of de doelstelling bereikt is, is de proefopstelling zoals in de vorige
paragraaf bedacht. Voordat deze proefopstelling daadwerkelijk geproduceerd wordt, worden eerst
alle processtappen toegelicht. Hierdoor worden mogelijk problemen of aandachtspunten voorafgaand
aan de productie getackeld. Met behulp van een stappenplan en afbeeldingen wordt duidelijk gemaakt
hoe de maltechniek leidt tot een onderdeel van een prefab betonnen balkonplaat.
Stap 1:
De basisvorm van de mal is zo gevormd dat ieder
hulpstuk op iedere plek gepositioneerd kan
worden, zonder dat deze aangepast hoeft te
worden. De basisvorm is geproduceerd uit
vurenhout en Berkentriplex. Deze basis is aan
elkaar geschroefd vanuit de onderzijde zodat het
afwerken van de schroefgaten niet benodigd is.
Ook is de mal niet gelakt of gematteerd, maar
wordt deze ruw opgeleverd. De losse
malonderdelen
worden
handmatig
getransformeerd tot de benodigde vorm.
Stap 2:
Voordat de hulpstukken op de juiste positie
gefixeerd kunnen worden, dient de juiste
maatvoering op de malbodem afgetekend te
worden. Met behulp van een rolmaat en
potlood/pen worden de juiste afmetingen
afgetekend.

Stap 3:
Met behulp van de juiste tekeningen worden de
posities van de hulpstukken bepaald. Nadat deze
afgetekend zijn, kan op deze positie de mal
voorzien worden van dubbelzijdige tape. Deze
tape zorgt ervoor dat de hulpstukken tijdelijk
gefixeerd worden zonder dat deze beschadigd
raken.
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Stap 4:
Niet alle hulpstukken kunnen in een keer
gepositioneerd worden, dus mogelijk is er een
tweede ronde benodigd.

Stap 5:
Nadat alle hulpstukken op de malbodem
gefixeerd zijn, kan de betreffende chef de
maatvoering controleren en de mal vrijgeven. Dit
wil zeggen dat alle hulpstukken op de juiste
positie zitten en dat er verder gegaan kan worden
met de volgende productiestap.

Stap 6:
De vormbekisting is gereed, dus kan de
contactbekisting aangebracht worden. Met
behulp van vacuümvormen wordt een kunststof
laag over de houten vormbekisting gespannen. Zo
wordt voorkomen dat de houten vormbekisting in
contact komt met beton en deze behandeld moet
worden met lak.

Stap 7:
De bekisting is nu gereed voor de stort, echter
dienen eerst de kantschotten geplaatst te
worden. Net als bij de huidige maltechniek
worden de kantschotten tegen de malbodem
geplaatst en worden gefixeerd met KO-bouten.
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Stap 8:
Nadat de kantschotten geplaatst zijn en de
malbodem voorzien is van een laagje olie, kan de
mal voorzien worden van beton. De bovenzijde
van de mal wordt rollend afgewerkt. Door de
kunststof contactbekisting en de kantschotten
zijn de overige zijdes schoon werk.

Stap 9:
Na een nacht uitharden kan de mal gelost
worden. De kantschotten worden verwijderd en
de betonnen proefstort kan met behulp van een
hijsanker of een zuignap uit de mal getild worden.

Stap 10:
Nadat de betonnen proefstort verwijderd is, blijft
de mal met de contactbekisting hierop aanwezig.
De mogelijke betonresten welke op de mal
achterblijven dienen verwijderd te worden, zodat
deze mogelijk nogmaals gebruikt kan worden.

Stap 11:
De contactbekisting kan van de vormbekisting
verwijderd worden. Deze zitten niet fysiek aan
elkaar bevestigd, dus deze dient gemakkelijk
losgetrokken te kunnen worden. Het kunststof vel
kan versnipperd worden, zodat deze hergebruikt
kan worden.
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Stap 12:
De verschillende hulpstukken kunnen met behulp
van een steekmes los gestoken worden. De
dubbelzijdige tap blijft op de malbodem of de
hulpstukken zitten en deze dient nog verwijderd
te worden.

Stap 13:
De achtergebleven tape resten worden
verwijderd, zodat de malbodem in zijn
oorspronkelijke staat wordt terug gebracht. De
malbodem blijft onbeschadigd en is klaar voor
nieuw gebruik, zonder dat deze gerepareerd
hoeft te worden.

Eindresultaat:
Het eindresultaat is een onderdeel van een prefab
betonnen balkonplaat welke alle kritieke
onderdelen bevat. Het betonnen element zal
voldoen aan alle gestelde eisen en wensen uit het
PvE en zal tevens getoetst worden aan de
doelstelling.
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4.3. Productie vormbekisting
De uitwerking van de nieuwe maltechniek is, net als bij het morfologisch overzicht, onderverdeeld in
vormbekisting en contact bekisting. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de vormbekisting tot stand
is gekomen. In Figuur 4.3 is visueel weergegeven hoe de vormbekisting geproduceerd is.

Figuur 4.3: Samenstellen vormbekisting

De vormbekisting is ontwikkeld volgens het functieblokschema in Figuur 3.6. Hierin is beschreven
welke functies de vormbekisting moet kunnen vervullen, deze worden hieronder toegelicht zodat
duidelijk wordt hoe de nieuwe maltechniek opgebouwd is.







Materiaal:
Transformeren:
Positioneren:
Fixeren:
Afwerken:
Lossen:
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Vurenhout
Handmatig
Rolmaat
Dubbelzijdige tape
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4.4. Productie contactbekisting
De uitwerking van de nieuwe maltechniek is, net als bij het morfologisch overzicht, onderverdeeld in
vormbekisting en contact bekisting. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de contactbekisting tot
stand is gekomen.

Figuur 4.4: Productie contactbekisting

De contactbekisting is ontwikkeld volgens het functieblokschema in Figuur 3.7. Hierin is beschreven
welke functies de contactbekisting moet kunnen vervullen, deze worden hieronder toegelicht zodat
duidelijk wordt hoe de nieuwe maltechniek opgebouwd is.
 Materiaal:
Kunststof (ABS)
 Transformeren:
Vacuümvormen
 Fixeren:
Niet benodigd
 Afwerken:
Niet benodigd
 Lossen:
Lostrekken
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4.5. Proefstort
Voordat de proefstort daadwerkelijk gestort kon worden, dienden nog enkele voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd te worden. De kantschotten zijn vervaardigd uit spaanplaat welke
eenzijdig voorzien is van een laklaag, waardoor deze direct geschikt is voor de stort. Nadat de
kantschotten tegen de zijkanten van de mal geschroefd zijn, zijn de onderliggende naden afgekit om
een waterdicht geheel te verkrijgen. Vlak voor de stort is de mal ingeolied, waarna deze gevuld werd
met beton. Stapsgewijs is dit proces weergegeven, met behulp van afbeeldingen, in Figuur 4.4.

Figuur 4.5: Gereedmaken mal voor stort
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4.6. Resultaten
Om de resultaten te kunnen onderbouwen zijn een tweetal proefstorten gedaan. Bij de eerste
proefstort is de malbodem ingeolied om de lossing te versoepelen en bij de tweede proefstort is dit
niet gedaan om te kijken of dit mogelijk is. In Figuur 4.6 en Figuur 4.7 zijn, met behulp van afbeeldingen,
de resultaten van deze proefstorten weergegeven. Na de visuele weergaven wordt tekstueel
toelichting gegeven.

Figuur 4.6: Proefstort met olie
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Figuur 4.7: Proefstort zonder olie
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Figuur 4.8: Contactbekisting na stort
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Figuur 4.9: Lossen contact- en vormbekisting
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Hieronder wordt tekstueel toelichting gegeven op de verkregen resultaten. De proefstorten zijn
beoordeeld door de productiechef en het hoofd kwaliteitsdienst, waardoor een realistische beeld
ontstaat. In eerste instantie zal de esthetica toegelicht worden, waarna de geometrie volgt.
In Figuur 4.6 is het resultaat van een proefstort weergegeven welke ingeolied is. Het element bevat
sporen van olie welke niet volledig goed gelucht of uitgeveegd zijn. Dit toont zicht in belletjes en
donkere vlekken. Verder bevat het element een donker blauwe vlek. Deze blauwe vlek is in het
element gekomen doordat de stort voor het weekend was en deze pas ’s maandags gelost is. Het
element heeft dus te lang in de mal gezeten waardoor er vlekken ontstaan. Verder is het element strak
en zijn er geen grintnesten zichtbaar. Het element is, afgezien van de vlekken, esthetisch goed, volgens
de CUR-2013.
Geometrisch is de mal opgebouwd volgens de bijgevoegde productietekeningen, waardoor de
proefstort zou moeten voldoen aan de geometrische eisen. Echter wordt de mal bedekt met een
kunststof laag welke van dikte verschilt. De dikte van de kunststof laag is op de diepste punten lager
dan op de hoogste punten. Dit komt doordat het kunststof verder uittrekt bij de diepere punten dan
bij de hogere. De hoogte en diepte van een element is minder belangrijk dan de horizontale
positionering van de hulpstukken. Ook kan er rekening gehouden worden met de dikte van het
kunststof bij de productie van de hulpstukken. De mal kan voldoen of voldoet dus aan de geometrische
eisen welke gesteld worden in de NEN 2889.
In Figuur 4.7 is het resultaat van een proefstort weergegeven welke niet ingeolied is. Het element ziet
er esthetisch beter uit dan degene met olie. Er zijn geen belletjes en vlekken ten gevolgen van het
inoliën meer zichtbaar. Echter zit er nog wel een witte vlek in het element, verwacht wordt dat deze
ontstaan is door de manier van storten. Wanneer er te veel beton te snel op dezelfde plek in de mal
wordt gestort kunnen hierdoor vlekken ontstaan. Een rustigere manier van storten zou dit kunnen
voorkomen. Verder is het element strak en zijn er geen grintnesten zichtbaar. Het element is esthetisch
goed, volgens de CUR-2013.
Geometrisch is de mal opgebouwd volgens de bijgevoegde productietekeningen, waardoor de
proefstort zou moeten voldoen aan de geometrische eisen. Echter wordt de mal bedekt met een
kunststof laag welke van dikte verschilt. De dikte van de kunststof laag is op de diepste punten lager
dan op de hoogste punten. Dit komt doordat het kunststof verder uittrekt bij de diepere punten dan
bij de hogere. De hoogte en diepte van een element is minder belangrijk dan de horizontale
positionering van de hulpstukken. Ook kan er rekening gehouden worden met de dikte van het
kunststof bij de productie van de hulpstukken. De mal kan voldoen of voldoet dus aan de geometrische
eisen welke gesteld worden in de NEN 2889.
In Figuur 4.8 is de contactbekisting na de stort visueel weergegeven. De contactbekisting is
onbeschadigd gebleven en bevat enkele gemakkelijk te verwijderen betonresten. De contactbekisting
heeft de vormbekisting beschermt tegen het vocht van het beton en is onaangetast. Ook heeft de
temperatuur van de beton geen invloed gehad op de contactbekisting. Verwacht wordt dat de
contactbekisting gemakkelijk een grotere serie (minimaal tien storten) houdbaar blijft.
Na de proefstorten is de contactbekisting van de vormbekisting gescheiden, dit is weergegeven in
Figuur 4.9. Nadat de hoeken van de contactbekisting ingesneden waren, was deze gemakkelijk te
lossen. Zoals te zien in de foto’s kwamen meerdere hulpstukken al los tijdens het lossen van de
contactbekisting. Nadat de contactbekisting gelost was, konden de overige hulpstukken losgestoken
worden met behulp van een steekmes. Het lossen van de hulpstukken verliep zeer gemakkelijk, waarna
uiteindelijk de basisvorm van de mal weer bereikt werd en de mal gereed was voor een nieuwe
afstelling.
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4.7. Toetsing
De maltechniek is in praktijk gebracht met behulp van een proefstort en kan hierdoor getoetst worden.
Met behulp van het Programma van Eisen wordt gekeken of voldaan wordt aan de gestelde
doelstelling. De verschillende aspecten uit het Programma van Eisen worden hieronder toegelicht.

4.7.1. Technische aspecten
Flexibiliteit/cyclustijd
In het Programma van Eisen is omschreven dat de omstelling maximaal 3 uur mag duren. In deze tijd
dienen de contactbekisting en hulpstukken gelost te zijn, waarna de hulpstukken opnieuw
gepositioneerd en gefixeerd kunnen worden en uiteindelijk de contactbekisting weer aangebracht kan
worden. Uit de proefopstelling blijkt dat de contactbekisting eenvoudig te lossen is en de hulpstukken
hierna gemakkelijk losgestoken kunnen worden. Zo wordt de basisvorm van de mal snel bereikt en is
deze gereed voor een nieuwe omstelling. In overleg met de productiechef wordt verwacht dat een
maximale omsteltijd van 3 uur behaald kan worden.
Duurzaamheid
De nieuwe maltechniek maakt gebruik van hetzelfde materiaal, voor de vormbekisting, als de huidige
maltechniek. Vurenhout wordt gebruikt om de juiste vorm van de mal te creëren. Hierdoor blijft de
druksterkte gelijk en gaat de kwetsbaarheid van de mal niet achteruit en blijft deze even duurzaam.
Recycling
Doordat de vorm- en contactbekisting van elkaar gescheiden zijn, is deze beter recyclebaar. De
vormbekisting wordt niet afgewerkt met plamuur, kit en lak, waardoor deze niet vervuild wordt en dus
beter her te gebruiken is. De contactbekisting bestaat uit ABS kunststof, wat na gebruikt gemakkelijk
vermalen kan worden en hergebruikt kan worden voor andere toepassingen. Hierdoor kan een groter
gedeelte van de huidige maltechniek hergebruikt worden wat bevorderlijk is voor het milieu.
Falen/defecten
Door het gebruik van vacuümvormen wordt een extra handeling toegevoegd aan het totale
productieproces, hierdoor stijgt de kans op falen/defecten ook. De kunststof ABS platen dienen
verwarmt te worden en hierna vacuüm gezogen te worden. Deze twee handelingen kunnen storingen
bevatten wat nadelige gevolgen kan hebben voor het productieproces.
Vullingsgraad
Door de snellere omstelling en dus cyclustijd, stijgt de vullingsgraad. Verwacht wordt dat een
vullingsgraad van 80% zeker haalbaar is, echter biedt de huidige maltechniek de mogelijkheid om deze
verder op te schroeven tot 100%. Dit is in praktijk haast niet haalbaar, echter wanneer hiernaar
gestreefd moet worden is dit wel mogelijk.

4.7.2. Kwalitatieve aspecten
Esthetisch
De esthetische eisen, zoals deze geschetst worden in de CUR100-2013, zijn getoetst aan de
proefstorten. De proefstort met olie voldoet niet geheel aan deze esthetische eisen, doordat de olie
niet genoeg gelucht en uitgeveegd is. De proefstort zonder olie voldoet wel aan de esthetische eisen
indien rustigere en egaler gestort zou zijn. Beide proefstorten kunnen dus voldoen aan de esthetische
eisen. Om volledig te voldoen aan de esthetische eisen zullen meerder proefstorten gedaan moeten
worden, zodat de productietechniek bekender wordt.
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Geometrisch
De geometrische eisen, zoals deze geschetst worden in de NEN 2889, zijn getoetst aan de proefstorten.
Geometrisch is de mal opgebouwd volgens de bijgevoegde productietekeningen, waardoor de
proefstort zou moeten voldoen aan de geometrische eisen. Echter wordt de mal bedekt met een
kunststof laag welke van dikte verschilt. De dikte van de kunststof laag is op de diepste punten lager
dan op de hoogste punten. Dit komt doordat het kunststof verder uittrekt bij de diepere punten dan
bij de hogere. De hoogte en diepte van een element is minder belangrijk dan de horizontale
positionering van de hulpstukken. Ook kan er rekening gehouden worden met de dikte van het
kunststof bij de productie van de hulpstukken. Beide proefstorten voldoen dus aan de geometrische
eisen.

4.7.3. Financiële aspecten
In de doelstelling is een kostenreductie van 5% ten opzichte van de huidige integrale kosten als reëel
beschouwd. Met behulp van de jaarcijfers is een inschatting gemaakt van de huidige integrale kosten,
gespecificeerd op balkon- en galerijplaten, welke in Figuur 4.10 weergegeven zijn.

Beton
Wapening
Mal
Manuren omstelling
Manuren productie
Algemene kosten
Totaal:

€ 70,00 /m³
€ 70,00 /m³
€ 80,00 /m³
€ 200,00 /m³
€ 180,00 /m³
€ 100,00 /m³
€ 700,00 /m³

Figuur 4.10: Integrale kosten huidige maltechniek

De kostenbesparing is gezocht in bij de kosten voor de mal, omstel-uren en de algemene kosten. In
bijlage 10 is een overzicht te vinden van de kosten van de nieuwe maltechniek. Modelmakerij KBM
heeft hierbij een kostenspecificatie gegeven van een mal welke uit twee delen bestaat. De mal is
opgesplitst in een goot- en een antislipgedeelte, waardoor enkel het goot gedeelte bedekt hoeft te
worden met kunststof. Het opsplitsen van de malbodem brengt een kostenverhoging met zich mee,
echter hoeft het gootgedeelte en de hulpstukken niet meer gelakt en gematteerd te worden. Deze
werkzaamheden zijn erg arbeidsintensief wat uiteindelijk leidt tot een kostenbesparing, met
betrekking tot de mal, van 5%.
Door een kunststofcontactbekisting toe te passen in plaats van lak, dienen deze kosten nog
meegenomen te worden. De kosten van het vacuümvormen bestaan uit een tweetal factoren; de
materiaal- en de machinekosten. Greijn Form Technics is expert op het gebied van vacuümvormen en
heeft inzicht geboden in deze kosten. Het materiaal wat wordt toegepast is ABS, deze keuze is gemaakt
omdat ABS vormvast is, geen gladde structuur heeft en weinig neiging tot kruip heeft. Een plaat ABS
van 8000mm x 500mm kost €213,00. Het langste element in het project Zeeburgereiland Blok 9 is
7480mm. Gemiddeld bevat een balkonplaat voor het project Zeeburgereiland Blok 9 2800 liter beton.
Door deze kosten op elkaar te delen komt er een gemiddelde prijs per m³ uit, welke €76.07 bedraagt.
De machine kosten bestaan uit het instellen van de machine, het energieverbruik (welke benodigd zijn
voor het verwarmen van het plaatmateriaal) en de bijbehorende handelingen. Deze bedragen per
vacuümvorm €90.00. Door deze door het gemiddelde aantal m³ te delen, komt hier een prijs van
€32.14/m³ uit.
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De integrale kosten van de nieuwe maltechniek zijn in Figuur 4.11 weergegeven, met een drietal
scenario’s. Ieder scenario beschrijft een andere vullingsgraad. Een vullingsgraad van 80% wordt als
meest realistisch beschouwd, dit levert een integrale kostenbesparing op van 3.21%. Deze
kostenbesparing voldoet dus niet aan de doelstelling. Echter kan er met behulp van de nieuwe
maltechniek wel gestreefd worden naar een vullingsgraad van 100%, welke een kostenbesparing van
5.71% oplevert en dus wel voldoet aan de doelstelling. Samengevat zal de nieuwe maltechniek niet
voldoen aan de gestelde kostenbesparing van 5%, echter biedt deze voldoende mogelijkheden
waardoor hier wel naar gestreefd kan worden.

Huidige maltechniek
Beton
Wapening
Mal
Materiaalkosten (vacuümvormen)
Machinekosten (vacuümvormen)
Manuren omstelling
Manuren productie
Algemene kosten
Totaal:

€ 70,00 /m³
€ 70,00 /m³
€ 80,00 /m³
- /m³
- /m³
€ 200,00 /m³
€ 180,00 /m³
€ 100,00 /m³
€ 700,00 /m³

Besparing seriematige productie
Integrale kosten besparing:

Nieuwe maltechniek
80%
90%
100%
€ 70,00 /m³ € 70,00 /m³ € 70,00 /m³
€ 70,00 /m³ € 70,00 /m³ € 70,00 /m³
€ 76,00 /m³ € 76,00 /m³ € 76,00 /m³
€ 76,07 /m³ € 76,07 /m³ € 76,07 /m³
€ 32,14 /m³ € 32,14 /m³ € 32,14 /m³
€ 90,00 /m³ € 90,00 /m³ € 90,00 /m³
€ 180,00 /m³ € 180,00 /m³ € 180,00 /m³
€ 87,50 /m³ € 77,78 /m³ € 70,00 /m³
€ 681,71 /m³ € 671,99 /m³ € 664,21 /m³
€ 4,17 /m³
€ 4,17 /m³
€ 4,17 /m³
€ 677,54 /m³ € 667,82 /m³ € 660,04 /m³
3,21%
4,60%
5,71%

Figuur 4.11: Integrale kosten nieuwe maltechniek
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4.7.4. Arbeidsomstandigheden
Fysieke omstandigheden
Door dat de nieuwe maltechniek gebaseerd is op de huidige maltechniek, zullen de fysieke
omstandigheden niet achteruit gaan. De hulpstukken in de nieuwe maltechniek bevatten dezelfde
dimensies als die in de huidige maltechniek. Ook het vacuümvormen bevat geen zware onderdelen.
Hierdoor komen geen onderdelen boven de 23kg, en blijft de maltechniek fysiek mogelijk.
Mentale omstandigheden
Door dat de nieuwe maltechniek gebaseerd is op de huidige maltechniek, zullen de mentale
omstandigheden niet achteruit gaan. De vurenhouten hulpstukken worden in plaats van schroeven,
met dubbelzijdige tape gefixeerd. Dubbelzijdige tape wordt al langer toegepast en dus zijn de
werknemers hiermee bekend. Het gebruik van vacuümvormen is een totaal nieuw productieproces.
De verwarmingstijd en de manier van vacuümvormen is na enige ervaring herhaalbaar, wat de
moeilijkheidsgraad eruit haalt. Hierdoor zullen de werknemers van Geelen Beton na enige tijd gewend
zijn aan het productieproces en blijven de mentale omstandigheden gelijk.
Omgevingsomstandigheden
De omgevingsomstandigheden bestaan uit overlast door teveel geluid of chemische stoffen. De
nieuwe maltechniek brengt minder overlast met zich mee op het gebied van geluid en chemische
stoffen. Door dat de hulpstukken niet vast geschroefd moeten worden, maar gefixeerd worden met
dubbelzijdige tape, zal het geluid afnemen. Ook de overlast door chemische stoffen wordt minder. De
lak waarmee de huidige maltechniek wordt afgewerkt is dusdanig belastend dat dit enkel na werktijd
aangebracht wordt. De kunststofcontactbekisting van ABS brengt, tijdens het verwarmen, ook enige
reuk met zich mee, echter is deze niet schadelijk voor de gezondheid.
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5. Evaluatie en aanbevelingen
5.1. Evaluatie
Uit de probleemanalyse is gebleken dat de huidige maltechniek, welke Geelen Beton toepast bij de
productie van prefab betonnen balkonplaten, zijn grenzen bereikt heeft, waardoor deze niet meer
voldoen aan de eisen/wensen. In deze context betekent “zijn grenzen bereikt”, dat deze technisch
gezien te veel bewerkingen benodigd heeft om te kunnen voldoend aan de kwalitatieve eisen. Dit heeft
nadelige gevolgen voor de kosten, productietijd en kwaliteit van een element. Op basis hiervan is de
volgende doelstelling geformuleerd:
Het ontwikkelen van een maltechniek voor het produceren van prefab betonnen balkonplaten, die
voldoet aan alle technische- en kwalitatieve eisen van de huidige maltechniek, die geschikt is voor kleine
seriegroottes en waarmee een kostenreductie van ≥5% ten opzichten van de huidige integrale kosten
kan worden behaald, zonder dat de arbeidsomstandigheden zullen verslechteren.
Het vervolgende proces is op te delen in een onderzoek, waarna een ontwerpfase volgt. In de
onderzoeksfase zijn verschillende prefab betonproducten en modelmakerijen geïnterviewd om inzicht
te krijgen in beschikbare maltechnieken. Iedere maltechniek had bijbehorende voor- en nadelen. Door
de maltechnieken tussentijds te beoordelen is een keuze gemaakt in geschikte maltechnieken voor de
productie van prefab betonnen balkonplaten bij Geelen Beton. Met behulp van een morfologisch
overzicht zijn de verschillende werkwijze gekoppeld tot verschillende ontwerpvarianten. Iedere
ontwerpvariant is getoetst aan het Programma van Eisen, waardoor de meest geschikte maltechniek
gekozen wordt om uit te werken. In het Programma van Eisen is onderscheid gemaakt tussen eisen en
wensen, welke onderverdeeld zijn in technische-, kwalitatieve-, financiële aspecten en
arbeidsomstandigheden. Dit leidt uiteindelijk tot de meest geschikt maltechniek; een vurenhouten
vormbekistingen welke met behulp van dubbelzijde tape gefixeerd wordt en waarbij de
kunststofcontactbekisting is gevormd met behulp van vacuümvormen.
De in de ontwerpfase ontwikkelde maltechniek is uitgewerkt tot een proefopstelling. Hiermee dient
aangetoond te worden of aan alles eisen en wensen uit het Programma ven Eisen voldaan kan worden.
Zoals in de vorige paragraaf toegelicht voldoet de nieuwe maltechniek aan het gestelde Programma
van Eisen. Echter is het volledige de ontwikkelde maltechniek nog niet volledig doorontwikkeld.
Door de huidige maltechniek en het bijbehorende ontwerpproces te evalueren, kan worden
vastgesteld of de beoogde doelen en plannen behaald zijn. In het onderzoekstraject zijn verschillende
maltechnieken van verschillende prefab betonproducten en modelmakerijen naast elkaar gezet en
met elkaar vergeleken. Vervolgens kon hierop een keuze gemaakt worden voor het ontwerptraject. De
geschikte maltechnieken zijn op eenzelfde wijze beoordeeld, waarin de kwalitatieve-, geometrischeen financiële aspecten bepalend waren. Aan de hand van het Programma van Eisen en de definiëring
van het gewenste eindresultaat is duidelijk gemaakt wat het eindresultaat diende te zijn. Met behulp
van verschillende ontwerpprincipes is uiteindelijk een keuze gemaakt voor de te ontwikkelen
maltechniek. De uitwerking van de maltechniek is gedaan in combinatie met een bedrijf wat
gespecialiseerd is op het gebied van vacuümvormen. Hierdoor werden de expertise van dit bedrijf
meegenomen in het ontwerp en werden beginners fouten voorkomen. De uitwerking van de
maltechniek heeft geresulteerd in een tweetal proefstorten. De proefstorten geven een mooi slotstuk
aan het afstudeertraject, waarmee tevens wordt aangetoond dat een andere contactbekisting vele
mogelijkheden biedt.
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5.2. Aanbevelingen
Tijdens het afstudeertraject zijn enkele zaken buiten het kader van het afstudeeronderzoek gevallen.
Echter zijn hieruit welke enkele aanbevelingen voor nader onderzoek te halen. Deze aanbevelingen
worden hieronder behandeld. In Figuur 5.1 is een overzicht weergeven van de totale maltechniek, de
aanbevelingen zullen van toepassing zijn op de gehele maltechniek.

Figuur 5.1: Exploded view nieuwe maltechniek

Verbetering nieuwe maltechniek
De nieuwe maltechniek is ontwikkeld om de huidige maltechniek te vervangen, echter voordat het
zover is dient deze nog verbeterd te worden. Zoals met geel aangegeven, is een deel van de mal bedekt
met kunststof en een deel niet. Ieder materiaal zorgt voor een andere textuur in de beton. Het is dus
aannemelijk dat er een textuurverschil optreed bij de wisseling tussen de verschillende malbodems.
Dit textuurverschil dient in het uiteindelijke element niet op te treden en dus dient hier nog verder
onderzoek naar gedaan te worden. Ook is er op dit moment enkel een proefstort gedaan met een
lengte van 750mm. Hoe gedraagt het kunststof zicht bij lengtes van 8m en is het op deze lengtes nog
mogelijk om een goed vacuüm te creëren? Mogelijk krimpt het kunststof op deze lengtes meer,
waardoor het eindresultaat geometrisch niet meer voldoet aan de eisen. Doordat de malbodem uit
twee gedeeltes bestaat, kan er enige wisseling ontstaan tussen de gedeeltes. De malbodem zal zo
ontworpen moeten worden dat deze wisseling zoveel mogelijk voorkomen wordt. De nieuw
ontwikkelde maltechniek beidt vele mogelijkheden waarmee de werkzaamheden welke het meeste
tijd kosten en het minst gewaardeerd worden door het personeel voorkomen worden. Hierdoor zullen
de omstandigheden in de fabriek verbeteren en wordt er tevens een kostenreductie gerealiseerd. Het
draaien van een pilotproject wordt dus zeer aangeraden.
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Doorontwikkeling contactbekisting
De contactbekisting bestaat op dit moment uit een kunststof ABS plaat van 4mm dikte. Deze kunststof
plaat wordt eerst voorverwarmt totdat deze plastisch vervormbaar is en hiernaar met behulp van een
vacuüm over de bekisting gespannen. De mogelijkheden om deze contactbekisting anders vorm te
geven zijn eindeloos. Mogelijk zijn andere diktes, andere materialen, andere technieken meer geschikt
om deze contactbekisting vorm te geven. Met de ontwikkelde maltechniek wordt in ieder geval
bewezen dat de scheiding tussen vorm- en contactbekisting vele mogelijkheden biedt.
Ontwikkeling eigen vacuümvormmachine
De contactbekisting dient op dit moment nog geproduceerd te worden door Greijn Form Technics,
doordat deze gespecialiseerd zijn in het vacuümvormen en hiervoor de benodigde apparatuur ter
beschikking hebben. Wil Geelen Beton de nieuwe maltechniek in gebruik nemen zullen zij deze
techniek zelf onder de knie moeten krijgen. De ontwikkeling van een eigen vacuümvormmachine is dus
zeer belangrijk. Hierdoor zal het mogelijk zijn om zelf snel een vacuümvorm te kunnen produceren
waardoor ingespeeld kan worden op wijzigingen in productievolgordes en een vullingsgraad tot 100%
mogelijk is. De ontwikkeling van een eigen vacuümvormmachine vergt een investering welke gezien
de reductie van de integrale kosten terugverdient kan worden. Met behulp van gespecialiseerde
bedrijven, zoals Greijn Form Technics, kan hierdoor een stap gezet worden in de optimalisatie van het
productieproces voor prefab betonnen balkon- en galerijplaten en de overige prefab betonelementen.
Instortvoorzieningen
In het huidige ontwerp is geen rekening gehouden met de plaatsing van instortvoorzieningen. Deze
keuze is bewust gemaakt, omdat de hulpstukken de grootste verstoring veroorzaakte. Echter dient er
nog wel gekeken te worden naar de bevestiging van de verschillende instortvoorzieningen in de mal.
Als uitgangspunt zal er in ieder geval voor gezorgd moeten worden dat er niet meer in de mal geboord
wordt en dan beschadigingen voorkomen worden.
Meer standaardisatie in de engineering
Afgezien van de maltechniek kan er in het voortraject veel bewerkelijkheid voorkomen te worden door
meer te standaardiseren. Op dit moment bestaan de projecten uit een zeer kleine seriegrootte, echter
bestaan de verschillende projecten ook uit vele verschillende details. Tijdens de engineering kunnen
de verschillende tussen de projecten voorkomen worden. Door hier meer standaardisatie in aan te
brengen zijn meerdere malonderdelen uitwisselbaar en zal het productieproces voorspelbaarder
worden.
Modules
Indien de engineering voor meer standaardisatie zorgt, kan er in de productie meer met modules
gewerkt worden. In een project zitten vele verschillende vormen welke op verschillende plekken in de
fabriek geproduceerd worden. Wanneer hier gebruik wordt gemaakt van modules kan een
uitwisselbaar systeem bedacht worden, waardoor vele omstellingen voorkomen kunnen worden.
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Erkenning
Het heeft weinig nut het wiel voor de tweede maal uit te vinden, voor het afstudeertraject is dan ook
gebruik gemaakt van relevante kennis/ ervaring die een aantal personen/ bedrijven in huis hebben.
Aan de hieronder genoemde personen wil ik dan ook mijn dankbaarheid erkennen. Zonder hen had ik
dit product niet op tafel kunnen leggen.




















Dr. Ir. Eric Vastert en Ing. Cor de Bruijn;
o Docenten aan de TU/e.
o Mijn hoofd- en nevenbegeleider vanuit de TU/e, die het afstudeerproject in goede
banen hebben weten te leiden.
Thijs Pingen;
o Productieleider Geelen Beton.
o Persoonlijke begeleider vanuit het gastbedrijf Geelen Beton, die wekelijks
ondersteunende begeleiding gaf voor een gedegen afstudeerproduct.
Jac Thijssen;
o Coördinator productie Geelen Beton.
o Persoonlijke begeleider vanuit het gastbedrijf Geelen Beton, die wekelijks
ondersteunende begeleiding gaf voor een gedegen afstudeerproduct.
Ludo Christis;
o Technisch directeur Oeterbeton.
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot de productie
van prefab betonnen elementen met behulp van een omloopsysteem.
Joost Houben;
o Hoofd productie Bruil prefab.
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot de productie
van prefab betonnen elementen met behulp van houten, zand en EPS mallen.
Peter Verhoeven;
o Algemeen directeur Verhoeven Timmerfabriek Nederland.
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot de productie
van prefab betonnen elementen met behulp van houten, rubber en QSC mallen.
Wim van Happen;
o Productieleider Vlassak Betonbedrijf.
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot de productie
van prefab betonnen elementen met behulp van houten mallen.
Wilfred van Tuil en Jan van Alfen;
o Hoofd tekenkamer en directeur Hendriks precon.
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot de productie
van prefab betonnen elementen met behulp van stalen mallen.
Henk en Stephan Lammers;
o Directeur en calculator/verkoper Lammers Beton.
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot de productie
van prefab betonnen elementen met behulp van houten mallen.
Ger Steeghs;
o Algemeen directeur Greijn Form Technics.
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot het
productieproces vacuümvormen.
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Jan van Steijn;
o Technisch adviseur Greijn Form Technics.
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot het
productieproces vacuümvormen.
Sebastiaan van Hulsteijn;
o Directeur C.C. van Hulsteijn BV
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot de toepassing
van siliconendoeken.
John van Schaijk;
o Account Manager Tooling & Composites; Fasteners & Bonding VIBA NV
o Deskundige die relevante informatie heeft gegeven met betrekking tot de mogelijke
toepassing van harde PU-epoxy’s in plaats van hout.
Cor Rossen;
o Voorwerker modelmakerij Geelen Beton Wanssum
o Deskundige op het gebied van modelmakerijen en producent van de mal ten behoeven
van de proefstort.
Richard Hageman;
o Productiechef Geelen Beton Wanssum
o Deskundige op het gebied van de praktische kant van prefab beton en producten van
de proefstorten.
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Op website www.prlog.org
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