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De HDB doorponswapening bestaat uit 
dubbelkopankers (S500) met opgestuik-
te uiteinden. Een montageplatstaal, dat 
op de ankerkoppen gelast wordt, ver-
bindt de aparte ankers tot HDB-ele-
menten.
Een belangrijk voordeel van de HDB 
doorponswapening is de nagenoeg slip-
vrije verbinding, die door de goede 
hechting gegarandeerd wordt. Proeven 
tonen aan dat bij traditionele doorpons-
wapening, bv. met beugels, de opneem-
bare last veel kleiner is door de beperk-
te hechting. Rond de kolommen ont-
staan grote scheuren, die uiteindelijk tot 
het begeven van de plaat leiden. Door 
de zeer goede hechting en verankering 

van de HDB ankerkoppen worden 
dwarskrachtscheuren beperkt. Het sys-
teem kan daardoor in de nabijheid van 
kolommen nog grotere lasten opne-
men.
Onderstaand diagram toont dat de ma-
ximale doorponslast VRd2 bij vloerpla-

ten met doorponswapening rond een 
rechthoekige binnenkolom tot 27% ho-
ger is dan bij een vergelijkbaar traditioneel 
gewapende plaat (beugels).

De grote belastingsconcentratie in de 
omgeving van kolommen leidt door-
gaans tot een verhoogde belasting, die 
volgens NBN B15-002 door de beperkte 
dikte van de dwarsdoorsnede niet door 

het beton alleen kan opgenomen wor-
den. Om doorponsen te verhinderen 
worden vaak oneconomische en on-
praktische oplossingen toegepast, zoals 
het verhogen van de plaatdikte of het 
werken met een kolomkopversterking 
(zie fig. rechts). Door deze maatregelen 
wordt echter de nuttige verdiepings-
hoogte gereduceerd en is er geen spra-
ke van een optimaal ruimtegebruik.  

Inleiding

Vloerplaten in gewapend beton, zonder 
ondersteuningsbalken of kolomkopver-
sterkingen, bieden aanzienlijke voor-
delen bij de productie. Zij maken een 
maximalisatie van de vrije verdiepings-
hoogte mogelijk en de volledige plafond-
ruimte kan optimaal benut worden.

De belangrijkste voordelen zijn:
• beperkte bekistingskosten  
• hindernisvrije plaatsing van nutslei-

dingen en plafondafwerking onder-
aan de vloerplaten.

• verdiepingshoogten kunnen dikwijls 
gereduceerd worden.

Doorponsen van de kolomkop door-
heen de plaat.

Oneconomisch: kolomkopversterking in de 
buurt van de kolom of over de volledige 
plaatoppervlakte.

Voordelig: vloerplaat met HDB doorpons-
wapening rond de kolom.

Vlakke vloerplaat met HDB doorponswape-
ning rond de kolommen.

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

 Puntvormig ondersteunde vloerplaten zonder kolomkopversterking

 Het probleem: doorponsen in de omgeving van kolommen

 De oplossing: HALFEN doorponswapening HDB

VRd2
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Inleiding

Anker met opgestuikte uiteinden
in betonstaal S500, leverbaar in Ø dA:

geribd of glad 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 
20 - 25 mm

De kopdiameter is gelijk aan het drie-
voud van de ankerdiameter:

dK = 3 · dA

HDB elementen
De ankers zijn door een opgelaste 
montagelijst met elkaar verbonden.
Klembeugels kunnen op willekeurige 
plaatsen op de montagelijst gescho-
ven worden om een juiste positione-
ring van de elementen te garanderen 
(apart te bestellen, zie p. 12).

Twee uitvoeringsvarianten:

HDB systeemelementen HDB totaalelementen

• Dubbel- of tripelelementen, die gecom-
bineerd kunnen worden.

• Korte levertermijn, als standaardele-
menten uit stock leverbaar.

• Met 3 tot 10 ankers. 

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

 Productomschrijving

 Plaatsingsvoorbeelden

HDB systeemelement

De symmetrische HDB systeemele-
menten worden bij voorkeur na het 
plaatsen van de plaatwapening van 
bovenuit aangebracht.

HDB totaalelementen, worden éérst 
geplaatst, vóór het plaatsen van de 
plaatwapening.

Breedplaatvloeren met HDB systeem- 
of totaalelementen, zie p. 13 en 14. 

Ook bij breedplaatvloeren is plaat-
sing van bovenaf mogelijk: HDB-F 
elementen met afneembare monta-
gelijst en aangelaste afstandhouders. 

 Breedplaatvloeren

 Ter plaatse gestorte vloerplaten
Voordelen van HALFEN doorpons-
wapening:

Hogere lastopname dan traditio-

nele doorponswapening.

Voor plaatdiktes vanaf 20 cm.

Ook voor breedplaatvloeren 
→ pagina 13 - 14.

Tijdbesparende inbouw van 

bovenaf.

Gestandaardiseerd gamma met 

korte levertijden, standaard-

elementen uit stock leverbaar.

Gebruiksvriendelijke software
→ pagina 12.

Technisch attest van Seco.

•

•

•

•

•

•

•
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met k =

  ρ/ =   ≤ 0,306 · fck/fyk

    ≤ 0,015

  waarbij: ρ/ = gemiddelde wapeningspercentage van de langswapening binnen

                            de beschouwde omtrek

   ρ/x, ρ/y = wapeningspercentage van de trekwapening in x-, resp. y-  

                 richting, binnen de beschouwde omtrek, en erbuiten verankerd

   fyk = karakteristieke treksterkte van het betonstaal [N/mm²]

   fck = karakteristieke druksterkte van het beton [N/mm²]

Bepaling van de kritieke omtrek (rechthoekige binnenkolom): 

  ukrit = 2 · (a1 + b1) + 2 ·  · 1,5 · d     [m]  

Controle:  vSd ≤ vRd1 → geen doorponswapening nodig

   vSd > vRd1 → doorponswapening noodzakelijk

vRd2 = 2,03 · vRd1

Controle: 
vSd ≤ vRd2

NBN B15-002

Controle: 
vSd ≤ vRd2

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

Berekening

1)  Controle van de kritieke omtrek ukrit

Puntvormig ondersteunde vloerplaten zonder kolomkopversterking

2)  Maximale doorponsweerstand van een plaat met doorponswapening

met 

en

waarbij d = nuttige vloerplaatdikte

Rekenwaarde van de optredende dwarskracht per lengte eenheid:

  vSd = VSd · β / ukrit   [kN/m]

Rekenwaarde van de doorponsweerstand van de plaat zonder doorponswapening:

  vRd1 = 0,12 ·k · (100 · ρ/ · fck)1/3 · d   [kN/m]

met VSd = rekenwaarde van de optredende doorponslast

  β = lastverhogingscoëfficiënt = 1,15 voor binnenkolommen

      = 1,40 voor randkolommen

      = 1,50 voor hoekkolommen

       Deze coëfficiënt brengt de niet rotatiesymmetrische belastingsverdeling   

       in de beschouwde omtrek in rekening.

Langswapeningspercentage in de kritieke 
omtrek.

attest HDB

vRd2 = 1,6 · vRd1

mmind2,
d

200
1

lylx

ρ/y = asy / d

ρ/x = asx / d

1

1

bd6,5

b2

2

a

d8,2

b
b1
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Volgens NBN B15-002 dienen buiten het kritieke gebied bijkomende controles uitgevoerd te worden door verdere omtrekken te 
beschouwen. We beschouwen de buitenste omtrek ua, die zich 1,5 x d na de laatste ankerrij bevindt. Voor het bepalen van deze 
buitenste omtrek dient men zich aan dezelfde regels te houden dan bij het bepalen van de kritische omtrek.

met β: lastverhogingscoëfficiënt
  η: 1,0 voor d ≤ 200 mm en 1,6 voor d ≥ 800 mm, tussenin interpoleren
      Reductiefactor op de bijdrage van de ponswapening in het opnemen 
      van de doorponskracht in functie van de plaatdikte.
  fyd: rekenwaarde van de trekspanning van het staal

Vereist aantal ankers in het gebied C:
  nc,vereist = As,req / Aanker

Controle: vSd ≤  vRd1, dkr, a, als functie van ls → berekening van de vereiste ls

met βred : gereduceerde lastverhogingscoëfficiënt 

met ls: afstand van de kolom tot het laatste anker  [m]

Berekening

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

3)  Controle van de buitenste omtrek ua

ua = 2 · (a + b) + 2 ·  · (1,5 · d + ls)       [m]

Rekenwaarde van de optredende dwarskracht per lengte eenheid:
vSd,a = VSd · βred / ua   [kN/m]

Rekenwaarde van de doorponsweerstand van de plaat zonder doorponswapening:
  vRd1, dkr, a = vRd1 · κa   [kN/m]

met 
  
We nemen aan - gelijkaardig aan de Duitse DIN 1045 - dat 
de doorponsweerstand van een plaat zonder doorponswa-
pening hoger is dan de dwarskrachtweerstand van een plaat 
zonder dwarskrachtwapening. Volgens NBN B15-002 zijn 
deze gelijk aan elkaar. We zoeken nu een buitenste om-
trek waarvoor de optredende dwarskracht kleiner wordt dan

de dwarskrachtweerstand van de plaat. Er wordt overgegaan 
van een doorponsweerstand vRd1 met coëfficiënt 0,12 vlak 
naast de kolom naar een dwarskrachtweerstand vRd1,lijn met 
coëfficiënt 0,10 op een afstand 3,5 d van de kolom. Dit ge-
beurt aan de hand van de reductiefactor κa.

4)  Bepaling van de vereiste doorponswapening

As,req = VSd · β · η /fyd       [cm²]

Laatste anker

Gebied D

Gebied C

1,5d ls

Ua

b

1,5d ls

1,0d

a

b

Lastverhogingscoëfficiënt Binnenkolom Randkolom Hoekkolom

Legende:  ls = afstand van het buitenste anker van een elementrij tot de kolomrand

   β = lastverhogingscoëfficiënt in de kritische omtrek 

a

83,0
l05,01

1
K

s
a
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Naast de stabiliteitseisen dient er bij de plaatsing van de 

ankers met de volgende geometrische afstandsregels rekening te 

worden gehouden:

De afstand tussen de kolom en het eerste anker dient 

tussen 0,35 d en 0,50 d te liggen.

De maximale radiale tussenafstand van de ankers be-

draagt 0,75 d.

De tangentiële tussenafstand in het gebied C mag 

maximaal 1,7 d bedragen.

De tangentiële tussenafstand in het gebied D mag niet 

groter zijn dan 3,5 d.

Bij dikke platen (d > 50 cm), gecombineerd met een kolomdoor-

meter lc < 50 cm dienen er - indien VSd > 0,85 VRd2 - minstens 3

ankers voorzien te worden in gebied C.

De vereiste wapening in gebied C dient bepaald te worden, reke-

ning houdend met de hierboven vermelde tussenafstanden. De, 

in gebied C vereiste elementrijen, dienen verlengd te worden tot 

•

•

•

•

de rand van het tegen doorponsen gewapende gebied. Indien, om 

bovenstaande afstandsregels te kunnen respecteren, in gebied D 

bijkomende elementrijen vereist zijn, dienen deze gelijkmatig ver-

deeld te worden tussen de verlengde elementrijen uit gebied C.

Bij gebruik van HDB systeemelementen mag het gebied C tot op 

een afstand van 1,125 d van de kolomrand beschouwd worden. 

Bovendien geldt voor de ankerafstand sD in het gebied D in radi-

ale richting:

Hierbij is:

md        : het aantal elementrijen in gebied D

mc        : het aantal elementrijen in gebied C

nc         : het aantal ankers per elementrij in gebied C

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

Berekening: bijkomende opmerkingen

Bij funderingsplaten mag de berekende kracht VSd verminderd worden met de gronddruk, indien deze een gunstig effect heeft. Bij de 

berekening van de resulterende bodemreactiekracht mag maximum 50% van de kritieke oppervlakte in rekening gebracht worden.

5.2)  Tussenafstanden van de ankers

5.1)  Gronddruk

5)  Bijkomende opmerkingen

5.3)  Openingen

Voor het bepalen van de kritieke omtrek zijn openingen waarvan 

de rand minder dan 6d van het belastingsvlak gelegen is, in reke-

ning te brengen. Het deel van de kritieke omtrek dat gelegen is 

binnen de hoek tussen de kolom en de opening (zie figuur), dient 

als niet meewerkend beschouwd te worden.

Belastingsvlak

  Kritieke omtrek in de buurt van openingen.

Opening  Als l1 > l2, dan geldt 

Het aantal elementrijen ‘m’ volgt uit de geometrische afstandsregels, opgelegd aan de tangentiële tussenafstanden van de ankers. Het aantal 

ankers ‘n’ per elementrij in gebied C volgt uit de afstandsregels voor de radiale tussenafstanden. Er zijn altijd minstens 2 ankers per ele-

mentrij in gebied C te voorzien.

Controle: VRd3 = m · n · Aanker · fyd / η ≥ VSd · β [kN]

75,0
m
m

n2
d3

S
c

d

c
D
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HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

5.4)  Kritieke omtrek en lastverhogingscoëfficiënt bij verschillende mogelijkheden voor vorm en positie van de kolom

Berekeningssoftware

Een eenvoudige en snelle berekening 
wordt mogelijk met de HALFEN 
software HDB. Met deze software kan 
de doorponswapening in ter plaatse 
gestorte platen en breedplaatvloeren 
berekend worden. 
Het programma biedt de mogelijkheid 
om automatisch stuklijsten en DXF-
bestanden te genereren. Deze laatste 
kunnen direct in een CAD-programma 
geopend worden en bevatten een 
overzichtstekening van de HDB door-
ponswapening.

kol

kol

kol

Geval 1: 

Rechthoekige binnenkolom

ukrit = 2 · (a + b) + 3 ·  · d

 = 1,15

Geval 2: 

Rechthoekige randkolom, // a

ukrit = a + 2 · (b + c) + 1.5 ·  · d

 = 1,40

c < 6d

Geval 3: 

Rechthoekige randkolom, // b

ukrit = b + 2 · (a + c) + 1,5 ·  · d

 = 1,40

c < 6d

Geval 4: 

Rechthoekige hoekkolom, //a en b

ukrit = a + b + c1 + c2 + 0,75 ·  · d

 = 1,50

c1 < 6d en c2 < 6d

c

 c

c1

c2

Geval 5: 

Ronde binnenkolom

ukrit =  · (3 · d + dkol)

 = 1,15

Geval 6: 

Ronde randkolom

 = 1,40

c < 6d

c

Geval 7: 

Ronde hoekkolom

 = 1,50

c1 < 6d en c2 < 6d

c1

c2

Geval 8: 

Wand-binnenhoek

ukrit = 2 · b + 0,75  · d

 = 1,40

b < 2 · dw

Geval 9:

Wanduiteinde

ukrit = 2 · b + dw +  · 1,5 · d

 = 1,40

b < 2 · dw

d w
d w

dw

b<2dw

b<2dw
b<

2d
w

Berekening: bijkomende opmerkingen

waarbij d = nuttige vloerplaatdikte

met

en

21kol
kol

krit ccdd5,1
2

d

2
U

d8,2

b
b1

1

1

bd6,5

b2

2

a

d5,1
2
kold

c
2
kold

2kritU

b<2dw



8 2009 HALFEN - HDB09-BV - www.halfen.be

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

Schikking van de HDB doorponswapening

Bij een plaat die voorzien is van doorponswapening maakt 
men bij voorkeur gebruik van dubbel- en tripelelementen. 
Hierdoor wordt de plaatsing op de werf sterk vereenvoudigd.  

Bij dikke platen, bv. funderingsplaten, en hoge wapeningsper-
centages, kan echter het gebruik van totaalelementen, die 
vooraf geplaatst worden, aangewezen zijn.

Tabel 5: Waarde ls voor combinaties van HDB elementen

Combinaties van HDB systeemelementen

vereiste ls (zie pagina 5) Keuze HDB - combinatie van dubbel- en tripelelementen

kolom gebied C

gebied D

Dubbel

Tripel

2 x dubbel

dubbel + tripel

3 x dubbel

of

2 x tripel

vereiste ls ∼ ≤ 1,125 · d

vereiste ls > 1,125 · d
   ≤ ∼ 1,875 · d

vereiste ls > 1,875 · d
      ≤ ∼ 2,5 · d

vereiste ls > 2,5 · d
      ≤ ∼ 3,2 · d

vereiste ls > 3,2 · d
      ≤ ∼ 4,0 · d

gebied D

gebied D

gebied D

gebied D

gebied Ckolom

Effectieve 
ls

Aantal 
ankers per 
HDB com-

binatie

eff. ls
≈ 1,05 · d

eff. ls
≈ 1,75 · d

eff. ls
≈ 2,45 · d

eff. ls
≈ 3,15 · d

eff. ls
≈ 3,85 · d

Donkergrijze ankers: 

werkzaam in gebied C

Lichtgrijze ankers: 

werkzaam in gebied D

dubbel

tripel

LA ≈ 0,7 · d
Lü ≈ 0,35 · d = LA/2
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Inbouw - Toebehoren

Produktbeschreibung

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

ProduktbeschreibungInbouw in ter plaatse gestorte platen

Schikking van de HDB doorponswapening:

Maximale tangentiële tussenaf-
stand in gebied C, volgens 
pagina 6.

Rand van de buitenste gewa-
pende omtrek: laatste ankers

gebied C

gebied D

Bevestiging van de HDB elementen aan

de wapening

zonder klembeugel

      dwars op de bovenste wapeningslaag 

• met klembeugel

      parallel op de bovenste wapeningslaag 

•

Opgelet: klembeugels zijn niet stan-

daard bij de HDB elementen inbe-

grepen. Ze zijn afzonderlijk te be-

stellen (zie pagina 12).

Op willekeurige 

plaats op de 

montagelijst te 

plaatsen.

◂     
     

     
     

 ▸

≤ 3,5 d 2

Maximale tangentiële tussenaf-
stand in gebied D, volgens 
pagina 6.

2

h



10 2009 HALFEN - HDB09-BV - www.halfen.be

Afhankelijk van de plaats van de kolommen t.o.v. de randen van de 

vloerplaten en geometrische vorm van de kolom, worden verschil-

lende inplantingen van de HDB doorponswapening toegepast. 

Ook wanneer, bij kleine belastingen, de berekening weinig door-

ponswapening vereist, dienen de afstandsregels in acht genomen 

te worden. Dit kan leiden tot het constructief bijplaatsen van de 

doorponswapening. 

Tabele 5: ls waarde voor combinaties van HDB elementen

Richtlijnen voor breedvloerplaten:
Afhankelijk van de positie van de voegen, worden de hier-
boven weergegeven inplantingen van de HDB doorponswa-
peningen, in de afzonderlijke platen verdeeld. 

Inplanting van de HDB elementen en positie van de drukvoegen (≥ 4 cm) bij breedplaatvloeren

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

Inplantingsvoorbeelden

Kolompositie 1 tot 9

positie 1

positie 5

positie 2, 3, 9

positie 6

positie 4 en 8

positie 7

Legende:

aan te raden plaats van 
de drukvoeg ≥ 4 cm bij 
breedplaatvloeren

Rand van het met 
doorponswapening
gewapende gebied

Inplanting van de HDB
combinaties

drukvoeg

Aantal HDB combinaties nK = 8
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Ø dA (a) Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 18 Ø 20 Ø 25

Afmeting
ankers

LA
[mm]

Aantal
ankers

(c)

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

Anker-
hoogte hA

(b)
[mm] 2

105 # # 80

115 # # 80

125 # # # # # # 100

135 200 300 # # # # 100

145 200 300 # # # # 100

155 220 330 220 330 # # # # 110

165 240 360 240 360 # # # # 120

175 240 360 240 360 # # # # 120

185 280 420 280 420 280 420 # # # # 140

195 280 420 280 420 280 420 # # # # 140

205 280 420 280 420 280 420 280 420 # # # # 140

215 300 450 300 450 300 450 300 450 300 450 # # 150

225 # # 320 # 320 480 320 # 320 # # # 160

235 # # 340 510 340 510 340 510 340 510 340 510 # # 170

245 # # 360 540 360 540 360 540 360 540 360 540 180

255 # # # # 360 540 360 540 360 540 360 540 180

265 # # # # # # # # # # # # 200

275 # # # # 400 600 400 600 400 # # # 200

285 # # 420 630 420 630 420 630 420 630 # # 210

295 # # # # 440 # 440 660 440 660 # # 220

305 # # # # # # 440 660 # # 220

315 # # # # # # # # # # 240

325 # # # # # # # # 240

335 # # 480 # # # 240

345 # # # # # # # # # # 260

355 # # 520 # # # 260

365 # # # # # # # # 270

375 # # # # 280

395 # # # # 300

405 # # # # 300

425 # # # # 320

435 # # # # 320

455 # # # # 320

Bestelvoorbeeld:
HDB - 16 / 205 - 3 / 420

Type HDB
Ø anker dA [mm] (a)
Ankerhoogte hA [mm] (b)
Aantal ankers per element (c)
Elementlengte L 

Lengte L van de HDB elementen met ankerdoormeter dA [mm]

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

Keuze van de systeemelementen

Systeemelementen op stock
→ vb. elementlengte L = 340 mm
Systeemlengte op bestelling
→ op vraag van de klant

340

#

1 Klembeugels dienen apart besteld te worden
2 Andere ankerhoogtes op aanvraag
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HDB compleet-
  elementen
•

HDB Systeem-
   elementen
•

2 of 3 ankers

Montagetoebehoren•

Optioneel, niet altijd nodig. Wij raden aan, om een correcte in-
bouw te kunnen garanderen, bij de bestelling 1,5 klembeugels 
per HDB element te voorzien.

Voor een omgekeerde inbouw met het montageplatstaal onder-
aan, bv. bij HDB compleetelementen. De afmeting cu komt over-
een met de betondekking.  

Afmeting van de HDB
ankers

•

HDB-F elementen•

Bestelomschrijving HDB

Bestelling uit het HDB berekeningsprogramma

Als resultaat van de bereke-

ning van de doorponswape-

ning, kan het HDB berekenings-

programma een bestellijst van 

de benodigde HDB elementen 

opstellen.

HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

Keuze van het type, bestelling en toebehoren

type

anker
maat

aantal
ankers

element-
lengte L

type

anker
maat

aantal
ankers

element-
lengte L

tussenafstanden ankers eindafstand

standaard

anker
maat

aantal
ankers

element-
lengte L

type afmetingen anker maat Cu voor
afstandshouder

kolom

kolom

Om de doorponswapening te berekenen stelt 

Halfen u het HDB berekeningsprogramma 

voor. Dit is zowel beschikbaar op CD-rom als 

op internet.

Klembeugel

Afstandshouder

tussenafstanden ankers
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HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

Doorponswapening HDB in breedplaatvloeren

Montage in breedplaatvloeren

Systeemelement,
bv. dubbel element

Afstandshouder

Bekisting
(hout of staal)

Om de HDB elementen ondersteboven 
te kunnen plaatsen, kan men gebruik 
maken van de speciale afstandshouders. 
Hierbij kunnen zowel systeemelementen 
als totaalelementen gebruikt worden.

HDB in breedplaatvloeren.
Figuur 1:
Plaatsing van de wapening en de HDB 
elementen in de fabriek. De tralieliggers, 
bepaald in het gebied van de buitenste 
omtrek, dienen door te lopen in het van 
doorponswapening voorziene gebied.
Figuur 2:
Op de werf: breedplaatelementen met 
HDB doorponswapening.

De elementen voor snelle plaatsing, ideaal voor geautomatiseerd werken.

Plaatsing:

Doorponswapening HDB-F voor breedplaatvloeren

De HALFEN doorponswapening HDB-F wordt na het plaatsen 
van de basiswapening van bovenuit aangebracht. De ankers 
zijn apart verdraaibaar, zodat de aangelaste afstandshouders 
in de juiste positie tussen de plaatwapening gedraaid kunnen 
worden. De afneembare montagelijsten bevinden zich boven 
de tralieliggers.

Na verharden van het beton wordt de tweedelige montagelijst 
weggenomen. De bovenste wapeningslagen kunnen nu op de 
werf probleemloos en zonder hinder geplaatst worden. 

Kunstof afstands-
houders HDB-ABST
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HALFEN DOORPONSWAPENING HDB

Doorponswapening HDB in breedplaatvloeren

Productbeschrijving doorponswapening HDB-F

Opslag en transport

Bij het stockeren en transporteren van breedplaatvloeren, dient 

men aandacht te schenken aan de HDB doorponswapening,

die boven de breedplaatwapening kan uitsteken. In dit geval die-

nen er verhoogde afstandhouders gebruikt te worden.  

Eventueel verhoogde afstandshouders noodzakelijk!

Productvoordelen die meetellen:

50% snellere plaatsing

Plaatsing onafhankelijk van de overige wapening
De HALFEN doorponswapening HDB-F wordt na het plaats-
en van de plaatwapening van bovenuit geïnstalleerd. Hier-
door kan de plaatwapening zonder enige beperking ge-
plaatst worden.

Afneembare montageplatstalen
De ankers worden met elkaar verbonden door middel van 2
C-vormige montageplatstalen, die rond de opgestuikte uit-
einden geplaatst worden. Deze worden door draadjes bij 
elkaar gehouden. Na het verwijderen van deze draadjes, 
kunnen ook de montageplatstalen weggenomen worden.

Draaibare ankers met aangelaste afstandshouders
Doordat de ankers los in de montageplatstalen zitten, kun-
nen ze verdraaid worden. Hierdoor kunnen de afstandshou-
ders eenvoudig tussen de plaatwapening geplaatst worden.

Totaalelementen
De HALFEN doorponswapening voor breedplaatvloeren 
HDB-F worden als totaalelementen met 2 tot 8 ankers ge-
produceerd. Aangezien de bovenste plaatwapening bij het 
plaatsen van de HDB wapening nog niet aanwezig is, kunnen 
deze totaalelementen zonder probleem gebruikt worden.

Berekening
De berekening voor breedplaatvloeren komt overeen met 
deze voor ter plaatse gestorte platen. Bijkomend dient echter 
de hechting tussen breedplaatvloer en stortbeton gecontro-
leerd te worden.

•

•

•

•

•

•
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Efficiënt bouwen
Door de HALFEN HDB doorponswape-
ning kan de vloerdikte optimaal benut 
worden.  Er dient geen rekening gehou-
den te worden met eventuele balken en 
kolomkopversterkingen. Het plaatsen van 
buizen, leidingen, enz. aan het plafond is 
veel eenvoudiger. 

Geavanceerd product

De HALFEN HDB 
doorponswape-
ning is samengesteld 
uit een montagestrip 
met aangelaste ankers (BE 
500S) en worden als pons- en 
dwarskrachtelementen van bo-
venaf door de reeds aanwezige 
bovenwapening geplaatst. 

Maximale zekerheid
Het maximale draagvermogen van 
de HALFEN doorponswapening is tot 
27% hoger t.o.v. andere conventio-
nele beugelwapeningen. Ze biedt door 
haar vorm een slipvrije verbinding. De 
Halfen HDB doorponswapening wordt 
door SECO geattesteerd.

Flexibel systeem
Het product biedt complete HDB-ele-
menten met 3 tot 8 ankers, alsook 2- en
3-systeemelementen, die kunnen wor-
den gecombineerd. De elementen zijn 
geschikt voor platen vanaf 20 cm dikte. 
Afhankelijk van de eisen, kan de HALFEN 
doorponswapening met dubbelkopan-

kers (Ø10 - 25mm) in verschillende 
lengtes (tot 3 m) geleverd worden.

Klantenservice
De gebruiksvriendelijke HALFEN HDB 
software helpt u bij de berekening van 
de doorponswapening in plafonds en 
vloerelementen. De software genereert 
automatisch stuklijsten alsook DXF-be-
standen voor CAD-programma‘s .

Snelle montage
De symmetrische plaatsing van de HDB 
ankers in de HDB-elementen, garan-
deert de correcte inbouw. De gepaten-
teerde klembeugel zorgt voor de juiste 
betondekking op de ankerkoppen.

Voordeel met HDB: 
vlakke vloerplaat op kolommen 

Niet rendabel zonder HDB: 
verdikken van de vloerplaat
rond de kolommen

We nemen uw
last weg.

HALFEN HDB doorponswapening.
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OPMERKING 
Technische en constructieve wijzigingen voorbehouden
De informatie in deze catalogus is gebaseerd op de op moment van verschijnen bekende techniek. Technische en constructieve 
wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. HALFEN-FRIMEDA N.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid 
van de inhoud van deze catalogus of eventuele drukfouten.

Het HALFEN GmbH kwaliteitsmanagementsysteem is voor de productielocaties in Duitsland, Zwitserland en Polen gecertificeerd 
volgens DIN EN ISO 9001:2000, certificaatnummer QS-281 HH

ADRES
HALFEN-FRIMEDA N.V.
Borkelstraat 131
2900 Schoten
Tel: + 32 (0)3/658 07 20
Fax: + 32 (0)3/658 15 33
www.halfen.be
info@halfen.be
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