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We zijn één team.
We zijn Leviat.
Leviat is de nieuwe naam voor alle
CRH-bedrijven wereldwijd in de
divisie construction accessories.
Onder het merk Leviat bundelen we de expertise,
vaardigheden en middelen van HALFEN en haar
zusterbedrijven om een wereldleider te creëren
op het gebied van bevestigings-, verbindings- en
verankeringstechnologie.
De bekende en vertrouwde producten van
HALFEN blijven een integraal onderdeel van het
uitgebreide merk- en productportfolio van Leviat.
Als Leviat bieden we een uitgebreid assortiment
van gespecialiseerde producten en diensten, meer
technische expertise, een grotere en flexibelere
supply chain en betere, snellere innovatie.
Door de CRH-bedrijven in de divisie construction
accessories samen te brengen als één wereldwijde
organisatie, zijn we beter in staat te voldoen aan
de behoeften van onze klanten en aan de eisen
van bouwprojecten, van elke omvang, overal in de
wereld.
Dit is een interessante verandering. Beleef deze
samen met ons.
Lees meer over Leviat op Leviat.com
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3000

mensen wereldwijd

Leviat.com

Wij nemen uw
belasting over.
HALFEN HDB ponswapening

D

e HALFEN HDB deuvelstrip stelt
u in staat om op economische
en veilige wijze betonvloeren af te
wapenen op pons en dwarskracht.
Complexe en zware wapeningskorven
behoren tot het verleden. De deuvelstrips zijn eenvoudig aan te brengen
en nemen aanzienlijk minder ruimte
in beslag op uw terrein.

Product
De HALFEN HDB deuvelstrip
met gesmede dubbelkopankers.
Maximale veiligheid
Met HALFEN HDB deuvelstrips zijn
tot 40 % hogere ponskrachten op
te nemen dan met conventioneel
wapeningsstaal.
Flexibel systeem
Gestandariseerde 2- en 3-delige
systeemelementen, die naar wens
met elkaar gecombineerd kunnen
worden, of projectmatig geproduceerde complete elementen.
Snelle montage
Met behulp van onze toebehoren
kan de HALFEN HDB deuvelstrip snel
en nauwkeurig worden gemonteerd.

Service voor klanten
Onze gebruiksvriendelijke HDBsoftware ondersteunt u bij het
ontwerpen van de ponswapening in
breedplaatvloeren en in het werk te
storten beton- en funderingsplaten.
De software maakt het ook mogelijk
HALFEN HDB-S deuvelstrips te
berekenen als dwarskrachtwapening
volgens Eurocode 2.
Stuklijsten worden automatisch uit
het programma gegenereerd, evenals
DXF-bestanden welke direct in
CAD-programma's kunnen worden
geïmporteerd. U kunt deze software
gratis downloaden op www.halfen.nl.
Veiligheid en kwaliteit
Met 20 jaar ervaring in de productie
van HALFEN HDB deuvelstrips
leveren wij, als DIN ISO 9001 gecertificeerde onderneming, eersteklas
producten, waarvan de kwaliteit
constant door eigen medewerkers
en externe instanties gecontroleerd
wordt.
Veel argumenten, één samenvatting
Onze producten bieden
veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid - voor u en uw onderneming.

Zulassungen en overige productinformatie
te downloaden op www.halfen.nl
HALFEN DÜBELLEISTE
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HA L F E N H D B DE UVE LS TRIPS ‒ PO NSW APEN ING
HALFEN HDB de economische oplossing bij pons

Situatie: vloer ondersteund door kolommen zonder vergrote kolomkop
Gewapende in het werk te storten
betonvloeren zonder balken en vergrote
kolomkoppen zijn goedkoop te vervaardigen. Dit type constructie resulteert in
een slankere en lichtere constructie,
waardoor er optimaal gebruik kan
worden gemaakt van de ruimte.
Bijzondere voordelen:

• lage bekistingskosten
• slanker, lichter en esthetisch mooiere
constructie
• eenvoudige installatie van diverse
voorzieningen onder de vloer (bijv.
leidingen of ventilatiekanalen)
• meer flexibiliteit bij de inrichting
• vloeren kunnen vaak dunner
ontworpen worden

oplossingen gebruikt, bijvoorbeeld
dikkere vloeren of het vergroten van de
kolomkop (zie afbeelding rechts). Deze
methoden verkleinen de bruikbare
hoogte tussen de verdiepingen.
Als alternatief kunnen gesloten beugels
worden gebruikt als pons- en dwarskrachtwapening. Echter het plaatsen
van deze beugels is ingewikkeld, omdat
de langs/hoofdwapening volledig
omsloten dient te worden.

Oneconomisch
Verdikken van de vloer t.p.v. de kolomkop of verdikking van de hele vloer

Probleem: pons rondom kolommen

Pons van de kolomkop door de
betonvloer

Concentratie van belasting rond de
kolomkop leidt over het algemeen tot
een verhoogde spanning die niet kan
worden afgevoerd in de dunne betonvloer. Om pons te voorkomen werden
voorheen oneconomische en ongunstige

Oneconomisch
Tijdrovende plaatsing van wapeningsbeugels

Oplossing: HALFEN HDB ponswapening
De HDB-elementen bestaan uit gladde
of geribde deuvels met opgestuikte
koppen. Een aan de koppen gelaste strip
verbindt de individuele ankers en vormt
zo het element. Een belangrijk voordeel
van de HDB-elementen is de vrijwel
slipvrije verankering die door deze doeltreffende kopvorm gegarandeerd is.

Tests tonen aan dat bij conventionele
ponswapening of beugels de opneembare kracht door de optredende slip
begrensd is. In het gebied waar pons
optreedt zullen grote schuine scheuren
ontstaan. De vorm van de HDB deuvelkop zorgt er voor dat deze scheuren
tot een minimum beperkt worden. De

HDB-elementen zijn in staat hogere
belastingen op te nemen dan vergelijkbare wapeningsbeugels. Het diagram
(linksonder) toont het resultaat van
tests die bewijzen dat door HDBelementen hogere dwarskrachten
opgenomen kunnen worden dan met
wapeningsbeugels.

V Test / VR,c, EC 2 [-]
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Onze oplossing:
Vloer met HDB deuvelstrips bij de
kolom
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Ponswapening bij in het werk gestor te beton

Pluspunten van HDB deuvelstrips

Ontwerp
• Hogere belastingopname in vergelijking tot wapeningsbeugels
• Minder mm2 wapening ten opzichte van traditionele
beugelwapening conform de NA(D) bij Eurocode 2
• Officieel goedgekeurd als ponswapening in vlakke platen,
vloerplaten en funderingen
• HDB ponswapening kan ook worden ingebouwd in prefab
en half afgewerkte betonconstructiedelen
• Tevens goedgekeurd voor dynamische belastingen
• Standaard leveringsprogramma voor de meest voorkomende
afmetingen
• Gebruiksvriendelijke software

Veiligheid
• Met Europese goedkeuring (ETA-12/0454) door het Duitse
Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) in Berlijn
• Eenvoudige visuele controle van de geplaatste elementen
• Slipvrije verankering van de deuvelkoppen
• Altijd correcte betondekking door toepassing van
bijbehorende accessoires zoals afstandhouder en klemstrip

Montage
• Eenvoudige en snelle montage
• Reductie van de bouwtijd
• Geen complexe wapeningskorven
• Montage is mogelijk na het plaatsen van de onder- en
bovenwapening
• Vermindering van de vereiste ponswapeningselementen
door grotere tangentiale ankerafstanden ten opzichte van
beugels volgens de Duitse nationale bijlage NA(D) bij EN
1992-1-1:2011-01 (Eurocode 2).
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Dwarskrachtwapening bij in het werk gestor te betonplaten

Situatie: in de lengte ondersteunde platen - bereken van de dwarskracht
De dwarskracht voor gewapende in het
werk te storten betonvloeren dient
berekend te worden volgens EN 19921-1:2011-01 (Eurocode 2) in alle
doorsnedes waar dwarskrachten
optreden.

Probleem: overschreiding dwarskracht
Dwarskrachten ter plaatse van lijnvormig
ondersteunde platen kunnen door
afschuiving een breuk veroorzaken.
Om afschuiving te vermijden, kan de
plaat dikker ontworpen worden of kan
er aanvullende dwarskrachtwapening
worden toegepast, echter zijn de
mogelijkheden beperkt.

Bij hoog belaste platen
(VEd > ⅓ × VRd,max) moet volgens de
Duitse nationale bijlage NA(D) bij
EN 1992-1-1:2011-01 ten minste 50%
van de dwarskracht worden opgenomen
door beugels die de langswapening in
de drukzone omsluiten.

Oneconomisch
Verdikken van de vloer

Oneconomisch
Tijdrovende plaatsing van wapeningsbeugels

Het plaatsen van deze beugels is erg
bewerkelijk en neemt veel ruimte in
beslag. Deze werkwijze is niet alleen
tijdrovend, maar ook onnauwkeurig,
waardoor de kans op onvoldoende
betondekking zeer reëel is.

Oplossing: HALFEN HDB-S deuvelstrips
De HDB-S elementen bestaan uit gladde
of geribde deuvels met gestuikte koppen.
Een aan de koppen gelaste strip
verbindt de individuele ankers en
vormt zo het HDB-S element.
HDB-S elementen dienen bij voorkeur
van bovenaf geplaatst te worden, nadat
de hoofdwapening is aangebracht.
Door de elementen achter elkaar in
een rij te plaatsen kunnen grote delen
snel en efficiënt van wapening worden
voorzien.

8

Een ander voordeel van de HDB-S
elementen is de vrijwel slipvrije
verankering die door deze doeltreffende
kopvorm gegarandeerd is. Deze zorgt
voor een betere verankering met name
in dunne platen.

Onze oplossing:
Plaatsen van HDB-S dwarskrachtwapening
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Dwarskrachtwapening bij in het werk gestor te betonplaten

Pluspunten van HDB-S deuvelstrips
Ontwerp:
• Tot 20 % minder wapeningsdoorsnede dan bij traditionele
wapeningbeugels volgens Eurocode 2 met NA(D)
• Officieel goedgekeurd als dwarskrachtwapening in vlakke
platen, vloerplaten, balken en funderingen
• Ook goedgekeurd voor dynamische belastingen
• Standaard levereringsprogramma voor de meest voorkomende afmetingen
• Gebruiksvriendelijke software

Veiligheid:
• Met Zulassung door het DIBt in Berlijn
• Eenvoudige visuele controle van de geplaatse elementen
• Slipvrije verankering van de deuvelkoppen
• Altijd correcte betondekking door toepassing van
bijbehorende accessoires zoals afstandhouder en klemstrip

Montage:
• Eenvoudige en snelle montage
• Reductie van de bouwtijd
• Geen omsloten beugels om de langswapening nodig
• Montage is mogelijk na het plaatsen van de onder- en
bovenwapening
• Vermindering van de vereiste ponswapeningselementen
door grotere toegestane ankerafstanden ten opzichte van
beugels volgens Eurocode 2 met NA(D).
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Productover zicht

HALFEN HDB als pons- en dwarskrachtwapening
Dubbelkopanker
uit glad of geribd betonstaal B500,
te leveren in de doorsnedes dA :
10 – 12 – 14 – 16 –  20 – 25 mm
De doorsnede van de kop dK is
3x de doorsnede dA:
dK = 3 · dA

HDB/HDB-S elementen
De dubbelkopankers zijn door
middel van een aangelaste montagestrip met elkaar verbonden.
Klemstrips kunnen op elke willekeurige plaats op de montagestrip
worden aangebracht om het element
te stellen. (apart bestellen, zie pag. 29).

dA

dK

Uitvoeringen:
HDB/HDB-S systeemelementen

3er

• te leveren als 2- en 3- delige elementen,
die gecombineerd kunnen worden
• standaardelementen
met korte levertijd
2er

Montage in het werk:

HDB/HDB-S complete elementen
• met 2 tot 10 ankers op één
montagestrip

HDB systeemelementen

HDB compleet element

De symetrische HDB
systeemelementen worden
bij voorkeur na het leggen
van de bovenwapening
van bovenaf geplaatst.

dm

Montage in het werk:
HDB complete elementen
worden voor het leggen
van de hoofdwapening
geplaatst. Gebruik afstandhouders om de deuvelstrip
op de juiste dekking aan
te brengen (apart bestellen,
zie pag. 29)

HDB-F elementen (breedplaat)
• met 2 tot 8 ankers op één montagestrip
• met aangelaste afstandhouder voor
breedplaatvloeren

Montage breedplaatvloer:
Ook bij breedplaatvloeren van boven af te plaatsen:
Deuvelstrips HDB-F met afneembare montagestrip
en aangelaste afstandhouders (zie pag. 30).

10
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Berekening basisprincipes

Puntvormig ondersteunde platen

De Europese norm EN 1992-1-1: 2011-01 bepaalt de
maximale ponskracht voor vlakke platen analoog aan de
vakwerktheorie (drukschoren) in balken. Echter, beproevingen
wijzen uit dat deze methode niet geld voor geheel vlakke
platen. In de tests met beugels als pons- en dwarskrachtwapening werd het vereiste veiligheidsniveau volgens
EN 1990:2010-12 niet bereikt (zie afbeelding a).

a) Beugel – EN 1992-1-1:2011-01 zonder NA(D)
2,00

V Test / VR,max,EC 2 [-]

Berekening volgens EN 1992-1-1:2011-01 (Eurocode 2)

1,50
1,00
0,50
0,00
10

In de door het DIBt afgegeven Europese technische goedkeuring
ETA-12/0454 zijn de basisberekeningen voor de HDB dwarskrachtwapening vastgelegd.
In afwijking van de bepalingen in Eurocode 2 werd de
maximale belasting gedefinieerd als een veelvoud van de
belasting zonder pons- en dwarskrachtwapening. Dit betekent
dat de maximaal toelaatbare schuifspanning VRd,max wordt
gecontroleerd langs de kritische omtrek op een afstand van
2,0 d van de rand van het lastvlak (oplegvlak). Voor HDB
dwarskrachtwapening moet de maximaal toelaatbare schuifspanning worden beperkt tot 1,96 vRd,c Hierbij is vRd,c de
ponsweerstand zonder toepassing van dwarskrachtwapening
volgens Eurocode 2 in combinatie met een eventuele toe te
passen nationale bijlage.
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b) HDB deuvelstrip – HDB goedkeuring ETA-12/0454
2,00

V Test / VR,max,HDB [-]

Dit is de reden waarom er een verbeterde berekeningsmethode, gebaseerd op de huidige pons- en dwarskrachttests,
werd gemaakt voor de HDB pons- en dwarskrachtwapening.
De nieuwe methode is opgenomen in de Europees technische
goedkeuring ETA-12/0454 (HDB).
Bij gebruik van deze berekeningsmethode wordt het vereiste
veiligheidsniveau wel bereikt; zoals de uitkomsten van tests
met dubbelkopankers laten zien (zie afbeelding b).

1,50
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0,50
0,00
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HA L F E N P ON SWAPE NING
Berekening basisprincipes

Berekeningsmethode

1.

Waarde van de optredende afschuifkracht binnen periferie u1:

Controle methode en eisen

νEd =

Ontwerpeis: β × VEd ≤ VRd

De volgende constante belastingfactoren kunnen worden
gebruikt bij de berekening van de maatgevende dwarskracht
β × VEd volgens ETA -12/0454 (HDB deuvelstrips):
β
β
β
β

=
=
=
=

1,10
1,15
1,40
1,50

middenkolom (NA(D))
middenkolom (EN 1992-1-1)
randkolom
hoekkolom

Bovendien kunnen voor wanden aan de randen en wanden
op de hoeken de volgende factoren toegepast worden:
β = 1,35 randwand
β = 1,20 hoekwand

2.

Controle van de ponskracht zonder ponswapening

Weerstand van breedplaatvloeren zonder ponswapening:
νRd,c = C Rd,c · k · (100 · ρl · f ck)⅓

b
a
u1

u1 = 2 (a + b) + 2 · π · 2,0 dm

[N/mm²]

De empirische factor CRd,c is afhankelijk van de kolomomtrek
u0 / dm als volgt gedefinieerd:
u0 / dm ≥ 4 : CRd,c =

0,18
gC
0,18 
u0
 0,1 ·
dm
gC 


0,15
+ 0,6 ≥
gC


	
gC = 1,5 : veiligheidsfactor voor beton
u0 = kolomomtrek
k = 1 + 200/dm ≤ 2,0	(Schaalverhouding voor
de invloed van de bouwdeeldikte dm in [mm])
ρl =

2,0 dm

[N/mm²]

waarbij: β = belastingfactor
		 VEd = de optredende ponsbelasting
		 u1 = omtrek van de periferie

u0 / dm < 4 : CRd,c =
Een nauwkeuriger methode voor de aanname van plastische
dwarskrachtverdeling dan volgens de EN 1992-1-1:2011-01
kan worden gebruikt indien de overspanning van de aangrenzende vloervelden meer dan 25% van elkaar afwijkt.

β · VEd
u1 · dm

 0,02
ρlx · ρly ≤ 
 0,5 ⋅ fcd / fyd

(Verhouding van de langswapening in het gebied van de
kolombreedte plus 3dm voor alle zijden, vergeleken met
punt 7, pag. 15)
fck = karakteristieke betondruksterkte [N/mm²]
fcd = rekenwaarde voor de betondruksterkte [N/mm²]
fyd = rekenwaarde voor de vloeigrens van het betonstaal
		 [N/mm²]
Controle:
		 vEd ≤ vRd,c ⇒ geen ponswapening benodigd

waarbij: b ≤ a ≤ 2b
en
(a + b) · 2 ≤ 12 dm
dm = gemiddelde effectieve hoogte

12

		

vEd > vRd,c ⇒ ponswapening benodigd
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HA L F E N P ON SWAPE NING
Berekening basisprincipes

3.

Controle van de maximale afschuifkracht

Controle:
			 vEd ≤ vRd,max
Voor breedplaatvloeren:
HDB deuvelstrip vRd,max = 1,96 vRd,c

Berekening weerstand langs de buitenste controle-omtrek:

4.

Controle:

vRd,c,out =

Controle buiten het gebied met ponswapening

0,15
· k · (100 · rl · fck)⅓ [N/mm²]
gc

vEd ≤ vRd,c,out ⇒ berekening van ls,req

laatste anker

1,5 dm

uout

Controle perifierie uout

uout = 2 · (a + b) + 2π · (ls + 1,5 dm)
waarbij ls = afstand van de kolomrand tot het verst gelegen
HDB anker
Berekening van de optredende afsschuifkracht langs de
buitenste omtrek uout:
ν Ed,out =

βred · VEd
uout · dm

[N/mm²]

waarbij βred = κβ ⋅ β ≥ 1,1
(bijv. voor kolommen in het midden, κβ = 1,0)

i

κβ-waarde voor kolommen aan de randen en op de
hoeken kunnen worden gevonden in de Zulassung
ETA-12/0454.
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Berekening basisprincipes

5.

6.

Bepaling van de vereiste ponswapening
voor HDB deuvelstrips

		

Voorschriften voor afstanden
voor HDB deuvelstrips

Naast de statische randvoorwaarden zijn bij de toepassing
van ankers of elementen onderling nog andere constructieve
uitgangspunten in acht te nemen:

gebied D

gebied C
≤ 3,5 dm
≤ 1,7 dm
ls
1,0 dm

≤ 1,125 dm

0,35 tot 0,5 dm
≤ 0,75 dm

• De afstand van het eerste anker vanaf de kolom moet
tussen de 0,35 dm en 0,50 dm liggen
• De maximale afstand van de ankers in radiale richting
moet ≤ 0,75 dm zijn
• De maximale afstand van de ankers in tangentiale
richting op een afstand van 1,0 dm van de kolomsectie
moet ≤ 1,7 dm zijn
• De maximale afstand van de ankers in tangentiale richting
in gebied D moet ≤ 3,5 dm zijn
Bij dikke platen (dm > 50 cm) en gelijkzijdige kolomdoorsnede
c < 50 cm moeten bij verhoogde belasting (VEd > 0,85 VRd,max)
minstens drie ankers in gebied C toegepast worden.
De elementrijen nodig in gebied C dienen te worden voortgezet tot aan de rand van het met ponswapening versterkte
gebied in overeenstemming met de voorschriften voor
afstanden.
Indien nodig moeten aanvullende elementrijen toegepast
worden in gebied D om te voldoen aan de tangentiale voorschriften voor afstand. De extra rijen moeten gelijkmatig
worden verdeeld tussen de rijen in gebied C.

≤ 0,75 dm
≤ 0,75 dm

Vereiste ponswapening in gebied C
As,req = VEd · β · η/fyd
waarbij β = verhogingsfactor
η = 1,0 voor dm ≤ 200 mm en 1,6 voor dm ≥ 800 mm
(tussenwaarden interpoleren)

Bovendien geldt voor de afstanden sD in radiale richting
in gebied D:

Bonodigd aantal ankers nC,totaal in gebied C
sD =

erf nC,totaal = As,req / Aanker

3 · dm
m
· D ≤ 0,75 dm
mC
2 · nC

waarbij Aanker = doorsnede van het anker
Toepassing van de ankers:
Het aantal rijen ankers komt voort uit de meetkundige eisen
voor de tangentiële ankerafstanden in de Zulassung (zie
bijlage 10, 11 van de ETA-12/0454). Het aantal ankerrijen nc
voor gebied C wordt berekend volgens de regel voor de
afstand in de radiale richting in de Zulassung. In gebied C
moeten tenminste 2 ankers van gelijke doorsnede worden
toegepast.

waarbij:
mD = het aantal elementrijen in gebied D
mC = het aantal elementrijen in gebied C
nC = het aantal ankers op een elementrij in gebied C

Controle:
VRd,sy = mC · nC · Aanker · fyd/η ≥ VEd · β
14

[kN]
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Berekening basisprincipes

7.

8.

Wapeningsverhouding

Bij het berekenen van de ponsweerstand, wordt de gemiddelde
waarde in de buitenste periferie gebruikt als de
gemiddelde verhouding van de wapening. Dit gebied moet
ten minste even breed zijn als de breedte van de kolom plus
tweemaal 3.0 dm in alle richtingen.

Uitsparingen

Bij de bepaling van de periferie en overige berekeningsomtrekken dient er rekening te worden gehouden met
sparingen waarvan ten minste één zijde minder dan 6dm van
het belastingvlak gelegen is. Het gebied van de controleomtrek dat binnen de hoek van de opening ligt dient te
worden beschouwd als niet effectief:

ly = asy / dm

l1 ≤ l2

≤ 6 dm

lx = asx / dm

uout ua

2,0 dm

u1

y

l2

l1 · l2

x

l2

≤6
dm

l1 > l2
l3 ≥

l1 · l2
l1

ρl =

 0,02
ρlx · ρly ≤ 
 0,5 ⋅ fcd / fyd

asx , asy		
			
dm			

l2

Periferie in de buurt van sparingen

bestaande buig-/trek-wapening per meter
in x- en y- richting
gemiddelde effectieve hoogte

Verklaringen:
 belastingvlak Aload
 opening

Minimale staaflengte
HDB deuvelstrip

LSW + 1.5dm

dm

LSW ≥ 3.0dm

lbd

uout

Minimale staaflengte – bijvoorbeeld binnen kolom
Staaflengte lStab 	= b + 2 · (LSW + 1.5 dm + dm + lbd)
≥   b + 2 · (3 dm + lbd)
			lbd
= Verankeringslengte volgens
					 EN 1992-1-1:2011-01 en
					 eventuele nationale bijlage

© 2020 · HDB 19-NL · www.halfen.nl
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HA L F E N P ON SWAPE NING
Berekening basisprincipes

9.

Situatie 1 – 10

• Situatie 1:
Rechthoekige middenkolom
met:
en

b ≤ a ≤ 2b
(a + b) · 2 ≤ 12 dm

• Situatie 6:
Ronde randkolom

< 6dm
2.0 dm

Aanbev. verhogingsfactor β = 1,4
2.0 dm

dm = gem. effectieve hoogte
Aanbev. verhogingsfactor β = 1,10

c

• Situatie 2:
Rechthoekige randkolom
Rand parallel aan a
met:
en

b ≤ a ≤ 2b
(a + b) · 2 ≤ 12 dm

< 6dm

• Situatie 7:
Ronde hoekkolom
Aanbev. verhogingsfactor β = 1,5

2.0 dm

< 6dm

2.0 dm

c

Aanbev. verhogingsfactor β = 1,4

• Situatie 3:
Rechthoekige randkolom
Rand parallel aan b

• Situatie 8:
Wand binnenhoek

2.0 dm

b ≤ a ≤ 2b
(a + b) · 2 ≤ 12 dm

1.5 dm

Aanbev. verhogingsfactor β = 1,2
met:
en

< 6dm
1.5 dm

Aanbev. verhogingsfactor β = 1,4

met:
en

b ≤ a ≤ 2b
(a + b) · 2 ≤ 12 dm

< 6dm
< 6dm

a

• Situatie 9:
Wandeinde
Aanbev. verhogingsfactor β = 1,35
b

• Situatie 4:
Rechthoekige randkolom
Rand parallel aan a en b

0.5 a1

2.0 dm

Aanbev. verhogingsfactor β = 1,5
a1 = min (2b ; 6 dm ‒ b)

• Situatie 5:
Ronde middenkolom
Aanbev. verhogingsfactor β = 1,10

• Situatie 10:
Ovale middenkolom
Aanbev. verhogingsfactor β = 1,10

2.0 dm

c

16

met:
en

b ≤ 3,5 dm
b≤a≤2b

2.0 dm

b
a
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Systeemelementen - combinatie

Combinatie van HDB systeemelementen
Bij een met ponswapening gewapende plaat wordt de HDB
ponswapening bij voorkeur samengesteld uit 2- en 3- delige
elementen. Hierdoor wordt het inbouwen op de bouwplaats
eenvoudiger.

Bij dikke platen, bijv. funderingen en bij platen met veel
wapening wordt het plaatsen van de HDB-elementen van
onderaf aanbevolen. Een deuvelstrip met één enkele deuvel
welke van bovenaf gemonteerd wordt, behoort ook tot de
mogelijkheden.

Tabel: waarde ls voor HDB elementcombinaties
Te selecteren HDB combinaties uit 2- en 3-delige systeemelementen:
Voor l
(erf. l ) 8
s,req

s

Aantal ankers

zie → pag. 13
Kolom

ls,req

2-delig

ls,req

3-delig

aanw.

Gebied C

per HDBcombinatie

aanw.

aanw.

Gebied

ls,req

aanw.

2- + 2-delig

Gebied

aanw.
ls,req

2- + 3-delig
Gebied

2- + 2- + 2-delig

ls,req

Gebied

of

aanw.

3- + 3-delig

Gebied
Kolom
Anker donkerblauw
= in gebied C

© 2020 · HDB 19-NL · www.halfen.nl

Anker lichtblauw
= in gebied D

Gebied
Toepassing van de ankers:

17

HA L F E N H D B DE UVE LS TRIPS ‒ PO NSW APEN ING
Montage-instructies

Toepassing HDB ponswapening

Opmerking:

5 dm

≤ 3,

,7 d
≤1

Gebied C

m

≤ 1,0 dm

Gelijktijdig toepassen
van glad en geribt betonstaal in één element is
niet toegestaan!

Rand van het gewapende
gebied

5
,12
≤1

Gebied D

dm

ls

Anker in gebied C
Anker in gebied D

18
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HA L F E N H D B DE UVE LS TRIPS
Montage-instructies afhankelijk van de kolomafmetingen

Plaatsing van HDB-elementen
Afhankelijk van de plaats van de kolommen ten opzichte van
de plaatranden en de afmetingen en vorm van de kolommen
zijn er verschillende opstellingen van de HDB ponswapening
mogelijk.

Ook als bij geringe belastingen rekentechnisch slechts weinig
elementen nodig zijn moeten wegens de aan te houden
maximale afstanden tussen de individuele ankers extra
elementen worden toegepast (zie ook pagina 14).

Tabel: Standaard elementcombinaties

Rand van het
gewapend gebied

© 2020 · HDB 19-NL · www.halfen.nl
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HA L F E N H D B- S DE UVE LS TRIPS ‒ DW ARSK RACH TW APEN ING
Type-keuze standaard elementen

Ankerdoorsnede per elementrij asw,HDB-S [mm²/m]
Elementlengte LE [mm]

20

3er

Ankerdoorsnede dA [mm]

Ankerafstand
s L,HDB
[mm]

2er

10

12

14

16

20

25

60

120

180

13,12

16,7

65

130

195

12,10

15,4

70

140

210

11,23

75

150

225

10,45

15,04

80

160

240

9,82

14,14

85

170

255

9,27

13,35

Ankers/m

14,3
13,3

Ankerafstand s L,HDB-S < 6 ds !
18,16

12,5
11,8

90

180

270

8,72

12,55

17,09

11,1

95

190

285

8,25

11,88

16,16

10,5

100

200

300

7,85

11,31

15,39

20,11

10,0

105

210

315

7,46

10,74

14,62

19,10

9,5

110

220

330

7,15

10,29

14,01

18,30

9,1

115

230

345

6,83

9,84

13,39

17,49

8,7

120

240

360

6,52

9,39

12,78

16,69

26,08

8,3

125

250

375

6,28

9,05

12,32

16,08

25,13

8,0

130

260

390

6,05

8,71

11,85

15,48

24,19

7,7

135

270

405

5,81

8,37

11,39

14,88

23,25

7,4

140

280

420

5,58

8,03

10,93

14,28

22,31

7,1

145

290

435

5,42

7,80

10,62

13,87

21,68

150

300

450

5,26

7,58

10,31

13,47

21,05

6,9
32,89

6,7

155

310

465

5,11

7,35

10,01

13,07

20,42

31,91

6,5

160

320

480

4,95

7,13

9,70

12,67

19,79

30,93

6,3

165

330

495

4,79

6,90

9,39

12,26

19,16

29,94

6,1

170

340

510

4,63

6,67

9,08

11,86

18,54

28,96

5,9

175

350

525

4,48

6,45

8,77

11,46

17,91

27,98

5,7

180

360

540

4,40

6,33

8,62

11,26

17,59

27,49

5,6

185

370

555

4,24

6,11

8,31

10,86

16,96

26,51

5,4

190

380

570

4,16

5,99

8,16

10,66

16,65

26,02

5,3

195

390

585

4,01

5,77

7,85

10,25

16,02

25,03

5,1

200

400

600

3,93

5,65

7,70

10,05

15,71

24,54

5,0

205

410

615

3,85

5,54

7,54

9,85

15,39

24,05

4,9

210

420

630

3,77

5,43

7,39

9,65

15,08

23,56

4,8

215

430

645

3,69

5,32

7,24

9,45

14,77

23,07

4,7

220

440

660

3,53

5,09

6,93

9,05

14,14

22,09

4,5

225

450

675

3,46

4,98

6,77

8,85

13,82

21,60

4,4

230

460

690

3,38

4,86

6,62

8,65

13,51

21,11

4,3

235

470

705

3,38

4,86

6,62

8,65

13,51

21,11

4,3

240

480

720

3,30

4,75

6,47

8,44

13,19

20,62

4,2

245

490

735

3,22

4,64

6,31

8,24

12,88

20,13

4,1

250

500

750

3,14

4,52

6,16

8,04

12,57

19,63

4,0
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Type-keuze systeemelementen

HDB elementlengte L met ankerdoorsnede dA [mm]
Ø dA (a)
Aantal
ankers
(c)

Ø 10
2

Ø 12
3

2

Ø 14
3

Ø 16

2

3

2

Ø 20
3

2

Ø 25
3

2

3
Ankerafstand
LA
[mm]

Ankerhoogte
hA (b)
[mm] 
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

#

#

150

225

#

#

320

#

320

480

320

#

#

#

235

#

#

340

510

340

510

340

510

340

510

#

#

170

245

#

#

360

540

360

540

360

540

360

540

#

#

180

255

#

#

#

#

360

540

360

540

360

540

#

#

180

160

265

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

200

275

#

#

#

#

400

600

400

#

#

#

200

285

#

#

420

630

420

630

420

630

#

#

210

295

#

#

#

#

440

#

440

660

#

#

220

305

#

#

#

#

#

#

440

660

#

#

220

315

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

240

#

#

#

#

#

#

#

#

240

#

#

480

#

#

#

240

#

#

#

#

#

#

260

#

#

520

#

#

#

260

#

#

#

#

#

#

270

375

#

#

#

#

280

395

#

#

#

#

300

405

#

#

#

#

300

425

#

#

#

#

320

435

#

#

#

#

320

455

#

#

#

#

320

325
335
345

#

#

#

#

355
365

#

#

Opmerking: Andere elementafmetingen zijn als complete elementen te bestellen
420
#
−

Systeemelement standaard uitvoerung (donkergrijs)
→ bijv. elementlengte L = 420 mm (zie ook bestelvoorbeeld)
Systeemelement op bestelling (lichtgrijs)
→ Elementlengte volgens opgave klant
niet te leveren

 Klemstrip voor montage apart bestellen (zie pag. 29)
 Overige ankerhoogtes op aanvraag
© 2020 · HDB 19-NL · www.halfen.nl

Bestelvoorbeeld


HDB - 16 / 205 - 3 / 420

Type-omschrijving
Ankerdoorsnede dA [mm] (a)
Ankerhoogte hA [mm] (b)
Antal ankers per element (c)
Elementlengte L (gegeven of gewenste waarde)
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Vereenvoudigde berekening

Vereenvoudigde berekening met FEM-programma en keuze van de HDB-S deuvelstrips
Het berekenen van grote complexe verdiepingsvloeren
gebeurt tegenwoordig steeds vaker middels een 2D/3D FEM
rekenprogramma. Om de extra moeite voor een afzonderlijke
berekening van de HDB elementen te voorkomen, volgt
hieronder een eenvoudige manier om de vereiste dwarskrachtwapening te berekenen op basis van een FE-berekening.

Gegevens invoer:
In één richting overpannende gewapende betonplaat L = 6 m;
beton C 20/25; h = 20 cm; d = 16 cm; ρl = 0,5 %;
dwarswapening 50 %; veranderlijke bel. q k = 10 kN/m²;
Eigengewicht wordt door het programma automatisch
meegenomen; wand in het midden van de plaat als lijnlast
beschouwen: wk = 50 kN/m
Betondekking cnom = 2,5 cm

1. B
 erekening van gewapende betonplaten met
FEM-software:
→ Het wordt aanbevolen de methode met de variabele
hoek van de drukschoren te gebruiken.

Lf3:50

Lf2:10
4000

6000

11,0

13,8

13,8

4000

2. B
 epaling van de vereiste dwarskrachtwapening met
een FEM-bereningsprogramma:
→ Controle van de maximale belasting (VRd,max > VEd)
→ Berekening van de draagkracht van de beton (VRd,c)
→ Uitkomst van de vereiste dwarskrachtwapening

0,800
11,0

11,0

6000

11,0
[mm2/m2]

4000

aSW = 1380 mm²/m²

3. Indeling van de plattegrond:
→ Indeling van de plattegrond in gebieden met gelijke
dwarskrachtwapening
→ Berekening van de afmetingen voor verschillende
gebieden

aSW = 1380 mm²/m²

0.800

De uitkomst van dit voorbeeld zijn 2 gebieden met
een lengte van 80 cm en een breedte van 400 cm
6000

22
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Vereenvoudigde berekening

Vereenvoudigde berekening met FEM-programma en keuze van de HDB-S deuvelstrips

4. Bepaling van de toelaatbare afstanden van de
HDB-S ankers in de dwars- en in de langsrichting
(zie pag. 24):
→ Controle van de randvoorwaarden
→ Toelaatbare afstand van de ankers in de overspanningsrichting van de plaat (s L,HDB-S)
→ Toelaatbare afstand van de ankers dwars op de
overspanningsrichting van de plaat (s Q,HDB-S)

5. Berekenen van de ankerhoogte en het definiëren
van het raster voor de HDB-S ankers
(voor overige instructies zie pag. 24):
→ Verdeling van de ankers volgens de toelaatbare
ankerafstanden
→ Indien mogelijk de ankerafstanden van standaard
HDB-elementen in acht nemen
(zie pag. 21)

6. V
 aststellen van de benodigde ankerdoorsnede
(zie tabel pag. 20):
→ Bepalen van de benodigde ankerdoorsnede aan de
hand van de gekozen ankerafstand en de benodigde
wapeningsdoorsnede

7. B
 epalen van het aantal elementen en het maken
van de stuklijst:
→ Bepalen van het aantal elementrijen
→ Verdelen in 2- en 3-delige elemenenten
→ Controle van de aanwezige randafstand met de
minimale randafstand (zie pag. 24)
→ Samenstellen van de elementomschrijving
(zie pag. 28)
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Gegevens uit het FEM-programma:
• Maximale belasting:
VRd,max =
440 kN/m
• Draagvermogen beton: VRd,c
=
69,5 kN/m
• Belasting:		
VEd
=
96,0 kN/m
• Benuttingsgraad:
VEd / VRd,max = 0,22
Noodzakelijke randvoorwaarden:
• Plaatdikte:		
h
= 20 cm ≥ 16 cm (hmin)
Maximale ankerafstanden (zie → pag. 24):
• max. langsafstand:
s L,HDB-S = 0,8 h = 16 cm
• max. dwarsafstand:
s Q,HDB-S = 1,5 h = 30 cm

Berekening van de ankerhoogte:
• Ankerhoogte: 		
hA
= h − 2 × cnom
			
 		
= 200 − 2 × 25 = 150 mm
gekozen:		
hA
= 155 mm
Gekozen ankerafstanden:
• Langsrichting: s L,HDB-S = 16 cm ≈ 5 ankers/elementrij
• Dwarsrichting: s Q,HDB-S = 30 cm ≈ 3,3 elementrijen/m

Gegeven:
• Benodigde dwarskrachtwap.: asw,req = 13,8 cm²/m²
• Doorsnede per elementrij: asw,req = 13,8/3,3 = 4,2 cm²/m
Gekozen ankerdoorsnede (zie → tabel pag. 20)
• Ankerdoorsnede
dA 		
= 10 mm
• Aanw. dwarskrachtwap.:
asw,prov = 4,95 × 3,3 = 16,3 cm²/m²
Controle:
• asw,prov > asw,req

Verdeling van de elementen:
• Aantal ankerrijen:
m = 400/30 = 13 rijen
• Aantal ankers per rij:
n = 80/16 = 5 ankers
• Verdeling: 13 elementrijen met elk een 2- en 3- delig
		
HDB-S element
Controle van de randafstanden (zie → pag. 24)
• Aanw. randafstand → a Q,HDB-S
= (400 − 12 × 30)/2
				
→ aanw. a Q,HDB-S = 20,0 cm
				 > min. aQ,HDB-S = 12 cm
Elementomschrijving:
• HDB-S - dA / hA - n / LGes (LGes = n × sL,HDB-S)
Stuklijst en elementomschrijving
• 2 × 13 × HDB-S-10/155-2/320 (80 / 160 / 80)
• 2 × 13 × HDB-S-10/155-3/480 (80 / 160 / 160 / 80)
23
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Technische informatie

Toelaatbare ankerafstanden
sL,HDB-S
sL,HDB

De maximale ankerafstanden in de lengte- en dwarsrichting
zijn gerelateerd aan de plaatdikte en de belasting die volgen
uit onderstaande tabel. Bij de opgave van een absolute en
een relatieve afstand is de kleinste maatgevend.
Het eerste anker van een rij dient op afstand s L,HDB-S van het
hart van de oplegging aangebracht te worden.
De afstanden in de dwarsrichting zijn tevens afhankelijk van
de dwarswapening. Indien het aandeel van de dwarswapening
tussen 20 en 50% ligt, mogen de toelaatbare dwarsafstanden
lineair geïnterpoleerd worden. Bij in één richting overspannen
platen dient dwarswapening van ten minste 20% van de
hoofdwapening te worden opgenomen voor het opnemen
van het buigmoment en de trekkracht.

sL,HDB-S
sL,HDB

cnom,o
cnom,o

h
dd h

cnom,u
cnom,u

sQ,HDB-S
sQ,HDB

bb

sL,HDB-S
sL,HDB

Dwarskracht

VEd ≤ 0,3 VRd,max
0,3 VRd,max < VEd < 0,6 VRd,max
VEd ≥ 0,6 VRd,max

Max. ankerafstanden in dwarsrichting
s Q,HDB-S*
Dwarswapening

Max. ankerafstanden in
draagrichting

Plaatdikte
h [cm]

s L,HDB-S*

20%

50%

h ≤ 40

0,8 h

1,0 h

1,5 h

h > 40

0,7 h of 30 cm

1,0 h of 80 cm

1,0 h of 80 cm

h ≤ 40

0,6 h

1,0 h

1,5 h

h > 40

0,5 h of 30 cm

1,0 h of 60 cm

1,0 h of 60 cm

h ≤ 40

0,25 h

1,0 h

1,5 h

h > 40

0,25 h of 20 cm

1,0 h of 60 cm

1,0 h of 60 cm

* De ankerafstanden gelden voor betonkwaliteit ≤ C45/55. Voor betonkwaliteit C50/60 kunnen de ankerafstanden uit de Zulassungen Z-15.1-249 en
Z-15.1-270 genomen worden.

Constructieve informatie
worden toegepast. De minimale randafstand a Q,HDB-S en de
minimale plaatdikte voor elke ankerdiameter kan in de
onderstaande tabel worden gevonden.

Aan vrije randen van platen dienen wapeningsbeugels te
worden toegepast om de juiste betondekking te waarborgen.
Tussen de vrije randen en de HDB-S ankers moet ter hoogte
van de ankerkoppen tenminste één langswapeningsstaaf
Ankerdoorsnede
dA [mm]

Minimale
plaatdikte
h [cm]

Minimale ankerafstanden tot de vrije vloerranden afhankelijk van de betonkwaliteit
a Q,HDB-S [cm]
C 20/25

C 30/37

C 35/45

C 45/55

C 50/60

10

16*

12

11

9

8

8

12

16*

15

13

11

10

10

14

16*

17

15

13

12

12

16

16

20

17

15

13

13

18

20,5

23

19

17

15

15

20

25

25

21

19

17

17

25

39,5

31

26

23

21

21

* Minimale plaatdikte volgens de Duitse nationale bijlage NA(D) voor EN 1992-1-1:2011-01
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Berekeningssof tware

Met onze berekeningssoftware voor
het bepalen van pons- en dwarskrachtwapening wordt u een bijzonder
handig hulpmiddel ter beschikking
gesteld.
Het programma is gemaakt op basis
van Zulassungen en goedkeuringen.
Met dit programma kunt u de optimale
pons- en dwarskrachtwapening berekenen voor allerlei plaatafmetingen en
belastinggevallen. Er staan verschillende
berekeningsmethoden volgens binnenen buitenlandse normen tot uw
beschikking.

De berekeningsmethode van het advies
is aan de EN 1992-1-1:2011-01 en de
bijbehorende Duitse nationale bijlage
NA(D) aangepast, zodat in Duitsland
de toepassing met de nieuwe Europese
mormen probleemloos mogelijk is.
Het advies vormt de basis voor de
EN 1992-1-1 en de aangepaste goedkeuring van bouwtoezicht voor de
HDB-S (Z-15.1-249 en Z-15.1-270) en
de bijbehorende Duitse nationale
bijlage NA(D).
Daarom is het programma geschikt
voor het berekenen van zowel HDB
deuvelstrips ten behoeve van ponswapening als dwarskrachtwapening.

Projectmanagement
Er kunnen binnen een project veel
verschillende posities berekend en in
een lijst opgeslagen worden. Deze
kunnen op elk willekeurig moment
door de gebruiker worden opgeroepen.
De gegevens moeten na elke berekening
met het commando „Übernehmen“
bevestigd worden omdat ze anders bij
verdere ingaven overschreven worden.
Een navigatievenster maakt het
mogelijk snel door de projectgegevens
te navigeren.

!

W

iEU

N

Voor het berekenen van funderingen,
kan de speciaal voor deze toepassing
ontworpen HDB-Z ponswapening
worden geselecteerd. Basis voor deze
berekening is de algemene technische
goedkeuring nr. Z-15.1-330. De software
maakt het mogelijk handmatig HDB-Z
elementen met een diameter van 10
tot 16 mm te kiezen of het genereert
automatisch geoptimaliseerde HDB-Z
elementen. Met de HDB-Z kan de dikte
van een fundering beduidend worden
gereduceerd.
Het rekenprogramma maakt het
mogelijk een dwarskrachtberekening
te maken voor platen, gebasseerd op
het advies van Prof. Dr. Hegger/Dr.
Roeser, H+P Ingenieure, Aken.

 Hegger, J.; Roeser, W.: Berekening van
HALFEN HDB-S-ankers volgens Eurocode 2
met in achtneming van de nationale bijlage
voor Duitsland. Advies H+P Ingenieure, Aken
2011.
© 2020 · HDB 19-NL · www.halfen.nl
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Berekeningssof tware

Dwarskrachtberekening

Ponsberekening

Sparingen

De ponsberekening kan gedaan worden
voor breedplaatvloeren, in het werk
gestorte betonplaten, vloerplaten en
funderingen. Hiervoor kunnen HDB
deuvelstrippen of elementen met 2 of 3
ankers gebruikt worden. Alle elementen
kunnen van bovenaf of van onderaf
worden geplaatst.
De ankerdiameters kunnen automatisch
door het berekeningsprogramma gekozen worden of handmatig ingevoerd.
Hetzelfde geldt voor de combinatie van
ponswapening elementen. Standaard
optimaliseert het programma het aantal
HDB-elementen. Handmatig kan het
aantal, in overeenstemming met de
Zulassung, naar behoefte worden
aangepast.

Sparingen in het ponsgebied kunnen
eenvoudig worden ingevoerd in het
rekenmodel.

Voor het bepalen van de belastingverhogende factor zijn volgens de
Zulassung twee mogelijkheden
toepasbaar:
• Directe invoer van de lastverhogende
factor; vast ingesteld is de constante
belastingfactor volgens EN 1992-1-1.
• Een meer nauwkeurige methode
gebruikmakend van een plastische 		
dwarskrachtverdeling volgens 		
EN 1992-1-1:2011-01.
26

Het programma houdt voor vloerplaten
de dwarskrachten voor een eind- of
tussenoplegging aan. Gebaseerd op de
ingegeven afmetingen, belastingen en
de dwarskracht bij het oplegpunt
berekent het programma de dwarskrachtlijn. Vervolgens wordt de dwarskrachtberekening gemaakt volgens de
berekeningsmethode van Hegger/Roeser
en indien noodzakelijk de dwarskrachtwapening gekozen uit de HDBS deuvelstrips. Als alternatief kan ook direct de
dwarskracht of de benodigde dwarskrachtwapening worden ingegeven.
Indien de vloerplaat met bijvoorbeeld
een FE-programma berekend is en de
benodigde dwarskrachtwapening per
vierkante meter berekend is, kan deze
door het HDB-programma direct naar
HDB-S dwarskrachtwapening worden
omgerekend. Omgekeerd, indien de
dwarskracht bekend is, kan het
programma de dwarskracht controleren
volgens de methode van Hegger/Roesser
en eventueel de dwarskrachtwapening
kiezen.

De HDB-software kan zowel berekeningen
maken van oneindige vloeren alsmede
van vloersegmenten. Bovendien is de
invoer van meewerkende vloerbreedten
mogelijk. Deze kan eventueel worden
ingeschat of gekozen worden uit aanvullende bronnen, zoals brochure 240
uitgegeven door het Duitse Comité
voor gewapend beton (DAfStb, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton).
Als overige functie kan bij funderingsvoeten de dwarskrachtweerstand in de
buurt van buiten- en binnenwanden
worden bepaald. Hierbij zijn dezelfde
opties van toepassing als bij vloerplaten.
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Berekeningssof tware

Bewerkingsvenster

Download van Internet

Het bewerkingsvenster venster wordt
gebruikt voor de maatvoering, beschikbaar in 2D en 3D. De 2D-modus wordt
gebruikt voor het verplaatsen, verwijderen en toevoegen van de deuvelstrips.
Eventuele sparingen kunnen worden
verplaatst.

De laatste versie van het berekeningsprogramma vindt u op www.halfen.nl
en is gratis te downloaden. Op verzoek
controleert de HDB-software bij het
opstarten automatisch of er nieuwere
versies beschikbaar zijn.

Systeemvereisten voor de
HDB berekeningssoftware:
• Windows 10, 8.x, Windows 7
• Microsoft .NET Framework 4.6

Bestandsformaat DXF
Voor iedere berekende positie worden DXF-bestanden met bovenaanzicht,
doorsnede en maatvoering gegenereerd. Deze kunnen in de wapeningstekening
worden opgenomen.

Project: naam
Positie: 1
Aantal elementen per kolom = 10
HDB- 14 /215-2 /340 (85 / 170 / 85) HDB- 14 /215-2 /340 (85 / 170 / 85).

34

9

17

17

17

25

21

34

9

60

Afdrukken
Als resultaat van de berekening van de pons- of dwarskrachtwapening print het
HDB-programma de berekening en de daarbijbehorende tekening, stuklijsten en
eventueel bestellijsten.
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Type-keuze, bestelling, toebehoren

Bestelvoorbeelden HDB

Maatvoering
HDB deuvelstrip als
pons- en dwarskrachtwapening

cnom,o

dA
hA

dm

h

cnom,u

HDB systeemelement
2 of 3 ankers

Type

Ankermaat

Aantal Elementankers lengte L

HDB compleet element
kolom
Type

2 tot 10 ankers

Ankermaat

Aantal Elementankers lengte L

Ankerafstand

Eindafstand

normale situatie

HDB-F element
kolom

(in breedplaatschil)

HDB - F - 16 / 205 - 5 / 650 (100/100/150/150/150) cnom,u=2,5 cm
cnom,u

Type

Ankermaat

Aantal Elementankers lengte L

Ankerafstanden

Maat cnom,u
voor afstandhouder

variant

Montagetoebehoren

Klemstrip

Afstandhouder

28

Optioneel – niet altijd nodig. Wij adviseren voor een juiste
positionering van bovenaf te rekenen met 1,5 klemstrip per
HDB-element (zie pag. 29).

Benodigd voor het plaatsen indien de montagestrip aan
de onderzijde komt, bijv. bij complete HDB elementen.
Maat cnom,u komt overeen met de betondekking.
Typekeuze: zie pagina 29.

HDB KLEMSTRIP
Type

HDB ABST - 30
Type Maat
cnom,u

© 2020 · HDB 19-NL · www.halfen.nl
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Toebehoren

Bevestiging van de HDB/HDB-S elementen aan de wapening




HDB klemstrips zijn niet inbegrepen
bij de levering van de HDBelementen. Apart bestellen.
Toepassingsvoorbeeld

 Inbouw haaks op de bovenwapening:
zonder klemstrip, montagestrip staat haaks op de
bovenwapening
Wij adviseren voor een juiste positionering te rekenen met
1,5 klemstrip per HDB-element.
Opmerking:
Om overlappingen van de klemstrips te voorkomen, kunnen
deze op elke willekeurige positie aan de montagestrip
bevestigd worden.

 Inbouw evenwijdig aan de bovenwapening:
met HDB klemstrips
Omschrijving
HDB
klemstrip

Afmetingen
[mm]

Bestelnummer
0066.020-

-35/3×275

00001

Afstandhouder HDB ABST voor inbouw van onderaf

c nom,o
d

HDB ABST

HDB ABST

h
c nom,u

 Bij bestelling maat cnom,u opgeven
Wij adviseren 2 afstandhouders per
HDB-element bij inbouw van onderaf
te bestellen.

Markering maat
cnom op de
afstandhouder

Afstandhouder HDB ABST
Betondekking cnom,o en cnom,u
volgens EN 1992-1-1:2011-01 en
eventuele aanvullende landelijke
eisen; uitvoering KS = Kunststof

Omschrijving
Type - maat cnom,u [mm] 

Bestelnummer:
0066.010-

HDB ABST - 15/20

00001

HDB ABST - 25

00002

HDB ABST - 30

00003

HDB ABST - 35

00004

HDB ABST - 40

00005

Opslag en transport
Opmerking:
Bij opslag en transport van breedplaatvloeren dient de ponswapening in acht te worden genomen, omdat deze door de
hoogte boven de tralieliggers uit steekt.
De afstandhouders t.b.v. het opslaan van de elementen
dienen overeenkomstig te worden verhoogd.
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Verhoogde afstandhouders toepassen!
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HA L F E N H D B- F PO NS WAPE NING
Ponswapening in breedplaatvloeren

HALFEN HDB deuvelstrips – toepassing in breedplaatvloeren
HDB ponswapening in
breedplaatvloeren: montage
In breedplaatvloeren dient de HDB
ponswapening in omgekeerde volgorde
te worden aangebracht. Hierbij moeten
de afstandhouders HDB ABST toegepast
worden.
Er kunnen zowel HDB systeemelementen
als ook HDB complete elementen
worden toegepast.
Systeemelement,
bijv. 3-delig
element

In de betonfabriek: Montage van de
wapening en de HDB ponswapening in
de betonfabriek.

Op de bouwplaats: Breedplaatvloer
gereed voor het storten.

Afstandhouder
HDB ABST

HALFEN HDB-F deuvelstrips – ideaal voor toepassing in breedplaatvloeren
De deuvelstrips voor snelle inbouwtijden, ideaal voor geautomatiseerde systemen.

3
1

In de betonfabriek: HALFEN HDB-F deuvelstrips worden
achteraf van bovenaf aangebracht. De dubbelkopankers zijn
afzonderlijk te draaien, zodat de afstandhouder juist uitgericht
kan worden. De demontabele montagestrip ligt boven de
tralieliggers.
30

4
2

Op de bouw: Na het uitharden van de beton worden de
tweedelige montagestrips van HDB-F deuvels verwijderd.
Op de bouwplaats kan de bovenwapening nu zonder
belemmering geplaatst worden.
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Ponswapening in breedplaatvloeren

HALFEN HDB-F – productvoordelen, de cijfers
• Tot 50% snellere inbouwtijden
	Door het ontwerp van de HALFEN HDB-F deuvelstrips
kunnen de inbouwtijden in de betonfabriek tot 50% sneller
worden.
• Inbouw onafhankelijk van de overige wapening
	De HALFEN HDB-F deuvelstrip wordt achteraf van bovenaf
geplaatst. Daardoor kan de compleet benodigde onderwapening inclusief de tralieliggers probleemloos gelegd
worden.
• Demonteerbare montagestrippen
	De dubbelkopankers worden door 2 c-vormige plaatstalen
montagestrips met elkaar verbonden. Deze worden door
eenvoudig te verwijderen staaldraad of kunststof banden
exact op de plaats gehouden.

Productie van een vloerplaat met HALFEN HDB-F deuvelstrips.

• Draaibare ankers met afstandhouders
	De dubbelkopankers van de HDB-F deuvelstrips, die een als
beugel uitgevoerde afstandhouder hebben, zijn draaibaar
bevestigd in de montagestrip. Daardoor kunnen ze zó
gedraaid worden dat de beugel tussen de reeds aanwezige
wapening van de breedplaatvloer geplaatst kan worden.
De onderdekking cnom opgeven bij bestelling.
• Ideaal voor geautomatiseerde betonfabrieken
	Door de snellere inbouwtijden kan de productiviteit van
geautomatiseerde systemen beduidend verhoogd worden.
• Complete elementen
	De HALFEN HDB-F deuvelstrip word als compleet element
met 2 tot 8 ankers geproduceerd. Omdat bij productie van
breedplaatvloeren in de betonfabriek geen bovenwapening
geplaatst wordt, kunnen de complete elementen zonder
belemmering van bovenaf geplaatst worden.

HALFEN HDB-F deuvelstrips zijn probleemloos te plaatsen.

• Opmerking m.b.t. de berekening
	De ponsberekening is meestal hetzelfde als voor in het
werk gestorte vloeren en geprefabriceerde vloeren. Echter
de langsschuifkracht in geprefabriceerde vloerplaten moet
gecontroleerd worden volgens Eurocode 2, paragraaf 6.2.5
in combinatie met een eventuele nationale bijlage, en de
toe te passen dwarskrachtwapening moet worden bepaald.

Breedplaatvloer met deuvelstrips op de bouwplaats. De montagestrips
zijn verwijderd en de bovenwapening kan zonder belemmering geplaatst
worden.
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HDB-Z ponswapening in funderingen

Voordelen van HDB-Z elementen

Een stevige fundering
HALFEN HDB-Z ponswapening
De nieuwe HALFEN HDB-Z ponswapening
maakt het nu mogelijk om funderingen
nog efficiënter en economischer te
ontwerpen. Door de speciaal ontworpen
vorm en de meervoudige slipvrije
verankering kan een element gewapend
met HDB-Z aanzienlijk meer belasting
opnemen dan een fundering zonder
ponswapening.

Economisch
• Vermindering van de dikte van in het
werk gestorte en prefab funderingen,
besparing op materiaal en tijd
gedurende graven en bouwen
• Minder geconcentreerde spanningen
door geringere elementdikte
• Minder transportkosten voor prefab
funderingen

Maximale veiligheid

Betrouwbaarheid en kwaliteit

• Algemeen goedgekeurd volgens
DIBt Nr. Z-15.1-330
• HDB-Z met ankerdiameters van 10
t/m 16 mm
• Goedgekeurd voor funderingsplaten
en poeren vanaf een dikte van 230 mm
• Voor normaal beton, sterkteklasse
C12/15 t/m C50/60
• Voor statische en dynamische
belastingen

• Eenvoudig te plaatsen tussen de
wapening
• Blijft goed op zijn plaats tijdens het
storten
• Als een DIN ISO 9001 gecertificeerd
bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring
in de productie van HALFEN HDB
ponswapening leveren wij eersteklas
producten, de kwaliteit wordt constant
gecontroleerd zowel intern als door
externe partijen.

Voor het berekenen van funderingen stellen wij de HDB
software ter beschikking. Deze maakt het mogelijk handmatig
HDB-Z elementen met een diameter van 10 tot 16 mm te

32

kiezen of het genereert automatisch geoptimaliseerde HDB-Z
elementen. De actuele versie van deze HDB-software kunt u
gratis downloaden op www.halfen.nl

© 2020 · HDB 19-NL · www.halfen.nl

HA L F E N H D B- Z PO NS WA PE NING
HDB-Z ponswapening in funderingen

De situatie: funderingsplaten of poeren met kolommen

Plaatfunderingen en poeren worden,
net als vloeren, door kolommen
onderworpen aan ponsbelasting.
Hoge belastingen door de bovenliggende etages moeten veilig
overgebracht worden naar de vaste
grond.

Funderingsplaat

Poer

Het probleem: pons in de fundering rondom kolommen
tot verhoogde spanningen. Dit is gelijk
aan de pons die optreed in vloeren.
Net als bij vloeren is het nodig extra
wapening toe te passen als de
belasting VRd,c wordt overschreden.

Hoge geconcentreerde belastingen of
puntbelastingen op funderingsplaten
en poeren rondom kolommen leiden

De op te nemen belasting kan worden
verhoogd door verschillende maatregelen,
maar dit leidt vaak tot oneconomische
afmetingen of dure werkzaamheden.

Oneconomisch
Ingewikkelde en dure inbouw van
wapeningsbeugels

De oplossing: HALFEN HDB-Z ponswapening elementen
De gebogen HDB dubbelkopankers
bepalen de karakteristieke vorm van de
HDB-Z elementen. De beproefde
kopvorm aan het uiteinde van de staaf
en de ankerplaat tussen de Z-ankers
zorgt voor een slipvrije verankering in
de beton. Bovendien wordt de afschuifscheur meerdere keren door een HDB-Z

element doorkruist, zodat de tegenover
elkaar liggende delen van de scheur bij
elkaar gehouden worden. De sterkte
van het element wordt aanzienlijk
verhoogd in vergelijking met conventionele oplossingen. De "Z" -vorm blijkt
een effectieve vorm om afschuifscheuren
te beperken.

In vergelijking met conventionele
oplossingen, bijv. wapeningsbeugels,
kan de maximale belastingcapaciteit in
de drukzone (VRd,max) van de beton
tot 55% worden verhoogd, uitgaande
van hetzelfde funderingsontwerp.

HDB-Z ponswapening element

Afschuifscheur
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HDB-Z ponswapening in funderingen

Bestelvoorbeeld

C

Bestelvoorbeeld: afmetingen in [mm]

A

E

D

HDB-Z - 12 - 400 - 30 - 30


Type
Staafdiameter Ø (A)
Funderingshoogte hfound (E)
Betondekking, boven cnom,o (C)
Betondekking, onder cnom,u (D)

Berekeningsmethode

1. Controlemethode
Gelijk aan de pons- en dwarskrachtcontrole volgens
DIN EN 1992-1-1(EC2):
Controlemethode: VRd ≥ VEd,red ⋅ β
Belastingfactor β volgens DIN EN 1992-1-1
+ NA (D) constante belastingfactor:

Controle: VRd,c + ∆VEd < VED ⋅ β

3. Controle van de ponsweerstand met HDB-Z wapeningelementen volgens Z-15.1-330
VRd,c,HDB-Z =

1
1 2 ⋅ dm2
CRk,c
⋅ k ⋅ (100 ⋅ ρl) 3 ⋅ 0.57 ⋅ ƒck 2 ⋅
⋅ ucrit
acrit
γc

				
β
β
β
β

=
=
=
=

1,10 middenkolom (NA(D))
1,15 middenkolom (EN 1992-1-1)
1,40 randkolom
1,50 hoekkolom

2. Controle op pons zonder wapening
(Gelijk aan de HDB berekening volgens DIN EN 1992-1-1
voor bouwdelen in contact met grond)
VRd,c (EC2) =

k
CRk,c
γc
ρl
ƒck
dm
acrit
VRd,c
∆VEd
ucrit
34

1
u ⋅d 2
CRk,c
⋅ k ⋅ (100 ⋅ ρl ⋅ ƒck) 3 ⋅ 2 ⋅ crit m
acrit
γc

= 	Schaalverhouding gelijk aan het berekeningsconcept voor vloerplaten
= 0,15
= 1,5
= 	Verhouding van langswapening gelijk aan het
berekeningsconcept voor vloerplaten
= Karakteristieke betondruksterkte
= Gemiddelde effectieve hoogte
= 	Afstand van kolomrand tot periferie
= Max (vRd,c ; vmin ) ⋅ ucrit ⋅ dm
= Aangenomen gronddruk volgens DIN EN 1992-1-1
= Periferie (zie pagina 12)

> Vmin

3.1 Berekening van de belastbaarheid van het staal:
(Berekening van de belastingfactor van de HDB-Z elementen
in de eerste rij)
VRd,s = (3.2 ⋅ n1 + 1.6 ⋅ n2) ⋅ Øsw2 ⋅ ƒywd
=
n1
n2
=
Øsw =
ƒywd =
		

Aantal elementen in de eerste rij
Aantal elementen in de tweede rij
Diameter van de ponswapening
Vloeigrens van de ponswapening
= 435N/mm²

3.2 Totale belastbaarheid van de HDB-Z elementen
Bij gebruik van de HDB-Z-elementen is het toegestaan bij de
belastbaarheid van het staal 90% van de belastbaarheid van
de beton mee te tellen. De totale belastbaarheid wordt
bepaald door de volgende vergelijking:

Controle: VRd,cs = 0.9 ⋅ VRd,c,HDB-Z + VRd,s + β ⋅ ∆VEd ≥ β ⋅ VEd
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HDB-Z ponswapening in funderingen

Berekeningsmethode

4. Controle van de betonbelastbaarheid

6.

Minimale constructieve wapening

in de controle periferie uout
Volgens Z-15.1-330 moet een minimale wapening worden
toegepast. Deze wordt berekend voor de periferie u0,5dm en
moet binnen een afstand van 1.0 ⋅ dm worden aangebracht.

ulaatste rij
uout
ureductie
Areductie

0.3dm 0.5dm 0.5dm 1.3dm 0.2d m
A

Asw,min,1,0d =

ƒck
0.08
⋅
⋅ u0,5dm ⋅ dm
1.5
ƒyk

u0,5dm = periferie (0.5dm vanaf de kolomzijde)
ƒyk		
= k arakteristieke waarde voor de vloeigrens van het
betonstaal (HDB-Z elementen) = 500N/mm²

A

7. Plaatsing van HDB-Z elementen
De elementen moeten in het ponsgebied geplaatst worden
volgens de aangegeven afstanden:

vrij draaibaar
meetpunt

1.3dm
1.5dm
0.3dm 0.5dm 0.5dm 1.3dm

Doorsnede A-A

A

A

≤1
.2
5d

5d
.7
≤1

≤ 2.0dm

m

m

VRd,c,out = max {VRd,c ; Vmin}

≤ 0.75dm

uout

≤ 1.25dm

ureductie

≤ 1.75dm

ulaatste rij

0.2dm

≤ 2.0dm

Controle: VRd,c,out + β ⋅ ∆VEd ≥ β ⋅ VEd

5. Maximale belasting van de drukstaven
Horizontale ruimte tussen de elementen:
VRd,max = amax ⋅ VRd,c,HDB-Z
αmax
= 2,35 voor dm ≤ 1.0 m
αmax
=	1,50 voor dm > 1.6 m; tussenliggende waarden
mogen geïnterpoleerd worden

Doorsnede A-A

0.3dm 0.5dm 0.5dm 0.5dm

Controle: VRd,max + β ⋅ ∆VEd ≥ β ⋅ VEd
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Wereldwijde contacten voor Leviat:
Australië
Leviat
98 Kurrajong Avenue,
Mount Druitt Sydney, NSW 2770
Tel.: +61 - 2 8808 3100
E-mail: info.au@leviat.com
België
Leviat
Borkelstraat 131
2900 Schoten
Tel.: +32 - 3 - 658 07 20
E-mail: info.be@leviat.com
China
Leviat
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No. A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District
Beijing · P.R. China 100020
Tel.: +86 - 10 5907 3200
E-mail: info.cn@leviat.com
Duitsland
Leviat
Liebigstraße 14
40764 Langenfeld
Tel.: +49 - 2173 - 970 - 0
E-mail: info.de@leviat.com
Filipijnen
Leviat
2933 Regus, Joy Nostalg, ADB
Avenue,
Ortigas Center, Pasig City
Tel.: +632 - 957 - 6381
E-mail: info.ph@leviat.com

India
Leviat
309, 3rd Floor, Orion Business Park
Ghodbunder Road, Kapurbawdi,
Thane West, Thane,
Maharashtra 400607
Tel.: +91 - 22 2589 2032
E-mail: info.in@leviat.com
Italië
Leviat
Via F.lli Bronzetti 28
24124 Bergamo
Tel.: +39 - 035 - 0760711
E-mail: info.it@leviat.com
Maleisië
Leviat
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59
Kota Kemuning,
40460 Shah Alam Selangor
Tel.: +603 - 5122 4182
E-mail: info.my@leviat.com
Nederland
Leviat
Oostermaat 3
7623 CS Borne
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49
E-mail: info.nl@leviat.com
Nieuw-Zeeland
Leviat
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,
Christchurch 8022
Tel.: +64 - 3 376 5205
E-mail: info.nz@leviat.com

Finland
Leviat
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg / Schweden
Tel.: +358 (0)10 6338781
E-mail: info.fi@leviat.com

Noorwegen
Leviat
Vestre Svanholmen 5
4313 Sandnes
Tel.: +47 - 51 82 34 00
E-mail: info.no@leviat.com

Frankrijk
Leviat
18, rue Goubet
75019 Paris
Tel.: +33 - 1 - 44 52 31 00
E-mail: info.fr@leviat.com

Oostenrijk
Leviat
Leonard-Bernstein-Str. 10
Saturn Tower, 1220 Wien
Tel.: +43 - 1 - 259 6770
E-mail: info.at@leviat.com
Polen
Leviat
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan
Tel.: +48 - 61 - 622 14 14
E-mail: info.pl@leviat.com

Singapore
Leviat
14 Benoi Crescent
Singapore 629977
Tel.: +65 - 6266 6802
E-Mail: info.sg@leviat.com
Spanje
Leviat
Polígono Industrial Santa Ana
c/ Ignacio Zuloaga, 20
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel.: +34 - 91 632 18 40
E-mail: info.es@leviat.com
Tsjechië
Leviat
Business Center Šafránkova
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5
Tel.: +420 - 311 - 690 060
E-mail: info.cz@leviat.com
Verenigd Koninkrijk
Leviat
A1/A2 Portland Close
Houghton Regis LU5 5AW
Tel.: +44 - 1582 - 470 300
E-mail: info.uk@leviat.com
Verenigde Staten van Amerika
Leviat
6467 S Falkenburg Rd.
Riverview, FL 33578
Tel.: (800) 423-9140
E-mail: info.us@leviat.us
Zweden
Leviat
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Tel.: +46 - 31 - 98 58 00
E-mail: info.se@leviat.com
Zwitserland
Leviat
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen
Tel.: +41 - 44 - 849 78 78
E-mail: info.ch@leviat.com
Voor niet vermelde landen
E-mail: info@leviat.com

Leviat.com

Opmerkingen bij deze catalogus
© Beschermd door copyright. De constructietoepassingen en gegevens in deze publicatie zijn slechts indicatief. Voor elke situatie moeten
de werkdetails van het project worden toevertrouwd aan voldoende gekwalificeerde en ervaren personen. Hoewel bij het opstellen van deze
publicatie de grootst mogelijke zorg is besteed om ervoor te zorgen dat alle adviezen, aanbevelingen of informatie nauwkeurig zijn, aanvaardt
Leviat geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onnauwkeurigheden of drukfouten. Technische en constructieve wijzigingen
zijn voorbehouden. Met een beleid van continue productontwikkeling behoudt Leviat zich het recht voor om het ontwerp en de specificaties van
het product op elk moment te wijzigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leviat:

Leviat
Oostermaat 3 | 7623 CS Borne
Postbus 1 | 7620 AA Borne
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49
E-mail: info.nl@leviat.com

Afdeling Beton
Leviat | Oostermaat 3 | 7623 CS Borne
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49, E-mail: beton.nl@leviat.com

Afdeling Gevel
Leviat | Oostermaat 3 | 7623 CS Borne
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49, E-mail: gevel.nl@leviat.com

Voor informatie over de gecertificeerde managementsystemen zie www.halfen.nl
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