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BEREKENINGSNOTA (model) 
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Berekeningsnota voor BALK B1 
 
functie : Vloer belasting : 3 ton per lopende meter steunpunten : 2 
doorbuiging : 1/600 van de overspanning: 370 inclusief opleg 
Het totaal gewicht dat door de overspanning gedragen wordt is 10.2 ton. 
Volgende stalen liggers komen in aanmerking: 

 

 

HEA 200: Afmetingen in mm: h=190, b=200, a=6,5, e=10, r=18, h1=134 
Gewicht 42,3 kg/m, Sectie 53,8 cm2, Oppervlakte 1,14 m2/m, 26,8 m2/t 
Totaal gewicht van deze stalen ligger inclusief opleg 2 x 150 mm (totale lengte 370 
cm): 155.4 kg 

 
HEB 180: Afmetingen in mm: h=180, b=180, a=8,5, e=14, r=15, h1=122 
Gewicht 51,2 kg/m, Sectie 65,3 cm2, Oppervlakte 1,03 m2/m, 20,3 m2/t 
Totaal gewicht van deze stalen ligger inclusief opleg 2 x 150 mm (totale lengte 370 
cm): 188.7 kg 

 
IPE 240: Afmetingen in mm: h=240, b=120, a=6,2, e=9,8, r=15, h1=190 
Gewicht 30,7 kg/m, Sectie 39,1 cm2, Oppervlakte 0,921 m2/m, 30 m2/t 
Totaal gewicht van deze stalen ligger inclusief opleg 2 x 150 mm (totale lengte 370 
cm): 111 kg 

 
HEM 140: Afmetingen in mm: h=160, b=146, a=13, e=22, r=12, h1=92 
Gewicht 63,2 kg/m, Sectie 80,6 cm2, Oppervlakte 0,835 m2/m, 13,2 m2/t 
Totaal gewicht van deze stalen ligger inclusief opleg 2 x 150 mm (totale lengte 370 
cm): 233.1 kg 
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Berekeningsnota voor KOLOMMEN K1/K2 
 
Functie: Vloer/muur/dak/steunbalken: Het totaalgewicht dat door de kolom gedragen wordt is 5 ton.  
Volgende stalen kolommen komen in aanmerking: 
Kokerprofiel 100 mm x 100 mm x 6 mm: dikwandig kokerprofiel + voetplaat 200 x 200 x 10 mm 
Kokerprofiel 120 mm x 120mm  x 4 mm: dunwandig kokerprofiel voetplaat 200 x 200 x 10 mm 

 
Advies voor RAVEELIJZERS 
Als de schouwmantels worden gesloopt moeten de draagrichtingen gecontroleerd worden van de vloerplaten. Afhankelijk van de draagrichting 

van de vloerplaten en/of welfsels dienen raveelijzers te worden geplaatst. 

 

Identificatie 

• Type element: F130 of F170 

• Oplegpunten: links, rechts of beide. Voor de bepaling van linkse of rechtse oplegging wordt vanuit de opening naar het raveelijzer 

gekeken (zie tekening). 

• Lengte:  voor dubbele oplegging: de dagmaat 

• voor linkse of rechtse opleg: de dagmaat + opleg op de muur (standaard 10 cm) 

• Dit geeft voor een dagmaat van 600mm met elementen F130-600 het volgende resultaat: 

• Dubbele opleg welfsel: F130- L600R 

• Dubbele opleg muur: F130 – 800 (niet getekend) 

• Linkse opleg: F130 – L700  

• Rechtse opleg:  F130 – 700Ra 
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PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 

 
Advies van de plaatsing van steunbalken en kolommen: 

• Stap 1: Aankoop balken en kolommen en levering ter plaatse. Staalkwaliteit en schema in bijlage. 
• Stap 2: Stutten of schroefstempels plaatsen. De schroefstempels moeten in uitgetrokken stand een 

draagkracht hebben van minstens 10 kN . Voordat men de muur begint weg te breken, moet men 
de bovenliggende vloer of dakstructuur en de onderliggende vloer goed ondersteunen met in de 
hoogte verstelbare stutten. Zet die stutten niet rechtstreeks op de vloer, maar leg er een houten 
balk met een dikte van minstens 60 mm en een breedte van minstens 180 mm onder om het 
gewicht over de vloer te verdelen. Volg dezelfde aanbeveling bovenaan tussen de stutten en het 
plafond. 

• Stap 3: Gat maken: Gebruik manuele of mechanische hamer en beitel om een eerste opening te 
creëren en slijp dan de opening verder uit met een slijpschijf. Of zaag de opening uit met een 
steen- of betonzaag. Doe dit zo voorzichtig mogelijk om scheuren in de muur te voorkomen.  

• Stap 4: Asselets plaatsen: Nadat de opening gemaakt is, plaatst men de asselets waterpas 
(loodrecht) links en rechts op de plaats van de opleg. Zorg voor voldoende speling om de 
steunbalk te plaatsen. De voegen voor de speling moeten achteraf opgevuld worden met 
hardhouten spieën en cement. Het cement moet beantwoorden aan de materiaaleisen in bijlage. 

• Stap 5: Steunbalk plaatsen: Gebruik een krachtarmlift voor het heffen en tot op de millimeter 
nauwkeurig plaatsen van de steunbalk. Plaats de steunbalk waterpas op de kolommen. Las de 
steunbalk op minstens 2 plaatsen per kolom. Als lastechniek kan zowel elektrisch booglassen 
gebruikt worden met een afsmeltende elektrode of MIG/MAG lassen (Metal Inert Gas / Metal 
Active Gas).  

• Stap 6: Verwijder de spieën en de stutten pas nadat het cement is uitgehard. De spieën kunnen 
opgekit worden met cement. 

U kan eventueel stap 4 en stap 5 omwisselen. Deze omwisseling biedt de mogelijkheid om de steunbalk 
omhoog te tillen met een krachtarmlift die enkel verticaal kan tillen. Vooraleer de kolommen geplaatst 
worden moet de steunbalk gestut worden door minstens vier stutten of schroefstempels. De 
schroefstempels moeten in uitgetrokken stand een draagkracht hebben van minstens 10 kN .  
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