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Berekeningsnota conform de normen NBN EN 12810 en EN 12811
Deze nota mag enkel in zijn geheel gekopieerd worden.
O. ref.

S09.138

A – Berekeningsnota Steiger
1) Classificatie van de steiger:

STEIGER EN 12810 – 2N – SW12 / 257 – H2 – A - LA

Max. optredende overlast

1

1,5kN/m²

Geen “Drop Test” uitgevoerd

klasse

Conform:

2

Tabel 3 van EN 12811-1:2003

N

Tabel 1 van EN 12810-1:2003
Tabel 1 van EN 12811-1:2003

Steiger breedte voor
werkplatform

1,40m

SW12

Afstand tussen staanders

2,57m

257

Vrije werkhoogte tussen twee
werkvloeren

2,00m

H2

Tabel 2 van EN 12811-1:2003

A

Tabel 1 van EN 12810-1:2003

LA

Tabel 1 van EN 12810-1:2003

Niet bekleedde steiger
Verticale toegangsmogelijkheid

Ladder

2) Algemene eigenschappen van de steiger:
Lengte:

= 2,57m

Breedte:

= 1,400

Werkhoogte:

0,5m + 19x 2,0m

Vrije hoogte boven werkvloer per verdiep:

= 38,50m
= 2,00m

Conform de specificaties, zoals vermeld in § 5.2 van EN 12811-1:2003.

1

Zie ook 5) Belastingen

Berekeningsnota AFIX STEIGER EN 12810 – 2N – SW12 / 257 – H2 – A - LA

2/17

3) Opbouw van de structuur
 Het betreft een stalen skeletbouw, bestaande uit stalen buizen met diameter 48,3mm en
wanddikte 3,2mm, conform § 6.2.2 van EN 12810-1:2003.
 Staalkwaliteit:
 Afmetingen:
− Voetspindel:

St 52-3, overeenkomend met AE355

stalen buizen met lengte max. 0,5m. Deze worden
zo minimaal mogelijk uitgeschoven.

−

Verticale staanders:

opgebouwd uit stalen buizen met lengte 2,00m

−

Bovenste verticale staanders:

stalen buizen met lengte 3,00m (2,00m werkhoogte
+ 1,00m borstwering (boven laatste werkvloer))

−

Horizontale liggers:
Evenwijdig met gevel:

stalen buis met lengte 2,57m

Loodrecht op gevel:

stalen buis met lengte 1,40m

Diagonaal:

geplaatst in de hoeken van de verticale staanders
en de horizontale liggers, zowel loodrecht als
evenwijdig met de gevel.

−

 De opbouw van de structuur is conform de specificaties in Tabel 2 van EN 128101:2003 en EN 10219-2.
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4) Randvoorwaarden
 De voeten kunnen geen negatieve verticale kracht opnemen. Aangenomen wordt dat
de constructie aangezet wordt op draagkrachtige ondergrond dewelke de reacties
vermeld in bijlage 6 – § 17 kunnen opnemen (vermeld in kN).
 Aangenomen wordt dat de horizontale reacties in de muur kunnen opgenomen worden
door de bevestigingswand (bijlage 6 – § 16).
 De horizontale liggers worden scharnierend beschouwd tussen de verticale staanders.
 De diagonalen worden scharnierend beschouwd tussen de verticale staanders.
 Het nazicht werd uitgevoerd voor een stelling zonder zeilen2. Voor het gebruik van
een stelling met zeilen dient een afzonderlijke windberekening uitgevoerd te worden.
 Er worden verbindingen (ankers) voorzien tussen de steiger en de omgeving:
o

Inplanting (zie ook bijlage 6):

Aanduiding anker in de geometrie

o



Maximale verticale tussenafstand:

4,00m



Ankers steeds zoveel mogelijk ter hoogte van de kruising staanders /
dwarsliggers



Conform de specificaties van in § 7.2.3.2 van EN 12810-1:2003

Deze kunnen zowel positieve als negatieve reacties opnemen in het horizontaal
vlak (zowel evenwijdig met de gevel als loodrecht op de richting van de gevel).

 De verticale staanders worden beschouwd als een doorlopende ligger. Dit is een
benadering van de werkelijke verbinding van buis-in-buis met een pen- gat verbinding,
conform § 10.2.3 – 1.1.1.1 van EN 12811-1: 2003.
 Er werd rekening gehouden met de verbindingen van de trappen aan de korte liggers
(L=140cm), zodat per verdiep een stijf geheel ontstaat.

2

Zie ook 1) Classificatie van de steiger
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5) Belastingen
Volgende belastingen grijpen aan, zoals gedefinieerd in Tabel 3 van EN 12811-1:2003.
We controleren of de steiger voldoet aan de belastingen, opgegeven voor klasse 2
steigers en de waarden voor “access routes” (conform § 6.2.4 van EN 12811-1). Deze
steiger dient voor toegang tot het werkplatform volgens Annex A van het vroegere HD
1000.
 Permanente belasting:
Eigen gewicht stalen vlonder / trap = 250N/m²
zoals gedefinieerd in EN 12811-1:2003, § 6.2.1 a)
 Mobiele belasting:
Volgens Tabel 3 van EN 12811-1:2003 bedraagt de eenparig verdeelde mobiele
belasting 1,5kN/m² voor steigers van klasse 2.
Conform § 6.2.4 (toegang tot het werkplatform) dient een eenparige belasting van
1,0kN/m² voorzien over de bovenste zone van 10m, overeenkomend met 5 niveaus.
Deze laatste belasting is het meest nadelig en wordt derhalve weerhouden.
 Windbelasting:
We beschouwen een uniforme windbelasting conform § 6.2.7.4.2 van EN 12811-1.
§ 6.2.7.4.2 van EN 12811-1 bepaalt de windbelasting als 0,2kN/m². Aangezien de
norm handelt over steigers tot 25m, nemen we voor de steiger een windbelasting van
1kN/m², conform Eurocode 1.
De windbelasting grijpt aan op de geprojecteerde oppervlakte van de staalstructuur.
De bijkomende windbelasting met een hoogte van 400mm, ter simulatie van eventueel
gestapeld materiaal of materieel op het werkvlak (zie ook § 6.2.7.4.2 van EN 12811-1),
wordt niet in gerekend gebracht omdat het een trappentoren is. Deze dient enkel om
personen zich verticaal te laten bewegen.
Deze windbelasting is afhankelijk van de geografische ligging en derhalve dient de
berekening opnieuw uitgevoerd indien de werkelijke windbelasting de aangenomen
waarde overschrijdt.

6) Berekening
 De berekening werd uitgevoerd volgens de staalnorm Eurocode 3.
 De in bijlage gevoegde resultaten (zie bijlage 6 § 1 tem 16) zijn de meest nadelige.
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7) Besluit en bemerkingen
 De horizontale uitwijking van elk werkplatform, onderworpen aan de belastingen,
zoals vermeld in 5) Belastingen is nooit groter dan 1/100ste van zijn overspanning,
conform § 6.3.1 van EN 12811-1:2003.
 Alle uitwijkingen blijven beperkt tot onder 1/300 van de lengte van de liggers, conform
Eurocode 3.
 De spanningen in de overige buizen voldoen ruimschoots aan de toegelaten spanning
in staal, conform Eurocode 3.

De structuur voldoet aan alle opgelegde eisen inzake
vormverandering (alle randvoorwaarden in acht nemende).

stabiliteit

en

Deze nota kan enkel beschouwd worden als een berekeningsnota voor de
beschouwde elementen (onder de gegeven belastingen en randvoorwaarden, zie
de respectieve punten) voor de NBN EN 12810 en EN 12811.
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B. Nazicht leuning

1) Algemene eigenschappen van de leuningen:
 Lengte:

2,57m

 Buitendiameter:

48,3mm

 wanddikte:

3,2mm

 Staalkwaliteit:

St 52-3, overeenkomend met AE355

 De leuning is conform de specificaties in Tabel 2 van EN 12810-1:2003.

2) Randvoorwaarden
 De horizontale ligger (leuning) wordt beschouwd als dragend van verticale staander
tot verticale staander.

3) Belastingen
 Belasting conform § 6.2.5.1 EN 12811:
Puntlast van 1,25kN in de meest nadelige positie (in ons geval in het midden van de
overspanning) en verticaal naar onder gericht.

 Belastingscombinaties:
De beschouwde belastingscombinaties zijn:
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4) Berekening
 De berekening werd uitgevoerd volgens de staalnorm Eurocode 3.

Geometrie van de leuning en optredende puntlast = 1,25kN

5) Besluit en bemerkingen
 De uitwijking van de leuning onder de puntlast blijft onder 35mm, conform § 6.3.2 van
EN 12811-1:2003. Max. uitwijking = 19mm, zie figuur op volgende pagina:
 De uitwijking ten opzichte van de originele as is kleiner dan 300mm, zoals opgegeven
in § 10.3.3.4 van EN 12811-1:2003. Max. uitwijking = 19mm, zie figuur op volgende
pagina:
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Doorbuiging in y-richting [mm]
Max: 19mm

 De spanningen (max 200N/mm² tgv belastingscombinatie EC-UGT4) zijn steeds lager
dan de toegelaten spanning in staal, conform Eurocode 3.

Algemene staalcontrole – uitputting van het staal (81% van toelaatbaar)

De leuning voldoet aan alle opgelegde eisen inzake stabiliteit en vormverandering.
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C – Nazicht werkvloer – enkel bovenste platform
1) Algemene eigenschappen van de werkvloer:
 Lengte:

variabel (zie ook bijlage 14)

 doorsnede:

zie figuur

2) Nazicht toelaatbare verdeelde belasting vloerprofiel

toelaatbare verdeelde belasting vloerprofiel - doorbuiging 1/300

belasting kN/m

100

10

30
00

28
00

26
00

24
00

22
00

20
00

18
00

16
00

14
00

12
00

10
00

80
0

1

lengte mm
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3) Nazicht toelaatbare puntbelasting in het midden van het vloerprofiel

toelaatbare puntbelasting midden vloerprofiel - doorbuiging
1/300

belasting N

100000

10000

30
00

28
00

26
00

24
00

22
00

20
00

18
00

16
00

14
00

12
00

10
00

80
0

1000

lengte mm

4) Nazicht vereisten voormalige HD 1000
-

De stalen loopvlakken hebben een ruw oppervlak, conform HD 1000, 10.1.1:

-

De werkvloer wordt geplaatst onder een stalen plaat, zodat deze niet kan
verplaatst worden door wind, conform HD 1000, 10.1.1.
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Hierbij worden 20 bijlagen gevoegd (B1- B20) met volgende resultaten:
-

B1: Technische tekening van de voetspindel

pag 12

-

B2: Mogelijke afmetingen verticale staanders

pag 13

-

B3: Mogelijke afmetingen horizontale liggers

pag 14

-

B4: Mogelijke afmetingen werkvloeren

pag 15

-

B5: Knoopverbindingen

pag 16

-

B6: Invoer steiger in rekenpakket
(1)

Inhoudsopgave

(2)

Bovenaanzicht

(3)

Geometrie onderste 2 vakken

(4)

Geometrie 2 opeenvolgende vakken

(5)

Geometrie bovenste 2 vakken

(6)

Geometrie volledige structuur

(7)

Aanduiding verankeringen aan achterliggende structuur

(8)

Permanente overlast op alle verdiepen

[kN/m]

(9)

Windbelasting op all verdiepen – loodrecht op gevel

[kN/m]

(10)

Windbelasting op all verdiepen – evenwijdig op gevel

[kN/m]

(11)

Mobiele belasting op de bovenste 10m

[kN/m]

(12)

Belastingsgevallen

(13)

Belastingscombinaties

(14)

Maximale ratio

(15)

Maximale vervormingen

(16)

Maximale reacties t.h.v. verankering

UGT

[kN]

(17)

Steunpuntreacties aan de voet

UGT

[kN]

[mm]

Ter info:
GGT = Gebruiksgrenstoestand: De overlasten worden niet gepondereerd. In deze
toestand dient nagegaan te worden of de doorbuiging – uitwijking van de
constructie niet te groot is. (hierbij gelden eveneens andere spanningscontroles)
UGT

= Uiterste grenstoestand: De overlasten worden gepondereerd met hun
corresponderende ponderatiefactor (zie hoger). Hier werd nagezien of het
materiaal niet uitgeput wordt.

#bijlagen: 6 (exclusief deze)
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Bijlage 1:
Technische tekening van de voetspindel.
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Bijlage 2:

Mogelijke afmetingen verticale staanders
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Bijlage 3:

Mogelijke afmetingen horizontale liggers
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Bijlage 4:

Mogelijke afmetingen werkvloeren
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Bijlage 5:

Knoopverbindingen

De knoopverbinding is uit te voeren dmv het vastkloppen van een stalen spie.
De horizontale liggers worden zo verbonden met de verticale staanders en er is geen
speling op de verbinding.
De verbindingsmethode maakt het mogelijk max. 4 horizontale liggers + max. 4
diagonalen te verbinden met de verticale staander, in 1 knoop.
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