
 

  
 
 
 
 

  
 

 

Eigenschappen betonstaal 
B500A/B/C 

 

 

Deze informatie is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden of 

onvolkomenheden is voorkomen, dan aanvaardt Betonstaal.nl geen aansprakelijkheid voor de eventuele 

gevolgen hiervan. [bron: NEN 6008:2008] 
  

Betonstaalsoort B500A B500B B500C 

Oppervlak glad, gedeukt, 

geribd 

gedeukt, geribd geribd 

Leveringsvorm rollen, staven, gepuntlaste 

wapeningsnetten, tralieliggers 

rollen, staven, gepuntlaste 

wapeningsnetten 

Nominale middellijn 

[mm] 

4 - 16 6 - 50 6 – 50 

Min. vloei/rekgrens Re 

[MPa] 

500 500 500 

Re,act/Re,nom < 1,25 

Min. verhouding Rm/Re 1,05a 1,05 1,15c; <1,35 

Min. rek bij max. 

belasting Agt [%] 

3,0a,b 5,0b 7,5b,c 

Min. vermoeingssterkte  

2σad   [MPa] 

100 d ≤ 28 mm : 175 

d > 28 mm : 145 

d ≤ 28 mm : 175 

d > 28 mm : 145 

Min. afschuifkracht 

- gepuntl.wap. Fs 

- tralieliggere Fw/d [kN] 

 

 

0,25 x An x Re 

0,25 x Ao/b x Re,o/b  

of 

0.6 x Ad x Re,d  

 

0,25 x An x Re 

0,25 x Ao/b x Re,o/b 

of  

0,6 x Ad x Re,d 

 

0,25 x An x Re 

nvt  

 

Tolerantie nominale 

middellijn [%] 

+/- 4,5 +/- 4,5 +/- 4,5 

Chem. samenstelling 

[massa %] 

C < 0,22, etc 

Ceq < 0,50 

C < 0,22, etc 

Ceq < 0,50 

C < 0,22, etc 

Ceq < 0,50 

Min. relatieve opp.  

dwars-rib(deuk),fR/Pf 

d = 4,0 – 6,0: 0,039 d = 9,0 – 10,5: 0,052 

d = 6,5 – 8,5: 0,045 d = 11,0 – 50 : 0,056 

a) Rm/Re1,03 en Agt 2,0 voor middellijnen ≤ 5,5 mm  
b) Agt voor rollen + 0,5 % 
c) Rm/Re min. 1,13 en Agt 7,0 % voor middellijnen ≤ 12 mm  
d) Maximum spanningsrimpel 2σa bij bovenspanning 0,6 Re,k (300 MPa) en 1 miljoen spanningswisselingen.  
Voor gepuntlaste wapeningsnetten B500B en B500C bedraagt 2σa minimaal 100 MPa. Voor vanaf rol gerichte 
producten bedraagt 2σa mininmaal 100 MPa, tenzij voor de toegepaste maximale diameter en betreffende 
richtmachine(type) statistisch een hogere waarde (≤ 175 MPa) is aangetoond. 
e) Bij tralieliggers moeten de onderstaven voldoen aan B500A en/of B500B met de fR/P-eis. De bovenstaven en 
diagonalen mogen betonstaal zijn met alleen de eisen van Re,d en de chemische samenstelling. 
f) Voor rollen fR (geribd) + 15 %, fP (gedeukt) + 5 %. Geen eis voor zwak geprofileerd/gedeukt betonstaal 
(tralieliggers). 


