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Inleiding 

Het maken van detailberekeningen van geboute en gelas-

te staalverbindingen kost vaak veel tijd. Door de vele te 

controleren onderdelen is het ontwerpen van een opti-

maal detail een tijdrovende bezigheid. Hierdoor wordt 

vaak gekozen voor een sterke vereenvoudiging van de 

berekening of een standaard oplossing waardoor de kans 

groot is dat de verbinding onnodig over-gedimensioneerd 

wordt.  

Matrix Software biedt u dé oplossing aan om op zowel 

een snelle als een economische wijze verbindingen te 

ontwerpen en te berekenen. Het programma is leverbaar 

als volledige 32-bits applicatie voor alle Windows bestu-

ringssystemen. 

 
 

Toepassingsgebied 

In het programma Staalverbindingen kunnen geboute of 

gelaste verbindingen worden berekend aan de hand van 

de uitgebreide en ten dele zeer complexe rekenregels 

volgens laatste Eurocode. 

Het programma werkt zowel controlerend als geome-

trisch ontwerpend. Middels het handige virtuele 3D-

model kan tijdens het ontwerp de invoer volledig grafisch 

worden gevolgd, waardoor inzicht in het onderdeel van 

de verbinding wordt vergroot. 

 
De berekening wordt uitgevoerd volgens de rekenregels, 

als omschreven in gekozen norm, waarbij rekening kan 

worden gehouden met de plastische  eigenschappen van 

het materiaal. Hierdoor kan de verbinding nog verder 

worden geoptimaliseerd. 

De mate van uitvoer kan door de gebruiker worden be-

paald en varieert tussen een korte samenvatting en een 

zeer uitgebreide uitvoer waarbij tot in details ingegaan 

wordt op de berekening. Hierdoor is de uitvoer uitermate 

geschikt voor de controlerende instanties. 

 

Mogelijkheden 

Het programma maakt onderscheid tussen de volgende 

verschillende soorten verbindingen: 

 
Geboute kopplaatverbindingen 

 Kolom-Ligger / Ligger-Kolom 
  L-verbinding 
  T-verbinding (symmetrisch / asymmetrisch)  
  X-verbinding (symmetrisch / asymmetrisch) 

 Stuikverbinding 

 Voetplaatverbinding 

 Ligger-Dwarsdrager 
Gelaste verbindingen 

 Kolom-Ligger / Ligger-Kolom 
  L-verbinding 
  T-verbinding (symmetrisch / asymmetrisch)  
  X-verbinding (symmetrisch / asymmetrisch) 

Buisverbindingen (vakwerkliggers) 

 X-verbinding 

 TY-verbinding 

 KN-verbinding 

 KT-verbinding 
Hoekstaalverbindingen: 

 Ligger-dwarsdrager (1-zijdig / 2-zijdig) 

 Kolom-ligger (1-zijdig / 2-zijdig) 

 Windverband met schetsplaat 

 Windverband gekoppeld aan knie-verbinding 
 

Invoer 

Het programma kenmerkt zich door een eenvoudige en 

overzichtelijk invoer van de geometrie en belastingen. De 

invoer wordt ondersteund door de dynamische tekenmo-

dule, waardoor elke wijziging direct visueel in beeld wordt 

gebracht. Door zo veel mogelijk gebruik te maken van een-

zelfde invoerscherm, is de inwerktijd kort en wordt een-

duidigheid in de programmatuur verkregen. 

Dynamische tekenmodule 

De grafische tekenmodule is direct gekoppeld aan de in-

voermodule waardoor elke wijziging in de invoer direct 

verwerkt wordt en zichtbaar wordt in de tekening. Dit ver-

hoogt het inzicht en verlaagt de kans op fouten.  

De tekenmodule is voorzien van uitgebreide zoom- en prin-

topties. Hierdoor is het mogelijk het detail op schaal af te 

drukken en te voorzien van project- en bedrijfsgegevens. 

Geometrisch ontwerpend 

Indien door de gebruiker gewenst zal het programma voor-

stellen doen voor o.a. de plaatsing van de bouten, afme-

ting kopplaten, verstijvingen en profielraveling. Dit in com-

binatie met de geometriecontrole tijdens de berekening 

leidt er toe dat het niet langer meer nodig is de geometri-

sche randvoorwaarden te controleren.  
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Berekening 

De controle van de staalverbinding bestaat uit vier com-

ponenten, te weten geometrie-, sterkte-- rotatiestijfheid- 

en capaciteit-controle. 

 

Geometriecontrole 

Alvorens de verbinding op sterkte te controleren, worden 

eerst de afmetingen van verbindingselementen gecontro-

leerd op juistheid. Hierbij wordt o.a. gekeken of aan de 

minimale en maximale boutafstanden wordt voldaan, de 

lasdikten voldoende zijn, enz. Wanneer blijkt dat een in-

gevoerde afmeting niet voldoet aan de voorschriften 

wordt de gebruiker gewaarschuwd en in de gelegenheid 

gesteld de betreffende waarde aan te passen aan het 

voorstel van het programma. 

Sterkte controle van de verbinding 

De verbindingsonderdelen en de aansluitende construc-

tieonderdelen worden getoetst op sterkte volgens TGB 

1990 en Eurocode. 

 minimale en maximale boutafstanden  

 maximale boutgrenskrachten 

 capaciteit van de trekzone 

 capaciteit van de drukzone 

 capaciteit van de afschuifzone 

 dwarskrachtcapaciteit  

 grensmoment van de verbinding 

 eindcontrole ligger-liggerverbinding 

 Rotatiestijfheid van de verbinding 

Door het bepalen van de rotatiestijfheid van de verbin-

ding kan de stijfheid van de verbinding worden geclassifi-

ceerd.  

Rotatiecapaciteit van de verbinding 

De plasticiteitstheorie bij raamwerkberekeningen mag al-

leen worden toegepast indien voldoende rotatiecapaci-

teit van de verbindingen aanwezig is, zodat er sprake is 

van een plastisch scharnier. 

 
 

Uitvoer 

Na het uitvoeren van de berekening verschijnt een samen-

vatting in beeld. Hierin zijn direct af te lezen of het detail 

voldoet, de aanwezige momentcapaciteit en de rota-

tiestijfheid. Indien gewenst kan nu worden gekozen voor 

een detail uitvoer. Deze uitvoer kan naar een bestand of 

rechtstreeks naar de printer worden gestuurd.  

De uitvoer wordt opgenomen in een interne of externe 

tekstverwerker. Binnen deze tekstverwerker is de tekst 

met de bekende plak- en knipfuncties te bewerken, zodat 

lettertype, opmaak en indeling volledig door de gebruiker 

kunnen worden bepaald.  

Indien de voorkeur uitgaat naar Microsoft Word, is dit zon-

der problemen mogelijk.  

 

 

Numerieke uitvoer 

De numerieke uitvoer bestaat uit het weergeven van: 

 invoergegevens 

 detailgegevens rekenregels, inclusief weergave van de 

gebruikte formules en artikelen. Dit geeft meer inzicht 

in de toegepaste rekenmethodiek en is een handig 

hulpmiddel bij het optimaliseren van het detail 

 unity checks, als samenvatting van het bovenstaande 

Afhankelijk van de wensen van de gebruiker is de lengte 

van de uitvoer te beïnvloeden. De uitvoer onderscheidt 

zich dan door het wel of niet weergeven van detailinforma-

tie. 

Grafische uitvoer 

Na de berekening wordt de verbindingskarakteristiek ge-

presenteerd. Hierin komt de relatie tussen het moment en 

de bijbehorende hoekverdraaiing tot uiting (M-Phi). Op 

grond van deze relatie wordt de verbinding geclassificeerd.  
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De eerder genoemde dynamische tekenmodule is gekop-

peld met een uitgebreide printmodule.. Via het rapport-

menu zijn verschillende opmaakkeuzen beschikbaar, zo-

dat de juiste informatie in het rapport wordt opgenomen.   

Het is ook mogelijk om snel een overzichtstekening af te 

drukken, vanuit de invoer. 

 

 
 

Opties 

standaard bibliotheek 

Een berekende verbinding kan ook worden opgeslagen in 

een database als een standaarddetail. Wanneer de ge-

bruiker vervolgens een vergelijkbare verbinding dient uit 

te werken kan gebruik worden gemaakt van deze databa-

se en herkent het programma in aanmerking komende al-

ternatieven. Het werken op deze wijze biedt mogelijkhe-

den tot verregaande standaardisering en zal uit dat oog-

punt kostenverlaging in de hand werken.  

koppeling met 2D/3D Raamwerken en Balkroosters 

Tussen MatrixFrame en de Toolbox staalverbindingen zijn 

interactieve koppelingen beschikbaar. Na het berekenen 

van een raamwerk/rooster kunnen de gegevens van de 

door u aangewezen verbindingsknopen naar het pro-

gramma “Staalverbindingen” doorgesluisd worden. Hier-

bij worden niet alleen de gegevens met betrekking tot de 

aansluitende constructie-elementen overgenomen, maar 

ook de, op de verbinding werkende krachten (momenten, 

dwarskrachten en normaalkrachten). Na ontwerp en con-

trole van de verbinding(en) kunt u de rotatiecapaciteit 

ervan terugkoppelen naar het raamwerk/rooster in de 

vorm van Niet lineair verende aansluitingen (M-phi). Door 

de directe invoer van belastingen vanuit het raam-

werk/rooster wordt de kans op fouten tot een minimum 

beperkt en door de terugkoppeling aan het raamwerk 

kunt u een tweede controle uitvoeren, waarbij de verbin-

dingen correct ingevoerd zijn. 

Tenslotte 

Het programma ‘Staalverbindingen’ is te omschrijven als 

een krachtig instrument dat onmisbaar is bij het effectief 

ontwerpen en berekenen van staaldetails. Door de eenvou-

dige en intuïtieve invoer is het programma eenvoudig en 

snel aan te leren. In combinatie met de gedetailleerde uit-

voer wordt de benodigde tijd voor het optimaliseren van 

een detail geminimaliseerd en wordt het inzicht vergroot. 

‘Staalverbindingen’ is een zelfstandig programma en vindt 

zijn toepassing in diverse vakgebieden, waaronder ingeni-

eursbureaus, staalconstructiebedrijven en tekenbureaus. 

 

Featurelist 

Algemeen 

 Uitgebreide helpfuncties 

 Standaard profiel- en materialenbibliotheek 

 Mogelijkheid invoer meerdere belastingsituaties 

 Grafische toelichting invoer belastingen 

 Direct overzicht uitnutting op detailniveau 

 Uitgebreide uitvoer mogelijkheden 

 Uitvoer naar eigen document editor mogelijk 

 Controle volgens Eurocode 

Geboute kopplaatverbindingen  

 Keuze uit diverse verstijvingen: 

 Trekschot en/of drukschot (haaks/hoek) 

 Lijfplaat (enkel/dubbel)  

 Achterlegplaat 

 Console trek/druk (met of zonder flens) 

 Trekplaat 

 Voorstellen afmetingen kopplaat  

 Voorstellen plaatsing bouten 

 Automatische raveling van liggers 

 Geboute voetplaatverbindingen 

 Centrisch / excentrisch belaste voetplaat 

 Controle betonankers en lengte 

 Controle voegdrukspanning 

Gelaste verbindingen  

 Keuze uit diverse verstijvingen: 

 Trekschot en/of drukschot (haaks/hoek) 

 Lijfplaat (enkel/dubbel) 

 Achterlegplaat 

 Console trek/druk (met of zonder flens) 

Geboute hoekstaalverbindingen 

 Een- of tweezijdige verbinding 

 Automatische raveling van liggers 

Gelaste buisverbindingen 

 Aansluithoek wandstaven op randligger variabel 

 Mogelijkheid tot het aangeven van een gap 


