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Detailberekeningen 

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 standaardoplossing waardoor de kans 

groot is dat de verbinding onnodig overgedimensioneerd 

wordt. 

Matrix CAE biedt u de oplossing aan om op zowel een 

snelle als een economische wijze verbindingen te ont-

werpen en te controleren.  

 

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 NEN 6770 en NEN 6772. 

Het programma werkt zowel controlerend als geome-

trisch ontwerpend. Middels de handige dynamische te-

kenmodule kan tijdens het ontwerp de invoer volledig 

grafisch worden gevolgd, wat het inzicht in het detail ver-

groot. 

De berekening wordt uitgevoerd volgens de in Nederland 

geldende rekenregels, als omschreven in NEN 6770 en 

NEN 6772, waarbij rekening kan worden gehouden met 

de plastische  eigenschappen van het materiaal. Hierdoor 

kan de verbinding nog verder worden benut. 

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 detail ingegaan 

wordt op de berekening. Hierdoor is de uitvoer uiterma-

te geschikt voor controlerende instanties. 

Mogelijkheden 

Het programma maakt onderscheid tussen de volgende 

soorten verbindingen: 

Geboute kopplaatverbindingen 

• Ligger-liggerverbindingen 

• Ligger-dwarsdragerverbindingen 

• Voetplaten 

• Kolom-liggerverbindingen 

• kruis-, knie- of T-verbindingen 

Gelaste buisverbindingen 

• X-verbindingen 

• T- en Y-verbindingen 

• K- en N-verbindingen met of zonder overlap 

• KT-verbindingen met of zonder overlap 

Hoekstaalverbindingen 

• Ligger-dwarsdrageraansluitingen 

• Kolom-liggeraansluitingen 

Diverse verbindings- en aansluitingsdetails: 

• Diverse standaard lasdetails 

Invoer 

Algemeen 

Het programma kenmerkt zich door een eenvoudige en 

overzichtelijke invoer van de geometrie en belastingen. 

De invoer wordt ondersteund door de dynamische te-
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kenmodule, waardoor elke wijziging direct visueel in 

beeld wordt gebracht. Door zo veel mogelijk gebruik te 

maken van een zelfde invoerscherm, is de inleertijd kort 

en wordt eenduidigheid in de programmatuur verkregen. 

 

Dynamische tekenmodule 

De grafische tekenmodule is direct gekoppeld aan de in-

voermodule waardoor elke wijziging in de invoer direct 

zichtbaar wordt in de tekening. Dit verhoogt het inzicht 

en verlaagt de kans op fouten.  

De tekenmodule is voorzien van uitgebreide zoom- en 

printopties. Hierdoor is het mogelijk het detail op schaal 

af te drukken en te voorzien van project- en bedrijfsgege-

vens. 

Geometrisch ontwerpend 

Indien door de gebruiker gewenst zal het programma 

voorstellen doen voor o.a. de plaatsing van de bouten, 

kopplaatafmetingen, verstijvingen en profielraveling. Dit 

leidt er in combinatie met de geometriecontrole toe dat 

het niet langer meer nodig is tijdens de berekening de 

geometrische randvoorwaarden te controleren.  

Berekening 

Algemeen 

De controle van de staalverbinding bestaat uit vier com-

ponenten, te weten geometrie-, sterkte-, rotatiestijf-

heids- en capaciteitscontrole. 

Geometriecontrole 

Alvorens de verbinding op sterkte te controleren, wor-

den eerst de afmetingen van verbindingselementen ge-

controleerd op juistheid. Hierbij wordt o.a. gekeken of 

aan de minimale en maximale boutafstanden wordt vol-

daan, de lasdikten voldoende zijn, enz. Wanneer blijkt dat 

een ingevoerde afmeting niet voldoet aan de voorschrif-

ten wordt de gebruiker gewaarschuwd en in de gelegen-

heid gesteld de betreffende waarde aan te passen aan het 

voorstel van het programma. 

Sterktecontrole van de verbinding 

De verbindingsonderdelen en de aansluitende construc-

tie-onderdelen worden getoetst op sterkte volgens NEN 

6770 en NEN 6772.  

• 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 

Uitvoer 

Algemeen 

Na het uitvoeren van de berekening verschijnt een sa-

menvatting in beeld. Hierin is direct af te lezen of het de-

tail voldoet. U krijgt een weergave van de aanwezige 

momentcapaciteit en de rotatiestijfheid. Indien gewenst 
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kan nu worden gekozen voor een gedetailleerde uitvoer. 

Deze uitvoer kan naar een bestand of rechtstreeks naar 

de printer worden gestuurd.  

De uitvoer wordt opgenomen in een interne tekstver-

werker. Binnen deze tekstverwerker is de tekst met de 

bekende plak- en knipfuncties van Windows te bewer-

ken, zodat lettertype, opmaak en indeling volledig door 

de gebruiker kunnen worden bepaald. 

Indien de voorkeur uitgaat naar Microsoft Word, is dit 

zonder 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 hulp-

middel 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 detailinfor-

matie. 

Grafische uitvoer 

Na de berekening wordt de verbindingskarakteristiek 

volgens figuur 19 van NEN 6772 gepresenteerd. Hierin 

komt de relatie tussen het moment en de bijbehorende 

hoekverdraaiing tot uiting. Op grond van deze relatie 

wordt de verbinding geclassificeerd.  

 

De eerder genoemde dynamische tekenmodule is gekop-

peld met een uitgebreide printmodule. Hierin zijn diverse 

printopties opgenomen zodat een volwaardige afbeelding 

op schaal kan worden verkregen om bijvoorbeeld toe te 

voegen aan de berekening of tekeningen. 

Opties 

Standaardbibliotheek 

Een berekende verbinding kan ook worden opgeslagen in 

een database als een standaarddetail. Wanneer de gebrui-

ker vervolgens een vergelijkbare verbinding dient uit te 

werken kan gebruik worden gemaakt van deze database 

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.  
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Integratie met 2D raamwerken 

Tussen het 2D Raamwerkenprogramma en het pro-

gramma Staalverbindingen is een koppeling mogelijk. Na 

het berekenen van een raamwerk kunnen de gegevens 

van de door u aangewezen verbindingsknopen aan het 

programma “Staalverbindingen” doorgegeven worden. 

Hierbij worden niet alleen de gegevens met betrekking 

tot de aansluitende constructie-elementen overgenomen, 

maar ook de op de verbinding werkende snedekrachten 

(moment, dwarskracht en normaalkracht). Door de di-

recte invoer van belastingen vanuit het raamwerkpro-

gramma wordt de kans op fouten tot een minimum be-

perkt. 

 

Tenslotte wordt indien gewenst de stijfheid van de ver-

binding teruggegeven aan 2D Raamwerken, waarna de 

hoofdberekening hierop kan worden aangepast. 

Voor meer informatie over het rekenprogramma ‘2D 

Raamwerken”, kunt u vragen naar de uitgebreide docu-

mentatie. 

Tenslotte 

Het programma ‘Staalverbindingen’ is een krachtig in-

strument dat onmisbaar is bij het effectief ontwerpen en 

berekenen van staaldetails. Door de eenvoudige invoer is 

het programma zeer snel te leren. In combinatie met de 

gedetailleerde uitvoer wordt de benodigde tijd voor het 

optimaliseren of controleren van een detail geminimali-

seerd. 

Systeemeisen 

• PC met Intel Pentium III of IV processor  

• Beeldschermresolutie 1024x768 of hoger 

• Windows 2000 of Windows XP  

• Minimaal 256 Mb werkgeheugen  

• Minimaal 200 Mb vrije schijfruimte  

• Intellimuis (optioneel) 

• Diskettestation en CD-ROM speler  

 

Ondersteuning 

Matrix CAE levert sinds 1983 software voor bouwtechni-

sche constructeurs, de staalbouw en kozijnproducenten. 

Met ruim 1400 klanten en 40 medewerkers neemt Matrix 

CAE een toonaangevende positie in binnen de bouw.  

Matrix CAE biedt alle support die de gebruiker nodig 

heeft. Enerzijds verzorgt Matrix CAE regelmatig trainin-

gen voor zowel beginners als gevorderden. Anderzijds 

beschikt Matrix CAE over een helpdesk die naast ver-

stand van de software ook volledig thuis is in het vakge-

bied.  

Tenslotte beschikt Matrix CAE over consultants die op 

locatie begeleidingen kunnen geven en installaties kunnen 

uitvoeren. 


