
  De constructeur wordt een complete bibliotheek geboden 
van betondoorsnedes met wapeningskorven.

  Willekeurige betondoorsnedes kunnen via DXF worden 
ingelezen en gecontroleerd.

  Betondoorsnedes kunnen bestaan uit liggers, drukstaven, 
vloeren of stroken.

  Voor willekeurige betondoorsnedes kunnen spanelementen, 
openingen, langstaven en beugels gedefinieerd worden.

  Per doorsnede kunnen meerdere extremen worden 
gedefinieerd.

  De doorsnede wordt getoetst aan de hand van de zes 
snedekrachten: (scheve) buiging My en Mz, normaalkracht N, 
(scheve) dwarskracht Vy en Vz en wringing Mx.

  Ontwerp van de wapening met betrekking tot buiging en 
dwarskracht.

  De controles worden uitgevoerd volgens de Eurocode 2 voor 
gebouwen of bruggen.

  De uitgevoerde controles zijn o.a. buiging in combinatie met 
normaalkracht, 2e orde buiging, scheve buiging, dwarskracht, 
wringing, interactie tussen dwarskracht en wringing, 
interactie van alle snedekrachten, vermoeiing, spanning
beperking, detaillering en scheurvorming.

  Aanvullend kunnen doorsnedeanalyses, MNkappa 
dia grammen, staafwerkmodellen van consoles of de 
vermoeiing controles van beton en de wapening gemaakt 
worden.

  Snedekrachten en doorsnedegegevens kunnen worden 
geïmporteerd vanuit o.a. MS Excel©, RFEM of andere 
rekensoftware via XML.

  Er kan een controle van de waterdichtheid van betonwanden 
of vloeren gedaan worden.

  Men kan samengestelde, gefaseerde betondoorsnedes 
ontwerpen en controleren.

  Het aansluitvlak tussen twee fases van een doorsnede kan 
gecontroleerd worden.

  Men kan (gedeeltelijk) voorgespannen betonconstructies 
berekenen en controleren.

  De voorspanning kan bestaan uit een combinatie van 
voorgerekte of nagespannen spanelementen, zoals strengen, 
draden of kabels.

  De constructeur kan het beton voor verschillende bouwfases 
of gebruikfases controleren.

  Per verschillende bouwfase worden de verliezen ten gevolge 
van krimp, kruip, sterkteontwikkeling en relaxatie van de 
spanelementen berekend.

  Van alle controles kan een duidelijk, compleet 
berekeningsrapport gegenereerd worden.

Betonconstructies controleren met IDEA Concrete

Ingenieurs kunnen met IDEA Concrete betonconstructies 
controleren volgens de Eurocode 2 zonder beperking van 
vorm of belasting. Van willekeurige doorsnedes worden 
weerstanden met betrekking tot buiging, normaalkracht, 
dwarskracht, normaalkracht, vermoeiing, scheurvorming 
en waterdichtheid berekend.
IDEA Concrete stelt ingenieurs in staat complexe voor
gespannen en/of gewapende betonconstructies, zoals 
o.a. bruggen, deksloven, funderingspalen, kolommen en 
poeren volledig te begrijpen en te controleren. Hierdoor 
kunnen materiaal en faalkosten bespaard worden.
IDEA Concrete bestaat uit de programma’s RCS,  
CORBEL en Prestressing enhanced van IDEA StatiCa. IDEA 
Prestressing enhanced wordt gebruikt door constructeurs, 
die voor gespannen betonconstructies willen ontwerpen 
en controleren.

Belangrijkste kenmerken van IDEA Concrete



Betondoorsnedes

Navigator Berekening

Controles

  Uitgebreide bibliotheek met (samengestelde) doorsnedes.
  Van elk onderdeel wordt automatisch de langs en 

beugelwapening ingesteld.
  Betondoorsnedes kunnen worden opgeslagen en 

hergebruikt.
  Doorsnede kunnen worden ingelezen via DXF.

  De gebruiker werkt eenvoudig naar 
een goed eindresultaat via een 
projectnagivator.

  In de navigator kan de gebruiker 
vormen, wapening, gegevens zoals 
dekking, milieuklasses, 
bouwfaseringen en de uit te voeren 
controles definiëren.

  Binnen één project kunnen meerdere 
doorsnedes met verschillende 
extremen worden berekend.

  Met een documentwizard wordt de 
definitieve numerieke en grafische 
uitvoer opgesteld.

  De doorsnedes worden berekend 
met behulp van een geavanceerd 
rekenhart, dat al jaren betrouwbare 
resultaten geeft.

  Met behulp van spanningrek 
diagrammen van beton, 
spanelementen en wapeningstaal 
wordt de weerstand of de optredende 
spanningtoestand bepaald.

  Het rekenhart houdt op de juiste 
wijze rekening met samengestelde 
betondoorsnedes.

  Het programma bepaalt de juiste 
hellingshoek voor de 
betondrukdiagonaal.

  De betondoorsnedes kunnen met 
IDEA RCS worden gecontroleerd 
volgens de Eurocode 2 en de SIA 262.

  De controle volgens de Eurocode 2 
bestaat uit de delen EN 199211,  
EN 19922 en EN 19923.

  De Nationale Bijlages die worden 
ondersteund zijn o.a. de NENEN 
(Nederland), DINEN (Duitsland)  
en NBNEN (België).

  Er kunnen controles ten gevolge  
van de uiterste grenstoestand (UGT), 

en de bruikbaarheidstoestand (BGT) 
worden uitgevoerd.

  De controles zijn: Weerstand NMyMz, 
Dwarskracht, Wringing, Interactie, 
Spanningbeperking, Vermoeiing, 
Scheurwijdte, Analyse NMyMz, 
Stijfheid en MNkappa.

  Er kan een detailleringscontrole 
worden gedaan met betrekking  
tot wapeningspercentages, 
staafafstanden en diameters.

Doorsnedecontroles met IDEA RCS



Wizard voor liggers

Betondoorsnedes

Navigator

  De gebruiker kan kiezen uit een bibliotheek met 
(samengestelde) betondoorsnedes. Zo is er een uitgebreide 
bibliotheek voor bruggen.

  De betondoorsnede kunnen bestaan uit prefab doorsnedes 
gemaakt van hoogsterkte beton.

  Samengestelde doorsnedes kunnen worden geïmporteerd 
met behulp van DXFbestanden.

  De gebruiker werkt eenvoudig naar een goed eindresultaat via een projectnagivator.
  In de navigator kan de gebruiker vormen, wapening, gegevens zoals dekking, 

milieuklasses, bouwfaseringen, wapeningzones, speciale belastingen zoals zettingen 
en de uit te voeren controles definiëren.

  Vanuit rekensoftware kan via XML of MS Excel© de snedekrachten uit een plaatmodel 
worden ingelezen.

  Met een documentwizard wordt de definitieve numerieke en grafische uitvoer opgesteld.

Voorgespannen constructies berekenen met IDEA Prestressing enhanced

  Een wizard leidt de gebruiker door invoer van nagespannen 
of voorgerekte betonliggers heen.

  De liggers kunnen gelijkmatig of verlopend zijn (brug met 
voutes).

  Met behulp van de wizard wordt de geometrie, de opbouw 
van de bouwfasering en de toe te passen belasting bepaald.

  De wizard maakt aan de hand van de bouwfasering de juiste 
combinaties voor de UGT en BGT.

  De wizard kan voor gewapend of voorgespannen beton 
gebruikt worden. 

  Met de wizard kunnen o.a. doorgaande, voorgespannen 
liggers bestaand uit prefabdoorsnedes met druklaag 
samengesteld worden. Deze doorgaande ligger kan 
naderhand worden nagespannen.



  Voor de juiste berekening van de tijdsafhankelijke effecten, 
zoals de ontwikkeling van de stijfheid van beton, krimp, 
kruip en relaxatie, herverdeling tussen prefab en druklaag 
wordt een geavanceerd rekenhart gebruikt.

  De gebruiker kan per bouwfase de vervormingen, reacties en 
snedekrachten beoordelen. 

  Per spanelement kunnen de voorspanverliezen t.g.v. 
elastische verkorting, krimp, kruip en relaxatie gecontroleerd 
worden.

  Het programma bepaalt voor gekromde kabels de 
evenwichtsbelasting en bepaald hoeveel blijvende belasting 
gebalanceerd wordt.

  De lineair elastische spa van de liggers met voorspanning 
wordt bepaald. De gebruiker kan de maximale en minimale 
spanning controleren in maatgevende vezels.

  Voor gewapende constructies wordt de nietlineaire 
vervorming volgens de Eurocode 2 bepaald.

  Het rekenhart is in staat om de effecten ten gevolge van  
nietlineaire kruip te beschouwen.

  Spanelementen kunnen worden ingevoerd als nagespannen 
kabels of als elementen van voorgerekt staal.

  Er is een speciale wizard voor de invoer van nagespannen 
kabels. Deze wizard houdt rekening met de positie van de 
steunpunten van de ligger.

  Voor nagespannen kabels kan de gebruiker de 
spanningvolgorde, de wigzetting per zijde (begin/eind) en 
het Wobbleeffect instellen.

  Een kabellayout kan worden geïmporteerd vanuit DXF.
  Kabellayouts kunnen worden opgeslagen in een bibliotheek.
  De gebruiker kan de eigenschappen van de spanbank van 

voorgerekt staal instellen.
  De strengenpatronen kunnen worden opgeslagen en 

hergebruikt.

  Strengen van voorgerekt staal kunnen gedrukt of worden 
onthecht.

  Bij gekromde liggers kan de voorspanning in een platvlak 
worden gedefinieerd. Het programma bepaalt vervolgens  
de juiste geometrie rekening houdend met de kromming.

  Het verloop van de voorspankabels kan in het XY of het 
XZvlak worden beschouwd.

  In een 2Dmodel kan toch het verloop van de kabel in het 
XYvlak worden ingegeven, zodat de juiste wrijving wordt 
berekend.

  De spanelementen worden gecontroleerd volgens artikel 5.10 
van de Eurocode 2.

Voorspanning

Berekening



  De betondoorsnedes kunnen met IDEA RCS worden 
gecontroleerd volgens de Eurocode 2 voor gebouwen of 
bruggen.

  De controles zijn: Weerstand NMyMz, Dwarskracht, 
Wringing, Interactie, Spanningbeperking, Vermoeiing, 
Scheurwijdte, Analyse NMyMz, Stijfheid en MNkappa.

  De gebruiker bepaalt zelf op welke snedes de controles 
moeten worden uitgevoerd.

  Met behulp van IDEA RCS is de gebruiker in staat om 
gedetailleerde aanvullende controles uit te voeren.

  Bestaande brugconstructies kunnen worden gecontroleerd 
met betrekking tot hun restweerstand. 

  Via een zogenaamde ‘Bridge Load Rating’ wordt de 
draagkracht van een bestaande brug in tonnages bepaald.

  Dagelijks worden er duizenden controle berekening 
uitgevoerd door IDEA StatiCa om de resultaten van IDEA RCS 
en IDEA Prestressing juist te houden.

  Prof. Jaroslav Navratil heeft in het boek  
‘Voorgespannen Beton’ een uitgebreide 
uitleg gegeven met betrekking tot de 
berekeningsmethodieken. Het boek is bij  
MSc Engineering te bestellen.

  In Nederland werken meer dan honderd bedrijven en 
overheden met IDEA RCS en/of IDEA Prestressing 
enhanced.

  Console berekeningen kunnen worden uitgevoerd volgens de 
Eurocode 2 voor rechthoekige doorsnedes.

  De gebruiker kan 
gebruik maken van 
een wizard voor de 
definitie van de 
console wapening.

  Het programma toont 
het berekende 
staafwerk model in de 
console.

Controles

Staafwerkmodellen met IDEA Bracket

Validatie

Brugdraagkracht



Ontwikkeling en verkoop van rekensoftware sinds 2010

  Medewerkers in Brno (Cz): 
34 (Verkoop, helpdesk en ontwikkeling)

  Aantal bedrijven die IDEA rekensoftware gebruiken: 
meer dan 1000 bedrijven in 40 landen wereldwijd

Bedrijfsprofiel van IDEA StatiCa

IDEA Detail voor het berekenen van betonwanden en details

Met IDEA Detail kan de inwendige krachtswerking in beton
wanden en details, zoals tandoplegging en de inleiding van 
voorspanning, goed onderzocht worden. Met de zogenaamde 
topologie optimalisatie heeft de gebruiker een uniek inzicht  
in gebieden waarin voornamelijk druk en trekspanningen 

optreden. Op basis van deze gegevens kan effectief wapening 
in de wand of het detail worden toegevoegd. De gewapende 
wand of het detail wordt vervolgens gecontroleerd op de 
maximale drukrek, de maximale staalrek en verankeringslengte 
van het wapeningstaal.



Leer ons kennen

Wilt u meer te weten komen over IDEA StatiCa RCS, Detail  
of Prestressing? Vraag een gratis proefversie aan zonder  
enige verplichting via info@mscengineering.nl. Of download 
rechtstreeks vanaf onze websites www.mscengineering.nl.

Met de proefversie kan u onze software leren en kennis maken 
met de manier van werken in onze software. Ervaar zelf  
hoe eenvoudig en gebruiksvriendelijk onze rekensoftware is.  
Als u hulp nodig heeft, contacteer ons gerust of ga naar  
www.mscengineering.nl. Hier vindt u voorbeelden, handleidin
gen, video's, webinars en informatie over onze service contracten.

Zoekt u een antwoord op een specifieke vraag, verken zeker eens 
onze onze websites, bezoek onze blog of volg ons op onze 

Sociale Media kanalen (LinkedIn, YouTube, facebook en twitter). 
Hier krijgt u dagelijks tips en tricks i.v.m. uw daglijks praktijk.  
Wij staan ook steeds ter beschikking via telefoon of online 
videoconferentie.

U heeft ook de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan onze 
online webinars, waar wij u meer inzicht geven over de werkwijze 
van onze software, nieuwigheden tonen en in detail vragen 
beantwoorden. Wij organiseren jaarlijks ook seminars met 
vooraanstaande sprekers over technische onderwerpen.

Wilt u meer informatie omtrent onze prijslijst of een vrij blijvende 
offerte? Contacteer gerust ons team, wij helpen u graag verder.

Referenties in Nederland en België

Contact en meer info via:

 Nederland

 België

 Luxemburg

 Frankrijk

 Duitsland

 VK

 Slovenië

 Spanje

 Italië

 Griekenland

 Polen

 Tsjechië

 Brazilië

 China

IDEA StatiCa Klanten wereldwijd

MSc Engineering bv.

Kantoor Nederland: 
Postbus 22, 6865 ZG, Doorwerth 
Tel. +31 (26) 3392159 
www.mscengineering.nl 
info@mscengineering.nl
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