
Staalverbindingen ontwerpen met IDEA Connection

IDEA Connection stelt ingenieurs in staat knopen  
met een willekeurig vorm, verbinding of voetplaat te  
berekenen, zonder beperking in vorm en belasting. Het  
is gebaseerd op een unieke ontwerp- en rekenmethode  
genaamd CBFEM. Het verschaft nauwkeurige controles van 
elk individueel component van de knoop.

IDEA Connection is een module van IDEA StatiCa Steel, 
een gedegen oplossing voor staalingenieurs over de hele 
wereld. 

IDEA Connection stelt ingenieurs in staat het risico 
van constructiefouten te begrijpen en te mini
maliseren. Bij de berekening van de knoop neemt 
het de onzekerheid weg, zodat materiaalkosten tot 
30% verlaagd kunnen  worden.

Belangrijkste kenmerken van IDEA Connection
  Constructief ontwerp en berekening en controle van knopen, 
verbindingen en details van staalconstructies

  Knopen met verschillende balken in meerdere richtingen  
en belastingen

  Rekenmodel gemaakt volgens toegepaste werkplaats-
bewerkingen -snedes, platen, verstijvers, ribben en openingen

  Berekening van spanningen/snedekrachten in de knopen op basis 
van elasto-plastische EE-berekening

  Van knopen wordt automatisch een EE-model gemaakt

  Efficiënte EE-solver levert sneller resultaten dan de huidige  
methoden

  Normonafhankelijke oplossing; ontwerp controles volgens  
NEN-EN 1993-1-1

  Controles van bouten en lassen met behulp van de standaard 
component methode

  Grafische presentatie van de knoop ter controle van de onderlinge 
aansluiting van de elementen

  Duidelijke informatie over het gedrag van de knoop/de verbinding

  Eenvoudige wizard voor het maken van een berekeningsrapport 
inclusief afbeeldingen

  Breed scala aan sjablonen met vooraf gedefinieerde 
knooppunten/verbindingen; gebruiker-gedefinieerde sjablonen



BIM  koppeling met reken en tekensoftware  update
IDEA Connection kan worden gebruikt als een op zich zelf  
staand programma – invoer van de geometrie, belastingen en alle  
bewerkingen wordt handmatig gedaan. Daarnaast ondersteunt 
IDEA Connection ook BIM – stalen knopen inclusief belastingen  
(snedekrachten) kunnen uit verschillende reken- en tekensoftware 
worden geïmporteerd, bijvoorbeeld RFEM, RSTAB, Revit, Advance 
Steel, Tekla, of programma’s via XML.

Bouten en lassen
Bouten en lassen worden gemodelleerd als speciale elementen 
met vooraf gedefinieerde last-verplaatsings diagram.

Gekoppelde onderdelen gebruiken unieke interpolatie 
voorwaarden.

RFEM-model Model in Designer

Stalen knooppunt – Component gebaseerd eindige elementen model (CBFEM)
De knoop is verdeeld in componenten. Alle stalen platen worden 
gemodelleerd met de eindige elementen methode Bouten en 
lassen worden gemodelleerd als niet-lineaire veren. Het EE-model 

wordt gebruikt voor onderzoek naar de snedekrachten in iedere 
component. Ieder component wordt gecontroleerd volgens formules 
zoals die in de componenten methode gebruikt worden.

CBFEM werkwijze
Alle platen worden gemodelleerd uit een ideal elasto-plastisch 
materiaal.

Platen worden gecontroleerd op de plastische rekgrens –5 % 
volgens EC3.



Sjablonen
  Ieder knoop ontworpen in IDEA Connection kan als ‘sjabloon’ 
worden opgeslagen.

  Ieder sjabloon kan worden hergebruikt voor een knoop  
met vergelijkbare topologie.

  Verschillende hoeken van de elementen.

  Verschillende profielafmetingen.

  Verschillende doorsnedestypes.

  Snel werken met kenmerkende verbindingen.

Gelaste verbindingen
  Van raam- of vakwerk-knopen worden alle lassen gemodelleerd 
als componenten en op de juiste wijze gecontroleerd.

  Posities van schotjes kunnen worden geoptimaliseerd.

Geometrie van de knoop, werkplaatsbewerkingen
  3D-geometrie, gewalst, gelast of koud gevormde doorsnedes.

  De knoop wordt uitgevoerd door middel van werkplaats-
bewerkingen.

  Alle stalen platen hebben exacte vormen, die kunnen worden 
gebruikt voor productietekeningen of CAD/CAM.

Voetplaten
  Kolommen kunnen in 2D of 3D worden belast (beide met  
6 snedekrachten).

  Contactspanningen onder de voetplaat en de gemiddelde 
oplegdruk in het effectieve gebied wordt berekend.

  Controle van ankerbouten, uittrekweerstand betonkegels, 
afschuifcontrole (kluft, wrijving, bouten), mortelvoeg.

Gebouten verbindingen
  Raam- en vakwerk-knopen kunnen worden 
gecombineerd met alle lasverbindingen.

  Interactie van meerdere verbindingen 
in één knoop.

  Kop-, schets-, koppel-, 
hoekknoopplaten, L-profielen.

  Unieke modellen van bouten onder 
trek en  afschuiving (met of zonder  
slobgaten).

  Controle van iedere bout volgens de 
componenten methode.



Ontwerp en controle
  IDEA Connection voert gedegen controles uit volgens  
de NEN-EN 1993-1-8.

  Staalplaten worden getoetst aan de eis van de maximale 
equivalente spanning

  Bouten en bevestigingsmiddelen worden als afzonderlijke 
componenten gecontroleerd op zowel normaal- als afschuifkracht

  De spanning in iedere las wordt op de juiste wijze bepaald  
en de las wordt gecontroleerd

  Interactie van de voetplaat en betonnen fundering wordt 
berekend – optredende spanning wordt gecontroleerd.

Geavanceerde berekeningen

Rapport, tekeningen, stuklijst
  Via een wizard kan een rapport met teksten en plaatjes 
automatisch worden samengesteld.

  Een lijst van alle stalen platen, bouten en lassen wordt verstrekt.

  Van alle platen worden productietekeningen gegenereerd.

  Algemene staalverbindingen van ronde buisprofielen

  Staalverbindingen met profielen samengesteld door de gebruiker



  Stijfheidsberekening van complexe staalverbindingen

  Weergave van de plooivorm

Validatie en Verificatie
Een groot aantal verificatieberekeningen van IDEA Connection is 
uitgevoerd en gepubliceerd door prof. F. Wald van de universiteit 
van Praag.

Dit boek is te bestellen  
via Bouwen met Staal via  
www.bouwenmetstaal.nl. 
Het boek geeft een beter inzicht 
in de theoretische achtergrond 
en de verschillen tussen  
de krachtswerkingsberekening 
volgens de CBFEM-methode 
en de Eurocode 3.



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

Gevolgen voor het dagelijkse werk van ingenieurs
Ons motto is „Bereken schattingen van gisteren“ en IDEA Connection 
is hier een perfect voorbeeld van.  We onderzochten een nieuwe 
CBFEM methode die een, in alle richtingen belast, stalen knopen 
met willekeurige topologie kan berekenen. Wij hebben deze 
functionaliteit toegepast in een product met een krachtig reken 
en grafisch programma, maar hielden het eenvoudig genoeg om 
het voor alle constructeurs, en niet alleen voor een paar academici, 
toegankelijk te maken. We hielden de rekentijd vergelijkbaar met 
die van thans gebruikte (en vereenvoudigde) methoden. Omdat 
IDEA Connection automatisch een CBFEM model creëert, kunt u 
gelijk aan het werk.

IDEA Connection stelt ingenieurs in staat alle nieuwe 
staalconstructies goedkoper en veiliger te ontwerpen door:

  Het minimaliseren van de risico's van constructiefouten
  Afname materiaalgebruik van stalen constructieelementen/
details tot 30 %
  Het verstrekken van 100 % “white box” resultaten voor 
ingenieurs, aannemers, controleurs en de bouwautoriteiten.
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Leer ons kennen
Wilt u meer te weten komen over IDEA Steel Connection?  
Vraag een gratis proef-versie aan zonder enige verplichting via  
info@mscengineering.nl. Of download rechtstreeks vanaf onze 
website www.mscengineering.nl.
Met de proef-versie 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.ideastatica.com. Hier vindt u voorbeelden, handleidingen, 
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 vrijblijvende 
offerte? Contacteer gerust ons Benelux 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.msc-engineering.nl 
info@msc-engineering.nl
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