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SCIA Concrete Section EN 1992-1-1

SCIA Concrete Section is een standalone applicatie voor het controleren
van doorsneden van gewapend beton, ontwikkeld binnen de SCIA Design
Forms- omgeving. De applicatie biedt een scala aan controles voor de
uiterste grenstoestand en bruikbaarheidsgrenstoestand conform EN 1992-
1-1. Alle controles voor voorgedefinieerde en variabele doorsnedevormen
worden ondersteund. De gewapende doorsnede kan onderhevig zijn aan
uniaxiale of biaxiale buiging in combinatie met normaalkracht,
afschuifkrachten en torsie. De resultaten kunnen worden weergegeven in
een numerieke of grafische indeling, met dynamische afbeeldingen van
interactiediagrammen en spanning-/rekverdelingen.

SCIA Concrete Section is een snel en intuïtief rekenprogramma dat uw
dagelijkse werk een stuk efficiënter én plezieriger maakt. Snelle controle of
gedetailleerde analyse?De keuze isaan u!

Kenmerken
l Toetsing van een gewapend- betondoorsnede conform EN 1992- 1-

1:2004/AC:2010- 11, inclusief landspecifieke parameters volgens de
hoofdnormen een groot aantal nationale bijlagen

l Doorsnedebibliotheekmet de volgendemogelijkheden:
l Selectie van voorgedefinieerde doorsnedevormen (zoals rechthoek,

cirkel en T) en bijbehorende wapeningssjablonen voor beugels en
langswapeningsstaven

l Definitie van algemene doorsnedevormen en variabele
wapeningspositiesdoor middel van coördinaten

l Doorsnede geladen door N,My,Mz, Vy, Vzen/of T

l Intuïtief invoerdialoogvenster
l Krachtige prestaties: gewijzigde invoergegevens worden direct in het

uitvoervenster weergegeven
l Duidelijke, overzichtelijke rapporten die de gebruiker inzicht in de

berekening geven en helpen bij het toepassen van deEurocode
l Detailniveau van de uitvoer in te stellen door de gebruiker

(overzichtstabel, beknopt, standaard, gedetailleerd of interne krachten)
l Dynamische afbeeldingen bij de numerieke uitvoer:

l Tekeningen van doorsneden, inclusief wapeningslay-out
l Spanning- en rekverdelingen in verschillende grenstoestanden
l 2D-afdrukken van 3D-interactiediagrammen

l Overzichtstabelmet de resultatenstatusvan alle controles
l Systeem voor fouten, waarschuwingen en opmerkingen geeft

informatie over mogelijke problemen
l Afdrukken en exporteren naar diverse bestandsindelingen (waaronder

PDF), inclusief aanpasbare kop- en voettekst
l De talen van de gebruikersinterface en de rapportuitvoer kunnen door

de gebruiker afzonderlijkworden ingesteld
l Ondersteuning vanmeerdere belastingsetsper grenstoestand

http://scia.net/en/contact/offices


Inhoud van de berekening
Voor het elementtype ‘ligger’

l Berekening van betondekking
l Berekening van kruipcoëfficiënt
Voor het elementtype ‘kolom’ (naast het elementtype ‘ligger’)

l Slankheidscontrole
l Berekening van 2e orde buigende momenten (indien gewenst) en

momenten alsgevolg van geometrische imperfecties
Controlesbij uiterste grenstoestand:

l Capaciteitscontrole voor N- My- Mz- interactie per
interactiediagrammethode

l Controle van uiterste spanningen en rekken voor N-My-Mz- interactie
per responscontrole

l Controle van interactie voor Vy-Vz-T (afschuiving en torsie)
l Controle van detailleringsregels
Controlesbij bruikbaarheidsgrenstoestand:

l Spanningslimiet (voor beton en betonstaal)
l Scheurwijdtelimiet
l Doorbuigingslimiet
Ontwerp van langs- en afschuifwapening voor combinatie van uiterste
grenstoestanden

Voor berekeningen die niet binnen het initiële toepassingsgebied van
EN 1992- 1- 1 vallen, zijn er geavanceerde generieke algoritmen
geïmplementeerd (volledig conform de uitgangspunten van de
Eurocode).

Beschikbare normen en nationale bijlagen
NormEN 1992-1-1:2004/AC:2010-11

Nationale bijlagen: ÖNORM, NBN, BS, ČSN, NEN, SFS, NF, DIN, ELOT,
IS, LU,MAL, PN, SR, SS (Singapore), STN, SIST, SS (Zweden)
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