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Verhoogt uw productiviteit
Werk sneller, preciezer en transparanter.

WAT IS ER
NIEUW?

Barco One Campus - © Image Jaspers-Eyers Architects – photography by Marc Detiffe

SCIA Engineer 17 biedt talloze nieuwe functies en verbeteringen waarmee bouwkundige ingenieurs hun productiviteit aanzienlijk
verhogen. Dit alles wordt ondersteund door geavanceerde technologieën zodat gebruikers hun dagdagelijkse bezigheden,
maar ook uitdagende en speciale projecten, sneller, efficiënter en transparanter zullen uitvoeren.
De nieuwe ontwikkelingen hebben betrekking op vijf onderwerpen:
• ontwerp van betonconstructies
• ontwerp van staalconstructies
• interoperabiliteit en BIM
• belastingen en belastingsgeneratoren
• algemene bruikbaarheid
Deze nieuwe functionaliteiten zijn ontwikkeld aan de hand van de feedback van onze klanten. Bovendien biedt versie 17 voor
het eerst functionele verbeteringen voor het gebruik van de software die door onze klanten zijn uitgekozen.

SCIA Engineer 17 - Verhoogt uw productiviteit!
Betonontwerp volgens EN1992-1-1
Een uitgebreide en robuuste oplossing voor het ontwerpen van
betonkolommen, liggers, platen, wanden en schalen met een
efficiënte, logische en tijdbesparende workflow.
SCIA heeft de afgelopen jaren veel energie geïnvesteerd in het
ontwikkelen van een gloednieuwe designtool voor beton volgens de
Eurocode. Deze tool combineert de geavanceerde ontwerpmethodes van
de norm met een gebruiksvriendelijke omgeving, helder gepresenteerde
resultaten en een logisch opgebouwde workflow.

Ontwerp van wapening in platen, wanden en schalen

Normafhankelijke doorbuigingen op lange termijn
Het berekenen van normafhankelijke doorbuigingen bepaalt lange termijn
doorbuigingen als gevolg van kruip en scheurvorming in elementen
onderhevig aan buiging. Deze berekening is volledig herschreven
teneinde een meer natuurlijke workflow te creëren die eenvoudiger te
begrijpen en te gebruiken is. De ondersteuning van meerdere processors
betekent dat berekeningen aanzienlijk sneller worden uitgevoerd.
• gelijktijdige evaluatie van doorbuigingen van 1D- en 2D-elementen;
• mogelijkheid om slechts een selectie van elementen te berekenen;
• automatisch berekenen van de kruipcoëfficient;
• automatisch genereren van de geschikte belastingscombinatie;
• snellere berekeningen door ondersteuning van multiprocessing.

SCIA Engineer 17 berekent snel en betrouwbaar de wapening van
2D-elementen op basis van de Eurocodes (met nationale bijlagen).
Naast het ontwerp van de wapening in uiterste grenstoestand, wordt
ook de scheurwijdte in bruikbaarheidsgrenstoestand berekend. Dit ter
voorkoming van eventuele overmatige scheurvorming, waardoor de
bruikbaarheid en duurzaamheid van de constructie in hoge mate kunnen
worden aangetast.
Enkele nieuwe functies en toepassingen:
• de 'verschuivingsregel' volgens EN 1992-1-1, die bijkomende
trekkrachten als gevolg van afschuifeffecten in rekening brengt;
• berekening van de vereiste statistische langs- en afschuifwapening;
• wijziging van het vereiste wapeningsgebied op basis van
gedetailleerde voorschriften;
• automatische berekening van de betondekking;
• automatische berekening van de hoek van de drukschoor;
• snellere berekeningen door ondersteuning voor multiprocessing.

Nationale bijlagen
• nieuw geïmplementeerde nationale bijlagen voor Noorwegen en
Zweden;
• geüpdatete materiaalbibliotheken voor Britse BS EN-NA, Oostenrijkse
ONORM - EN NA, Ierse IS-EN NA, Duitse DIN - EN NA.

Staalontwerp
Economisch ontwerp, duidelijke en controleerbare uitvoer en
sneller ontwerpen van staalconstructies.

Ponsontwerp
De ponsberekening is volledig opnieuw geprogrammeerd en biedt dankzij
meer automatisering een gestroomlijnde workflow.
De volgende functies zijn geïmplementeerd:
• ontwerp en controle van ponswapening volgens EN 1992-1-1;
• berekening van pons voor platen en funderingen;
• automatische herkenning van vorm, ligging en positie van
steunpunten;
• diverse mogelijkheden voor het berekenen van de β-factor.

Het staalontwerp in SCIA Engineer 17 biedt gebruikers een
hoogtechnologische oplossing conform de Eurocodes. Dankzij de
implementatie van aanbevelingen afkomstig uit recent wetenschappelijk
onderzoek worden met de nieuwe oplossing economischere (lichtere)
profielen ontworpen. Het uitgevoerde document is helder gestructureerd
en overzichtelijk: alle berekeningen en resultaten kunnen worden
gecontroleerd.
• veelzijdige tools voor doorsnedeclassificatie en berekening van
effectieve doorsnede-eigenschappen;
• uitgebreide ondersteuning voor Eurocode 3-gerelateerde publicaties
(zoals SEMI-COMP+, ECCS Designers' Guide to EC3);
• materiaalbesparing van wel 20% voor doorsneden geclassificeerd
als klasse 3, bijvoorbeeld consoles;
• snellere berekening dankzij parallelle verwerking;
• transparante rapporten met heldere verwijzingen naar toegepaste
formules van de normen;
• verbeterde grafische weergave op het 3D model van de resultaten
met tussenliggende waarden, zoals bv. de doorsnedeklasse;
• vakwerkverbindingen met ronde buisprofielen;
• implementatie van nationale bijlagen van Cyprus, Denemarken,
Italië, Noorwegen, Spanje en Zweden;
• de Tsjechische nationale bijlagen zijn bijgewerkt naar EN 1993-1-1/
2016 en EN 1993-1-(2-3-5-8/ 2012).

Wat is er nieuw?
Allplan
De nauwe samenwerking tussen twee bedrijven van de Nemetschek
Group (SCIA en Allplan) heeft geleid tot een extra verbetering in versie
17. Gebruikers kunnen SCIA Engineer nu rechtstreeks vanuit Allplan
starten en automatisch het Allplan-model overnemen.

SCIA Engineer 17 heeft naast deze updates voor de Eurocodes
eveneens meerdere aanpassingen en nieuwigheden voor de VS-codes:
• implementatie van de nieuwe staalcodes AISC 360-16 en AISI
S100-16, inclusief aangepaste formules, coëfficiëntverwijzingen,
notatie en terminologie.

Ontwerp van composiet
staalbetonplaten
De uitbreidingen voor staalbetonontwerp in versie 17 richten
zich op twee belangrijke stappen in het ontwerpproces:
• Het automatisch aanmaken van normconforme belastingscombinaties
(ASCE 07 en EN 1990) wordt op de achtergrond beheerd op basis
van de belastingen uit het model. Stijve beplatingen in het vlak
in combinatie met de bissectricemethode voor het verdelen van
belastingen, bieden een goede benadering van het daadwerkelijke
gedrag van staalbetonplaten.
• Uitgebreide functionaliteit en verbeterde workflow voor
staalbetonontwerp volgens de VS-codes ANSI/AISC 360-16 en AISI
S100-16.

Nieuwe generatie taakbeheer - bim+
Gebruikers van SCIA Engineer kunnen nu het bim+-portal van Allplan
gebruiken en nog effectiever samenwerken binnen het BIM-proces. De
belangrijkste voordelen zijn:
• realtime samenwerking en eenvoudig delen van modellen;
• opvolgen van problemen (issue tracking), online taakbeheer en
revisiesysteem.

Belastingsgeneratoren
Eenvoudig controleerbare en veelzijdiger geautomatiseerde
belastingdefinitie
Een van de meest essentiële en tijdrovende stappen in de ontwerpfase
is het definiëren en toepassen van belastingen. SCIA Engineer 17 bevat
diverse verbeteringen om deze taak sneller en slimmer aan te pakken.

Bissectricemethode voor lastverdeling

BIM
Effectieve samenwerking met partners, realtime taakbeheer.
BIM (Building Information Modelling) wordt steeds meer gebruikt als
oplossing voor het effectief creëren en delen van projectinformatie
tussen projectpartners in de bouwbranche. SCIA blijft deze ontwikkeling
leiden en ondersteunen. Daarvoor werd de integratie van SCIA Engineer
in de BIM-workflow verder verbeterd met onder andere een volledig
transparant taakbeheer. Maar er is meer …

Revit
SCIA Engineer 17 is gelinkt met Revit 2018 en biedt extra mogelijkheden:
• verbeterde automatische materiaaltoewijzing;
• verbeterde automatische doorsnedeherkenning voor standaard
staalprofielen en betondoorsneden;
• ondersteuning van hoge sterkte beton.

De belastingpanelen in SCIA Engineer vereenvoudigen en versnellen de
belastingdefinitie aanzienlijk. De nieuwe methode voor lastverdeling in
SCIA Engineer 17 - via de bissectricemethode - heeft diverse voordelen:
• eenvoudige verificatie van de gegenereerde belastingen;
• een kleiner aantal belastingen;
• snelle generatie;
• robuust algoritme voor precieze lastverdeling.

SCIA Engineer 17 - Verhoogt uw productiviteit!
Ondersteuning in 3D-windlast voor borstweringen en
uitstekende daken
De 3D-windlastgenerator is een krachtige tool voor het genereren van
windbelastingen op gebouwen. Deze generator ondersteunt nu nog meer
configuraties en houdt onder andere rekening met:
• uitstekende daken;
• borstweringen;
• vrijstaande wanden.

Door gebruikers gekozen functionele verbeteringen
• betere leesbaarheid van labels en resultaten in het 3D-venster via
de nieuwe antialiasing optie van 'Hardware-multisampling';
• mogelijkheid om analyses alleen uit te voeren voor geselecteerde
belastinggeval(len) en/of combinaties daarvan;
• mogelijkheid om Tabelinvoer en Tabelresultaten met één muisklik
rechtstreeks naar MS Excel te exporteren.
Naast deze top 3 van gekozen topics zijn nog een aantal andere
verbeteringen geïmplementeerd:
• overeenstemmende eigenschappen (voorheen Opmaak kopiëren/
plakken) voor het snel kopiëren van eigenschappen tussen
elementen;
• in het hoofdmenu volstaat één muisklik (ter vervanging van twee
klikken);
• uitgebreide reeks sneltoetsen zodat u sneller en effectiever kunt
werken;
• en nog veel meer...

Engineering Report - Rekennota
De geïntegreerde rapportagetool is geoptimaliseerd zodat u de
ontworpen constructie beter kunt documenteren en rapporteren aan de
aannemer, investeerder, overheid, enz. De verbeteringen zijn:
• sneller verwerken van grote afbeeldingen en efficiënter benutten van
het geheugen;
• eenvoudige methode om inhoud uit Microsoft Excel in te voegen.

Algemene bruikbaarheid
Efficiënter uitvoeren van dagdagelijkse werkzaamheden en
nieuwe, krachtige opties voor het visualiseren van resultaten.
SCIA Engineer heeft steeds geïnvesteerd in R&D en plukt hiervan
de vruchten dankzij het gebruik van geavanceerde technologische
innovaties. Versie 17 heeft bovendien een primeur: voor het eerst worden
specifieke functies en verbeteringen aangeboden die collectief door onze
klanten zijn verkozen tijdens een enquête in het najaar van 2016.

Heldere weergave van de resultaten
SCIA Engineer 17 biedt diverse nieuwe weergaveopties om de resultaten
te evalueren:
• een legenda bij weergave van de resultaten op het scherm en in het
Engineering Report;
• nieuwe kleuren voor resultatendiagrammen van 1D-elementen
(regenboogpalet);
• weergave van de werkelijke minimum-tot-maximum omhullende
voor combinaties;
• aanmaken van kritische lineaire combinatie uit een totale combinatie;
• uitgebreide weergaveopties voor resultaten in doorsneden op
2D-elementen: weergave van één of alle doorsneden, resultaten
tekenen in een doorsnedevlak, elementvlak of loodrecht op het
2D-element, aanpasbaar kleurenschema en grafiektype.
• weergave van resultaten voor knoopreacties en lineaire reacties in
één zicht;
• en nog veel meer...

Bent u geïnteresseerd in SCIA Engineer 17? Neem dan vandaag nog contact met ons op.
SCIA nv - Industrieweg 1007 - B-3540 Herk-de-Stad (België) - +32 13 55 17 75 - info@scia.net
SCIA Nederland B.V. - Wassenaarweg 40 - NL-6843 NW Arnhem (Nederland) - +31 26 320 12 30 - info@scia.nl
Voor een volledige lijst van al onze internationale kantoren en partners, bezoek onze website

www.scia.net

