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  Klanten kunnen elkaar helpen. 
Maak alvast gebruik van het 
SCIA Forum . 
Registreer u vandaag  ... 

   
  Op de SCIA Website  
kan u de FAQ en downloads  
terugvinden

   
  Indien u met een prangende 
vraag zit, kan u een e-mail 
sturen naar  
support@scia-online.com  met 
een beschrijving van uw 
probleem samen met het 
project. 

   
  Meer voordeel halen uit uw SCIA 
ESA software? 
Wordt nu lid van de ESA 
Gebruikersverenigingen...  
- België 
- Nederland  

   

   
België en Nederland

 
» SCIA presenteert versie 5.2 

van SCIA.ESA PT  op 22 en 23 
november 2005 in Herk-de-Stad 
(B) ... meer 

   
» Werkgroep Industriebouw : 

Samen met collega-
industriebouwers ideeën opdoen 
voor het bepalen van uw 
bedrijfsstrategie ... meer

   
» SCIA nodigt u uit op de 

voorstelling van de nieuwe 
SCIA.Steel CIM versie 8.0 op 
14 december 2005 te Herk-de-
Stad (B). Meer informatie 
hierover in de volgende eNews. 

   
België

 
» SCIA neemt deel aan " Project- 

en Industriebouw" op 16 en 
17 november 2005 in 
Antwerpen ... meer
 
Nederland

 
»  SCIA neemt deel aan de 

Betondag 2005  in "de doelen" 
in Rotterdam op 17 november 
2005 en geeft om 15.00 in de 
Van Capellenzaal een 
inlooplezing met als onderwerp 
SCIA integratie concept BIM ... 
meer 

   
»  Gratis initiatiedag Allplan 

Engineering  op woensdag 23 
november 2005 te Arnhem, 
inschrijven

   

   
Nederland

 
» Cursus SCIA.ESA PT  in Arnhem 

op 9 december 2005. 
Online agenda ...

   

<uitprintbare versie> 

Beste eNews-lezer, 
 
Er beweegt momenteel heel wat in de constructiewereld en daarvan houden we u via deze eNews graag op de 
hoogte. Zoals altijd, vindt u ook nu weer de vaste rubrieken terug, die u informeren over de laatste stand van de 
techniek, de ontwikkelingen op de markt en opmerkelijke realisaties. Wij nodigen u ook graag uit op één van de vele 
evenementen, die momenteel door SCIA georganiseerd worden of waaraan ons bedrijf deelneemt.  
 
Hierbij de onderwerpen voor deze maand: 

» SCIA Bedrijfsnieuws: 4D ontwerpen en construeren
» Product nieuws: Nieuwe mogelijkheden en efficiëntie met de tekensoftware Allplan 2005.1
» De markt: 2 miljard mensen om te huisvesten tussen vandaag en 2030
» Klantenproject: ESA-Prima Win werd gebruikt om de Belgische Standaard te vergelijken met Eurocode
» Support Tips & Tricks: Wind- en Sneeuwgenerator in SCIA.ESA PT 5.2

     

 

 SCIA Bedrijfsnieuws: 4D ontwerpen en construeren
   

In het augustusnummer van het gerenommeerde tijdschrift ‘Structural Engineering 
International ’ stond een interessant artikel van een bekend Duits aannemer, hierin 
werd uitgebreid uitgelegd waarom zij resoluut de kaart van het 4D design 
getrokken hebben. 4D betekent 3D modelleren versterkt met een 
tijdsfactor, waardoor chronologische relaties meespelen . 
 
Aangezien deze firma een hele cultuurverandering in het bedrijf heeft moeten 
doorduwen, is het de moeite waard hun ervaringen hier even te herhalen: in het 
beginstadium van elk project is de tijdsratio, nodig is om een probleem uit te 
leggen tegenover de tijd die nodig is om het probleem op te lossen, 80 op 20%. 
Communicatie  die op ‘3D modellen met interactieve imaging -resultaten’ 
gebaseerd is, resulteert in levendige discussies. Geometrische onverenigbaarheden 
(vooral tussen een architecturaal en een constructief engineering ontwerp) worden 
in een vroeg stadium ontdekt, dit komt de ontwerpkwaliteit ten goede. De 
planning van een bouwproject is een moeilijke uitdaging; de simulatie van 
opeenvolgende constructiestappen resulteert in alternatieve opties om tot een betere en meer rendabele oplossing te 
komen. De voortgang van het bouwproces wordt eveneens gevisualiseerd en opgeslagen met 4D simulatie. 

Fotorealistische afbeeldingen van projecten zijn heel nuttig, vooral in de 
offertefase, voor marketing & sales doeleinden. Een interactief virtueel 3D 
model aan de klant kunnen tonen is een grote troef. Nog belangrijker is het 
realiseren van kostenramingen in een vroeg stadium, dit door het genereren 
van materiaallijsten en project taken. Alhoewel het ontwerpproces volledig 3D is, 
zullen bepaalde details en informatie nog altijd in 2D aangevuld worden, wel 
altijd gelinked aan het model. 
 
e-Constructie is sterk in opkomst. Met vele software tools draagt SCIA hieraan 
haar steentje bij. SCIA is dé e-partner voor architecturale, engineering en 
constructie ‘Building Information Modelling ’.  

   Nieuwe mogelijkheden en efficiëntie met de tekensoftware Allplan 2005.1
 
Met Allplan 2005.1 brengt Nemetschek en SCIA verschillende nieuwe modules uit .  
 
Het concept BIM heeft concreet gestalte gekregen in de nieuwe module voor het 
modelleren van staalstructuren. Binnen Allplan kan u aan de hand van parametrische 
templates staalstructuren, incl. verbindingen modelleren en wijzigen. Ook de 
krachtige 3D modeller van SCIA.ESA PT is te gebruiken binnen de Allplan 
omgeving . Ook deze staalobjecten zijn naar goede Allplan gewoonte in 1 model 
centraal te beheren samen met de overige elementen zoals betonbalken, 
metselwerkwanden, trappen, wapening, … Binnen Allplan maakt u dan een 
overzichtslijst van de staalprofielen en genereert u de gewenste aanzichten 
en sneden . Ook voor presentatiedoeleinden kan u de staalstructuur verder opmaken met kleuren, texturen, objecten 
uit de omgeving zoals het terrein, de achtergrond (bomen, mensen, ..), om er uiteindelijk fotorealistische 
stilstaande of bewegende beelden van te maken . 
 
Allplan beschikt nu ook over een één-bestand behandeling. Vele tekenpakketten zijn niet projectmatig 
opgebouwd, maar gebaseerd op één enkel bestand, vb DWG, dgn, dxf. Allplan beschikt zowel over de projectmatige 
aanpak (prj), dewelke aanbevolen is, alsook over de één-bestand (ndw) aanpak. De overstap van uw actueel 
tekenprogramma naar Allplan verloopt daardoor met weinig omscholing . Toch is de projectmatige aanpak 
gunstiger voor het multidisciplinair samenwerken aan één virtueel bouwmodel.  
 
In de basis modules valt voornamelijk de gemoderniseerde maatlijnen en tekst lay -out 
op. Bij de architectuur is de vensterbankmacro nieuw en een verbetering in de 
trappenmodule. De Engineering biedt nu de mogelijkheid om vloeren en wanden 
met openingen  in één routine te wapenen met staven die aan de verschillende 
zijdes, verschillende ombuigingen kunnen hebben. In de module trajectmodeller, 
waarbij lichamen kunnen gemodelleerd worden op basis van een 3D traject met 
variabele dwarsdoorsneden, is het nu mogelijk om de dwarssectie niet alleen mee te 
laten kantelen met de helling van het traject, maar ook verticaal te houden volgens de 
absolute verticaliteit. Klanten met de licenseserver kunnen nu ook aan een 
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werkstation uit het netwerk loggen om lokaal met een softwarebeveiliging te werken.  
 

 

 2 miljard mensen om te huisvesten tussen vandaag en 2030
   

Terwijl ongeveer de helft van de wereldbevolking (3 miljard) in steden leeft, waarvan 30% in krottenwijken, stelt het 
`Programma van de Verenigde Naties voor de menselijke huisvesting' (UNO Habitat) in haar laatste 
jaarverslag dat bijna 2 miljard extra personen tussen nu en 2030 huisvesting zullen nodig hebben . 
 
Uit een officiële verklaring van ‘UNO Habitat ’, die het jaarverslag 
begeleidt, citeren wij: " tijdens de volgende 25 jaar, zullen meer dan 2 
miljard mensen huisvesting nodig hebben , dit betekent dat er elke dag 
96.150 woonplaatsen moeten bijkomen, nog specifieker zijn dit er 4.000 per 
uur van vandaag tot 2030".  
Onder de rubriek ‘Financiering van stedelijke huisvesting’, onderstreept het 
‘Wereldrapport 2005 i.v.m. menselijke huisvesting ’ de uitdagingen waarvoor 
de internationale gemeenschap zal komen te staan voor wat betreft de 
financiering van huisvesting in steden, het legt hoofdzakelijk de nadruk op de 
behoeften van armste bevolkingsgroepen en houdt rekening met de 
‘Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling ' (MOD). Als er geen 
financiële middelen in de ontwikkeling van stedelijke huisvesting worden 
geïnvesteerd, zullen de twee miljard mensen die in de volgende 30 jaar 
huisvesting nodig hebben in de val van stedelijke armoede terechtkomen en 
zij zullen in de betreurenswaardige omstandigheden leven, aldus het rapport.  
 
“De emigraties van landelijke streken naar de stedelijke periferie, waar de mensen dichter op elkaar wonen en meer 
verhuizen, zullen een versnelde uitbreiding van de sloppenwijken tot gevolg hebben ”, aldus Mevr. Tibaijuka, 
uitvoerende directeur van ‘UNO Habitat’. “De sloppenwijken, waar het natuurlijke milieu volledig wordt gedegradeerd, 
zijn plaatsen waar de AIDS-dreiging hoog is. Het geboortecijfer en de zuigelingmortaliteit liggen er ook zeer hoog ”, 
onderstreept zij nog.  
 
Het officiële rapport wijst erop dat in Indonesië meer dan 85 miljoen mensen, d.w.z. 40% van de totale 
bevolking, in 2000 in een stedelijke gebied leefde. De evolutie daar is dat tussen vandaag en 2010, ongeveer 
120 miljoen mensen in stedelijke streken zullen leven, d.w.z. 50% van de bevolking. Volgens voorspellingen van 
‘UNO Habitat ’ zal het land tijdens de volgende tien jaar 735.000 extra huisvestingseenheden nodig hebben. 420.000 
andere woonplaatsen zullen verbeterd moeten worden.  
 
Nog volgens de UNO-organisatie ligt de oorzaak van crisissen als gevolg van massa -uitwijzingen uit sloppenwijken, 
zoals in Zimbabwe gebeurd is, maar ook in Bombay, India of Malawi, uiteindelijk binnen het bredere kader van de 
crisis in de financiering van stedelijke huisvesting.  
 
Het tekort aan woningen komt op een ogenblik dat de wereldeconomie een continu groeipercentage van 
4% optekent. Ondanks deze groei blijft armoede een ‘duurzaam probleem’; 64% van de bevolking in Afrika en 
Zuid-Azië leeft op minder dan 2 dollar per dag, aldus het offici ële rapport van ‘UNO-Habitat’. 
 

 
   ESA-Prima Win werd gebruikt om de Belgische Standaard te vergelijken met Eurocode
   

De SCIA -software wordt ook aan universiteiten en hogescholen uitvoerig gebruikt tijdens de cursussen, 
de practica en voor de eindwerken . Geregeld vallen deze thesissen zelfs in de prijzen; dit was reeds meerdere 
malen het geval bij de 'Studentenstaalprijs'. 
 
Onlangs ontvingen we van Dhr. Ben Cools, student aan de Vrije Universiteit 
Brussel, een interessant thesisonderzoek. Het onderwerp betrof een 
vergelijkende studie tussen de Belgische normen en de Eurocodes. Het werd 
uitgevoerd in samenwerking met de firma Victor Buyck Steel Construction uit 
Eeklo. Prof. Ir. Wim Hoeckman , docent staalconstructies en bruggenbouw, 
fungeerde als promotor. Voor dit onderzoek werd de nieuwe basculebrug 
‘Boulevardbrug ’ te Willebroek herberekend volgens de Eurocodes, daar waar de brug 
oorspronkelijk met de Belgische normen werd berekend. De herberekening werd, net 
zoals de basisberekening, uitgevoerd met het SCIA softwarepakket ESA -Prima Win. 
 
De brug heeft een overspanning van 65m, een breedte van 16m en een gewicht van 
900 ton met 1200 ton tegengewicht. Beeld verstrekt door Ney & Partners.  
 
Het onderzoek: 
 
De Eurocodes schrijven in het algemeen lagere maar meer geconcentreerde verkeerslasten voor. Ze hebben enerzijds 
een gunstige invloed op de dwarsdragers maar zijn er anderzijds de oorzaak van dat het orthotrope wegdek meer 
nadelig belast wordt. De eenvoudige vermoeiingscontrole van de Eurocodes is aanzienlijk strenger dan de Belgische 
normen; ze heeft geen mogelijkheid om rekening te houden met het openen en sluiten van de brug. De toetsing via 
de reservoirmethode heeft die mogelijkheid wel en de resultaten zijn dan steeds gunstiger dan beide andere 
controles.  

Verder geven de Eurocodes geen rekenregels of methoden voor een vereenvoudigde toetsing van de algemene 
stabiliteit. Een tweede-ordeberekening leert dat de methode met vasthoudkrachten, zoals die door de Belgische 
normen voorgeschreven is, zeer conservatieve resultaten oplevert. Op die manier kan een relatief grote 
gewichtsbesparing gerealiseerd worden in de vakwerkstructuur van de brug.  
 
De Eurocodes zetten de ontwerpers aan tot gebruik van nauwkeurigere methoden die kunnen leiden tot 
meer voordelige resultaten . Deze methoden zijn soms wel omslachtiger maar dit wordt ruimschoots opgevangen 
en gecompenseerd door de beschikbaarheid van gespecialiseerde software zoals ESA -Prima Win en SCIA.ESA PT. 
 

De toetsing van het orthotrope wegdek kan hier echter niet van genieten en deze valt 

 

  



aanzienlijk strenger uit dan de toetsing volgens de Belgische normen. Tenslotte is op 
te merken dat de Eurocodes geen windbelastingen vermelden voor het specifieke geval van het openen van 
beweegbare bruggen.  
 
Belang van het rekenpakket : 
 
De Eurocodes bieden meer voorzieningen voor nauwkeurige berekeningen en een rekenpakket dat goed aansluit bij 
de normen is dan ook onmisbaar. De globale stabiliteitscontrole en de niet -lineaire analyse zorgen hier voor een 
duidelijke winst. Het blijkt ook dat de strengere resultaten van de Eurocodes betreffende het orthotrope wegdek 
gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd door gebruik van een gedetailleerd eindig -elementen-model. De 
voorzieningen voor bewegende lasten in ESA -Prima Win laten toe om op een snelle en eenvoudige manier de kritieke 
punten in de structuur te vinden ondanks de complexere rekenregels van de Eurocodes.  
 
Dhr. Ben Cools krijgt van SCIA alvast een “grote onderscheiding” voor deze thesis . 

 
   Tips & Tricks: Wind- en Sneeuwgenerator in SCIA.ESA PT 5.2
   

Een van de meest tijdrovende taken bij het modelleren van een constructie is de invoer 
van de wind- en sneeuwlasten. De hoofdoorzaak is het feit dat de wind moet ingerekend 
worden vanuit verschillende richtingen, dat er moet worden rekening gehouden worden met 
onderdruk, overdruk, ... 
 
De recentste versie, SCIA.ESA PT 5.2 kan de wind - en sneeuwlasten automatisch 
genereren op de spanten van de constructie . Allereerst dient minstens een enkel 
belastingsgeval aanwezig te zijn in het project, bijvoorbeeld het eigengewicht. Vervolgens wordt 
de  gebruikt. 
 
Deze generator gaat vervolgens alle belastingsgevallen automatisch genereren en ze in exclusieve belastingsgroepen 
plaatsen. Eén voor één worden de belastingsgevallen gegenereerd, deze kunnen steeds door de gebruiker aangepast 
worden: 
 
De belastingsgevallen-manager toont nu het volgende: 
 

 
Het is duidelijk dat deze nieuwe generator een oplossing biedt voor een snelle en eenvoudige invoer van 
de wind- en sneeuwlasten.

 

 

 

 
   Over deze SCIA eNews
   

» We vragen u vriendelijk om ons uw meest recente e -mail adres door te sturen, indien het adres dat we nu 
gebruikten niet meer correct of verouderd zou zijn.

» Indien u zich wil uitschrijven  op deze eNews gelieve ons dan een email te sturen met 'unsubscribe' als titel, 
gevolgd door het te verwijderen e -mail adres.

» Laat ons weten welke topics u vooral interesseren, zodat wij dit kunnen opnemen in een volgende uitgave. Of 
misschien heeft u andere suggesties hoe we deze eNews kunnen verbeteren. U kan hier reageren ...
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