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RSLigR 3.00 Programma voor ’t berekenen van betonplaten, betonbalken

en de systeemvloeren volgen Eurocode 2 en VBC 92:

- Traditioneel/Voorgespannen:

- Breedplaat vloer
- Kanaalplaat vloer
- Ribben vloer
- Combinatie vloer
- Balkbodems

De gebruiker wordt zoveel mogelijk geholpen bij zijn keuze voor invoer d.m.v. instellingen waarmee
default waarden zijn ingevuld. De menustructuur is plat en hoeft nauwelijks te worden aangesproken
omdat behalve de buttons ook een klik in het grafische venster leidt naar ’t betreffende onderdeel.

Bij element vloeren zijn maximaal 4 velden mogelijk bijvoorbeeld links en rechts een overstek met een
tussensteunpunt. Een tussensteunpunt wordt met beperkte capaciteit berekend. Volgens VBC met
40% van gemiddeld veld moment. (inzet) De eindverankering geeft de mogelijkheid de verankering in
de oplegging te bepalen.

Een ligger berekening wordt opgeslagen in een project wat weer kan bestaan uit meerdere
onderdelen. Hierdoor kan per project worden volstaan met één bestand. Dit bestand is een Access
Database. In geval van vooraf gedefinieerde elementen met diverse wapening patronen wordt naast
het liggerbestand een profielbibliotheek aangemaakt, zijnde een kopie van ’t moederbestand. Het
beheer van de data is hierdoor zeer eenvoudig.
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De rapportage kan per ligger maar ook per onderdeel
waarmee een rapport ontstaat met een voorblad,
toelichting, de berekeningen en een index. ’t Voorblad
kan worden voorzien van logo. Het knippen en plakken
om tot een duidelijk rapport te komen is hierdoor
vrijwel overbodig. De uitvoer, rechtstreeks, naar PDF
formaat is mogelijk; als geheel, in 2 delen en in 3
delen. Met behulp van een PDF merger of editor is ’t
mogelijk een tekening met bijvoorbeeld de elementen
of stroken in te voegen tot een volledig document met
overzicht. Ook is ’t mogelijk een overzicht rechtstreeks
in te lassen zonder PDF. Hiervoor kunnen worden
gebruikt de formaten .wmf, .bmp, .gif en .jpg.
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Kanaalplaat vloeren kunnen worden voorzien van sparingen en sleuven waarbij de positie van de
wapening is weergegeven. In de berekening wordt ieder wapeningsstaaf t.o.v. van de sparingen, ook
onderling, gecheckt op verankering.

Elementvloeren kunnen in breedte worden verkleind en, voor belasting, worden verbreed met
pasplaten. Bij Rib/Cassette vloer kunnen hiermee ook een verzwakkingen worden ingevoerd, bijv. een
sparing.

Breedplaatvloeren kunnen worden berekend met parameters of d.m.v. vooraf gedefinieerde platen en
wapeningspatronen.
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Balken en vloeren met of zonder breedplaatschil kunnen met een willekeurige doorsnede worden
berekend.

Calculatiegegevens voor m.n. breedplaatvloeren zijn op te vragen per ligger en per onderdeel met
totalen en gemiddelden. Bij traditionele wapening in kg’s per m2 en bij voorspanning in patronen met
oppervlak.
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Per ligger is invoer mogelijk zoals op afbeelding te zien: brandwerendheid, globale belastingen,
gebouw categorieën e.a.

Globale belastingen kunnen aan een doorsnede worden toegekend, evt. ook alleen Eigen Gewicht of
geen belasting, die dan volledig moet worden ingevoerd.

Belastingen kunnen zijn: gelijkmatig, punt- en M-last en laststelsel wat met een interval kan worden
ingevoerd. De combinatiemogelijkheden zijn o.a. VBC, schaakbord, montage en gelijktijdig.

Een fragment uit rapportage kan er zo uit zien:
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Met het profielen mutatie programma RSLProf.exe kunnen elementvloeren en breedplaat schillen
vooraf worden vastgelegd met meerdere wapening patronen. Een element kan worden aangevuld met
een aan- of opstort zoals een druklaag. De eigenschappen worden voor de berekening relevant
abstract gemaakt. De plek van de kanalen en de posities van de wapening wordt vastgelegd en de
doorsnede worden gecomprimeerd op de Y-as.
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 Wapeningpatronen kunnen uit 4 ‘lagen’ bestaan die moeten worden ingevoerd vanaf de onderzijde in
volgorde en afstand. Max. lengte van element kan worden vastgelegd per wapeningspatroon en per
element. Indien beide zijn ingevoerd dan domineert de lengte bij de patroon.

Er kan een set worden
aangemaakt van elementen
die een vloer vormen
waardoor de selectie per set
kan worden bepaald. De
selectie kan, desgewenst,
worden aangelegd op basis
van elementtype en/of bijv.
een druklaag. De druklaag
hoogte die wordt vastgelegd
in een profiel is de laagst
mogelijke die kan worden
gekozen, grotere hoogtes
zijn dynamisch mogelijk
tijdens ’t rekenen.


