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Tekla Structures   
Dak en Wand

Om het modelleren van dak- en wandbeplating in Tekla Structures te verge-
makkelijken zijn er standaard al diverse profielen en systeem- en gebruikerscom-
ponenten beschikbaar.

Ook kunnen lijsten en templates (tekeningen) gemaakt worden die specifiek de 
beplating weergeven.

Beschikbaarheid beplatingsprofielen
Er zijn vele soorten beplatingsprofielen. Van een aantal leveranciers zijn de 
beplatingsprofielen standaard al beschikbaar in de profielendatabase in Tekla 
Structures.

Van leveranciers waarvan de beplatingsprofielen niet standaard in de profielenda-
tabase beschikbaar zijn, kunt u deze bestanden importeren.

Als de gewenste beplatingsprofielen niet beschikbaar zijn, kunt u deze zelf 
definiëren en aan de profielendatabase toevoegen.

Standaard beplatingsprofielen
De profielendatabase bevat standaard een aantal parametrische profielen voor het 
modelleren van beplatingsprofielen (sandwichpanelen): BPAN, CPAN en DPAN:

Daarnaast vindt u in Tekla Warehouse beplatingsprofielen van HAIRONVILLE, 
HOESCH, SAB en THYSSEN die u aan de profielendatabase kunt toevoegen.

https://warehouse.tekla.com/#/catalog/details/0230ea8f-2874-453b-b6c1-d81722639492
https://warehouse.tekla.com/#/search?sortBy=-modifiedAt&listSize=36&searchTarget=PACKAGE&searchTerm=hoesch+profiles&resultSet=TCC
https://warehouse.tekla.com/#/catalog/details/9ad204e8-1918-46d7-9447-3714ed8524d4
https://warehouse.tekla.com/#/catalog/details/3689ba50-cfbe-442d-8fdd-16b6b349aac3
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Tevens zijn er gezette parametrische (beplatings)profielen beschikbaar in Tekla 
Structures:

Profielprefix

VME VMEH VMEHR VMF

VMFH VMFHR VMG VMI
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Deze parametrische beplatingsprofielen kunnen worden getoond in de lijst 
zetwerk D&W.doc:

Profielprefix

VMJ VMJG VMK VML

VMLF VMM VMMF VMMG

VMN VMO VMP VMR

VMS VMT VMU
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Beplatingsprofielen importeren
Van de leveranciers Kingspan en Sadef zijn standaard importbestanden (*.lis) 
met beplatingsprofielen in Tekla Warehouse beschikbaar.

Om een *.lis bestand te importeren:

1. Ga naar Bestand > Databases > Profielendatabase om het dialoogvenster 
Profielendatabase bewerken te openen.

2. Klik op de knop Importeer.

3. Blader naar een *.lis bestand dat u van Tekla Warehouse hebt gedown-
load.

4. Selecteer een *.lis bestand en klik op OK. Het volgende dialoogvenster 
(afhankelijk van het  *.lis bestand) verschijnt:

In het dialoogvenster Importitems herzien selecteert u de betreffende regels 
die u wilt importeren.

Als een profielitem met dezelfde naam als het profielitem wat wordt geïmpor-
teerd al bestaat, beschikt u over de volgende opties:

Laten Het bestaande profielitem wordt niet vervangen en de profieldefinities in het 
importbestand worden genegeerd.

Samenvoegen Het bestaande profielitem wordt samengevoegd met het geïmporteerde 
profielitem.

Vervang Het bestaande profielitem wordt vervangen door het geïmporteerde profielitem.

Doorgaan Het dialoogvenster sluit en de geselecteerde acties worden uitgevoerd. Als een 
importitem als actie Onbekend heeft, wordt dit niet geïmporteerd. U kunt meer 
dan één profielitem tegelijk selecteren door de toetsen Shift en Ctrl te gebruiken.

De profielen worden nu geïmporteerd.

5. Klik op OK, de volgende melding verschijnt:

6. Klik op OK, het bestand profdb.bin (de aangepaste profielendatabase) 
wordt opgeslagen in de modelmap.

Als u deze aangepaste profielendatabase in alle modellen wilt gebruiken, knipt 
en plakt u dit bestand bij voorkeur in uw ts map, lokaal of op een server.

Daarnaast is er bijvoorbeeld ook een importbestand voor standaard golfplaten 
(golfplaat.lis) in Tekla Warehouse beschikbaar.
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Een beplatingsprofiel toevoegen met een polygoon
U kunt een beplatingsprofiel definiëren met behulp van een polygoon. Hiervoor 
gaat u naar Bestand > Databases > Profielen definiëren > Doorsnede met 
polygoon definiëren.

Een beplatingsprofiel toevoegen met een DWG doorsnede
U kunt een doorsnede in DWG formaat als een zogenaamd DWG-profiel aan de 
profielendatabase toevoegen.

Hiervoor gebruikt u systeemcomponent DWG-profiel in database (6) of u gaat 
naar Bestand > Databases > Profielen definiëren > Doorsnede definiëren met 
DWG-bestand.

Zie ook Voor meer informatie, zie hoofdstuk Een profiel toevoegen met behulp van een 
DWG doorsnede in het opleidingsboek Geavanceerde functies in de Tekla User 
Assistance (TUA).

Een beplatingsprofiel toevoegen met een willekeurige plaat
Met systeemcomponent Profiel van plaat (10) kunt u de contour van een 
willekeurige plaat als profiel toevoegen aan de profielendatabase.

Zie ook Voor meer informatie, zie hoofdstuk Een profiel toevoegen met behulp van een 
willekeurige plaat in het opleidingsboek Geavanceerde functies in de Tekla User 
Assistance (TUA).

Een beplatingsprofiel toevoegen met de Schets Editor
Met behulp de Schets Editor kunt u zelf parametrische beplatingsprofielen 
definiëren. Hierbij definieert u in eerste instantie de contour van het profiel om er 
vervolgens parameters aan toe te voegen, bijvoorbeeld om de dikte van de 
beplating variabel te maken (0.75 mm, 1.0 mm, 2.0 mm, etc.).

Om de Schets editor te openen gaat u naar Bestand > Editors > Doorsnede 
definiëren in de schetseditor.

Zie ook Voor meer informatie, zie hoofdstuk Een railprofiel toevoegen met de Schets Edi-
tor in de Tekla User Assistance (TUA).

https://dl.construsoft.com/files/nl/FULL_03_Advanced_functions.pdf#G3.3062216
https://dl.construsoft.com/files/nl/FULL_03_Advanced_functions.pdf#G3.3062216
https://dl.construsoft.com/files/nl/FULL_03_Advanced_functions.pdf#G3.3062302
https://dl.construsoft.com/files/nl/FULL_03_Advanced_functions.pdf#G3.3062302
https://dl.construsoft.com/files/nl/FULL_03_Advanced_functions.pdf#G3.3062605
https://dl.construsoft.com/files/nl/FULL_03_Advanced_functions.pdf#G3.3062605
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Beplating modelleren

Beplating handmatig modelleren
Beplating bestrijkt doorgaans rechte vlakken. Uiteraard kan beplating handmatig 
gemodelleerd worden. Voor het plaatsen en aanpassen van de beplatingsprofielen 
zijn veel handelingen nodig. Wanneer de beplating onverhoopt gewijzigd dient te 
worden, resulteert dit opnieuw in veel handelingen om de wijzigingen aan de 
beplatingsprofielen door te voeren.

Beplating met behulp van componenten modelleren
Als alternatief voor het handmatig modelleren van beplating, kunt u gebruik maken 
systeemcomponenten en plugins.

Tekla beschikt standaard over een groot aantal systeemcomponenten om zoge-
naamde vlakken met beplatingsprofielen te vullen. Sommige systeemcompo-
nenten zijn oorspronkelijk ontwikkelt om vlakken te vullen met bijvoorbeeld 
betonprofielen (meerdere lagen), maar deze systeemcomponenten blijken in de 
praktijk ook prima geschikt voor het plaatsen van beplatingsprofielen.

CS_Flip (ML029)
Met behulp van macro CS_Flip (ML029) kunt u het gele startpunt en het paarse 
eindpunt omdraaien. Dit kan erg handig zijn omdat veel beplatingsprofielen zijn 
gebonden aan de richting. Hiermee voorkomt u dat het profiel verwijderd en 
opnieuw gemodelleerd moet worden.

Om de macro te gebruiken, dubbelklikt u op de macro in de Applicaties en com-
ponenten database:

Linear Array Tool
U gebruikt plugin Linear Array Tool om geselecteerde objecten langs meerdere 
richtingen (één, twee of drie) op gedefinieerde tussenruimten of afstanden te 
kopiëren.

U kunt kopiëren over een op te geven afstand, of automatisch verdelen volgens de 
aangewezen punten. Ook kunt u hiermee gespiegeld en tegengesteld kopiëren.

Zie ook Voor meer informatie over de werking van plugin Linear Array Tool klikt u op de 
knop Help in het dialoogvenster van de plugin.
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Array van objecten (29)
U gebruikt systeemcomponent Array van objecten (29) om één of meerdere 
objecten in één richting te kopiëren.

Sparing meerdere lagen (51)
U gebruikt systeemcomponent Sparing meerdere lagen (51) voor het plaatsen 
van een sparing in een wand van beplatingsprofielen. De systeemcomponent kan 
ook direct kozijnprofielen genereren.

Zie ook Voor meer informatie over de werking en de mogelijkheden van de component, 
klikt u op de knop Help in de component.
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Vloerveld indelen (61)
U gebruikt systeemcomponent Vloerveld indelen (61) om een door profielen of 
constructielijnen begrensd vlak te vullen met 1 of meerdere lagen profielen. U kunt 
hiermee ook pasplaten maken.

U gebruikt de component als volgt:

Activeer de component en wijs de constructielijnen of onderdelen aan die de 
buitenrand van het "veld" bepalen, klik vervolgens op middelste muisknop.

Om een eventuele sparing te definiëren wijst u de constructielijnen/ onderdelen 
aan die de sparing bepalen. Sluit af met de middelste muisknop.

(Zijn er geen sparingen dan na aanklikken van de onderdelen dus 2x op de mid-
delste muisknop klikken!)

Generatie meerdere profielen (9)
Om een vlak te vullen met meerdere identieke profielen (voorbeeld: golfpla-
tendak),  kan systeemcomponent Generatie meerdere profielen (9) gebruikt 
worden.

Plaatsing gebeurt door het aanklikken van 3 punten, de oorsprong, +X en +Y.

Welke punten aangeklikt moeten worden, hangt af van de methode van plaatsen:

1. Vast aantal profielen met vaste tussenafstand

2. Maximum vlakafmetingen en vast aantal profielen (tussenafstand wordt 
automatisch bepaald)

Bij de 1e optie worden 3 punten aangewezen die het vlak en de X- en Y-richting 
definiëren. Voorbeeld:

Bij de 2e optie moeten de bepalen de aangewezen punten de afmetingen van het 
te vullen vlak.
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Vloeropmaak
U kunt systeemcomponent Vloeropmaak gebruiken om dak- en wandbeplating te 
modelleren.

U kunt de component ook gebruiken voor niet-rechthoekige vloeren en u kunt in de 
component verschillende layers gebruiken, dus bijvoorbeeld voor de beplating en 
de isolatie.

U kunt de wijzigingen dorvoeren met rechtstreekse wijziging. Wanneer het com-
mando Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld, kunt u systeemcomponent Vlo-
eropmaak selecteren zodat u de handles en de maatlijnen kunt weergeven zodat 
u deze aan kunt passen:

U kunt nu ook op de contextuele werkbalk klikken om bijvoorbeeld een sparing in 
de beplating te modelleren of om de richting van de beplating te wijzigen:
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Zie ook Voor meer informatie over de werking en de mogelijkheden van de component, 
klikt u op de knop Help in de component.

Afdekprofiel beplating (m023)
U kunt plugin Afdekprofiel beplating (m023) gebruikten om afdekprofielen te 
modelleren.

U klikt 2 punten aan om de richting te definiëren en de afdekprofielen te genere-
ren:
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Beplating met cutback toepassen
U beschikt in Tekla Warehouse over voorbeeld model Beplating dat als basis bij 
uitstek geschikt is wanneer u beplating gaat modelleren:

Het voorbeeld model beschikt over allerlei specifieke beplatingsinstellingen en -
componenten.

(Voor bestaande modellen kunt u instellingen, bestanden, componenten, etc. uit 
dit voorbeeld model kopiëren of exporteren en importeren in bestaande modellen).

Het voorbeeld model Beplating beschikt tevens over een aantal specifieke lijsten:

• #Beplating Cutback
• #Beplating Cutback zonder nummering (voor configuraties 

waarin het model niet kan worden genummerd).
• #Zetwerk zonder nummering.doc (voor configuraties waarin het 

model niet kan worden genummerd).
• #Zetwerk.doc

Voorbeeldmodel Beplating beschikt over gebruikerscomponent CUTBACK die u 
toe kunt passen in component Vloerveld indelen (62). Hiervoor maakt u in 
gebruikerscomponent CUTBACK eerst de gewenste instelling(en).

https://warehouse.tekla.com/?loggedIn=true#/catalog/details/84682c2e-d22d-4bf0-b51a-a8d2365e7a62
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Stappenplan 1. Maak de gewenste instelling(en) in gebruikerscomponent CUTBACK en sla 
deze op:
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2. Laad nu in systeemcomponent Instortvoorzieningen (8) op het tabblad 
Invoer gebruikerscomponent CUTBACK en de opgeslagen instelling: 

Stel nu op het tabblad Plaatsing de plaatsing in (Anker links/rechts) en sla de 
instelling op met de knop Opslaan als:

3. Open nu systeemcomponent Vloerveld indelen (62) en laad de instelling 
beplating. Pas nu het tabblad Componenten als volgt aan om het configu-
ratiebestand cutback, dat u in systeemcomponent Instortvoorzieningen (8) 
heeft opgeslagen, aan te laten roepen (1):
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Pas nu systeemcomponent Vloerveld indelen (62) toe, wijs hiervoor punten aan 
en sluit 2 x af met de middelste muisknop.

De waarden die zijn gedefinieerd in gebruikerscomponent CUTBACK worden 
weggeschreven naar de uitsnijding:
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Deze informatie wordt automatisch gekopieerd van de uitsnijding naar het 
onderdeel (de beplating) waar de uitsnijding in zit.

U kunt nu één of meerdere hierboven genoemde lijsten maken, bijvoorbeeld de 
lijst #Beplating Cutback:

De naar het onderdeel gekopieerde informatie wordt niet getoond 
wanneer u de informatie van het onderdeel opvraagt maar wordt wel 
weergeven in lijsten die u nu kunt maken.
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Wanneer u nu overzichttekeningen gaat maken, beschikt u ook over de standaard 
instelling beplating:

Hierin is standaard ingesteld (in Onderdeel... > Weergave > HB) dat de omtrek 
(de buitencontour) van de beplatingsprofielen wordt weergegeven en niet de 
exacte profielweergave.

Voor de onderdeellabels is ingesteld dat het profiel en de lengte in het label 
worden getoond en dat de labels in het midden van de beplatingsprofielen worden 
gepositioneerd.
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Beplating maatvoeren in tekeningen
U kunt in tekeningen gebruik maken van de tool Objectmaatvoeringtool om 
beplating op een bepaalde manier te maatvoeren. Hiervoor doet u het volgende:

1. Download en installeer de Objectmaatvoeringtool (Tekla Warehouse).

2. Open in de tekening de Applicaties en componenten database en zoek naar 
de tool Objectmaatvoeringtool:

3. Selecteer de platen die u wilt maatvoeren.

4. Klik op de knop Maken op geselecteerde object in het tabblad Maatlijnen.

Als in een wand diverse platen zitten dan moeten deze apart geselecteerd worden. 

https://warehouse.tekla.com/#/catalog/details/b40ba960-8118-4d4d-8fd7-6ee2717ba71c
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Beplatingsprofielen nummeren
In de configuratie Carbon beschikt u niet over de mogelijkheid om de onderdelen 
en merken te nummeren: onderdelen krijgen geen posnummers en samenstell-
ingen geen merknummers. Toch is het voor het bestellen van aantallen profielen 
noodzakelijk om nummers toe te wijzen.

Met behulp van de tool Design Group Numbering (ML002) is het toch mogelijk 
om te merken te nummeren, zoals wand en/of dakplaten. Het verschil in lengte 
(Compare Length) en materiaal kan in de tool worden aangegeven. Dit betekent 
dat transparante en non-transparantie golfplaten verschillende merknummers kun-
nen krijgen.

Stappenplan 1. Maak een selecteerfilter om de specifiek de profielen te kunnen selecteren die 
van een merknummer moeten worden voorzien.

2. Open de database Applicaties en componenten en dubbelklik op de macro 
Design Group Numbering (ML002).

3. Voeg groep(en) toe en stel de prefix en het startnummer in.

4. Klik op de knop Assign numbers om de nummering uit te voeren.

5. Het ENG nummer is nu toegevoegd in de Gebruikersattributen in het tabblad 
Nummering:
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Opdrachten
Dakvlak 1 vullen met golfplaten:

• Profiel: GOLFPLAAT

• Werkende breedte: 1050 mm

• Lengte golfplaat: 1525 mm

• Onderste golfplaat (bij dakrand) verlengen naar 1830 mm

Twee methoden
1. 1e golfplaat handmatig modelleren. Daarna met component Array van 

objecten (29) de golfplaat naar beneden kopiëren, vervolgens de rij golfplaten 
opnieuw met component Array van objecten (29)  (29) naar rechts kopiëren.



20 Beplatingsprofielen nummeren

2. Gehele dakvlak vullen met behulp van systeemcomponent Generatie meerd-
ere profielen (9):

Profiel + aantal profielen en tussenafstand definiëren, daarna component 
plaatsen door 3 punten aan te wijzen.

Nokstuk modelleren
Maak een nokstuk om de nok dicht te maken.

• Profiel: GOLFPLAAT

• Overlengte: 300 mm aan beide zijden
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Regenkap modelleren op dakrand

Lekdorpel modelleren
Modelleer rondom, langs de muurplaat, een lekdorpel met parametrisch gezette 
plaat.



22 Beplatingsprofielen nummeren

Zetwerk op hoeken
Modelleer zetwerk langs de stijl op de hoek A-1, zoals hieronder aangegeven.

(VML50-50-35-30-30-35-0.75)

Zijgevels AS A en AS B vullen met  beplatingsprofielen
Profielen: POTDEKSELPROFIELPLAAT

Overlap t.p.v. stijlen: 100mm

Componenten:

• Tool voor lineair raster

• Array van objecten (29)
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Kopgevel As 1 
SAB-W40.1150VL PIR gevelpanelen plaatsen zoals hieronder aangegeven.

Componenten:

• Vloerveld indelen (61)

• Sparing meerdere lagen (51) – voor het aanbrengen van de sparingen 
t.p.v. kozijnen.

Zorg dat de gevelpanelen in elkaar vallen.

De rest van de oppervlakte van As 1 vullen met POTDEKSELPROFIELPLAAT

• Lengte van profielen aanpassen aan stijlen

• Horizontale overlap tussen profielen: 100 mm
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Gevel As10
Vlak vullen met POTDEKSELPROFIELPLAAT zoals aangegeven.

• Lengte van profielen aanpassen aan stijlen

• Horizontale overlap tussen profielen: 100 mm

Dakgoten modelleren
Modelleer dakgoten zoals aangegeven in onderstaande afbeeldingen.

• Gootprofiel: BAKGOOT205

• Eindplaat: willekeurige plaat PL1
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