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Geotechniek
Rekensoftware speciaal
voor de constructeur
•

Importeren of digitaliseren van sonderingen

•

Genereer bodemprofiel vanuit een sondering

• 		 Damwand ontwerp volgens CUR 166
•

Funderingen volgens de Eurocode

Productomschrijving Geotechniek
Voor die constructeur die ook geotechnische berekeningen maakt, biedt Technosoft een aantal
rekenoplossingen die samengevat worden onder de kop “Geotechniek”.
Damwanden
Met Technosoft Damwanden is het mogelijk om natuurgetrouw de wisselwerking tussen grond,
grondbelasting en damwandconstructie te simuleren volgens NEN-EN 1997-1 en CUR 166.
Funderingen
Technosoft Paalfunderingen wordt gebruikt door de constructeur of geotechnisch adviseur, die de
draagkracht moet bepalen van paalfunderingen. Het programma stelt de gebruiker in staat om op basis
van NEN-EN 1997-1 zowel op druk-, trek- als horizontaal belaste palen te berekenen.
Met het programma Technosoft Funderingen op Staal kan de gebruiker om op basis van NEN-EN 19971 de draagkracht van poeren, zettingen en strookfunderingen berekenen.

Geotechniek in de praktijk

Geo-modules, de in- op en ondergrondse
- Hans Mulder, Support
Een zeer uitgebreid geotechnisch rekenpakket met programma’s voor het berekenen van
damwandconstructies, paal-, strook- en poerfunderingen. De basis van al deze berekeningen kan een
sondering zijn, die digitaal ingelezen kan worden en waarvan automatisch het bodemprofiel gemaakt
kan worden. De rapportage van alle berekeningen is zeer overzichtelijk en biedt de ontwerper of de
controlerende instantie alle benodigde rekenresultaten en toetsingen van diverse norm artikelen.
Het loont om Technosoft trainingen te volgen om zo snel en efficiënt aan de slag te kunnen met onze
rekensoftware.

Krachtige punten
Damwanden
•

•

•

Snelle invoer door
overzichtelijke pulldown
menu’s.
Voor de elastische, CURen Blum berekeningen
gebruikt u één en
dezelfde invoer.
Importeren of
digitaliseren van
sonderingen +
bodemprofielgeneratie.

•

Snelle interpretatie
van de uitvoer door
indicatie actief of passief
bezweken.

•

Profielenboek
met alle gangbare
damwandprofielen en de
mogelijkheid om zelf
profielen toe te voegen.

Paalfunderingen
•

Gebruik van verzwaarde
voet.

•

Verlopende palen en
oplangers.

•

Funderingen op staal
•

Gelijktijdige berekening
van meerdere
poeren/stroken en
bodemprofielen.

•

Digitaliseren en
importeren van
sonderingen.

•

Grafische weergave
invoer.

•

In de uitvoerselectie kan
exact aangegeven worden
wat u wél en wat u niet
wilt in de uitvoer wilt
opnemen.

•

Automatische generatie
bodemprofiel op basis van
een sondering.

Gelijktijdige berekening
van meerdere palen en
sonderingen.

•

Verschillende trajecten
per sondering.

•

Digitaal importeren van
sonderingen.

Sonderingen importeren
Het mogelijk om een sondering van iedere leverancier digitaal in te lezen. Het programma ondersteunt
namelijk het universele geotechnische uitwisselingsformaat “GEF”.
Sonderingen digitaliseren
Ook is het vertrouwde inlezen van de sondering via een digitizer voorzien. Nadat het blad met de
sondeergrafiek op de digitizer is gelegd, wordt als eerste het assenstelsel ingegeven. Hierna kunt
u eenvoudig de sonderingen ingeven door het aanklikken van de knik- en eindpunten in de grafiek.
Ditzelfde kan ook via het scherm. Dat wil zeggen dat u op uw station bijvoorbeeld een bitmap of pdf
bestand van een sondering kunt openen om deze vervolgens digitaal kunt maken door het aanklikken
van knik- en eindpunten in de grafiek.

Modules
Damwanden

Damwanden Elastisch

Berekeningen volgens de theorie voor elastisch
ondersteunde liggers. De grond wordt
geschematiseerd tot een elasto-plastisch
materiaal waarvan ook de plastische component
in het model wordt meegenomen.

Damwanden Eurocode /
CUR166

Met één rekensessie de benodigde “CUR
stappen doorlopen”. Met zowel een verlaagde als
verhoogde
grondwaterstand en zowel met
een hoge als lage beddingsconstante.

Damwanden Blum

Een damwandlengte die net onvoldoende is
om evenwicht te verzekeren kan tot het totaal
onderuit gaan van een damwandconstructie
leiden. Methode Blum motiveert enerzijds een
extra lengte, en anderzijds wordt de extra lengte
gebruikt om een wat lichter profiel te kunnen
kiezen.

Damwanden Taalmodule

Voor bedrijven die buiten Nederland adviseren of
met partijen in het buitenland samenwerken biedt
Technosoft de taalmodule aan.

Modules

Paalfunderingen

Horizontaal belaste palen

Bepaal de krachten in de paal, waarbij op
basis van bodemopbouw de horizontale
beddingsconstanten bepaald worden (methode
Menard). Inclusief een betonberekening voor
wapening in de paal ten gevolge van belastingen
op de “paalkop”.

Drukpalen EC7

Door het invoeren van een traject met bijbehorende
tussenstappen, kan het draagvermogen op
verschillende diepten worden bepaald. Op basis
hiervan kan precies die diepte worden bepaald
waar de benodigde draagkracht te verkrijgen is.

Trekpalen EC7

Bij deze module geldt dat hetzelfde als bij de
module Drukpalen. Er wordt rekening gehouden
met verdichting van de grond en paalgroepen.

Funderingen op staal
Funderingen op staal

Het programma stelt de gebruiker in staat om op
basis van de Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1 en NEN
9997-1) zowel poeren als strookfunderingen te
berekenen.

Sonderingen

Sonderingen impoteren GEF

Mogelijkheid om een sondering op basis van het
universele geotechnische uitwisselingsformaat
“GEF” digitaal in te kunnen lezen. Waar in het
verleden elke sondering met de hand ingevoerd
werd, wordt een sondering nu digitaal ingelezen.

Sonderingen digitaliseren

Met deze module kunt u een sondering via
een digitizer of via het beeldscherm inlezen
door de sondering “over te trekken”. Zowel
de conusweerstand als de wrijving kunnen
gedigitaliseerd worden.

Over Technosoft
Technosoft bedient sinds 1977 bedrijven en overheden met eigen ontwikkelde rekensoftware.
Daarnaast zijn we met kantoren in diverse Europese steden ook een partner in de (door)ontwikkeling
en het testen van uw eigen software.
Contactpersonen Rekensoftware:

Rob Rekers - Salesmanager			
Tel: +31 (0) 6-53414963				

Frank Langeslag - Accountmanager
Tel: +31 (0) 570-682964

Geotechniek proeflicentie
Wanneer u meer wilt weten over het werken met Geotechniek, kunt u een gratis proeflicentie aanvragen.
Hierdoor krijgt u een beter beeld van de mogelijkheden en het gebruik van de software. Een proeflicentie
kunt u aanvragen via www.technosoft.nl of gewoon even bellen. Wij helpen u graag op weg.
		

Service & Support
Service
Wanneer u een serviceovereenkomst heeft
voor Geotechniek profiteert u van het
onderhoud dat Technosoft verricht aan de
software. Normupdates, certificering, het
doorvoeren van wensen van klanten en het
verbeteren of uitbreiden van functionaliteiten
maken daar onderdeel vanuit. Regelmatig
worden er nieuwe updates van de software
beschikbaar gesteld, die u eenvoudig kunt
installeren.

“

Support
Met
een
serviceovereenkomst
kunt
u ook gebruik maken van onze
Helpdesk-ondersteuning
bij het gebruik
van Geotechniek. U kunt via ons online
helpdesksysteem tickets aanmaken en
reageren op eerder door u aangemaakte
tickets. Zo geeft u simpel uw vragen,
opmerkingen en wensen aan ons door. Bij
telefonisch contact met onze Helpdesk,
bieden wij u ook de mogelijkheid dat een
specialist van Technosoft meekijkt op uw
beeldscherm via TeamViewer.

Dankzij Technosoft toetsen wij al decennia lang op een efficiënte manier onze ontwerpen.
Wij doen dit in verschillende branches. De software van Technosoft geeft ons de
mogelijkheid constructies snel en duidelijk te toetsen en te documenteren.
- Klanten over Technosoft -

”
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