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3Muri

Snel versterken van
metselwerkconstructies
•

Aardbevingsanalyses van metselwerkconstructies

•

Snel en eenvoudig modelleren

• 		 Meerdere analyses binnen een paar minuten
•

Professionele support en trainingen

Productomschrijving 3Muri
De internationaal geprezen 3Muri aardbevingssoftware is de erkende oplossing om te rekenen aan
aardbevingsschades aan metselwerkconstructies in Groningen. Met minimale inspanning is een
3Muri model opgezet waarna 3Muri in enkele minuten een exact beeld geeft van de schade per
constructief onderdeel. Uw zorg kan daarmee snel uitgaan naar de versterkingsmaatregelen.
Het programma 3Muri
Vanwege de aardbevingsproblematiek in Groningen voert Technosoft sinds 2014 het programma 3Muri.
3Muri is ontwikkeld door het Italiaanse bedrijf S.T.A.Data in samenwerking met een onderzoeksgroep
onder leiding van professor Sergio Lagomarsino van de universiteit van Genua (Italië). Samen met
specialisten werden de theoretische aspecten van 3Muri via experimenten en berekeningen vergeleken
en getoetst met laboratorium opstellingen. De continue samenwerking tussen de softwareontwikkelaars
en de onderzoeksgroep staat garant voor up-to-date software, volledig operationeel en betrouwbaar.

3Muri in de praktijk
De kracht van 3Muri zit in de snelheid. - Vasile Gaspar / Support
Daar waar een ‘time-history’ berekening uren rekentijd per constructie vergt, heeft u met 3Muri binnen
enkele minuten resultaat. Niet alleen de snelheid maakt het product zo fijn om mee te werken, maar ook
de handige versterkingsmaatregelen die 3Muri biedt. Aardbevingsproblematiek is best specialistisch,
dus hebben we bij Technosoft (in samenwerking met de Italiaanse leverancier van 3Muri) trainingen
ontwikkeld. Ik geef zelf de Eurocode 8 training die een combinatie maakt tussen theorie en het gebruik
van 3Muri. Ondanks de vervelende gevolgen van aardbevingen voor de Groningers, vinden wij het bij
Technosoft een uitdagende aanvulling op ons assortiment software producten.

Krachtige punten
Grafisch

Functioneel

•

De constructie door
intuïtieve userinterface
snel en makkelijk in te
voeren is.

•

Een snelle Pushover
berekening wordt
gemaakt o.b.v. een 3D
equivalent raamwerk.

•

Schadevorming per
Pushover berekeningstap
zowel 2D als 3D in te zien.

•

De rapportage naar uw
wens samen te stellen is.

•

Type schadevorming
middels een duidelijke
schade legenda
inzichtelijk

•

Veel verstevigingsmethoden in te zetten.

•

Materialenbibliotheek
is gemakkelijk uit te
breiden.

Technisch
•

Op basis van een 3D
model met wanden,
kolommen, vloeren en
balken wordt automatisch
een 3D equivalent 3D
raamwerk gegenereerd.

•

De niet-Lineaire
berekeningsmethode
om het gedrag van de
constructie te geven ten
gevolge van de opgelegde
seismische belasting.

•

Normwijzigingen m.b.t.
de NPR 9998 worden
doorgevoerd.

Aan de slag met de snelste aardbevingssoftware
Sinds een aantal jaren is het aardbevingsbestending bouwen in Nederland actueel geworden door de
schade die in provincie Groningen is ontstaan aan een grote hoeveelheid gebouwen als gevolg van
gaswinning door de NAM.
Technosoft biedt kennis en programmatuur aan om volgens de Eurocode 8 en NPR 9998:2018 te
kunnen rekenen aan de invloed van seismische belastingen op gebouwen.
De “Eurocode 8 Aardbevingen” training van Technosoft is er om de cursist te introduceren met de in- en
uitvoer van de aardbevingsprogrammatuur die Technosoft aanbied. Het gaat hierbij om het programma’s
3muri (metselwerkconstructies) en AxisVM (staal-, beton- en houtconstructies). De werking van deze
programma’s zal uiteen worden gezet, nadat eerst een inleiding tot aardbevingen en Eurocode 8 i.c.m.
NPR 9998:2018 is gegeven.

Modules

3Muri Professional

Deze versie is bedoeld voor grote metselwerk
gebouwen met een limiet van maximaal 13
verdiepingen en daarmee ruim afdoende voor de
metselwerkgebouwen.

3Muri Small Business

Instapversie om aan kleine gebouwen willen
rekenen. Deze versie is geschikt voor gebouwen
met een oppervlak van 600 m2 en 2 verdiepingen.

3Muri Local Damage
Mechanism

Als het ‘box’ gedrag niet zeker is door gebrek aan
verbindingen tussen vloeren en muren, is het
nodig om plaatselijke bezwijkmechanismen uit het
vlak te controleren.

3Muri Roof

Met deze module kunt u de geometrische
en constructieve eigenschappen van daken
meenemen in de analyses.

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

3Muri proeflicentie
Wanneer u meer wilt weten over het werken met 3Muri 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 onderhoudscontract heeft
voor 3Muri, 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.

Met een service contract kunt u ook gebruik
maken van onze Helpdesk-ondersteuning
bij het gebruik van 3Muri. 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.

Support

“

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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