Balkroosters

Voor een optimaal funderingsontwerp

√
√
√
√

Intuïtieve invoer
Snel rekenhart
Duidelijke uitvoer
Goede ondersteuning

Productomschrijving Balkroosters
Technosoft Balkroosters is gericht op ontwerpen van funderingen. De gebruiker beschikt
hiermee over een krachtig, overzichtelijk en sterk interactief hulpmiddel, waarmee onder
ander snel en efficiënt de optimale fundering van bijvoorbeeld woonhuizen, appartementsgebouwen en bedrijfspanden berekend kan worden.
Balkroosters heeft standaard in zich:
• Stramiengenerator
• Een vrij in te stellen Invoer grid
• Kopieerfunctionaliteit van balk naar balk
• Vaste en verende steunpunten
• Wringing, beddingsconstanten en een groot aantal belastingsoorten
• Weergave balkrooster in bovenaanzicht of isometrisch
Balkroosters in de praktijk.
De voordelen van handigheden binnen Balkroosters
Een funderings- of luifelconstructie waarbij meerdere balken op elkaar aansluiten kan
gemakkelijk doorgerekend worden met Balkroosters. Daarbij worden de reactiekrachten
van de afzonderlijke balken automatisch doorberekend op de aansluitende balken. Ook
de wringingkracht tussen aansluitende balken wordt meegenomen. De wringkracht
wordt overeenkomstig het toegepaste materiaal aan de bijbehorende normen getoetst.
Met steunpunt optimalisatie kan snel een optimaal ontwerp gemaakt worden, zodat u
geen paal te veel plaatst bij een zo optimaal mogelijke wapeningsverhouding van de
betonbalken.
Met de uitvoerspion kunnen direct alle berekende resultaten op het beeldscherm getoond worden tot in ver detail aan toe. Voor een beton berekening zijn de gebruikte
MN-Kappa diagrammen op te vragen op basis waarvan de doorsnedecapaciteit van de
doorsnedes berekend zijn.
Door te kiezen voor het parabolisch spanningsrekdiagram bij een beton berekening, rekent u volgens de meest optimale materiaalgegevens die volgens de Eurocode 2 toegepast mogen worden. Natuurlijk kunt u dit vrij eenvoudig terug zetten op Bi-lineair zodat
berekende resultaten gemakkelijker te kunnen narekenen. Vergeet dan niet om deze
instelling weer terug te zetten, want u wilt toch ook rekenen volgens het meest optimaal
haalbare?
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Grafisch
•
•
•
•
•

Krachtige punten

Volledig grafische invoer van de geometrie en lasten m.b.v. de muis.
Belastingen worden in het grafische overzicht gestapeld.
Invoertabellen zijn direct gekoppeld met de grafische invoer.
Grafische en alfanumerieke in- en uitvoer direct bij elkaar weergegeven.
Grafisch profielen selecteren en wijzigen.

Functioneel
•
•
•
•
•

Meerdere Raamwerken in één bestand is mogelijk.
Kopiëren van belastinggevallen.
Profielenbibliotheek is door de gebruiker uit te breiden.
Uitvoer naar RTF mogelijk, welke met Microsoft Word bewerkt kan worden.
Bewerken-functie voor het spiegelen, kopiëren en roteren van staven, knopen etc.

Technisch
•
•
•
•
•

Elastisch ondersteunde staven, 1 of 2-zijdig werkend.
Temperatuursbelastingen voor verlenging en buiging.
Verlopende traagheid voor rechthoekige, H- en I-vormige profielen.
Vaste, verende en scharnierende staafaansluitingen en opleggingen.
Voorgeschreven verplaatsingen.

Met één druk op de uitvoerspion direct naar de resultaten
Technosoft Balkroosters biedt een gelijktijdige weergave van de invoer- en de uitvoergegevens. Met behulp van de uitvoerspion, kunnen de momenten, dwarskrachten en verplaatsingen van elk belastinggeval, combinatie of omhullende grafisch gepresenteerd worden. Dit
kan zowel in de 3D presentatie als per balk in aanzicht.
In aanzicht worden eventueel ook de reactiekrachten onder de palen (steunpunten) gepresenteerd. Door in datzelfde venster een paal te verschuiven is het erg handig om uw paalreacties of (wapenings)momenten handmatig te optimaliseren. Het is mogelijk om voor een
bepaalde balk, totaal of in zelf te definiëren segmenten, een presentatie te geven van momenten, dwarskrachten, verplaatsingen, wringmomenten of reactiekrachten. Dit kan grafisch of op een zelf te bepalen snede alfanumeriek. Ook deze gegevens kunnen uitgeprint
worden of weggeschreven worden naar een RTF-bestand. Dit bestand kan m.b.v. bijvoorbeeld Microsoft Word geopend en verder bewerkt worden.
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Belastingen

Modules

Mechanica

Dit is de basismodule van Liggers. Liggers wordt
ingezet voor het constructief ontwerp van stalen,
betonnen en houten balken over meerdere steunpunten. De basis hierbij is de mechanicaberekening.

Gewichtsberekening/
Belastingbibliotheek

Aan de hand van een belastingbibliotheek kunt
u met deze module een gewichtsberekening
uitvoeren in Liggers.

Betonontwerp
Beton

Hiermee ontwerpt u de wapening in balken of vloeren volgens de Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1). Deze
module is gecertificeerd met een KOMO productcertificaat! De grafische weergave van de wapening
laat u direct zien welke wapening waar zit.

Interactief wapenen

Met deze module kunt u heel handig de ontworpen
wapening wijzigen. Deze module is erg handig om
doorbuiging van vloeren te beperken of te korte
staven samen te voegen. Alle Eurocode 2 toetsingen
worden direct na de aanpassing gecontroleerd.

Steunpuntoptimalisatie

Deze module ontwerpt en controleert volgens
de Euorocode 2 (NEN-EN 1992-1). Gewapend kan
worden in mm2 of diameters. Deze module rekent
geometrisch en fysisch niet-lineair. Alleen op deze
manier berekent u zeer econimische constructies

Tekenen wapening

De constructeur of tekenaar heeft met deze module
functionaliteit voor het genereren en afdrukken
van tekeningen van funderingsbalken, inclusief
de wapening die eerder in module Beton werden
ontworpen.

Voorspanning

Om liggers en platen waaronder breed- en kanaalplaten met voorspanstaal met aanhechting te kunnen ontwerpen volgens Eurocode 2.
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Staalontwerp
Staal

Hiermee ontwerpt u stalen balken volgens de
Eurocode (NEN-EN 1993). Met de staaloptimalisatie
functionaliteit kunt eenvoudig een economisch verantwoorde stalen balk over meerdere steunpunten
ontwerpen.

Staal Raat- en
Geïntegreerde Liggers

De module is ontwikkeld om in combinatie met de
module Staal volgens het CUR 2001-2 rapport de
staalcontrole van deze speciale profielen te toetsen.

Houtontwerp
Hout

Een controlerende houtberekeningsmodule
volgens Eurocode 5 (NEN-EN1995).
Overschrijding van toelaatbare doorbuigingen,
sterkte en kipstabiliteit wordt duidelijk vermeld.
Hierdoor kunt u snel zien waar constructieve
maatregelen te nemen.

Taalmodule

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

Taal

Parametrisch ontwerpen
XML-koppeling

De XML-koppeling ondersteunt het parametrisch
ontwerpen. Geschikt voor bijvoorbeeld repeterende
bouwsystemen die varieren in afmetingen en
vormen
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Over Technosoft
Technosoft bedient al sinds 1977 zowel bedrijven als overheden met eigen ontwikkelde
rekensoftware.DaarnaastzijnwemetkantorenindiverseEuropesestedenookeenpartner
in de (door)ontwikkeling van uw eigen software.
Contactpersonen Rekensoftware:
Rob Rekers - Accountmanager: 			
Frank Langeslag - Accountmanager: 		

Tel: +31 (0) 653414963
Tel: +31 (0) 653188621

Balkroosters proeflicentie
Door gebruik te maken van een proeflicentie weet u vooraf beter wat u gaat inkopen. Een
proeflicentie kunt u aanvragen via www.technosoft.nl. Neem gerust contact met ons op
wanneer u een vraag heeft met betrekking tot een proeflicentie.

Service & Support

Service
Wanneer u een onderhoudscontract heeft voor Balkroosters profiteert u van het onderhoud dat Technosoft verricht aan de software. Normupdates, certificering, het herstellen
van eventuele fouten 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
Bij het service contract zit het recht op Helpdesk-ondersteuning bij het gebruik van
Balkroosters. 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.
Onze helpdesk-medewerkers ondersteunen u graag bij het gebruik van Balkroosters.
Dit zeggen klanten over .....
“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.”
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Zeker in software

Vestigingen in Nederland, Duitsland, Moldavië en Roemenië

Technosoft

Technosoft BV

Keulenstraat 9
7418 ET DEVENTER

KvK nummer: 08037936

+31 (0)570 682900

IBAN : NL20 RABO 0336 6716 60

sales@technosoft.nl

BTW nummer: NL 0060.61.680.B01

www.technosoft.nl
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