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6 Tekla Structures  
Funderingspalen

6.1 Funderingspalen modelleren
Funderingspalen kunnen op verschillende manieren worden gemodelleerd: 
gebruikmakend van een plug-in of handmatig.

Vervolgens kunnen de gemodelleerde funderingspalen uniek (t.b.v. kalender-
staten en/of communicatie) en vergelijkend genummerd worden (t.b.v. van bestel-
lijsten van prefab funderingspalen).

De wijze van vergelijkend nummeren is afhankelijk van de al dan niet beschikbare 
nummeringsfunctionaliteit van uw Tekla Structures licentie.

Funderingspalen modelleren met plug-in Funderingspaal (d001)
Voor het modelleren van funderingspalen kan gebruik worden gemaakt van plug-in 
Funderingspaal (d001).

Deze plug-in plaatst funderingspalen onder funderingsbalken, -platen of poeren. 
Alle eigenschappen van de paal, zoals afmeting, inheinivo, steklengte, offset enz. 
kunnen gedefinieerd worden in de plug-in.

De afhakhoogte wordt bepaald ten opzichte van de onderkant van de funderings-
balk.
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Voor uitgebreide informatie over de werking en mogelijkheden van deze plug-in, 
zie de Help in de plug-in:
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Funderingspalen handmatig modelleren
Het is uiteraard ook mogelijk om de funderingspalen handmatig te modelleren met 
het kolom- of betonblok commando.

Wanneer u ook de bestellengte van de palen op het heirenvooi terug wilt zien, 
moet u de palen modelleren met de bestellengte en de afhakhoogte bepalen met 
behulp van een trimlijn, geen fitting! (het gele beginpunt dan bepaalt dan de bruto 
lengte).

Voor een goede werking van templates en selectiefilters is het raadzaam om voor 
de prefix consequent "P" en de naam "FUNDERINGSPAAL" te gebruiken.
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6.2 Funderingspalen nummeren
Nadat de palen gemodelleerd zijn, kunnen ze genummerd worden. Dit kan 
vergelijkend (palen met dezelfde doorsnede, lengte en afhakhoogte krijgen het-
zelfde nummer) en/of uniek (elke paal krijgt een uniek nummer).

Vergelijkend nummeren met licentie met nummeringsfunctionaliteit
Wanneer u beschikt over een licentie met nummerfunctionaliteit, dan worden de 
funderingspalen gewoon meegenummerd tijdens de gebruikelijke nummering-
scommando's.

Vergelijkend nummeren met licentie zonder nummeringsfunction-
aliteit

Werkt u met een Engineering of Construction modeling configuratie, dan kunt u in 
Tekla Structures onderdelen niet (vergelijkend) nummeren. Voor gebruikers met 
deze configuratie die bijvoorbeeld palenplannen willen nummeren is de .NET tool 
Design Group Numbering (ML002) ontwikkeld.

Hieronder treft u het stappenplan aan voor het gebruik van de tool Design Group 
Numbering (ML002) (toegepast op het nummeren van palenplannen, maar de 
werking is hetzelfde voor andere nummeringsdoeleinden). Vervolgens wordt 
behandeld hoe deze nummers correct op de overzichttekeningen getoond kunnen 
worden.

Stappenplan
1. Modelleer het palenplan, eventueel gebruikmakend van de plug-in Fundering-

spaal (d001).

2. Klik op de knop Applicaties en componenten in de rechterbovenhoek van 
het Tekla Structures-hoofdvenster om de database Applicaties en compo-
nenten te openen.

3. Zoek naar de tool Design Group Numbering (ML002) en dubbelklik op de 
icoon:

 

Let erop dat Tekla Structures maar één keer is gestart. Wanneer er 
meerdere sessies open staan werken .NET applicaties niet! 
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4. Klik op de knop Add group om een regel toe te voegen. Selecteer vervolgens 
onder de kolom Group filter het selectiefilter "funderingspaal_filter". Pas in 
Tekla Structures eventueel dit selectiefilter aan. Stel een Prefix en een Start 
number (startnummer) in.

Geef in de kolom Compare Length aan of u wilt dat palen met een verschil-
lende lengte een ander nummer moeten krijgen. 

• Yes: De lengte van de palen wordt vergeleken. Palen met dezelfde 
doorsnede en dezelfde lengte krijgen hetzelfde nummer. Palen met 
dezelfde doorsnede en verschillende lengten krijgen een ander 
nummer.

• No: De lengte van de palen wordt niet vergeleken. Palen met 
dezelfde doorsnede en dezelfde lengte krijgen hetzelfde nummer. 
Palen met dezelfde doorsnede maar een verschillende lengte krij-
gen ook hetzelfde nummer.

5. Geef indien gewenst bij Length tolerance een tolerantie op voor de lengte-
vergelijking van de palen en eventueel een scheidingsteken tussen de prefix 
en het nummer bij Number separator.

6. Geef bij Number with letters aan of u ná de prefix met letters óf met nummers 
wilt nummeren.

7. Bij Compare UDA kunt u aangeven of een verschil in gebruikersattributen in 
een verschil in nummering moet resulteren. De gebruikersattributen die 
vergeleken worden zijn: Commentaar2, Steklengte, Afhakhoogte en Paal-voet 
diameter.

8. Als u de eerste keer nummert, kiest u altijd de optie "Yes" bij Renumber All.

Deze tool werkt anders dan de nummeringroutine in Tekla Structures. 
Met name bij wijzigingen, zoals het toevoegen van palen, wordt er 
niet vergeleken met reeds eerder gemodelleerde onderdelen waar al 
een ENG nummer aan is toegekend. 

Bij kleine wijzigingen adviseren wij om handmatig het gebruikersat-
tribuut "ENG nummer" aan te passen bij de gewijzigde en/of toegev-
oegde onderdelen.

Indien mogelijk nummeren met de Renumber All op Yes.
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9. Klik nu op de knop Asign numbers om het nummeren te starten. Het gebruik-
ersattribuut "ENG nummer" wordt toegevoegd aan de eigenschappen van de 
kolom:

10. Indien gewenst klikt u op de knop Create Report om de lijst ID design num-
bering genereren om de toegewezen nummers te controleren.

Gemaakte instellingen (Save as) van deze tool kunnen worden opgeslagen; er 
wordt een map "Settings" gemaakt in de modelmap waarin de instellingen van 
deze tool worden opgeslagen. Indien gewenst kunt u deze instellingen kopiëren 
naar de overige Tekla Structures mappen.

Het ENG nummer wordt niet mee gekopieerd wanneer een onderdeel, waaraan 
een ENG nummer is toegekend, wordt gekopieerd.

Laat reeds genummerde groepen (in de kolom Group filter) altijd staan als er met 
meerdere groepen genummerd wordt. Wordt een groepfilter verwijderd dan 
worden bij de eerstvolgende nummersessie de ENG nummers verwijderd uit de 
onderdelen van de verwijderde groep.
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Uniek nummeren
Uniek nummeren kan door middel van het toekennen van een controle nummer 
aan elke paal. Het gebruikersattribuut ACN (Assembly Control Number) kan 
worden toegevoegd met macro Sequence Tool (ML013).

Hiermee kan zelf de volgorde gedefinieerd en eventueel achteraf aangepast 
worden.

Zie ook Voor meer informatie over deze macro, zie de Help in de macro.

De controlenummers kunnen gecontroleerd worden door de gebruikersattributen 
van de onderdelen te bekijken, informatie van de onderdelen op te vragen of het 
gebruikersattribuut ACN in de onderdeellabels weer te geven; hiervoor gaat u in 
het modelvenster via de rechter muisknop naar Eigenschappen. Vervolgens in 
het dialoogvenster Venstereigenschappen naar Weergave > tabblad Geavan-
ceerd > Onderdeellabel.

 

De selectieknop Selecteer objecten is ingeschakeld 
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6.3 Palenplan tekeningen

Om de gemodelleerde funderingspalen op tekeningen te tonen, zijn er per rol, tek-
eninginstellingen aanwezig. Ook zijn er diverse variaties van paalrenvooien bes-
chikbaar in voorbeeldmodel Funderingspalen:

Tekeninginstelling Palenplan
Voor de overzichttekeningen is standaard de tekeninginstelling palenplan bes-
chikbaar. Hierin zitten allerlei settings voor onderdeelweergave, labelinhoud en 
opmaken:

• Labels: naast het Engineering nummer is ook het controlenummer ingevuld.
• Filter: Toon alleen onderdelen met nummer prefix "P".
• Bemating: automatisch op "funderingspaal_filter"
• Opmaak: engineering, in template-opmaak palenplan_eng staat de 

template heirenvooi_eng.tpl
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Er zijn diverse templates beschikbaar voor Paalrenvooien.

De verschillen tussen deze templates zijn onder andere:

• staten voor hei- of boorpalen,
• wel/geen steklengte, afhakhoogte t.o.v. N.A.P of peil,
• wel/geen symbolen, wel/geen belastingen in de template.

Wijzig in de opmaak naar keuze de gewenste template of pas een bestaande tem-
plate aan.

Afhankelijk van de rol waarmee u Tekla Structures heeft gestart is het verschil tus-
sen  de Engineering en de All (Precast, Multi-Material) rol de definitie van het 
merknummer. Voor de Engineering rol is dat DESIGN_GROUP_MARK, voor de 
overige rollen CAST_UNIT_POS. Tevens is het - via de opmaak - doorlinken naar 
de juiste template (renvooi) hierin automatisch geregeld.

Maak een overzicht tekening met de instelling Palenplan. Hierop staan de label 
settings ingesteld op DESIGN_GROUP_MARK (uit de tool Design Group Number-
ing). Tevens staat hier een template Heirenvooi op met de juiste variabelen.
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In het onderdeellabel toont gebruikersattribuut DESIGN_GROUP_MARK het door 
de tool toegekende nummer.
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Automatisch maatvoeren van de palen
In het dialoogvenster Eigenschappen overzichttekening kan onder de knop 
Bemating ingesteld worden of de palen automatisch gemaatvoerd moeten 
worden en kan een filter gedefinieerd worden:

In dat geval wordt het hart van de paal in de X- en Y-richting gemaatvoerd naar het 
dichtstbijzijnde stramien. Indien het hart van de paal op een stramien staat wordt 
er geen maatlijn geplaatst:

Wilt u de maatlijnen doormaatvoeren van stramien-paal-stramien dan de palen 
selecteren (eventueel gebruikmakend van een selecteerfilter) en via het pop-up 
menu middels de rechtermuisknop kiezen voor Maak maatlijnen langs X- en Y-as.
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Paalsymbolen
Het is veelal gebruikelijk om funderingspalen op tekeningen aan te duiden met een 
symbool. Het symbool correspondeert weer met hetzelfde symbool in het paalren-
vooi. Als de palen genummerd zijn is het plaatsen van een symbool overbodig, ook 
omdat de nummers in de het renvooi al overéénkomen; het plaatsen van sym-
bolen is dan een extra handeling om de nummering te kopiëren.

Om klanten die per se symbolen willen plaatsen of die de symbolen niet gebruiken 
voor paalnummers maar bijvoorbeeld om verschillende paaltypen (doorsnede) of 
belastingreeksen (veelal in België) aan te duiden kan gebruik worden gemaakt van 
de tool SymFoundationPiles in de Drawing Definer.

(De Drawing Definer is een externe .NET tool waarin verschillende tools 
verzameld zijn, één van die macro’s kan paalsymbolen plaatsen).

Start in de Tekening Editor de macro, klik hiervoor op de knop Applicaties en 
componenten in de rechterbovenhoek van het Tekla Structures-hoofdvenster om 
de database Applicaties en componenten te openen. Dubbelklik op de macro 
Drawing Definer om de macro te openen:

Klik op de knop SymFoundationPiles. Klik met de rechtermuisknop op de icoon 
om een instelling te laden, zijn er nog geen instellingen dan is alleen de standard 
instelling beschikbaar. Klik met de rechtermuisknop op een instelling om deze te 
openen. Klik op Run the selected tools om de macro uit te voeren.

Bepaal in het configuratiebestand welk symbool bij welke paalafmeting geplaatst 
moet worden.

Config bestand Configuratie bestand: standard.csoft.d.symfoundationpiles

Parameters <add key="Profile_00" value="250*250" />
<add key="Symbol_00" value="FoundationPiles@1" />

Bepaal achter "Profiel_00" de profielafmeting en achter "Symbol_00" het symbool 
dat bij dat profiel geplaatst moet worden (naamsymboolbestand@nummer)

Kopieer steeds bovenstaande 2 regels uit het configuratiebestand om meerdere 
symbolen aan verschillende paalafmetingen toe te kennen. Laat de nummers 
achter "Profile_" en "Symbol_" steeds met één oplopen. ("Profile_01", 
"Symbol_01"

De aanzichtschaal en de afmetingen van de paal bepalen de grootte van het sym-
bool. Het standaard symbool bestand (standard.sbl) bepaalt de kleur van de te 
plaatsen symbolen (en eventuele offset van het symbool t.o.v. het middelpunt).

De geplaatste symbolen zijn associatief met de funderingspalen. Wordt in het 
model een paal verplaatst dan gaat het symbool bij de update van de tekening 
mee. Wijzigen er palen of worden er nieuwe palen toegevoegd in het model dan 
dient de tool opnieuw uitgevoerd te worden.
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Filteren op naam funderingspalen
Om te voorkomen dat eventueel op de tekening zichtbare onderdelen (bijv. kolom-
men D300 op de begane grond) óók een symbool toegekend krijgen kan men een 
filteren op de naam van de funderingspalen. Meerdere namen te scheiden middels 
een puntkomma "; "

<add key="NameOfFoundationpiles" value="Funderingspaal;Boorpaal" />

Filteren op aanzichtsnaam
Definieer de naam van het aanzicht waarin de tool SymFoundationPiles paalsym-
bolen moet plaatsen. Dit in situaties waar meerdere aanzichten op één tekening 
staan en slechts in een bepaald venster symbolen geplaatst moeten worden.

<add key="NameOfView" value="Palenplan" />

Meerdere vensters scheiden met een puntkomma ";", 

Gebruik een "*"-teken om alle aanzichten te definiëren.

Paalsymbolen afhankelijk van nummer
In de tool SymFoundationPiles kunnen symbolen nu ook gedefinieerd worden op 
het nummer van de paal. 

Tot versie 3.1 konden symbolen worden geplaatst n.a.v. de paaldoorsnede, nu kan 
dit ook per nummer zodat bijvoorbeeld voor palen met dezelfde doorsnede maar 
met een andere inheidiepte een ander symbool kan worden gedefinieerd. Voor 
funderingspalen die genummerd worden met het Tekla Structures nummercom-
mando (PCD en FUD licenties) dient onderstaande parameter op "2" gezet te 
worden. (methode "1" = doorsnede).

<add key="MethodOfSymbolPlacement" value="2" />

Voor elk in het model voorkomende nummer dient een symbool te worden 
gedefinieerd.

<add key="CAST_UNIT_POS_00" value="P1" />
<add key="CUSymbol_00" value="FoundationPiles@1" />

Naar keuze kunnen bovenstaande parameters worden doorgekopieerd met een 
oplopend volgnummer voor CAST_UNIT_POS_XX en CUSymbol_XX. 

Paalsymbolen afhankelijk van Engineering nummer
Indien er genummerd wordt met Engineering licenties dan de Symbool plaatings-
methode "3" definiëren.

<add key="MethodOfSymbolPlacement" value="3" />

Definiëren welk symbool op welk nummer geplaatst dient gedaan te worden met 
de parameters:

<add key="DESIGN_GROUP_MARK_00" value="P1" />
<add key="DGMSymbol_00" value="FoundationPiles@1" />

Paalsymbolen afhankelijk van selectiefilters
Om symbolen toe kennen op elke andere filterwijze, bijvoorbeeld de op te nemen 
belasting of gebruikersattributen met kopwapening informatie, kan gebruik worden 
gemaakt van model selectiefilters. Kies in dat geval Symbool-plaatsings-methode 
"4" en gebruik onderstaande parameters om de symbolen toe te wijzen.

<add key="MethodOfSymbolPlacement" value="4" />
<add key="SelectionFilter_00" value="Filter1" />
<add key="SFSymbol_00" value="FoundationPiles@1" />
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Paalsymbool voor niet gedefinieerde palen
Indien een funderingspaal niet gedefinieerd wordt (met afmeting of nummer, 
afhankelijk van de gedefinieerde methode) dan kan er een symbool aan die palen 
toegevoegd worden met parameter:

<add key="SymbolForUndefinedPiles" value="foundationpiles@255" />

Sonderingssymbolen in tekeningen
U kunt in Tekla Structures sonderingssymbolen op de tekening weergeven.

Plaats hiervoor in het model op de posities waar u in de tekening een sonder-
ingssymbool wilt weergeven een betonblok met de instelling sondering.

In het veld Afwerking kunt u zelf het nummer invullen.

Maak vervolgens de overzichttekening, de betonblokken (sonderingssymbolen) 
worden als volgt weergegeven:
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Selecteer de sonderingssymbolen, klik op de rechtermuisknop en selecteer het 
commando Plaats onderdeel label, de onderdeellabels worden geplaatst.

Pas nu de inhoud van de onderdeellabels aan, selecteer hiervoor de onderdeella-
bels en druk op Alt en Enter of dubbelklik op één van de labels met de Shift toets 
ingedrukt om het Onderdeellabel eigenschappen dialoogvenster te openen:

Laad de instelling sondering en klik op Wijzig, de sonderingssymbolen worden 
nu als volgt in de tekening weergegeven:

U kunt zelf ook een tekening instelling classificeren zodat de sonder-
ingssymbolen automatisch worden geplaatst.

Meer informatie over het classificeren van tekeningen, zie Basistrain-
ing Tekeningen.
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6.4 Notities
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