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Czego możesz 
od nas oczekiwać:

Profesjonalizmu

 � Wydajne produkty
 � Oprogramowanie praktycy dla praktyków
 � Ponad 20 - letnie doświadczenie

Kreatywności 

 � Programy zorientowane graficznie, z prostą 
obsługą

 � Nowe sposoby dla zintegrowanego 
fundamentowania

 � Krótkoterminowa realizacja życzeń klientów

Świadomość kosztów

 � Usługi/wsparcie online przez całą dobę
 � Szybkie wsparcie e-mail
 � Profesjonalna infolinia oraz konsultacje
 � Oszczędność poprzez ciągły rozwój

DC-Software – oprogramowanie geotechniczne

Dr. Eng. Armin Doster      Eng. Axel Christmann
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Potężne oprogramowanie, 
różnorodne i konfigurowalne

6

Różnorodne oprogramowanie
 � Programy kompatybilne z sieci/ą
 � Dane i wybieralne katalogi 
konfiguracji 

 � Dowolna edycja pola nagłówka
 � Integracja logo firmy

Analyzed with DC-Software

Nail wall at the court building in Bolzano

Różne formaty danych
 � Import plików DXF, JPEG, TIFF 
oraz BMP

 � Export od DXF, JPEG, ASCII
 � Zapis danych w formacie MS 
Access

 � Import i eksport formatu SEP

Prezentacja graficzna 
 �  Wypełnienie warstw gruntu/
podłoża dowolnie definiowanymi 
kolorami z edytorem symboli

 � Rozszerzone opcje konfiguracji: 
grubość linii, kolor, rozmiar 
czcionek, typ czcionki

Międzynarodowe zastosowanie
 � Wielojęzyczny: język interfejsu 
użytkownika oraz wydruku można 
wybrać oddzielnie, np. interfejs 
użytkownika w jęz. angielskim 
oraz wydruk wyników w jęz. 
niemieckim; dostępne języki: 
francuski, włoski, hiszpański, 
portugalski, bułgarski, rumuński, 
węgierski, rosyjski, bośniacki

 � Obsługa różnych norm: Eurokod, 
DIN, OENORM, SIA, Norma 
brytyjska, Indyjska



DC-Software 
w praktyce  
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Analyzed with 
DC-Software 
Bore pile and

nail walls at the

Brenner base

tunnel (Brixlegg)

Analyzed with DC-Software
Multi-step nail wall in Bolzano

Analyzed with DC-Software 
Sheet pile walls at the Brenner base tunnel (Brixlegg)

Analyzed with DC-Software 
Sheet pile walls at the Lenbach gardens in Munich

Dostęp przez Internet
 � Całodobowe centrum pobierania 
plików dla aktualizacji 

 � Wersja demo do pobrania z www.
kge.pl/dc-software/demo



DC

DC-Software GmbH Project     : Demo project
Hannah-Arendt-Weg 3 Project no.: 04 001
D-80997 München Enclosure  : 15.03.2007
Tel. x49-89-896 048 33 Scale    : 1: 100

DP1 0.95m

GW 2.20m
(22.09.96)

DP2 3.20m

SP1 5.40m
GW 5.50m

(22.09.96)8h

CP1 7.60m

CP2 10.80m
GW 11.10m

(22.09.96)

WP1 12.10m

CP3 15.70m

SP2 17.80m

    0.00m
    0.40m GRAVEL

pasty to soft, dark brown

    2.75m

Peaty CLAY
mean dense to dense, gray-
brown

    4.90m

SAND, gravelly
loose, light brown to red 
brown

    7.15m

Clayey SILT
medium stiff to stiff, olive

   10.90m

CLAY, strongly sandy
stiff, blue gray to green-gray

   11.40m SAND, slightly gravelly
dense, red brown to yellow 
olive

   14.20m

GRAVEL, sandy
dense, grey to yellow-gray

   15.70m

Siltstone
friable, gray

   18.20m

Limestone
stiff, gray-blue

   22.00m

Granite
friable, dark gray

Final depth

K 6916
Starting point: 205.90 m

Dzienniki odwiertów, specyfikacja warstw
studnia oraz wskaźnik zatopienia
DCBORE
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 � Profile odwiertów wg DIN 
4023:2006, DIN EN ISO 14688-1, 
OENORM B 4400-1, SN 640 034 
oraz 670 008, Norm brytyjskich BS 
5930

 � Specyfikacja warstw wg DIN EN 22 
475-1, DIN 4022 oraz DIN 4943

 � Reprezentacja studni oraz 
piezometrów wg DIN 4943

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński

 � Wiercenia geotermalne ze 
stożkiem dźwiękowym oraz 
kolorowymi przewodami

Funkcje
Dzienniki odwiertów:

 � Wprowadzanie warstw 
poprzez krótkie oznaczenie, 
natychmiastowa konwersja na 
długi tekst

 � Dowolna realizacja opisu warstw
 � Próbki oraz poziomy wody (różne 
typy), grupa gruntu oraz klasa 
gruntu

 � Kompletny edytor symboli do 
definiowania i modyfikowania  
wszystkich typów gruntu, skróty 
oraz kolory

 � Specyfikacja warstw: definiowany 
przez użytkownika wybór 
czcionek oraz stylu czcionki 
(pogrubiona, kursywa), 
predefiniowane teksty za pomocą 
prawego klawisza myszy

Poziom oraz dno studni:
 � Szczegółowa grafika poziomu 
głowicy i/lub wykopu studni

 � Dowolna liczba rur 
(wielopoziomowy)

 � Wszystkie rodzaje rur (rura 
przedłużająca, różne rodzaje 
rur filtrowych, rura pomiarowa) 
łącznie ze skosami

 � Wypełnienia definiowane przez 
użytkownika z edytorem symboli, 
dowolna liczba mulit-wypełnień 
(filtr przeciwny), z rurą blokową 
lub uszczelnieniem ciągłym

Layer specification

Bore profile

Well Construction

D C - S O F T W A R E
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 � Elementy dystansowe: różne typy 
 � Kosze wypełniające, rury 
wypełniające

 � Automatyczne opisy, opcjonalnie 
opisy definiowane przez 
użytkownika

Eksploatacja/działania
 � Natychmiastowa kontrola 
graficzna wszystkich 
wprowadzanych danych z funkcją 
zoom

 � Najprostszy proces edycji poprzez 
dwukrotne kliknięcia w grafice

 � Rozbudowane opcje 
konfiguracyjne: skróty, długi tekst, 
kolor, spójność, grupa gruntu, 
klasa gruntu, próbki/poziomy 
wody włączone/wyłączone, 
podwyższenia itd.  � Wszystkie typy formatu papieru, aż do 

A0, dostosowywana definicja bloku 
tytułowego

 � Baza danych związanych z projektem: 
możliwy dostęp za pomocą Microsoft 
Access

 � Eksport grafiki do formatu DXF 
(AutoCAD)

Dodatkowe opcje
 � DX-BORE-Geotherm: Określenie 
ekstrakcji ciepła wg VDI wskazówka 
4640 bezpośrednio na podstawie profilu 
odwiertu

 � DCSTAN: BDPs (SPT: Standardowe 
Badanie Zagłębiania wg DIN 4094-2, EN 
ISO 22476-3)

 � DCBORE-Rejestrator danych: wartości 
pomiarowe na wykresie wraz z profilami 
odwiertów: linie/słupki, liniowy/
logarytmiczny

 � DC-BORE-LS2: Specyfikacja warstw wg 
DIN 4022 Część 2 (odwierty w skale)

 � DC-BORE-LS3: Specyfikacja warstw 
wg DIN 4022 Część 3 (pobór próbek 
proszkowych)

 � DCBORE-SEP: Import i eksport danych 
odwiertów w formacie SEP

 � DCBORE-ProfilTec: Import z GeoLogik 
ProfilTec Feldbuch

Standard penetration test acc. to

EN ISO 22 476-3 and DIN 4094-2

Display of geothermal boring

Level and well heads

DCBORE

Data logger

Level and well heads

lining
compactonit

150.00m
sounding cone

Determination of the heat extraction

with DCBORE-Geotherm
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Przekroje geologiczne i plan/
rzut punktów wiercenia 
DCSECTION
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 � Prezentacja warstw gruntu wg DIN 
4023:2006, OENORM B 4400-1, SN 
640 034, Norm brytyjskich BS 5930

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński

Funkcja mapy sytuacyjnej
 � Tworzenie mapy sytuacyjnej (plan 
punktów wiercenia)

 � Import: z CAD poprzez DXF lub 
zeskanowanych map poprzez 
bitmapy; eksport rzutów do 
formatu DXF i JPEG

 � Obsługa bloków z DXF
 � Kompletne zarządzanie 
warstwami z opcjami włączania/
włączania i zablokowania

 � Edycja z rozbudowanymi 
funkcjami CAD: linie, teksty, 
wielokąty, przecięcia, symbole, 
łańcuchy wymiarowe

 � Opcjonalne wprowadzenie 
graficzne z/bez siatki, narzędziami 
przyciągania oraz linijki lub 
klawiatury

 � Konfigurowalne kolory, rodzaje, 
grubości linii itd.

 � Wprowadzanie profili, wykresów 
sondy dynamicznej itd. jako 
symboli

Layer management

Section graphic
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 � Automatyczne, właściwe 
usytuowanie z wartościami 
współrzędnych

 � Rysowanie przekrojów jako 
dowolne polilinie

 � Auto-Przekrój do automatycznego 
tworzenia przekroju poziomego z 
właściwym usytuowaniem pozycji 
oraz wysokości

Przekroje poziome
 � Dostęp do pojedynczych badań z 
DCBORE, DCPROBE itd.

 � Prezentacja danych z bazy 
danych: każda modyfikacja jest 
natychmiast wyświetlana na 
planie

 � Kompletna konfiguracja grafiki 
badań z magazynem powiązanym 
z rzutem

 � Automatyczne rozmieszczenie 
wg wysokości zgodnie z punktem 
wstawienia

 � Wypełnienie obszarów 
warstw o dowolnym kształcie: 
ograniczonych liniami 
prostymi lub krzywymi (splajn), 
wypełnienie z symbolami warstw 
i kolorami

 � Integracja obrazów za pomocą 
bitmap, np. fotografie 

 � Wprowadzanie planów do innego 
planu: np. małej mapy sytuacyjnej 
do przekroju poziomego 

 � Dodatkowe funkcje, takie jak 
wysokości, symbole, ustawienia 
kilometrażu, skali, linii kolejowej

 � Automatyczne legendy wszystkich 
rodzajów gruntu 

 � Formaty planów od A4 do A0 oraz 
formaty konfigurowalne 

 � Narzędzie wydruku do szybkiego 
zestawienia i fragmentów na A4

 � Wersja podstawowa DCSECTION 
w niskiej cenie (bez funkcji mapa 
sytuacyjna, Auto-przekrój i funkcji 
dodatkowych)

Extensive configuration

Selection of tests

to be inserted



 � Analiza sitowa i sedymentacyjna 
wg. DIN 18 123-5 do 7, EN ISO/TS 
17892-4, OENORM B 4412, SN 670 
810c, 670 816a, 670 008A, 670 140b, 
670 120d 

 � Języki: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński 

 � Dostęp do wszystkich zestawów sit 
 � Sedymentacja z różnych 
areometrów 

 � Dowolna liczba linii sitowych na 
stronie

 � Opcjonalny grafika jako obwiednia

Analiza sitowa i sedymentacyjna
DCSIEVE
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Graphic as envelope

Several sieve lines

per page with

evaluation

Analysis according

to ZTVE/ZTVT
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 � Linie graniczne i punkty według 
ZTVT, ETV, DIN 4226, DIN 18035, 
TL-Min, ZTV SOB SOB, TL, TV-VEG, 
FLL, BMVBW ARS, DBS 918 
061/062, SN 670 120d, 130, SN 670 
SN 670 119

 � Określenie współczynników 
sedymentacji: Kurtosis, nachylenia, 
sortowania itp.

 � Szczegółowe oceny:
 – Nieregularność klasy Uc
 – Współczynnik krzywizny Cc
 – Kąt tarcia wewnętrznego wg. 

metody Langa/Hudera/Amanna
 – Rodzaj gruntu, opcjonalnie z 

drobnym podziałem
 – Grupa gruntu zgodnie z DIN 18 

196 / USCS
 – Klasa czułości Frosta
 – Przepuszczalność według 

metody van Hazena, Beyera, 
Seilera, Kaubischa

 – Porcje <0,063 mm
 – d10 / d60

 – Porcje o dowolnej wielkości 
ziarna

 – Wielkości ziarna o dowolnej 
wartości procentowej

 – Filtr granulacji według DVGW 
W113 i metody Bieskea

 – Konfigurowalne pola opisów
 – Dodatek DCSIEVE-ZTVE:
 – Analiza mrozoodporności 

według ZTVE-StB 09 i ZTVT-StB 95
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Badanie sondą CPT
DCCONE

 � Badanie sondą dynamiczną wg. 
EN ISO 22 476-2, DIN 4094-3, SN 
670 417

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński

 � Wprowadzenie liczby uderzeń - 
pojedynczo lub jako suma

 � Sondaż w postaci linii, słupków 
lub słupków z wypełnieniem, 
opcjonalnie z opisem

 � Opcjonalna prezentacja tabeli z 
liczbą uderzeń

 � Prezentacja tarcia podłużnicy, 
możliwe dwie linie (np. dla 
dowolnych linii dodatkowych)

 � Określenie i prezentacja oporu 
dynamicznego

 � Opisy wysokości wprowadzenia i 
linii odniesienia

 � Ustawienie minimalnego i 
maksymalnego rozmiaru wykresu

 � Interfejsy ASCII i DXF, dostępny 
import z Geotool

 � Badanie sondą CPT wg. EN ISO 22 476-
1, DIN 4094-1

 � Język: niemiecki, angielski, francuski, 
rumuński

 � Schematy dla nośności końcowej, 
tarcia podłużnicy i współczynnika 
tarcia

 � Wszystkie wykresy są konfigurowalne, 
z dowolnymi opisami

 � Interfejs ASCII do importu danych 
pomiarowych

Badanie sondą dynamiczną
DCPROBE

Cone penetration test with 3 diagrams

Graphic with table

of blow counts
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Sprawdzenie obciążenia płyty
DCLOAD

Badanie na ściskanie 
DCPRESS
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 � Badanie parcia płyty obciążonej 
wg. DIN 18 134, SN 670 317b, BS 
1377-9 

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski 

 � Opcjonalnie określenie modułu 
odkształcenia Ev lub modułu 
fundamentu ks 

 � Ocena Ev1, Ev2, Ev3, Ev2/Ev1, 
porównanie z wartościami 
wymaganymi 

 � Wprowadzenie pomiarów z 1 lub 3 
czujników

 � Badanie edometrem wg. EN ISO/
TS 17892-5 

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski 

 � Wprowadzenie siły lub parcia 
gruntu, osiadanie w mm lub 
1/100 mm 

 � Prezentacja logarytmiczna 
 � Ocena dowolnych obszarach 
obciążenia dla modułu 
ściśliwości 

 � Opcjonalnie prezentacja z 
wartościami pomiarów 

 � Regulowany minimalny zakres 
wykresu

 � Obciążenie w postaci siły/odczytu 
manometru lub parcia gruntu, 
osiadanie w mm lub 1/100 mm

 � Opcjonalnie prezentacja z 
pomierzonymi wartościami

 � Regulowany minimalny zakres 
wykresu

Presentation of the 

measure values

Evaluation

Pressure-Settlement-Line

D C - S O F T W A R E



Badanie w aparacie Proctora
DCPROC 
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 � Badanie w aparacie Proctora wg. 
DIN 18 127, SN 670 330B

 � Język: niemiecki, angielski, francuski
 � Zmienna liczba pomiarów
 � Opcjonalne wprowadzenie poprzez 
pomiar wysokości

 � Proste lub poprawione badanie w 
aparacie Proctora

 � Ocena gęstości Proctora oraz 
optymalnej zawartości wody

 � Ocena z dowolnymi wartości 
procentowymi: wmin, wmax 

 � Grafika linii nasycenia, 
dodatkowo z konfigurowalnymi 
liniami na 

 � Opcjonalnie prezentacja 
pomierzonych wartości

 � Zawartość wody w % lub systemie 
dziesiętnym

 � Dowolna liczba badań na stronie w 
celu uzyskania przeglądu

Evaluation

Presentation of the

measure values

Graphic with

line of saturation

and na lines 



Granice konsystencji
DCCONS
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 � Granice konsystencji Atterberga 
wg. DIN 18 122, EN ISO/TS 17892-
12, OENORM B 4411, SN 670 345A 

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński 

 � Określanie granicy płynności i 
plastyczności 

 � Zakres plastyczności oraz postać 
stała

 � Granica plastyczności lp oraz 
granica konsystencji Ic

Detailed

evaluations

Soil group according

to DIN 18 196 / USCS

 � Opcjonalnie podejście 
jednopunktowe lub 
wielopunktowe

 � Uwzględnienie nadziarna
 � Zawartość wody, nadziarno oraz 
ocena opcjonalnie w % lub w 
systemie dziesiętnym

 � Układ w grupie gruntu wg DIN 18 
196 / USCS

 � Opcjonalnie wstępne określenie 
czynników korygujących 

D C - S O F T W A R E
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Sprawdzenie wytrzymałości na ścinanie
DCSHEAR

 � Sprawdzenie wytrzymałości na 
ścinanie wg. DIN 18 137, EN ISO / 
TS 17892-10

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński

 � Kwadratowy lub okrągły kształt 
próbki

 � Obciążenie w kg lub kN, przebieg 
ścinania w mm lub 1/100 mm

 � Ocena kąta tarcia i/lub kohezji
 � Prezentacja kręgów ścinania lub 
ścieżki ścinania i odkształcenia 
pionowego

 � Regulowane jednostki w grafice
 � Dodatek DCSHEAR-3D: badanie 
trójosiowe wg DIN 18 137, Część 2 
(badania D, CU, CCV lub UU) 

Graphic of the shear course

Graphic of the

stress circles



Gęstość
Zawartośc wody
DCDENS

Badanie przepuszczalności
DCPERM
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 � Badanie przenikalności wg. DIN 18 
130, EN ISO/TS 17892-11

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski

5 rodzajów testów zgodnie z normą 
DIN 18 130:

 � drobnoziarniste gleby mieszane 
wg DIN 18 130 - KD - ES - ST - SB

 � gleby gruboziarniste wg DIN 18 
130 - ZY - MS - MZ

 � drobnoziarniste gleby mieszane 
wg DIN 18 130 - TX - DE - MZ - SB

 � drobnoziarniste gleby wg DIN 18 
130 - TX - DE - KP - UO

 � gleby gruboziarniste wg DIN 18 
130 - ZY - ES - ST

3 typy wg. EN ISO/TS 17892-11:
 � Zmienny spadek hydrauliczny
 � Stały spadek hydrauliczny
 � Komora trójosiowa

 � Konfigurowalna liczba pomiarów
 � Zestawienie wszystkich danych 
badań w formie tabeli 

 � Gęstość wg DIN 18 125, EN ISO/
TS 17892-2 

 � Zawartość wody wg DIN 18 121, 
EN ISO/TS 17892-1, SN 670 340b 

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski 

 � Wydruk gęstości i zawartość 
wody razem lub oddzielnie/
osobno 

 � Zawartość wody z 2 lub 4 
pomiarów 

 � Opcjonalnie z porównaniem 
do stopnia ubicia w badaniu 
Proctora 

Water content

Density and

coefficients

Evaluation with balancing straight line

D C - S O F T W A R E
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 � Język niemiecki, angielski, 
francuski 

 � Krzywa zatopienia w studni 
 � do 9 poziomów wzorcowych na 
wykresie 

 � do 9 konfigurowalnych wykresów 
(wydajność pompowania, 
przewodność, temperatura, 
wartość pH, ...) 

 � Opcjonalnie z wykresem 
wydajności/mocy/pojemności 

 � Spis wszystkich wartości 
pomiarowych 

 � Rejestrator danych jako dodatek 
dla importu pomierzonych 
danych: Hydrotechnik, Ott, Seba, 
Aquitronic, CSM, ASCII lub MS 
Excel z funkcją filtra 

 � Nieograniczona lub ograniczona 
warstwa wodonośna 

 � Ocena krzywej opadu wg metody 
Chowa/Jakoba 

 � Ocena ponownego wzrostu wg 
teorii/metody  Theisa 

 � Ocena stanu stacjonarnego wg 
teorii/metody Thiema (poziom 
studnia – wskaźnik) 

 � Proste włączanie/wyłączanie 
punktów

 � Konfigurowalne zakresy wartości 
pomiarowych 

 � Oznaczanie współczynnika 
infiltracji (k) lub (S) 
przepuszczalności

Test pompy – grafika oraz ocena 
DCPUMP

Opcja
DCPUMP-Evaluation

Pump test graphic

Pump test

evaluation



 � Edycja map sytuacyjnych z 
importem/eksportem do CAD 
poprzez DXF

 � Obsługa bloków w DXF
 � Kompletne zarządzanie 
warstwami z włączaniem/
wyłączaniem oraz blokowaniem

 � Wprowadzanie obrazów i 
zeskanowanych planów/rzutów 
poprzez bitmapy

 � Edycja z rozbudowanymi 
narzędziami CAD:

 � linie, teksty, wielokąty, przecięcia, 
symbole, łańcuchy wymiarowe

 � Opcjonalnie wprowadzenie 
graficzne z/bez siatki, narzędziami 
punktu przyciągania lub z 
klawiaturą

Prezentacja krzywej 
obciążenia 
DCCHEM
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Comparison of the

measure values

with the limit

values

Detailed legend
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 � Baza danych z wartościami 
granicznymi ze szczegółową listą 
granicznymi oraz kierunkowymi, 
dowolnie poszerzana

 � Wprowadzenie wartości 
pomiarowych ułożonych wg daty, 
miejsca pomiaru, głębokości, 
rodzajów i grup, połączonych z 
konfigurowalną listą materiałów

 � Przejrzysta struktura drzewa dla 
wszystkich wyników pomiarów

 � Wybór prezentacji na różnych 
planach poprzez różne listy 
materiałowe

 � Różne opcje wyświetlania: 
pudełka, koła, słupki

 � Opcjonalnie prezentacja 
rozkładu z liniami odniesienia lub 
kolorowymi obszarami

 � Automatyczne legenda dla 
wszystkich grafik włącznie z 
wartościami granicznymi

 � Przechowywanie w bazie danych 
Microsoft Access, interfejs do MS 
Excel 

 � Formaty planów od A4 do A0 i 
formaty konfigurowalne

 � Narzędzia wydruku dla szybkiego 
wydruku badań oraz fragmentów 
na A4

Graphic

with color areas

Different

display options



22

Straty przy prażeniu 
DCGLOW

Zawartość wapna
DCLIME

 � Straty przy prażeniu wg DIN 18 
128

 � Określenie utraty masy oraz straty 
żarowej

 � Wydruk wszystkich danych badań 
w tabeli 

 � Zawartość wapna wg. DIN 18 129
 � Oznaczanie zawartości węgla i wapna
 � Opcjonalnie zawartości kalcytu i 
dolomitu

 � Wydruk wszystkich danych badań w 
tabeli 

D C - S O F T W A R E
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 � Przejrzysta kompozycja badań 
polowych i laboratoryjnych dla 
dowolnych projektów

 � Pojedyncze projekty lub całe/
kompletne foldery

 � Pełny przegląd przez lata, grupy 
projektów lub wszystkie testy

 � Pliki projektów są grupowane wg 
numeru projektu

 � Przyporządkowanie wg miejsca 
pobrania próbki/odwiertu, 
głębokości pobrania próbki oraz 
numeru laboratoryjnego

Entegre zemin mekaniği
DCLABTEGRA

Clearly arranged table

with assignment of the tests

Tree structure of the

test assignments

 � Odwierty, sonda dynamiczna, 
sonda CPT, rozkład wielkości 
ziaren, granice konsystencji 
badanie w aparacie Proctora, 
badanie obciążenia płyty, badanie 
edometryczne, badanie ścinania, 
gęstość, zawartość wody, badania 
przepuszczalności, zawartość 
wapna, straty przy prażeniu: 
wolny wybór potrzebnych typów 
badań  

 � Swobodny wybór wyników: 
rodzaj gleby, grupa gleby, klasa 
gleby, Uc, Cc, współczynnik 
przepuszczalności, granica 
płynności, granica plastyczności, ...

 � Bezpośredni wybór pojedynczych 
badań poprzez kliknięcie w 
drzewie badań

 � Natychmiastowa edycja badań 
w poszczególnych programach 
(DCSIEVE, DCCONS, ...)

 � Skład mas dla bilansu
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Zarządzanie odwiertami 
na mapach
DCGIS

 � Zarządzanie wszystkimi dziennikami 
odwiertów i innych badań na planie/
rzucie przeglądowym

 � Tworzenie map projektu np. jak 
wycięcie z wyborem testów

 � Wysokiej jakości mapy z ogólnej 
mapy Niemiec do poziomu map 
miast, dodatkowo Austrii i Szwajcarii

 � Możliwość importu map z biur 
geodezyjnych poprzez pliki DXF lub 
plik graficzne

 � Wprowadzenie dzienników 
odwiertów przez współrzędne 
Gaussa-Kruegera lub 
pozycjonowanie graficzne

 � Zarządzanie różnymi rodzajami 
dokumentów (Word, Excel, PDF, 
zdjęcia, ...) w pozycjach odwiertów 
(zarządzanie dokumentami)

 � Standardowe mapy dla jednego 
landu dołączone do programu

 � Wysokiej jakości mapy TeleAtlas dla 
całego obszaru Niemiec/Austrii/ 
Szwajcarii

 � Automatyczne georeferencje we 
współrzędnych Gaussa-Kruegera lub 
Scout-cylindrowe

 � Import georeferencyjnych map DXF 
(np. mapy topologiczne)

 � Import wszelkiego rodzaju map jako 
pliki graficzne (BMP, TIFF, JPEG) oraz 
planów/rzutów DXF z georeferencjami

 � Automatyczne przeniesienie 
wszystkich dzienników otworu z 
DCBORE programu

 � Opcjonalne wstawienie dzienników 
odwiertów na mapę i przekazanie 
współrzędnych do DCBORE

 � Przywołanie dostępnych dzienników 
odwiertów bezpośrednio z mapy 
przez dwukrotne kliknięcie klawiszem 
myszy

 � Dostawa wycięć/fragmentów map 
do DCBORE dla nagłówka arkusza ze 
specyfikacją warstw: automatycznego 
włączenie wszystkich wierceń za 
pomocą współrzędnych Gaussa-
Kruegera

Imported DXF map

of Bavaria

Administration of documents
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Selection of the predefined

countries and free setting

Free definition of the national

determined parameters

Całkowite wsparcie dla 3 podejść 
projektowych dla dowolnego kraju 
DC-Foundation wg Eurokodu 7 

Projektowanie wg Eurokodu 2 oraz 3

 � Predefiniowane ustawienia 
dla proponowanych wartości 
wg. Eurokodu 7, dla Niemiec 
(DIN EN 1997-1 / DIN 
1054:2010), Austrii (OENORM 
B 01.01.1997), Francji (NF 
EN 1997-1), Wielkiej Brytanii 
(BS EN 1997-1), Włoch (UNI 
EN 1997-1 / NTC 2008) i 
Hiszpanii (UNE EN 1997-1)

Free setting of the Design Approach

and safety factors

 � Łatwy wybór za pomocą 
flag, wszystkie ustawienia 
odpowiednich Załączników 
Krajowych są predefiniowane 
automatycznie

 � Dowolny wybór dla każdego kraju:

 � Predefiniowane ustawienia dla 
wartości proponowanych wg 
Eurokodu 2 i 3, dla Niemiec 
(DIN EN 1992 / DIN EN 1993), 
Austrii (OENORM B 1992 / B 1993 
OENORM), Francji (NF EN 1992 / PN 
EN 1993), Wielkiej Brytanii (PN-EN 
1992 / PN-EN 1993 ), Włoch (UNI 
EN 1992 / UNI EN 1993) i Hiszpanii 
(UNE EN 1992 / UNE EN 1993)

 � Wybór podejścia projektowego 
(np. 1 dla Wielkiej Brytanii, 2 dal 
Niemiec/Francji, 3 dla stateczności 
skarpy w Niemczech)

 � Liczba kombinacji do obliczenia 
(dwie dla Podejścia 1, po jednym 
dla Podejścia 2 i 3)

 � Grupy częściowych 
współczynników bezpieczeństwa 
dla działania (A1, A2), parametrów 
gruntu (M1, M2) i wytrzymałości 
(R1, R2, R3, dla pali R4)

 � Sytuacja obliczeniowa DS-P, 
DS-T, DS-A i DS-T/A (EAB) w razie 
potrzeby (Niemcy)

 � Wartości współczynników 
bezpieczeństwa, np. 
1.35/1.50/1.40 dla oddziaływań 
stałych/zmiennych oraz biernego 
parcia/odporu gruntu

Wybór automatyczny lub dowolny:
 � Projektowanie konstrukcji 
z żelbetu wg. Eurokodu 2: 
sprawdzenie dla zginania, 
przebicia, ścinania, minimum/
maksimum żelbetu lub betonu 
niezbrojonego w zależności od 
programu

 � Konstrukcja stalowa wg. Eurokodu 
3: Sprawdzenie zginania i ścinania, 
stateczności (wyboczenie) jak 
również ścianek szczelnych i pali 
wg. Eurokodu 3-5

 � Wprowadzenie dla dowolnego 
załącznika krajowego
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Analiza nośności posadowienia
DC-Bearing

 � Analiza nośności posadowienia 
według Eurokodu 7, DIN 1054:2010, 
DIN 4017:2006, OENORM  B 4435-2, 
SIA 267, Terzaghi i Brinch Hansen

 � Analiza z częściowym lub 
globalnym współczynnikiem 
bezpieczeństwa

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński, bośniacki

 � Fundamenty prostokątne, kołowe 
oraz ławy 

 � Liczne przypadki obciążeń, w tym 
obciążenia mimośrodowe oraz 
ukośne 

 � Różne warunki wykopu
 � Uwarstwione podłoże, obliczenia 
z wagowymi/ważonymi 
parametrami warstw podłoża (bez 
ograniczeń do +/- 5°)

 � Pochyła podstawa fundamentu
 � Analiza wpływu poziomu wody 
gruntowej

 � Przedstawienie podpór/ścian i 
płyt fundamentowych

 � Nachylenia skarp wprowadzane 
za pomocą współczynników 
nachylenia

 � Obliczenia obciążenia 
granicznego, dopuszczalnego 
obciążenia  oraz wskaźnika 
bezpieczeństwa

 � Tabelaryczna analiza 
posadowienia w zależności 
od szerokości oraz głębokości 
fundamentu

 � Graficzne przedstawienie 
wyników, widoków oraz analizy 
zniszczeń

Table of

footing widths

Ground-failure figure with

slope inclination

Footing input

26
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 � Analiza osiadań fundamentu 
według Eurokodu 7, DIN 
1054:2010, DIN 4019, SIA 267

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński

 � Dowolna liczba fundamentów wraz 
z wzajemnym oddziaływaniem 

 � Elastyczne lub sztywne obszary 
obciążenia

 � Zmienne uwarstwienie z modułem 
ściśliwości

 � Zmiana warstw gruntu poprzez 
wprowadzenie punktów odwiertów 
geologicznych z interpolowaniem 
warstw do punktów pośrednich

 � Analiza wpływu poziomu wody 
gruntowej

 � Dowolne przypadki 
obciążeń : skupione, osiowe, 
powierzchniowe , momenty 
zginające

 � Graficzne przedstawienie osiadań 
w gruncie ( linie wpływu,  obszary)

 � Konfiguracja przekroju terenu
 � Interaktywne okno osiadań w 
dowolnej pozycji

 � Ocena punktu z wykresem 
naprężeń

Analiza osiadań fundamentu
DC-Settle

Section graphic

Settlement course with color areas

Stresses at the point of evaluation



Projektowanie fundamentów bezpośrednich
DC-Footing

 � Analiza stóp i ław 
fundamentowych, 
fundamentów okrągłych, 
blokowych i kielichowych

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński, węgierski 

 � Automatyczna superpozycja 
przypadków obciążenia w 
projektowaniu wg Eurokodu 0, 
SIA 260

 � Przypadki obciążenia wg DIN 
1054:2010 dla sprawdzenia 
fundamentowania

 � Projektowanie konstrukcji 
żelbetowych wg Eurokodu 2, 
DIN 1045-1, OENORM B 4700, 
SIA 262 i Norm brytyjskich BS 
8110

28
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4 window display with

selectable views (xz, yz)

and top view, 3D view

Result output in 

table form � Wymiarowanie kielicha 
fundamentu oraz na zginanie, 
ścinanie, przebicie

 � Etapy wykopu z różnymi 
warunkami dla 4 stron

 � Obliczanie najbardziej obciążonej 
ćwiartki dla projektowania 
na przebicie z obciążeniem 
mimośrodowym
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Wymiarowanie fundamentów masztów
DC-Footing/Pylon

 � Podejście wg Stecknera ulepszone 
o warstwy gruntu, poziom wód 
gruntowych, głębokość wykopów 
i nasypów! 

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński, węgierski

 � Analiza wg. Eurokodu 7, DIN 
1054:2010 i SIA 267 

 � Usztywnienie fundamentu przez 
aktywne i bierne parcie gruntu 

 � Aktywacja parcia gruntu poprzez 
obrót fundamentu 

 � Iteracji poziomu linii zerowej y 
 � Sprawdzenie użytkowalności dla 
dopuszczalnego nachylenia 

 � Analiza stateczności dla wartości 
granicznej momentu obciążenia Fixed footing with

earth pressures

3D display

of the footing

Stability analysis

acc. to Steckner
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Şev stabilitesi ve zemin çökmesi
DC-Slope

 � Analiza podstawy i stateczności 
skarp wg. Eurokodu 7, DIN 
1054:2010, DIN 4084, SIA 267 

 � Analiza z częściowymi lub 
globalnymi wskaźnikami 
bezpieczeństwa 

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, włoski, rumuński, rosyjski 

 � Podejście według Kreya-Bishopa 
(koło tarcia) i Janbu (płaszczyzny 
dowolnego poślizgu) 

 � Dowolny przebieg terenu oraz 
warstw 

 � Wody gruntowe, ciśnienie wody w 
porach

Definition of components

Analysis according

to Krey-Bishop

Analysis according to Janbu

 � Różne przypadki obciążenia 
z obciążeniem skupionym 
i rozproszonym , stałym i 
zmiennym

 � Obciążenia od trzęsienia ziemi 
 � Uwzględnienie kotwic oraz pali 
iniekcyjnych

 � Opcjonalnie iteracja długości 
kotew dla uzyskania wymaganego 
bezpieczeństwa

 � Aplikacja budynków (ciężar) oraz 
komponentów (siła ścinająca) 

 � Ciśnienie porowe i wypływowe 
 � Warstwy nieprzepuszczalne z 
ciśnieniem wody artezyjskiej 

 � Iteracja środka i/lub promienia, 
ewentualnie z wstępnie 
określonym zakresem 

 � Automatyczne określenie 
minimalnego bezpieczeństwa 

 � Grafika i formy tekstu
 � Opcjonalnie wstępne określenie 
ustalonego punktu
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Analiza gruntu zbrojonego 
geosyntetykami I gabionami
DC-Geotex/DC-Gabion

 � Grunt zbrojony i gabiony
 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński 

 � Analiza gruntu zbrojonego 
z geosyntetykami w oparciu 
o EBGEO z częściowymi 
współczynnikami bezpieczeństwa 
(DC-Geotex) 

 � Analiza gabionów itp. wg. 
biuletynu na temat konstrukcji 
oporowych z warstwowych 
bloczków kamiennych i 
betonowych oraz gabionów 
(DC-Gabion)

 � Analiza wg. Eurokodu 7, DIN 
1054:2010, SIA 267, British 
Standard BS 8006

 � Obliczanie wymaganej długości 
geosyntetyków 

 � Sprawdzenie stateczności 
wewnętrznej za pomocą podejścia 
przesuwania bloku

 � Sprawdzenie stateczności 
zewnętrznej: 

 – Sprawdzenie bezpieczeństwa 
na wywrócenie 

 – Sprawdzenie stateczności 
 – Sprawdzenie bezpieczeństwa 

na przesuw
 – Nośność 
 – Stateczność skarpy 

 � Sprawdzenie długości zawinięcia 
oraz parcia gruntu na okładziny

 � Różne typy okładzin ze 
sprawdzeniem (mimośrodowe, 
przesuwne, z przeniesienie 
mocowania, siatka gabionu)

 � Wybór predefiniowanych 
geosyntetyków z czynnikami 
redukcji, swobodnie rozszerzane 

 � Automatyczna funkcja do 
szybkiego wprowadzania wielu 
warstw geosyntetyków

 � Różne przypadki obciążenia 
 � Dowolny przebieg warstw gruntu 
przez obliczenie parcia gruntu wg. 
metody Culmanna 

 � Atrakcyjne wizualnie wyniki 
graficzne 

 � Alternatywnie wydruk rozszerzony 
lub skrócony



Different wall types

D C - S O F T W A R E

Analiza ścian oporowych
DC-Cantilever
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 � Analiza wg. Eurokodu 7, DIN 
1054:2010, DIN 4085, SIA 267, 
OENORM B 4434 

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński, bośniacki 

 � Projektowanie elementów 
żelbetowych wg Eurokodu 2, DIN 
1045-1, DIN 1045, SIA 262, OENORM 
B 4700 i Norm brytyjskich BS 8110 

 � Optymalizacja szerokości 
fundamentu, alternatywnie z 
przodu i z tyłu: obliczanie szerokości 
dla których spełnione są wszystkie 
sprawdzenia 

 � Sprawdzenie stateczności: przewrót, 
stateczność, przesuw, nośność, 
stateczność skarpy, sprawdzenie 
parcia gruntu i osiadania 

 � Zmienne warstwy gruntu 

 � Uwzględnienie zasypki
 � Zastosowanie parcia gruntu 
zagęszczonego 

 � Zastosowanie różnego parcia 
gruntu (aktywne, aktywne 
zwiększone, spoczynku) w 
projektowaniu ścian i sprawdzeniu 
stateczności

 � Analiza wzmocnienia fundamentu 
�a’

 � Sprawdzenie bezpieczeństwa dla 
stateczności skarpy 

 � Prostota w użytkowaniu przez 
wprowadzanie wymiarów z 
klawiatury, dwukrotne kliknięcie 
na punktach ściany lub 
przeciąganie za pomocą myszy

 � Wysokiej jakości wydruk ze 
zintegrowanymi grafikami
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Analiza gwoździowania gruntu
DC-Nail 

 � Analiza gwoździowania gruntu wg 
Eurokodu 7, DIN 1054:2010, DIN 
1054:1976, SIA 267

 � Projektowanie ścian z betonu 
natryskowego wg Eurokodu 2, 
DIN 1045-1, DIN 1045, B 4700, 
OENORM SIA 262, BS 8110 

 � Analiza z częściowymi lub 
globalnymi wskaźnikami 
bezpieczeństwa 

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, włoski, hiszpański 
 

 � Analiza wg ogólnego podejścia 
przesuwu bloku 

 � Wyznaczenie stateczności 
wewnętrznej i zewnętrznej 

 � Obliczenie parcia gruntu według 
metody Culmanna dla dowolnego 
przebiegu terenu oraz warstw 
gruntu

 � Konfigurowalny przebieg ścian ze 
stopniowaniem 

 � Dowolny przebieg ziemia-woda 
 � Dowolne warunki wykopu 
z automatyczną generacją, 
nieograniczoną liczba 
rzędów gwoździ, opcjonalnie 
redystrybucja parcia gruntu 

 � Przypadki obciążeń z siłami 
skupionym oraz obciążeniem 
rozproszonym  � Projektowanie na przebicie dla 

główki gwoździa 
 � Analiza stateczności: nośność i 
analiza stateczności zbocza 

 � Prezentacja graficzna: wykopy i 
przypadki obciążenia, geometrii 
gwoździ, siły przekrojowe, 
zbrojenie

 � Wyznaczenie sił w gwoździach 
oraz bezpieczeństwa

 � Obliczanie długości oraz średnic 
gwoździ

 � Projektowanie ścian z betonu 
natryskowego, opcjonalnie jako 
płyty lub belki ciągłej

Nail forces and slope stability analysis

Section forces and reinforcement
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 � Analiza ścian wykopów 
fundamentowych wg Eurokodu 
7, DIN 1054:2010, DIN 4085, EAB 
2006, EAU 2004, SIA 267, OENORM 
B 4434, Norm brytyjskich BS 8002

 � Opcja projektowania 
(Wymiarowanie): Projektowanie 
elementów stalowych wg 
Eurokodu 3, DIN 18 800, SIA 
263, Norm brytyjskich BS 5950, 
elementów żelbetowych wg 
Eurokodu 2, DIN 1045-1, DIN 1045, 
OENORM B 4700, SIA 262, Norm 
brytyjskich BS 8110

 � Analiza z częściowymi lub 
globalnymi współczynnikami 
bezpieczeństwa

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, włoski, bułgarski, 
rumuński, rosyjski 

 � Palościanki, ściany szczelinowe, 
ścianki szczelne, ściany berlińskie, 
MIP (Mixed In Place)

 � Wybór predefiniowanych typów 
ścian szczelinowych lub profile 
belek (HE-A, HE-B, itd.)

 � Typy ścian do połączenia
 � Ściany nachylone z parciem 
gruntu na krawędzi pochyłej

 � Aktywne, zwiększone aktywne 
parcie gruntu oraz parcie w 
spoczynku

 � Różne typy redystrybucji: 
trójkątne, trapezowe, jeden 
lub kilka prostokątów, figura 
pokrewna

 � Obciążenie stałe lub zmienne dla 
różnych przypadków obciążenia, 
nieograniczonego obciążenia 
oraz bloków obciążenia z różną 
dystrybucją parcia gruntu, 
obciążenia związanego z 
wykopem

 � Różne warstwy gruntu oraz 
nachylenia 

 � Dowolne poziomy wody przed lub 
za ścianą

 � Etapy wznoszenia oraz rozbiórki
 � Dostosowywalne położenie kotwy 
oraz podpór na wykop łącznie z 
wstępnym odkształceniem

 � Nieaktywne kotwy w celu analizy 
wariantów

 � Inna nośność stóp
 � Ustalona głębokość lub iteracja
 � Iteracja kątów nachylenia dp  
oraz dc

 � Weryfikacja przeniesienia sił 
przekrojowych przez poprzecznicę 
oraz nośność końca

Analiza ścian wykopów fundamentowych 
DC-Pit 
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Selection of

sheet pile profiles
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Different wall types

Design of bore 

pile walls (1-3-1)

Design of a girder

plank wall

 � Podłoże sprężyste z automatyczną 
adaptacją do pasywnego parcia 
gruntu EAB R 102

 � Obliczanie sił przekrojowych z 
zakotwieniem oraz podatności 
podłoża

 � Analiza kotew nieaktywnych
 � Szczegółowy wydruk wyników

 � Graficzne przedstawienie systemu, 
parcia gruntu, sił przekrojowych 
oraz odkształcenia

 � Reprezentacja sił przekrojowych, 
alternatywnie wartości 
charakterystycznych oraz 
projektowych/obliczeniowych z 
obciążeń stałych, zmiennych, od 
wody oraz całkowitych

 � Opcje wymiarowania dla 
projektowania wszystkich 
komponentów: ścianek 
szczelnych, ścian szczelinowych, 
łącznie z przekrojem kołowym 
pali wwiercanych, grodzic, 
wypełnień w betonie, drewnie 
lub stali, palach czy uzupełnień 
torkretowych, wymiarowanie 
kotew oraz wysięgników (stal lub 
żelbet) 
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 � Analiza wzmocnień budynków 
oraz ścian oporowych wg 
Eurokodu 7, DIN 1054:2010, DIN 
1054:1976, SIA 267

 � Projektowanie ścian żelbetowych 
wg Eurokodu 2, DIN 1045-1, DIN 
1045, OENORM B 4700, SIA 262

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski

 � Dowolny kształt korpusu 
wzmocnienia

 � Możliwe są zagięcia oraz skoki w 
linii środkowej

 � Określenie parcia na ścianie 
pochyłej

 � Aktywne, zwiększone aktywne 
parcie gruntu lub parcie w 
spoczynku

 � Automatyczne określenie parcia 
gruntu za pomocą parametrów 
warstw gruntu lub wstępnego 
określenia

 � Różne rodzaje redystrybucji: 
trójkątny, trapezowe, jeden 
lub kilka prostokątów, figura 
pokrewna

 � Obciążenie stałe oraz zmienne dla 
różnych przypadków obciążenia, 
nieograniczone obciążenia 
oraz bloki obciążenia z różną 
dystrybucją parcia gruntu, 
obciążenia związane z wykopem

 � Różne warstwy gruntu oraz 
nachylenia

 � Poziomy wody, uwzględnienie 
ciśnienia wody i wody bazowej

 � Stopa ściany wolna, podatna, 
podparta lub sztywna

Analiza wzmocnień budynków 
oraz ścian oporowych
DC-Underpinning

Underpinnings of any shape

 � Stała głębokość stopy lub iteracja
 � Podpory podatne z 
automatycznym dostosowaniem 
pasywnego parcia gruntu, łącznie 
z podłożem wg EAR R 102

 � Etapy wznoszenia oraz rozbiórki
 � Dostosowywalne położenie kotew 
oraz podpór na wykop łącznie 
z wstępnym odkształceniem 
podłoża

 � Określenie sił przekrojowych z 
zakotwieniem oraz oddziaływanie 
podłoża

 � Nieaktywne kotwy do analizy 
wariantów

 � Projektowanie kotew na planie 
krzywej poślizgu

 � Bezpieczeństwo przeciw 
przesunięciu oraz nośności, 
obliczanie osiadania

 � Przedstawienie graficzne systemu, 
parcia gruntu, sił przekrojowych 
oraz odkształceń

 � Opcja: optymalizacja dla 
szerokości ścian i sił kotwiących   
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Zintegrowane fundamentowanie
DC-Integra

Link to the respective

analysis program

Assignment

overview of the

wall types

 � Zarządzanie wszystkimi 
przekrojami na planie

 � Automatyczne uruchomienie 
powiązanego programu 
analitycznego: DC-Pit, DC-Nail, 
DC-Underpinning

 � Szybkie przeniesienie wszystkich 
danych geometrycznych 
oraz typów do programu 
obliczeniowego: typ oraz 
parametry ściany, grubość oraz 
warstwy gruntu

 � Dodatkowy proces edycji (wykopy, 
długości kotew) oraz analiza w 
programie obliczeniowym

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski

 � Import rzutów z CAD za pomocą 
DXF, eksport układów do DXF, 
integracja obrazów poprzez 
bitmapy

 � Pełne zarządzanie warstwami z 
włączaniem/wyłączaniem oraz 
stopowaniem

 � Proces edycji z rozszerzonymi 
narzędziami CAD: linie, teksty, 
wielokąty, przecięcia, symbole, 
łańcuchy wymiarowe, symbole 
kotew

 � Przyporządkowanie typów ścian 
do linii poprzez predefiniowane 
parametry takie jak typy grodzic, 
średnica pali oraz rozstaw

 � Dokładne przedstawienie 
graficzne ścian z makrami, łącznie 
z danymi o głębokości jak również 
opcjami połączonymi

 � Zarządzanie danymi warstw 
gruntu, zmiennymi poprzez 
odwierty

 � Automatyczna interpolacja 
wysokości nad poziomem morza, 
z przypisaniem do warstw gruntu

 � Definicja analizowanych 
przekrojów poprzez dowolne linie 
przecięcia

 � Integracja grafik wynikowych do 
planu

 � Narzędzia aktualizacyjne w 
przypadku modyfikacji w 
obliczonym przekroju

 � Stały przegląd wszystkich 
przekrojów w projekcie poprzez 
pełen zarządzanie w planie

 � Formaty planu od A4 do A0 + 
formaty konfigurowalne

 � Narzędzie wydruku dla szybkiego 
w zestawienia oraz fragmentów 
na A4

Gravel pile 
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Reprezentacja 3D wykopów fundamentowych  
DC-Integra 3D

Objętości i masy ziemne 
DC-Integra 3D/Volume

 � Kompletny model 3D z 
automatyczną generacją zboczy 
pomiędzy różnymi przekrojami 
głębokości

 � Podział obszaru gruntu z definicją 
nachylenia stoku

 � Obrót i przesuwanie modelu 3D z 
dowolnym kierunkiem widoku

 � Tworzenie obrazów 3D 
skomplikowanych wykopów 
fundamentowych z foto-
realistyczną prezentacją

 � Przejrzysty obraz geometrii 
wykopów fundamentowych, 
nawet dla niedoświadczonych 
użytkowników

 � Dokładna prezentacja wszystkich 
typów ścian z pasującymi 
teksturami

 � Stal, beton, drewno, grunt
 � Dokładne wymiary np. 
profili ścianek szczelnych z 
parametrycznej bazy danych

 � Import DGMs, wyświetlanie 
powierzchni gruntu

 � Obliczanie objętości wykopu po 
naciśnięciu przycisku, łącznie ze 
współczynnikiem pęczenia

 � Masy ziemne z określonym 
ciężarem gruntu

 � Wartości na warstwę gruntu oraz 
całkowite

 � Weryfikowalne wyniki obliczania 
objętości z listą wszystkich 
współrzędnych 

Layout of foundation pit

with slopes in 2D

Display of a

girder plank wall

Display of cross sections

with soil layers

3D display with sheet piling 

and slope intersections

Determination of excavation

volume and masses

3D model of the

foundation pit
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 � Opisy dla odcinków krytycznych 
dla lepszej oceny

 � Określenie odległości w modelu 
3D

 � Kotwy mogą być rozproszone 
(pary kotew) i/lub odsunięte 
poziomo

Sprawdzanie kolizji kotew 
DC-Integra 3D/Anchor

Prezentacja 3D wszystkich typów rurociągów 
 DC-Integra 3D/Pipeworks

 � Prezentacja różnego rodzaju 
rurociągów

 � Ścieki, woda, gaz, elektryczność, 
ciepło, kanały kablowe

 � Definicja warstw kotew z 
wysięgnikiem dla ścian wykopów 
fundamentowych

 � Głębokość, długość, nachylenie 
kotew, długość oraz średnica dla 
ustalonej długości

 � Zmiana nachylenia oraz głębokości 
dla pojedynczych kotew

 � Wyświetlanie 3D warstw kotew oraz 
wysięgników

 � Obrót oraz przesuwanie 
przedstawienia w widoku 3D

 � Łatwe sprawdzenie pozycji kotew 
względem siebie

 � Automatyczne sprawdzanie kolizji 
pomiędzy kotwami (dowolna/
ustalona długość), pomiędzy 
kotwami a rurami, pomiędzy 
kotwami a budynkami

 � Możliwość zdefiniowania 
dopuszczalnych odległości od 
ustalonych kotew/rur/budynków

Display of the anchors in the 3D model,

red = problematic points

Display of the pipeworks

in the 3D model

Position of the anchors from different

points of view with collision check

 � Wybór koloru dla każdego typu
 � Różne przekroje: profile rur 
kanalizacyjnych, profile okrągłe, 
profile prostokątne

 � Różne wymiary profili rur 
kanalizacyjnych. Profile dowolne

 � Opcjonalne połączenie rur za 
pomocą wykopów

 � Odniesienie do wysokości 
referencyjnych lub za pomocą 
wysokości nad poziomem morza

 � Przegląd wszystkich rurociągów w 
reprezentacji 3D: obrót, powiększ 
lub zmniejsz dowolnie   
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Analiza pali
DC-Pile

Input of the pile

parameters and

verification 

Determination

of the external

load bearing 
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 � Pale wiercone, wbijane, 
wtryskiwane pionowe lub skośne

 � Opcjonalnie z poszerzeniem stopy
 � Obciążenie poziome/pionowe 
lub wzdłuż pala dla różnych 
przypadków obciążenia

 � Warstwy podłoża z wyborem qb,k 
oraz qs,k włącznie z zaleceniami

 � Analiza tarcia pobocznicy i 
ewentualnie nośność końca dla 
obciążenia pionowego

 � Elastyczne podłoże dla 
przeniesienia obciążeń H, z 
automatycznym dostosowaniem 
biernego parcia gruntu

 � Określenie wymaganej długości 
pala lub bezpiecznej - z 
dostępnych długości

 � Opcjonalne określenie osiadania 
pod zdefiniowanym obciążeniem 
lub dopuszczalne obciążenie dla 
zdefiniowanego osiadania

 � Osiadanie dla mikropali wg 
podejścia Ischebecka

 � Wykres osiadania 
 � Dla pali połączonych: analiza 
aktywowanych bloków gruntu

 � Analiza przebicia z obciążeniem 
rozprzestrzenionym na słabe 
warstwy

 � Wykorzystanie prętów stalowych, 
kotew stalowych, GEWI lub 
Ischebeck Titan

 � Wybór zbrojenia według średnicy 
oraz rozstawu lub skoku zbrojenia 
spiralnego odpowiednio liczby 
kotew

 � Przedstawienie graficzne 
podłoża, siły przekrojowe oraz 
odkształcenia

 � Pale wwiercane, przemieszczeniowe, 
wstrzykiwane (mikropale) wg 
Eurokodu 7, DIN 1054:2010, EN 
1536, DIN 4014, DIN 4026, DIN 4128, 
OENORM B 4440, SIA 267, BS 8004

 � Projektowanie elementów 
żelbetowych z uwzględnieniem 
ścinania wg Eurokodu 2, DIN 1045-1, 
DIN 1045, OENORM B 4700, SIA 262, 
BS 8110, IS 456

 � Projektowanie grodzic oraz rur 
stalowych wg Eurokodu 3, DIN 18 
8000, SIA 263, BS 5950, IS 800

 � Język: niemiecki, angielski, francuski, 
włoski, portugalski, rumuński
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Analiza osiadania podłoża wzmocnionego 
kolumnami
DC-Vibro

 � Układ słupów na trójkątnej lub 
prostokątnej siatce z różnymi 
odległościami

 � Natychmiastowe wyświetlanie 
układu za pomocą funkcji 
podglądu

 � Obliczanie osiadania ze 
wzmocnieniem, opcjonalnie 
porównanie bez wzmocnienia

 � Analiza wzmocnienia gruntu 
wg podejścia Priebea, analiza 
nośności wg Eurokodu 7, DIN 
1054:201, DIN 4017:2006, SIA 267, 
OENORM B 435-2

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński

 � Dowolna liczba fundamentów 
z poszczególnymi warstwami 
gruntu dla analizy każdego 
przekroju

 � Stopy, ławy fundamentowe 
oraz fundamenty okrągłe jak 
również obszar nieskończonego 
obciążenia

 � Różne przypadki obciążenia
 � Zmienne warstwy gruntu z różną 
średnicą słupów

 � Parametry słupów definiowane 
dla oddzielnych warstw, np. dla 
słupów wstrzykiwanych z zaprawy

Improvement of the settlement

Section graphics with columns

and soil layers

Top view of footings with column grid

 � Obliczanie nośności z oraz bez 
wzmocnienia

 � Szybka edycja parametrów dzięki 
łatwemu przejściu pomiędzy 
wynikami a wprowadzaniem 
danych

 � Czytelne wyświetlanie wyników z 
graficznym przekrojem

 � Wyświetlanie wykresów 
naprężenia oraz osiadania
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Analiza obniżania poziomu wody gruntowej
DC-Dewatering
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Graphic of the

water level with

color areas

Foundation pit

sectors of

different depth

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński

 � Dowolna liczba oraz 
kształt wykopów o różnych 
głębokościach

 � Dowolna liczba, średnica oraz 
położenie studni, możliwość 
wprowadzenia kilku zestawów

 � Definicja warstw gruntu o różnej 
przepuszczalności

 � Nieograniczona, częściowo 
ograniczona oraz ograniczone 
warstwa wodonośna

 � Możliwość dostosowania 
głębokości obniżenia dla różnej 
głębokości wykopów

 � Obliczenia studni grawitacyjnych 
oraz próżniowych

 � Analiza wymaganej, zdefiniowanej 
wydajności pompy lub ilości dla 
studni pojedynczej

 � Ulepszona formuła dla użycia 
Q>Qreq

 � Wydruk pojemności wszystkich 
studni

 � Obliczenie wymaganej liczby 
studni

 � Obniżenie oraz wysokość filtrów 
studni

 � Uwzględnienie wzajemnego 
oddziaływania

 � Obliczanie zasięgu wg metody 
Sichardta oraz metody Weyrauch 
2004 dla dużych wykopów 
fundamentowych lub zależnych 
od czasu

 � Wodoodporna obudowa, 
obliczanie dla metody budowy 
kanału

 � Ilości wody pozostałej ze ścian 
oraz podstawy, napływ z opadem

 � Graficzne przedstawienie 
obniżenia z liniami odniesienia 
lub obszarami kolorów

 � Oznaczenie punktu krytycznego
 � Interaktywna prezentacja 
obniżenia w dowolnym punkcie

 � Optymalizacja: rozkład studni 
z dowolnym kształtem oraz 
głębokością wykopów

 � Optymalizacja głębokości studni 
zgodnie z ilościami pompowania
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Analiza infiltracji
DC-Infilt

 � Analiza infiltracji konstrukcji wg 
DWA-A 138, OENORM B 2506-1 
oraz Herth/Arndtss

 � Język: niemiecki, angielski, 
francuski

 � Infiltracja obszaru
 � Infiltracja rynnowa
 � Infiltracja drenażowa wykopu
 � Infiltracja kanałowa wykopu
 � Infiltracja w wykopie
 � Infiltracja rynnowa kanałowa
 � Infiltracja studni typ A/b wg ATV 

 � Wyświetlanie tabeli z ilością wody 
deszczowej dla różnego czasu 
trwania oraz wartości krytycznej 
z możliwością wyboru wielkości 
tabeli

 � Najprostszy interfejs użytkownika, 
szybki wydruk/wyniki wysokiej 
jakości

 � Infiltracja studni typ A/B wg 
metody Hertha-Arndtsa

 � Drenaże/wpusty poziome
 � Zagłębie/miska infiltracji
 � Dowolna definicja ilości wody 
deszczowej wg atlasu KOSTRA dla 
dowolnej lokalizacji

 � Obliczanie obszarów połączonych 
z parametrami przepływu

 � Alternatywna analiza infiltracji dla 
określonych ilości napływu

 � Automatyczna optymalizacja 
długości rynien drenażowych i 
obszarów rynnowych

 � Infiltracja studni z obliczaniem 
wysokości tam oraz zasięgu

 � Drenaż poziomy zależny 
od parametrów kanałów 
odpływowych

Trough canal

drain-trench

infiltration

Calculation

of partial areas  

Well infiltration
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