> ADVANCE

PROIECTUL BĂNEASA BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK
BĂNEASA - ROMÂNIA
• PROIECTUL
Acest ansamblu structural reprezintă un parc de afaceri cu o suprafaţă totală de
peste 160.000 mp, având ca destinaţie spaţii pentru sediile de birouri ale
marilor companii, cat si spaţii pentru centrele de conferinţe şi afaceri.
Probleme specifice proiectului
> Planşeul de peste subsol este fără grinzi,
cu capiteluri în dreptul stâlpilor
> Pasarela de trecere între cele două
tronsoane ale clădirii este concepută sub
forma unor planşee casetate cu grinzi
dispuse la 1m distanta pe ambele direcţii
> Subsolul nu se afla sub cota terenului, in
jurul acestuia fiind amenajat un taluz, ceea
ce a dus practic la modelarea celor 2 corpuri
de clădire ca o singură structură
Soluţii
> Software utilizat : Advance Design

• ÎNTREBĂRI ADRESATE D-NEI ING.DIANA ZAGAICAN, DIRECTOR GENERAL INGINERIE STRUCTURALĂ
Doamnă Ing. Diana Zagaican, ce ne puteţi
spune despre proiectul BBTP ?
Modelul structural este alcătuit din 2 corpuri
identice de clădire, situate pe acelaşi subsol
comun unde este amenajată o parcare.
Datorită dimensiunilor mari ale structurii (de ex.,
subsolul are o dimensiune de 180 x 120 m),
modelul rezultat numără aprox. 1200 de elemente
de suprafaţă si 2000 de elemente liniare.
Ce probleme aţi întâmpinat la proiectarea
acestei structuri?

Ce rezolvare aţi găsit la această problemă?
Cum se întâmplă de
obicei, termenele de
predare sunt foarte
scurte; mă aflam în
faţa unui proiect
foarte complex care trebuia predat într-un timp
record. Lucrând deja de 4 ani cu programele de
calcul Graitec si bazându-mă pe performanţa
acestora, am acceptat o provocare: să utilizez
noul program de calcul Advance Design la
modelarea acestei structuri. Aveam în faţă două
constrângeri, ca sa le numesc aşa: noutatea
programului Advance Design – eu fiind obişnuită
sa lucrez cu Effel - cat si termenul de predare. Ca
să trec peste aceste impedimente, echipa tehnică
din cadrul Graitec Roumanie m-a susţinut în
permanenţă. Astfel am reuşit sa finalizăm intr-un
timp foarte scurt un proiect de amploarea BBTP.

Subsolul comun a impus modelarea ambelor
corpuri structurale într-un model unic. Astfel a
rezultat un model de o mare complexitate, pentru
analiza căruia aveam nevoie de un program de
calcul performant, cu funcţii avansate de
modelare şi post-procesare în acelaşi timp.
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