> ARCHE

SCI BOILEAU DUQUESNE
Lyon - Frankrijk
 PROJECT
Ziekenhuis voor Hulpbehoevende Bejaarden van 85 kamers.
R+7 met 1 kelderverdieping, met een totale vloeroppervlakte
van ongeveer 5000m².
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Bijzonderheden van het project
> Voorgevel rue Duquesne (Dusquesne-straat) in console
> Attiek hernomen via overdracht van console en vloer
> Studie van de variant die gevoerd moet worden:
algemene sluisvloer of funderingen via
funderingszolen
Aangebrachte oplossingen
Gebruikte software : Arche
> Modellering van de 5000m² in Arche voor de berekening
van de lastendalingen, simulatie van de
varianten en productie van de
wapeningsplannen.

 INTERVIEW met M. ONDO, Ingenieur Constructie bij MATTE NV
M Ondo, waarom hebt u
bij dat project Arche
gebruikt?
We wilden 2 varianten
bestuderen
voor
de
funderingen:
funderingen
via
funderingszolen
(oppervlakkig of op putten)
of funderingen via algemene sluisvloer. Met
Arche konden we gemakkelijk de 2 opties
simuleren en ze voorstellen voor de
berekening van het project.
De conclusies van het bodemonderzoek zijn
aan de gang, maar om te vermijden dat we de
naburige gebouwen helemaal opnieuw moeten
ondermetselen,
zal
men
zich
naar
oppervlakkige funderingen op putten richten.
Dankzij de modellering en de lastendalingen is
Arche (Structuur, Plaat en funderingen) een
goede simulatie- en analysetool.

In het project moesten we kolommen van de
benedenverdieping
tegenover
de
brandbestendigheid uitlijnen: dankzij de
verbinding Arche Structuur / Arche Kolom,
hebben we dit werk perfect kunnen voltooien.
Hoe verloopt het dagelijkse gebruik van
Arche ?
Met Arche verkrijg je op een eenvoudige
manier tijds- en kwaliteitswinst. Ik schat de
winst op de productiviteit tussen de 10% en
20%.
Het is een hoogstaande productietool, die men
goed moet instellen om goede resultaten te
verkrijgen. De kwaliteit van de DXF
beantwoordt aan onze interne grafische kaart
en vergemakkelijkt het gebruik van onze
plannen op het bouwterrein en bij de
onderaannemers van de betrokken bedrijven.
En volgens mij zijn we niet de enige tevreden
klanten bij Graitec.

En hoe zit het met de wapening?
Met Arche verkrijgen we enerzijds een goede
indeling van de lastengroottes, en anderzijds
betrouwbare en duidelijke wapeningen.
In
de
APD/DCE-fases
geven
de
berekeningsmodules
ons
de
juiste
staalverhoudingen.
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Andere projecten kunt u vinden op www.graitec.com

