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AMPHITHEATER VAN MINATEC
Grenoble - Frakrij
 PROJECT
Amfitheater van 400 plaatsen in het centrum van Minatec. Wil het innovatieve centrum en de
grootste expertise voor de micro- en nanotechnologie in Europa worden.


Bijzonderheden van het project
> Gemengde constructie Gewapend
Beton Metaalconstructie
> Aardbevingsstudie met metaalconstructie
van grote hoogte.



Aangebrachte oplossingen
Gebruikte software: Effel
> Modellering uitgevoerd met Graitec
 > Berekening en uitwerking van
 resultaten met TECBAT

 INTERVIEW met MR. FERYN, Bedrijfsleider en Mevr. DUPUIS, Constructieingenieur

M. Feryn, kunt u ons
TECBAT
in
enkele
woorden voorstellen?
Ik heb TECBAT in 1990
gecreëerd. Wij hebben ons
gespecialiseerd
in
de
studies
van
gewapend
beton,
met
één
bijzonderheid:
de
behandeling
van
grote
bouwterreinen van gebouwreconstructies. We
hebben talrijke referenties in de regio Rhône
Alphes: parking van Oz in Oisans,
herconstructie van het theater van Célestins in
Lyon, Justitiepaleis van Thonon les Bains,
meerdere werken in Minatec enz.
Hoe is bij Minatec deze taak precies
verlopen?
We wilden de constructiemodellering aan
GRAITEC toevertrouwen. Dit ivm de werkdruk,
de TECBAT-teams op dat bepaalde moment,
de
expertise
van
GRAITEC
over
aardbevingsproblemen en de nabijheid van het
GRAITEC-kantoor te Lyon.

TECBAT
Les Portiques
15P, Impasse Ambroise Croizat
38090 Villefontaine
Frankrij
Tel : +33 (0)4 74 96 10 60
Fax : +33 (0)4 74 96 01 25

De berekening, de uitwerking van de
resultaten en de uitvoering werden gemaakt
met het TECBAT-team.
Mevr. DUPUIS, u gebruikt Arche en Effel nu
6 jaar. Wat zijn uw belangrijkste
opmerkingen?
Ik gebruik inderdaad Effel, Arche Structuur en
de wapeningsmodules. Ik gebruik ook
"intensief" de koppelingen (van Arche naar
Effel,
van
Structuur
naar
wapeningsmodules…). Voor mij is de
belangrijkste troef de gebruikssnelheid: de
modellering is gemakkelijk, het softwarepakket
is echt gebruiksvriendelijk. Wat de wapening
betreft: ik kan het merendeel van de
gewapende balken automatisch via Arche op
het bouwterrein plaatsen; dat is echt een
belangrijke tijdswinst.

Andere projecten op www.graitec.com

