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Podul pietonal „Vluchthaven”
- Amsterdam, Olanda

Ing. Ciprian POPA,
Consultant Nemetschek România
Proiectarea podurilor nu este doar o lucrare inginerească de mare
utilitate. Podurile devin adevărate opere de artă arhitecturală [i
inginerească. Acesta este [i cazul podului pietonal Vluchthaven,
care face legătura între peninsula IJdock [i Westerdoksdijk, din
Amsterdam, Olanda.
Descriere: „Vluchthaven” pod pietonal

Modelarea spa]ială completă a suprastructurii [i
infrastructurii podului cu elemente finite de tip placă [i bară
în „Scia Engineer“

Vedere general` a podului Vluchthaven

mobil Vluchthaven face legătura între peninsula IJdock [i
P odul
Westerdoksdijk, pe o lungime de 105 m, asigurând în acela[i timp
accesul în zona docurilor IJdock. Conceptul constă într-o tablă groasă

Afi[area distribu]iei eforturilor σx din tablier [i integrarea

îndoită din o]el. Forma tablierului este inspirată din mi[carea elegantă

eforturilor pe fâ[ii de 1 m în diagrame de moment încovoietor.

a aripilor stârcului în zbor. Aceasta conferă tablierului de 4 m rigiditatea necesară. Forma tablierului permite o administrare mai bună a
apei prin intermediul unei serii de deschideri pe ambele păr]i ale podului. Aceste perfora]ii fac o trimitere subtilă către apa prezentă sub
pod [i creează o rela]ie aparte între trecători [i pod. În acela[i timp,
perfora]iile permit o iluminare subtilă a căii de rulare de către sistemul integrat în pod. LED-urile sunt înglobate în ră[ină, la o înăl]ime de
15 cm, la baza fiecăruia dintre cei peste 1.000 de montan]i.
Despre proiect:
Beneficiar: Gemeente Amsterdam;
Arhitect: Ney & Partners;
Contractor general: Vandermade bv;
Biroul de inginerie: Ney & Partners;
Localizare: Amsterdam, Olanda;
Dimensiuni: 105 m; Buget total: 1.800.000 Euro fără T.V.A.;
Perioada de construire: între 05/2012 [i 10/2012.
Concept:

Se pot eviden]ia 7 tipuri de elemente principale:

Design-ul podului pietonal Vluchthaven oferă un obiect de artă ce

1. zonele laterale au fost modelate cu plăci 3D; 2. plăcile curba-

se eviden]iază prin gra]ie [i unicitate. Evadând din ingineria clasică,

te de col] cu elemente de placă 3D; 3. plăcile curbate ale ta-

conceptul nostru a fost limitarea ierarhizării elementelor împletind

blierului, elemente de placă 3D; 4. rigidizările în formă de U de

mai multe func]ii într-una singură. Podul Vluchthaven este un exem-

peste reazeme cu plăci 2D; 5. rigidizările de sub tablier ce au

plu de proiectare integrată: tablierul, elementele transversale, grinda

fost modelate cu plăci 2D; 6. structura de rezisten]ă din beton

principală [i finisajul reprezintă un tot unitar. Podul este conceput ca

armat cu elemente liniare de tip grindă, stâlp; 7. rigiditatea

o singură placă curbată cu decupaje.

reazemelor exterioare a fost rigiditatea reală a pilo]ilor.
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Inspirat din mi[carea elegantă a aripilor stârcului în timpul zborului, placa este u[or torsionată în jurul axei sale, reprezentând coloana
vertebrală a podului. Astfel, forma podului implică o sec]iune transversală concavă în câmp [i o formă convexă pe reazem. Se asigură
astfel înăl]imea constructivă necesară pe reazem. Aceasta conferă podului Vluchthaven aspectul vălurit ce poate fi considerat modest dar
suficient pentru a asigura o experien]ă vizuală [i un anumit ritm.
Forma u[or vălurită, ce face referire la valurile lacului IJ, este optimizată structural [i se continuă în design-ul balustradei. Aceasta
este alcătuită dintr-o serie de elemente verticale ce urmăresc valurile.
Absen]a elementelor orizontale ale balustradei accentuează suplimentar forma tablierului. Aceasta conferă întregului pod un ritm calm

Pentru a asigura stabilitatea plăcii curbate au fost modelate
[i rigidizările cu func]ia Nervura

[i moderat. Luminile LED sunt înglobate în balustradă.
Componenta mobilă a fost proiectată pentru modelul integrat al
podului. Odată montate, închiderile [i elementele structurale sunt
greu vizibile.
Analiza structurală:
Programul de calcul „Scia Engineer“ a fost utilizat pentru a crea
modelul analitic, folosindu-se elemente finite de tip placă 3D pentru
a modela întregul pod.
Gra]ie func]iei de import dxf/dwg, liniile 3D ce descriau geometria
podului au servit ca suport de puncte. Urmărind aceste linii de contur
importante, s-au definit plăcile curbe ale modelului.
Programul a generat cele 98 de cazuri de încărcare pentru încărcările
din trafic. Forma deosebită a rigidizărilor din dreptul reazemelor s-a mo-

Modelarea complet` 3D a facilitat exportul modelului analitic

delat utilizând func]ii de decupare. De asemenea, rigidizările plane ur-

(CAE) într-un format grafic CAD

măresc geometria determinată de unda de val a plăcii superioare.
Întrucât este vorba de un pod mobil, pe lângă modelul închis,
s-au creat alte 3 modele pentru a calcula efectele vântului asupra

având un minim de vizibilitate, odată închisă. Podul se integrează bine

structurii în timpul deschiderii [i închiderii acestuia.

în peisaj. Sistemul structural constă într-o singură placă curbată, ce

Cu ajutorul modulului „Func]ii eficiente“ din „Scia Engineer“,
întreaga geometrie a plăcii a fost exportată sub forma unui tabel în

are rol multifunc]ional [i din pilo]i din beton armat, fără a dispune de
reazeme suplimentare.”
*
* *

breviarul de calcul, împreună cu rezultatele calculului liniar. Analiza de
stabilitate s-a realizat pentru a estima flambajul în dreptul reazemelor
la nivel de model 3D.

Despre „Scia Engineer“
„Scia Engineer“ este partea de calcul structural din solu]ia globa-

Pentru a investiga vibra]iile podului, componenta permanentă a

lă Nemetschek de proiectare [i calcul pentru arhitectură [i inginerie.

fost analizată utilizând func]ia de „analiza dinamică“ pentru întregul

Printre caracteristicile care fac din „Scia Engineer“ o solu]ie preferată

model 3D.

de mul]i ingineri structuri[ti se numără:

Proiectul a participat la cea de-a 8-a edi]ie a concursului „Neme-

• produs european, cu cea mai mare acoperire a Eurocodurilor;

tschek Structural User Contest“, adresat tuturor clien]ilor „Neme-

• utilizarea cu u[urin]ă a geometriilor, a structurilor standard sau a

tschek Structural Group“: Nemetschek Scia, Nemetschek Allplan,

celor speciale; (elemente curbe, rampe curbe, shell, orice formă);

Nemetschek Engineering, Nemetschek Frilo [i Glaser. Juriul a nomi-

• introducerea de structuri, posibilită]i multiple de export către alte

nalizat acest proiect gra]ie combina]iei între proiectarea ini]ială [i

programe, platformă deschisă; • introducerea facilă a încărcărilor

func]ionalitate. Componenta mobilă a podului este integrată în tablier,

globale, încărcări libere [i în [ah; • \mbinări, introducere, analiză,

Modelarea complet` 3D a prevenit apari]ia erorilor de proiectare prin utilizarea facilit`]ilor de realizare a documenta]iei
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proiectare [i verificare conform codului de proiectare; • lungimi de
flambaj automate; • calcul stabilitate; • dinamica conform cu STAS
P100/2006; • calcul automat rigidizări ale îmbinărilor – influen]ele
rezultatelor; • vedere generală automată a desenelor pentru îmbinări
[i structuri din o]el; • arm`tura reală în beton; • calculul fisurilor cu
arm`tură reală; • neliniaritate fizică cu arm`tura reală = dezvoltarea
reală a fisurilor + deformări reale; • neliniaritate fizică [i geometrică
= stări post critice, colapsuri, utilizarea ramurii descrescătoare a diagramei efort – deformare; • baze de date cu sec]iuni, materiale –
pentru mai multe ]ări, coduri; • combina]ii dependente de cod; • coeficien]i dependen]i de cod; • generatoare de Vânt [i Zăpadă dependente de cod; • generator de planuri de încărcări; • calcul neliniar
Sol, interac]iunea dintre Sol [i Structură, încărcări Sol; • Pretensionare [i Post-tensionare; • analize dependente de timp; • aluminiu;
• compatibilitate extinsă: ALLPLAN, TEKLA, REVIT, ARCHICAD, AUTOCAD, PROSTEEL, STEP STEEL, Format IFC etc.

Imagini din timpul execu]iei podului

Despre Ney & Partners:
Ney & Partners este o firmă de consultan]ă în domeniul ingineriei

Chiar de la începutul procesului de proiectare, Ney & Partners desfă-

structurale, înfiin]ată în Bruxelles. De la înfiin]area din 1997, biroul a

[oară activită]i de cercetare constantă pentru integrarea ingineriei avan-

avut o viziune a artei în inginerie prin integrarea mai multor discipline

sate. Astfel, postura noastră de consultant pe inginerie trece de etapa

din domeniul ingineriei civile. Integrarea [i optimizarea elementelor

de dimensionare standard, conform normelor tehnice predefinite.

structurale dore[te să respecte ierarhia impusă de solu]iile constructive
de asamblare. Podurile inovative, structurile de acoperi[ [i lucrările de

Ney & Partners: în prezent am angajat peste 45 de ingineri structuri[ti, arhitec]i [i desenatori.

artă dezvoltate de biroul nostru exprimă în mod clar această viziune.
Calitatea proiectului constă în sintetizarea exigen]elor impuse, aspectul structural fiind de importan]ă primordială în această sinteză.
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