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Podejmowane we wspó?czesnym, ?wiatowym mostownictwie dzia?ania zmierzaj?ce do
wyeksponowania i podkre?lenia znaczenia estetyki w procesie projektowania obiektów
mostowych, sk?aniaj? do refleksji. Gdy celem nadrz?dnym staje si? okre?lony efekt wizualny,
kszta?towanie elementów konstrukcyjnych mostu sprowadza si? do traktowania ich jako
tworzywa dla architektonicznej rze?by. Odrzucenie kanonów tzw. klasycznego mostownictwa
niesie ze sob? powa?ne konsekwencje natury konstrukcyjnej, realizacyjnej, ekonomicznej, a
tak?e spo?ecznej. Niniejsza praca porusza zatem bardzo aktualny problem i otwiera drog? do
przeprowadzenia dog??bnej analizy obiektów mostowych zaprojektowanych przez jednego z
prekursorów powy?szego nurtu, hiszpa?skiego in?yniera i architekta, Santiago Calatravy.
W celu przedstawienia w mo?liwie najbardziej reprezentatywny sposób dorobku Santiago
Calatravy, zebrano i zestawiono informacje o 35 obiektach mostowych, dotycz?ce parametrów
geometrycznych oraz cech konstrukcyjnych poszczególnych obiektów. Zbiór ten stanowi
rozszerzenie, dope?nienie dost?pnej w literaturze informacji, która ze wzgl?du na ograniczony
zakres b?d? skoncentrowanie si? tylko na aspektach architektonicznych, nie do ko?ca
satysfakcjonuje poszukuj?cego wiedzy in?ynierskiej Czytelnika.
Zebrane informacje o realizacjach Calatravy pos?u?y?y do przeprowadzenia konstrukcyjno –
architektonicznej analizy porównawczej wszystkich obiektów, maj?cej wskaza? g?ówne obszary
zainteresowania hiszpa?skiego projektanta.
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Spo?ród wielu interesuj?cych konstrukcji zaprojektowanych przez Santiago Calatrav?,
wybrano k?adk? dla pieszych La Devesa, jako przyk?ad awangardowej konstrukcji o
asymetrycznie usytuowanym wzgl?dem pomostu, wychylonym z pozycji pionowej d?wigarze
?ukowym. Na jej podstawie skonstruowano model obliczeniowy MES w programie Robot 2010,
który pos?u?y? do przeprowadzenia analizy pracy statycznej konstrukcji w zale?no?ci od k?ta
pochylenia ?uku i konstrukcji wieszaków, a tak?e analiz? modaln?. Ze wzgl?du na ograniczony
zakres pracy, wyniki oblicze? konstrukcji w poszczególnych wariantach zosta?y
przeprowadzone dla niezmiennych przekrojów poprzecznych elementów. Przy dok?adniejszej
analizie, modyfikuj?c przekroje poprzeczne, a tym samym sztywno?ci elementów mo?na
spodziewa? si? niewielkich zmian warto?ci si? wewn?trznych. Na wi?ksz? uwag? zas?uguje
równie? aspekt odpowiedzi konstrukcji na oddzia?ywania dynamiczne, gdy? powy?sze
opracowanie zawiera jedynie analiz? w obszarze drga? w?asnych konstrukcji.
Zapraszamy do lektury!
Kraków 2010r.
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