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Studium przypadku: Budynek firmy Airforge, Pamiers,  
Francja 

Typowy budynek dla przemysłu cięŜkiego, o wysokości 22 m i rozpiętościach do 23 m. 
Stalowa konstrukcja nośna stanowi podporę dla belek podsuwnicowych suwnic o udźwigu 
140 ton. 
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1. Uzyskane efekty 

� Budynek przemysłowy o powierzchni 10 500 m2, stanowiący konstrukcję wsporczą dla 
suwnic o udźwigu do 140 t 

� 5 hal o róŜnych rozpiętościach: 16 m, 23 m, 22 m i 2 × 23 m 

� Sumaryczna długość budynku wynosi 98 m, główna hala ma wysokość 22 m 

� Konstrukcja stalowa o wadze 1365 ton została wykonana I zmontowana w ciągu 
8 miesięcy 

2. Opis 

Przedmiotem projektu jest nowa fabryka mająca pomieścić wielką prasę o nacisku 40 000 ton 
wraz z towarzyszącymi jej piecami. UŜyto 1365 ton stali: 

� Blachownice: 410 t, 

� Kształtowniki walcowane: 673 t, 

� Belki podsuwnicowe: 282 t. 

Projektowanie słupów było podporządkowane potrzebie zapewnienia stateczności ogólnej 
i spełnieniu ostrych wymagań w zakresie przemieszczeń poziomych ze względu na suwnice. 
By zapewnić stateczność w kierunku poprzecznym stopy słupów utwierdzono przy pomocy 
8 kotew fundamentowych na słup, o średnicy 52 mm. 

Stateczność w kierunku podłuŜnym została zapewniona przez stęŜenia wiatrowe w kaŜdej 
linii słupów.  W najwyŜszej hali uŜyto stęŜeń typu X.  W pozostałych czterech halach 
zastosowano podłuŜne stęŜenia portalowe.  Zapewniają one największą swobodę 
przechodzenia, bez istotnego wzrostu cięŜaru stali stęŜeń. 

 

 
 

Rys. 2.1   StęŜenia pionowe 

Dach o nachyleniu 3,1 % składa się z blach fałdowych izolowanych cieplnie od strony 
zewnętrznej sztywnymi płytami z wełny mineralnej o grubości 60 mm i z pokrycia 
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przeciwwodnego wykonanego ze zgrzewalnego elastomeru. Dach oparty jest na walcowanych 
lub spawanych płatwiach, o rozpiętościach od 6 do 12 m.  W dwóch nawach o rozpiętości 
24 m rozpiętości te zmniejszono o połowę i płatwie są podparte na dodatkowych dźwigarach 
spoczywających na belkach szczytowych i okapowych. Jedną z cech charakterystycznych 
dachu jest moŜliwość częściowego demontaŜu, co pozwoli w przyszłości na wymianę 
siłowników prasy. 

 

Obudowa hali składa się z dwupowłokowych ocieplonych paneli opartych na słupkach 
o rozstawie poziomym 6 m. Słupki te generalnie oparte są na gruncie za pośrednictwem 
prostych stóp. Słupki hali głównej musiały zostać podwieszone do dźwigara okapowego. 
Poprzecznie stabilizowane są poprzez tęŜniki wiatrowe umieszczone w niŜszych halach. 

Belki podsuwnicowe suwnic o udźwigu 140 t są blachownicami o przekroju z jedną osią 
symetrii, ich półki górne są usztywnione poziomymi tęŜnikami kratowymi przenoszącymi 
zarówno obciąŜenie wiatrem jak i poziome oddziaływania suwnic.  

 

 
 

Rys. 2.2   Segment konstrukcji dachu wstępnie zmontowany na poziomie terenu w celu przyśpieszenia 
montaŜu 
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By zapewnić efektywną instalację urządzeń produkcyjnych w fabryce, dostarczenie 
potrzebnego wyposaŜenia powierzono wykonawcy konstrukcji stalowej: pomostów, kładek, 
klatek schodowych, wag, pylonów i pokryć kanałów. MontaŜ głównych elementów pieców 
został takŜe powierzony wykonawcy konstrukcji stalowej budynku, aby jak najlepiej 
wykorzystać specjalistyczny sprzęt montaŜowy. Godnymi uwagi elementami jest 8 kominów 
o wysokości 18,50 m i piece wykonane ze stali nierdzewnej, o wadze 27t. 

3. Zespół projektowy 

Zespół projektowy  

Architekt: AGECA 

Konstruktor: TECHNIP 

Klient: AIRFORGES 

Konstrukcja stalowa: GAGNE 

 
Fotografie: GAGNE 

 

 
 

Figure 2.1 Tory podsuwnicowe i dach hali głównej 
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Protokół jako ści 
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