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Studium przypadku: Siedziba główna ING , Amsterdam 

Nowa siedziba główna banku ING jest rzucającym się w oczy budynkiem obok ruchliwej 
autostrady A10 w  pobliŜu Amsterdamu, zaprojektowanym z uŜyciem innowacyjnego 
systemu konstrukcyjnego "Slimdek". Osiągnięto niewielką grubość konstrukcyjna stropów 
z naturalną wysoką odpornością ogniową. Konstrukcja jest oparta na pochylonych 
zespolonych słupach pozwalających na przejście poniŜej budynku. 
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1. Uzyskane efekty 

� 9-cio kondygnacyjna konstrukcja stalowa o 20 000 m2 powierzchni uŜytkowej, oparta na 
pochylonych słupach, jak pokazano. 

� “Nos” budynku zapewnił miejsce na audytorium i wsporniki o wysięgu 26 m 
wychodzące z sąsiadującej konstrukcji. 

� Niewielką wysokość konstrukcyjną wynoszącą 310 mm osiągnięto wykorzystując system 
Slimdek przy siatce konstrukcyjnej o wymiarach około 7 m. System Slimdek składa się 
z niesymetrycznych belek stalowych (ASB) podpierających strop zespolony na blachach 
fałdowych o duŜej wysokości konstrukcyjnej. 

� Pochylone słupy przenoszą cięŜar całego budynku i zapewniają stateczność ogólną. 
Zostały zaprojektowane jak elementy zespolone. 

� Przestrzeń pomiędzy pochylonymi nogami zapewnia dostęp do budynku i do 
podziemnego parkingu samochodowego. 

� Dwupowłokowa szklana ściana zewnętrzna została zastosowana by wykorzystać ciepło 
słoneczne i regulować temperaturę. 

� Wymagany był niewielki zakres prac gruntowych dzięki koncentracji obciąŜeń 
w niewielu punktach.  

� Zapewniono 90-cio minutową odporność ogniową poprzez przeprowadzenie analizy 
bezpieczeństwa poŜarowego. 

� System Slimdek zminimalizował wizualne oddziaływanie konstrukcji, co było istotne dla 
koncepcji architektonicznej. 

� Konstrukcja stalowa została dostarczona przez konsorcjum składające się z trzech 
wytwórni. MontaŜ 1 000 ton konstrukcji stalowych zabrał zaledwie 28 tygodni. 

2. Zaprojektowana konstrukcja stalowa 

Konstrukcja składa się z pochylonych słupów o wysokości 10 m które podpierają konstrukcję 
nadziemną o wysokości od 4 do 9 kondygnacji. 280 belek typu ASB 136 przekrywa 7-mio 
metrowe odcinki czterech w przybliŜeniu równych traktów w poprzek budynku. Konstrukcja 
nadziemna rozpięta jest pomiędzy nachylonymi słupami i podparta jest przez kratownice 
o wysokości jednej kondygnacji, które przenoszą takŜe siły poziome przekazywane przez 
słupy. Słupy składają się z dwuteowników tworzących przekrój krzyŜowy, z wypełnieniem 
betonowym dla utworzenia elementów zespolonych i dla zapewnienia odporności na 
uderzenia na poziomie terenu. 

WyŜsze stropy wykorzystują deskowanie z blachy fałdowej o duŜej wysokości konstrukcyjnej 
rozpięte pomiędzy dolnymi półkami kształtowników typu ASB konstrukcji stropu systemu 
Slimdek. Tymczasowe podpory ustawione w 2 liniach zastosowane zostały by utrzymać 
dopuszczalne ugięcia płyty stropowej o rozpiętości 7,2 m. Pełna wysokość konstrukcyjna 
stropu wyniosłą 310 mm, i jest to minimalna rozsądna wysokość konstrukcyjną 
umoŜliwiająca spełnienie kryteriów ugięcia i drgań. W stropie parteru wykorzystano 
prefabrykowane płyty Ŝelbetowe, nad otwartym przejściem i nad rejonem parkingu 
samochodowego. 
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Fasada o lekkiej konstrukcji i oszklenie zostało przymocowane do stalowej konstrukcji nośnej 
na jej obwodzie umoŜliwiło kontrolę środowiska wewnętrznego, co zminimalizowało zakres 
robót instalacyjnych. System Slimdek minimalizuje takŜe wizualne oddziaływanie 
konstrukcji, co było istotne ze względu na wymogi projektu architektonicznego. 

Audytorium zostało pomyślane jako konstrukcja wspornikowa o rozpiętości 26 m 
i o wysokości trzech kondygnacji, która została podparta przez pochylone elementy na kaŜdej 
kondygnacji. Deskowanie stropów na tej części to deskowanie z blach fałdowych o mniejszej 
wysokości konstrukcyjnej, typu CF100, pozwalające na uzyskanie rozpiętości 3,6 m bez 
dodatkowych podpór (dodatkowe podparcie nie było wskazane w tym rejonie). Ta forma 
konstrukcji jest pokazana na Rys. 2.1. 

Konstrukcja stalowa została dostarczona przez konsorcjum składające się z trzech wytwórni, 
z belkami typu ASB i deskowaniem z blach fałdowych dostarczonym przez Dutch 
Engineering. Zatłoczony plac budowy oznaczał Ŝe liczba pojazdów i dostawców musiała być 
zminimalizowana, co było jedną z przyczyn wyboru konstrukcji stalowej na ten waŜny 
budynek. Wysoki poziom wód gruntowych takŜe oznaczał Ŝe lŜejszej konstrukcji nośnej 
obniŜy zakres kosztownych robot gruntowych. 

 

 

 
Rys. 2.1   Zespolona płyta stropowa w rejonie audytorium i miejsca przenikania instalacji 
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3. Zespół projektowy 

Zespół projektowy  

Klient: ING Bank 

Architekci: Meyer & Van Schooten, Ellerman, Lucas, Van Vugt Architects 

InŜynier - konstruktor: Aronsohn 

Konstrukcja stalowa: G.H.O. Group comprising: Heerema Fabrication 
Hollandia B.V. and Oostingh Staalbouw B.V. 
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