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Nomes do Projeto RAAF Aircraft Hangar 

Cliente CASA Engineering 

Localização do Projeto  Victoria, Australia 

Produto Construção Pré-fabricada de Aço Estrutural 

Tonelagem Total 500 MT 

Data de Entrega May 2017 

        RAAF AIRCRAFT HANGAR, AUSTRALIA 

Este projeto faz parte de uma série de investimentos para 

fornecer instalações, infraestrutura e obras de aeródromo 

para a implementação da aeronave PC-21, que deve ser 

usada como parte do Sistema de Treinamento de Piloto do 

Departamento de Defesa Australiano. Até 27 aeronaves de 

treinamento poderiam ser estacionadas dentro do hangar. A 

estrutura foi projetada para ter capacidade estrutural 

suficiente tanto para cargas de vento quanto de terremotos. 

  

O principal padrão de projeto para a estrutura do prédio de 

pré-engenharia de aço foi o Padrão Australiano AS 4100 

para materiais, construção, fabricação e montagem. As 

                         INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC ESC was contracted by one of its regional partners CASA 

Engineering in Australia to produce over 500 metric tons of 

structural steel prefabricated building system for an aircraft 

hangar to be used for the AIR5428 Pilot Training Systems 

Centre in East Sales, Victoria, Australia.  

          PROJETO DE HANGAR DE AERONAVES 

           SEÇÕES ESTRUTURAIS 

soldas também exigiram diferentes extensões de inspeção 

visual, radiográfica e de partículas magnéticas conforme a AS 

1554.1. Os tipos de aço usados nas seções e placas variaram 

entre os graus 250 e 300. Todos os componentes entregues 

foram galvanizados para proteção contra corrosão. O projeto 

exigiu que todos os componentes fossem recozidos a mais de 

650°C antes da galvanização por imersão a quente com uma 

massa final de revestimento de mais de 600g/m2. 

  

O hangar de aeronaves foi fabricado em oficinas CASA na 

Austrália, que faz parte do Grupo ESC. 

 

A ESC completou com sucesso toda a fabricação do aço em 

maio de 2017.  

Raaf Aircraft Hangar 



     Email: info@escpile.com.br  
          Website: www.escpile.com.br  

Raaf Aircraft Hangar 

         FOTOS DA FABRICAÇÃO 
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            INSPEÇÃO DO AÇO FABRICADO 
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            INSTALAÇÃO NO LOCAL 


