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Pierwsze formy  produkcji fabrycznej i 

obiektów jej przypisanych



Przemysłowa Łódź



Budownictwo przemysłowe  XX wieku -Fabryki i inne 

pomieszczenia używane do produkcji, zmiany, naprawy, 

czyszczenia, mycia, dzielenia, adaptacji lub 

przetwarzania dowolnego artykułu; wytwarzanie energii 

lub produkcji żywności

Modernizm, funkcjonalizm

Walter Gropius – czasy Bauhazu, 

 Le Corbusier „Modulor”

 Ernst Neufert- modularyzacja, typizacja, 

prefabrykacja,

 Préfabriqué - wytwarzanie elementów składowych 

obiektów w zakładzie przemysłowym i łączenie ich w 

całość z innymi na miejscu budowy



Walter Gropius - 1910–1925 zajmował się przebudową i  

rozbudową fabryki Fagus w Alfeld;  budowla jest uważana za 
kamień milowy architektury modernistycznej



Elementy późniejszego stylu międzynarodowego, m.in. 

szklane ściany pomiędzy stalowymi filarami ; szczególnie 

duży wpływ wywarł całkowicie szklany narożnik pozbawiony 

filara 



Wyznaczniki współczesnego budownictwa 

przemysłowego  5 New Trends in Construction and 

Building

 Podejście kompleksowe, zintegrowane, w tym 

podejście BIM zamiast szeregowego  

projekt , wykonawstwo, eksploatacja, 

Materiały        różne, multifunkcyjne, spełniające 

wymagania maksymalnej prefabrykacji,

 Permamentna konstrukcja modułowa

 Polityka proekologiczna i efektywność energetyczna,

 Nowoczesny inżynier – mechanik do obsługi 

skoordynowanych modeli inżynieryjnych



Modelowanie Informacji o Budynku (BIM)

 30 lat temu architekci i inżynierowie wciąż 

próbowali zrezygnować z ręcznie rysowanych 

planów, nawet gdy stało się jasne, że 

komputery i AutoCAD będą przyszłością 

projektowania strukturalnego. Dzisiaj na 

naszych oczach rozwija się nowa rewolucja 

wzornicza: Modelowanie Informacji o Budynku 

(BIM) zmienia nie tylko sposób generowania 

projektów, ale także nasze fundamentalne 

podejście do budowy w ogóle. Anton Dy Buncio :What

is Building Information Modeling and How Can It Help?



Stan obecny i ewolucja w kierunku 

procesu BIM – efekt-wysiłek-czas

1 - zdolność do oddziaływania i możliwości funkcjonalne2 - Koszt zmiany projektu



Modelowanie cyklu życia budynku



Thales Bordeaux 2016 : przemysł obronny ; 2300 

pracowników; 3 miliardy euro na badania i rozwój ; 400 nowych 

patentów rocznie



Model BIM



Model i rzeczywistość



Modelowanie i obliczanie konstrukcji



Szczegóły konstrukcyjne



Instalacje 



Materiały : szkło, kamień , aluminium
gmach będzie miał lekką i zwiewną konstrukcję. Naszą ideą była transparentna i rzeźbiarska forma. 

Zaprojektowaliśmy budynek składający się z większej, zewnętrznej bryły, w której zamknięta jest druga 

mniejsza, niczym pudełko w pudełku, co prócz kwestii estetycznych ma istotne znaczenie przy redukcji 

kosztów ogrzewania – podsumowała Magda Federowicz-Boule z zespołu projektowego D+M Architects. 



Materiały , beton, prefabrykacja, 

Od lutego 2014 roku trwa budowa bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy 

1800 MW. Blok nr 5 ma być ukończony w III kwartale 2018 r., a blok nr 6 w I kwartale 2019. 









Ekologia ,efektywność energetyczna, 5 Star 

Green Indust w Australii



Wykorzystanie : energii solarnej, wody opadowej, drewna 

ekologicznego, bez formaldehydu, farb bez LZO, refleksole,  T5 

+ ściemniacze światła, redukcja PVC, komunikacja rowerowa 
dla pracowników i gości, małe samochody ( elektryczne …)



Kogeneracja : elektryczność i ciepło, ładowanie samochodów 

elektrycznych , niskoefektywne oświetlenie, woda opadowa, 

oczyszczalnia biologiczna, wentylacja napędzana wiatrem z 

odzyskiem ciepła



Podsumowanie

 Rewolucyjne zmiany poprzez wdrożenie  BIM ale dla 

całego cyklu życia budynku

 Specjalistyczne , szybkie metody produkcji i scalania 
elementów – podejście modułowe,

 Prefabrykacja zadaniowa z materiałów multifunkcyjnych,

 Wielokierunkowe i wielozadaniowe podejście do ekologii i 

wykorzystania energii

 Nowy inżynier o nieokreślonej jeszcze wiedzy i 

kompetencjach – kształcenie interdyscyplinarne


