
T01. Think-tank badawczo-produkcyjny – temat jednoosobowy 

(produkcja prototypów dla przemysłu lotniczego) 

1. Lokalizacja  

Przewidywana lokalizacja w parku przemysłowym, jako część większego kompleksu badawczego. 

Sugerowana zabudowa niska, pawilonowa, atria i przestrzeń o wysokiej jakości, maks. 2 kondygnacje. 

Parkowanie dla wszystkich pracowników, przy każdym miejscu parkingowym stanowisko do ładowania 

samochodów elektrycznych. 

2. Program funkcjonalny 

Think-tank dostarcza usług badawczych (badania laboratoryjne) i doradztwa (konsultacje specjalistów, 

ekspertyzy) w zakresie opracowywania projektów nowych produktów dla firm sektora lotniczego na 

terenie parku i znajdujących się poza nim – zlecenia zewnętrzne. W budynku znajduje się część 

produkcyjna, w której przy zastosowaniu metod additive manufacturing, frezowanie 3D, roboty 

powstają prototypy, które są następnie testowane w laboratoriach. Firma nie prowadzi produkcji 

seryjnej, ciągłej. Prototypy powstają wyłącznie na zamówienie. Strefy magazynowa surowców i 

produktów są w ten sposób ograniczone do minimum. 

Istotnym elementem koncepcji projektowej jest zapewnienie dostępu klienta do każdego etapu 

powstawania projektu prototypu i umożliwienie mu partycypacji i współuczestniczenie w 

podejmowaniu decyzji. Wymaga to rozwiązań przestrzennych umożliwiających ten dostęp, 

jednocześnie spełniających warunku ochrony własności intelektualnej (wyeliminowanie szpiegostwa 

przemysłowego) – zaproponowanie rozwiązania należy do projektanta (np. system gniazdowy 

opracowywania prototypów, galerie komunikacyjne dla klientów, wydzielone sale do prezentacji 

prototypów itp.). 

Typowy ciąg przygotowywania produktu można przedstawić w następujący sposób: 

• kontakt klienta z działem Badania i Rozwoju, specyfikacja potrzeb; 

• przygotowanie wstępnych projektów (wizualizacje, modele), weryfikacja przez klienta; 

• faza przygotowania prototypu,  

• badania prototypu w laboratoriach na terenie firmy i poza nią. 

• przygotowanie danych do produkcji wielkoseryjnej. 

3. Zatrudnienie 

W części biurowej 50 os., części laboratoryjnej 25 os. (szatnie podstawowe D/M), w części produkcyjnej 

50 os. na dwie zmiany (szatnie przepustowe). 

4. Szczegółowy program funkcjonalny: 

l.p. funkcja powierzchnia uwagi 

Badania i Rozwój (R&D) 

1 Sekretariat 20  

2 Hall 30  

3 WC  wg. przepisów 

4 Pomieszczenia biurowe działu 

administracji 

50 podział na 2 pomieszczenia 

biurowe +gabinet dyrektora 

5 Pomieszczenia biurowe działu R&D 150 5 pomieszczeń po 20 m
2
 + 



części wspólne 

6 Część szkoleniowa  250 Sala 150 m
2
 oraz dwie mniejsze 

sale seminaryjne 50 m
2
 + 

magazyn na sprzęt 20 m
2
 

stałe podnoszenie kwalifikacji 

załogi, szkolenia zewnętrzne 

dla odbiorców i dostawców 

7 Laboratoria 250 5 laboratoriów po 50 m
2
. ze 

wspólną częścią socjalną dla 

pracowników. Jedno 

laboratorium do badań 

wytrzymałościowych. Wys. 

pom. 4,0 m.  

Produkcja 

8 Powierzchnia produkcyjna 800 

 

jednoprzestrzenna hala w 

której znajdują drukarki, 

frezarki i wycinarki 3D, roboty 

Wys. min. 6 m w świetle 

 

powiązanie z funkcją 

laboratoryjną i produkcyjna, 

dostęp zamawiającego do 

każdego miejsca na strefie 

produkcyjne 

9 Lakiernia 200 wydzielone: jedna komora 

lakiernicza po ok. 18 m
2 

i dwie kabiny po 4 m
2 

 

Wys. min. 4 m w świetle 

10.  Część magazynowa  50  wydzielony magazyn na żywice 

poliestrowe i epoksydowe, 

magazyn tkaniny z włókna 

szklanego 

11 Doki załadowcze + dostawy 50 lean manufacturing –  

do sprecyzowania w programie 

szczegółowym 

Pomieszczenia socjalne 

12 Szatnie, wc, jadalnie  zgodnie ze schematem 

zatrudnienia 

Pomieszczenia techniczne 

13 Kotłownia/pomieszczenie pompy 

ciepła 

150 wydzielona strefa pożarowa 

14 Wentylatornia 100 wys. min. 2,5 lub na dachu 

15 Trafostacja 50 dwie komory + RNN 

16 Serwerownia do przechowywania 

danych 

50  

5. Technologia pracy  

Potencjalna „przyszła” technologia tworzenia większości opracowywanych prototypów to technologia 

produkcji laminatu. Proces ten polega on na ręcznym lub zautomatyzowanym (przez ramię robota) 

nanoszeniu żywicy poliestrowej z dodatkiem inicjatora z przyśpieszaczem na ułożone na formie (często 

nazywane „kopytem”) warstwy mat szklanych. Maty powinny być ułożone w krzyżujące się warstwy, a 

żywicę nanosi się pędzlem, wałkiem, lub przez natrysk. Formy mogą być wykonane z różnych 



materiałów: od drewna, przez glinę, gips, metal. Indywidualne formy tworzone są przy wykorzystaniu 

frezarek 3D, wycinarek 3D oraz drukarek 3D. Produkcja jest krótkoseryjna, a utwardzone prototypy są 

szlifowane i lakierowane. Następnie przeprowadza się badania wytrzymałościowe w laboratorium.  

Student/tka może zaproponować inną technologię, której rozwój w przyszłości jest prawdopodobny.  

6. Zasilanie w energię odnawialną 

Założenie samowystarczalności energetycznej i zamkniętego obiegu surowców (ew. dążenie do 

osiągnięcia takiego obiegu surowców). Wykorzystanie pomp ciepła, kolektorów, baterii słonecznych itp. 

7. Park maszynowy 

Przykładowe urządzenia wykorzystywane w zakładzie pokazane są poniżej łącznie z informacją o ich 

gabarytach (Uwaga! Postęp techniczny powoduje zmniejszenie rozmiaru i energochłonności produkcji, 

proszę weryfikować i aktualizować informacje).  

 

  
komora lakiernicza 7,2 × 3,9 × 2,7 m kabina lakiernicza 2,6 × 1,8 × 2,3 m 

  
przemysłowa drukarka 3d 

2,8 × 1,8 × 1,7 m 

robot przemysłowy 

zasięg promienia pracy 2,6 m 

8. Zakres oddania projektu 

Projekt składa się z trzech części:  

• pisemnej (tzw. Manuskrypt) – 4-6 tys. znaków ze spacjami (10-12 tys. znaków ze 

spacjami dla grup), manuskrypt zawiera: 

� definicję problemu (który z problemów szczegółowych ogólnego zagadnienia 

„fabryki przyszłości” student uważa za najważniejszy i którego rozwiązaniem 

będzie się chciał zająć w swoim projekcie),  

� metody rozwiązania (czyli to, w jaki sposób będzie proponował rozwiązanie), 

� plansza ideowa (będąca graficznym zapisem procesu myślowego 

rozwiązywania tego problemu), 



� manuskrypt ma charakter skrótowego opracowania badawczego, zawiera 

przypisy, bibliografię, ma zbudowaną przez autora/-rów strukturę 

hierarchiczną. 

• rysunkowej (1:200, A3, PZT, standardowe rzuty, przekroje, elewacje), 

� orientacja 1:1000,  

� PZT 1:500, 

� wszystkie rzuty (w tym rzut dachu) 1:200 

� przekroje w liczbie umożliwiającej wyjaśnienie koncepcji arch. (min. 2) 1:200,  

� wszystkie elewacje (min .4), 

� wizualizacje, perspektywy z poziomu człowieka 

• prezentacyjnej – student przygotowuje 2 prezentacje (Power Point, PDF, itp. dostępny 

rzutnik do wyświetlania, ograniczony czas trwania prezentacji 5-7 minut, również może 

być zależny od liczby projektów w grupie):  

� I prezentacja odbywa się na 4. zajęciach (to tak jakby pierwsze oddanie, 

student prezentuje manuskrypt i planszę ideową, dopuszczenie do dalszej 

pracy na zajęciach + publiczna dyskusja),  

� II prezentacja odbywa się na ostatnich zajęciach, równocześnie następuje 

obowiązkowe wywieszenie część papierowej projektu. 

Wskazane/obowiązkowe, aby II prezentacja zawierała pokaz wirtualnego 

modelu 3D proponowanego rozwiązania (animacja lub prezentacja w czasie 

rzeczywistym).  

 


