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Temat kursu:

projekt fabryki przyszłości zgodnie z uogólnioną koncepcją „czwartej 

rewolucji przemysłowej” związanej ze współczesnym wzajemnym 

wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz 

technik wytwórczych

• I rewolucja przemysłowa – maszyna parowa przejmuje funkcje 

ręcznej siły roboczej, pierwsze mechaniczne krosno (1784 r.) 

• II rewolucja przemysłowa – powstaje pierwsza linia produkcyjna 

(rzeźnia 1894 r.), pracownicy wykonują wydzielone zadania, specjalizacja

• III rewolucja przemysłowa – dalsza automatyzacja przez wdrożenie 

systemów elektronicznego sterowania (pierwszy programowalny kontroler 

logiczny 1969 r.)

• IV rewolucja przemysłowa – internet rzeczy, każdy fizyczny obiekt 

ma reprezentację cyfrową, planowana i programowana interakcja tych 

obiektów.
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Cel kursu:

• przygotowanie do wyzwań, jakie spotkają studenta w przyszłości

• rozwijanie umiejętności kreatywnego przewidywania, nawet – z czym 

należy się liczyć – jeśli efekty będą nieco „naiwne” i mało dojrzałe, 

• nacisk na radzenie sobie z problemami, które dopiero mogą wystąpić, 

jedynym pewnikiem w przyszłości jest zmiana, przygotowanie studenta do 

radzenia sobie ze zmianą; 

• zmieniające się zasady (paradygmaty) projektowania obiektów 

przemysłowych, 

• zmiany w sposobie wykonywania pracy (robotyzacja), 

– zmiany technologii wykonywania pracy (technologie czyste, clean room, 

Machine-to-Machine Communication)

– zmiany form zatrudnienia w wykonywaniu pracy (obsługa zdalna, zatrudnianie 

osób starszych – wyzwanie dla starzejącego się społeczeństwa)

– zmiana klimatu (ekstremalne zjawiska pogodowe)
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Wyzwania:

• zmiana klimatu (ekstremalne zjawiska pogodowe, podniesienie poziomu 

mórz), 

• zmiana pokoleniowa (starzenie się społeczeństwa w Europie), 

• bomba demograficzna (zwiększenie liczebności ludności na świecie, 

migracje, niski poziom wykształcenia ludności napływowej), 

• ograniczone zasoby przestrzeni (brak terenów),

• ograniczone zasoby surowców (recykling, technologie zamkniętego 

obiegu), 

• ochrona środowiska (fabryki samowystarczalne energetycznie, 

bezodpadowe)

• robotyzacja/automatyzacja/informatyzacja produkcji (zmniejszenie liczby 

miejsc pracy bezpośrednio przy produkcji),

• rewolucja w komunikacji indywidualnej i systemach logistycznych 

(transport autonomiczny, transport lotniczy drobnogabarytowy, drony)

ZDABP, gab. 311A-311C



• pisemnej

• rysunkowej

• prezentacyjnej

Projekt składa się

z trzech części:
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Część pisemna: 

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

znaków ze spacjami dla grup), manuskrypt zawiera:

1. definicję problemu (który z problemów szczegółowych 

ogólnego zagadnienia „fabryki przyszłości” student uważa 

za najważniejszy i którego rozwiązaniem będzie się chciał

zająć w swoim projekcie),

2. metody rozwiązania (czyli to, w jaki sposób będzie 

proponował rozwiązanie), 

3. planszę ideową (będącą graficznym zapisem procesu 

myślowego rozwiązywania tego problemu), plansza jest 

podstawą 1 prezentacji w PPT!

Manuskrypt ma charakter skrótowego opracowania badawczego, zawiera 

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

hierarchiczną.
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Część rysunkowa: 

• orientacja 1:1000,

• PZT 1:500,

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

• przekroje w liczbie umożliwiającej wyjaśnienie koncepcji 

architektonicznej  (min. 2) 1:200

• wszystkie elewacje (min .4) 1:200

• wizualizacje, perspektywy z poziomu człowieka

• wersja projektu na A4 do celów archiwalnych

• pożądane przygotowanie projektu w formie modelu 3D 

przygotowanego w współpracy w ramach BIM. Model 

może się stać podstawą do prezentacji na ostatnich 

zajęciach.
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Część prezentacyjna: 

Student (grupa studentów) 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 odczytuje manuskrypt i prezentuje 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 aby II prezentacja zawierała pokaz wirtualnego modelu 3D 

proponowanego rozwiązania (animacja lub prezentacja w czasie 

rzeczywistym modelu 3D przygotowanego do współpracy z BIM). 
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Tematy kursowe:

1. Tematy jednoosobowe:
• T01. Think-tank badawczo-produkcyjny,

• T02. Wertykalna fabryka elektroniczna,

• T03. Zrobotyzowana linia produkcyjna implantów chirurgicznych

• T04. Warsztaty socjalne zatrudniająca osoby starsze

2. Tematy grupowe:
• T05.  Farma wertykalna – 3 os.

• T06. Mikrofabryka - fabryka kolektywna – 2 os.
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Zespół Dydaktyczny 

Architektury Budowli Przemysłowych

• gab. 311A – dr M. Muszyńska-Łanowy, dr R. Włosowicz, 

• gab. 311B – dr M. Baborska-Narożny, dr M. Brzezicki

• gab. 311C – dr J. Piskozub, dr B. Wowrzeczka

• kontakt do prowadzących:

imię.nazwisko@pwr.edu.pl

blog z informacjami i tematami do pobrania w PDF: 

http://brzezicki.of.pl
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