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KATEDRA K6 :ZAKŁAD ARCHITEKTURY BUDOWLI PRZEMYSŁOWYCH                                                                       
 

PRACA KURSOWA: I STOPIEŃ , SEMESTR LETNI 2018R.: Zakłady Uniwersalne 

 

Temat: FABRYKA KREATYWNA – FAB Laboratorium   
 

LOKALIZACJA :  
Usytuowanie na działce  w Śródmieściu Wrocławia.  

Powierzchnia działki około 0,3-05 ha. 
 

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALN-PRZESTRZENNE : 

Od jakiegoś czasu przewiduje się że  procesy druku 3D całkowicie wyeliminują tradycyjną produkcję, pozwa-
lając użytkownikom wybrać idealne „łyżki parametryczne” w Internecie i wydrukować je w mgnieniu oka w 

zaciszu własnego domu.  Prawdopodobnie będziemy również  mogli zaprojektować nasze własne przedmioty  
i oglądać produkcję  na naszych oczach. Laboratorium produkcyjne - lub "fab laboratorium" w skrócie - jest 

ważnym krokiem na tej  drodze. Fabryka  wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt do druku cyfrowego 

i inne podobne urządzenia, pozwalające eksperymentować w tworzeniu spersonalizowanych obiektów ( we-
dług witryny Fablabs.io na świecie jest obecnie 588 digi lab, we Francji 58, 23 w Wielkiej Brytanii oraz  10 w 

Kanadzie).  
Ze względu  na małą działkę w centrum miasta , należy zaprojektować obiekt wielokondygnacyjny , nie tylko 

w celu umożliwienia zrealizowania programu o całkowitej powierzchni 3980 m2, ale również w celu skorzy-
stania z możliwości stworzenia punktu widokowego  miasta i punktu orientacyjnego, aby przyciągnąć użyt-

kowników. Należy założyć  maksymalną elastyczność budynku  w postaci kondygnacji  o wysokości min.6 m, 

całkowicie pozbawionych podpór wewnętrznych , z komunikacją pionową  i innymi przestrzeniami pomocni-
czymi usytuowanymi  na zewnątrz . 

Należy założyć minimalny czas budowy  i w tym celu zaprojektować budynek z elementów   prefabrykowa-
nych: żelbetowych i stalowych. 

W projekcie należy  uwzględnić niski  budżet  (na poziomie 5500 PLN / m2).  

Roczny wskaźnik energetyczny budynku nie może przekraczać  50 kWh / m2 energii pierwotnej ( obecnie 
jest 90 kWh/m2, dla budynków przemysłowych). 

Fabryka ta powinna reprezentować  podobne rozwiązanie  do  fabryki Van Nelle Factory, ale  na miarę XXI 
wieku. 

Można się spodziewać jednakże, że Fab-laboratoria wkrótce będą już przeszłością, ponieważ każde gospo-

darstwo domowe będzie wyposażone w drukarkę  3D. A kiedy tak się stanie, budynek  będzie musiał znaleźć 
nowe zastosowania, które należy przewidzieć w swoim rozwiązaniu projektowym.  

Założona  liczba pracowników i użytkowników obiektu wynosi:  
- pracownicy produkcyjni 40 osób / na 1 zmianę  

- pracownicy kreatywni 15 osób/ na 1 zmianę  
- pracownicy biurowi i inny personel 10 osób/ na jedną zmianę 

- interesanci i zwiedzający 50 osób /  na dzień  

Dostawy i odbiór do budynku : 30 samochodów dostawczych/na dzień 
Należy zaprojektować plac manewrowy dla samochodów dostawczych o wymiarach min. 25x25 m oraz miej-

sce postojowe dla samochodu dostawczego. Plac można zamienić na komorę przyjęć w budynku  –
przelotową. 

Należy zaprojektować parking dal samochodów osobowych min. 15 m.p. oraz miejsca postojowe na rowery-

min.30 mp. Na teren działki obowiązuje jeden wjazd. 
Wysokość budynku nie powinna przekraczać 35 m. 

 
OGÓLNY PROGRAM POWIERZCHNIOWY: 

 

Program powierzchniowy 
DZIAŁ PRODUKCYJNY I TECHNICZNY m2 

1 HALA PRODUKCYJNA- na min. 2 kondygnacjach po 600 m2 każda ( drukarki 3 d) 1200 

2 MAGAZYNY-  na dwóch kondygnacjach  300 

3 WC, SZATNIA, UMYWALNIA , JADALNIA itp. dla 40 osób ( 50%K, 50%M) 100 

4 KOMUNIKACJA PIONOWA 115 
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DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWY, REKREACYJNY  

1 HALL WEJŚCIOWY, POCZEKALNIA 250 

2 ADMINISTRACJA, POM. PRACY KREATYWNEJ, POM. KONFERENCYJNE 300 

3 POWIERZCHNIA WYSTAWOWA 750 

4 SPORT Z ZAPLECZEM, BOISKO DO KOSZYKÓWKI, TENISA, SQUASHA 750 

5 WC KLIENTÓW (uwzględnić WC dla niepełnosprawnych) wg norm 

6 KOMUNIKACJA PIONOWA 115 

 

POMIESZCZENIA POMOCNICZE I TECHNICZNE ( W PRZYZIEMIU) 

1 POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO 20 

2 PRZYŁĄCZA TECHNICZNE I ROZDZIELNIA 20 

3 WENTYLATORNIA/KLIMATYZATORNIA 60 

RAZEM  3980 

 
Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych funkcji związanych funkcjonalnie z szeroko rozumianym charakte-

rem zakładu – np. fitness club, sauna, handel,  itp. Ze względu na występujące funkcje i przewidywaną loka-
lizację należy zapewnić szczególnie wysoki poziom architektury obiektu – ciekawe ukształtowanie formalne, 

wysoką jakość zastosowanych materiałów, wysoką jakość środowiska pracy w części produkcyjnej i rekrea-
cyjnej. 

 

UWAGA: powierzchnia komunikacji jest wliczona w podaną powierzchnię. Powierzchnię konstrukcji należy 
dodać i stanowi ona około 15-20 % podanej  powierzchni wewnętrznej. Podane w tabeli wielkości mogą 

zmieniać się w granicach +/- 5 %. 
  

  
 
Il. Drukarki  przemysłowe 3d 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG37GimZnZAhUUhqYKHRhNA3wQjRwIBw&url=https://3dprint.com/26253/bigrep-one-2/&psig=AOvVaw3NXAgtUesCDjBGMnIIj4B7&ust=1518278154583553
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Niniejszy temat służy wyłącznie do celów dydaktycznych na Wydziale Architektury i ma charak-
ter materiału do użytku wewnętrznego. 

 

Zakres oddania (minimalny): 
1. Plan zagospodarowania działki zakładu    1:500 

2. Rzuty wszystkich kondygnacji i dachu     1:200 
3. Przekroje min. 2            1:200/1:100 

4. Wszystkie elewacje       1:200/1:100 

5. Plansza detalu architektonicznego (semestr zimowy)    1:20 
(powinna wyjaśniać sposób przekrycia budynku, odwodnienia, sposobu osadzenia okna/drzwi/bramy  

w ścianie oraz jej umocowanie w poziomie 0,00 m. Zaleca się wykorzystywanie w projekcie kursowym 
detali systemowych, szczególnie przez osoby pracujące w technice CAD – przykładowo Reynolds, Kings-

pan, Reynobond, Paroc, Atlantis, Metalplast, Metecno, Pflaum & Söhne, Prekon, Roma) 
6. Perspektywa strefy wejściowej widziana z horyzontu człowieka . 

7. Aksonometria lub perspektywa z lotu ptaka całego zakładu - dodatkowe plansze – szkice perspektywicz-

ne, analizy kompozycyjne, wizualizacje. 
8. Model w skali 1:200 - OBLIGATORYJNY 

 
Wszelkie odstępstwa względnie zmiany w zakresie oddania wymagają akceptacji prowadzącego. Projekt 

powinien być wykonany trwałą technika graficzną, plansze koniecznie formatu 100x70 cm. Dodatkowo 

projekt powinien być zapisany cyfrowo na dysku CD a pojedyncze plansze zmniejszone do formatu A-4. 
 

 
 
Na podstawie : Bruther-fablab-Caen-conceptual-floor-plans  


