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Temat: MIKROFABRYKA - FABRYKA KOLEKTYWNA  
Problem: Rozwiązanie zadania projektowego poprzedza faza badawcza polegająca na sformułowaniu 

pytań  i problemów  oraz zbadaniu możliwości ich  rozwiązania w trakcie procesu projektowania 

eksperymentalnej mikrofabryki   
  
Sytuacja:  
Pionowa struktura w przestrzeni Śródmieścia( trójkąt bermudzki, Jedności Narodowej), daje szansę  

obsłużenia największej liczby osób, w samym sercu centrum miasta.  
Powierzchnia działki około 0,2  Ha.  
Liczba miejsc postojowych powinna gwarantować możliwość parkowania pracowników w garażu 

wbudowanym i na terenie: 50 m.p.  . Dla interesantów należy przewidzieć 10 miejsc postojowych. 

Obowiązuje 1 wjazd na teren działki.  
Przewiduje się że maksymalna wysokość budynku nie przekroczy 25m  ( 6 kondygnacji+ kondygnacja 

podziemna).  
Powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 50% pow. całkowitej działki.  

  

  
Charakter produkcji: samoorganizująca się kolektywna   jednostka produkcyjno-usługowa przeznaczona dla 

obsługi mieszkańców DIY – kultury,  przewidziano produkcję dla około 5 -10 tys. mieszkańców.  

  

Pracownicy to „makerzy” -  zjawisko w kulturze współczesnej   bazujące na ostatnich osiągnięciach  w 

dziedzinie technologii cyfrowej fabrykacji, jak również na społecznościach internetowych DIY (DO-

ITYOURSELF). Informacje i narzędzia, które do tej pory były wyłącznie dla dużych korporacji, są teraz 

dostępne dla każdego, ko posiada  komputer i dostęp do internetu. Ten technologiczny wymiar współczesnej 

cywilizacji  zmienia trendy kulturowe i gospodarcze:   od skali hobbystów (DIY) przekształca się w  rewolucję 

w naszej gospodarce produkcyjnej. Taka zmiana prowokuje dyskusję o  znikaniu  i odradzaniu produkcji w 

miastach - stanowi wyzwanie dla  urbanistów  i architektów, aby podjąć problematykę reindustrializacji miast. 

Eksperymentalna  Mikrofabryka  jest przykładem przestrzeni produkcyjnej rozumianej jako  miejsce  do 

badań nad możliwością wykorzystania inicjatyw lokalnych ( DIY, Makarzy-Hakerzy  , ekolodzy) do stworzenia 

nowej formy organizacyjno-przestrzennej produkcji opartej na współpracy kolektywu lokalnego. W projekcie 

należy rozwiązać problem wspólnej przestrzeni dla  Hakerów i DIY-ów, i zintegrować z sąsiedztwem 

mieszkalnym w formie  skalowanej do otoczenia mikrofabryki  miejskiej,  tworząc przestrzeń produkcji opartą 

o   recykling   e-odpadów. W ten sposób  utworzony zostanie  nowy ekosystem produkcji i konsumpcji, 

którego miejscem działania będzie typologicznie nowy typ przestrzeni recyrkulacyjnej -  produkcyjno-

usługowej.  
Produkcja opiera się w dużej części na zamówieniach złożonych drogą internetową. Mikrofabryka prowadzi 

wysyłkę zamówionych wyrobów do klientów własnym transportem ( w promieniu 10 km) lub korzysta z usług 

wyspecjalizowanych firm.   
  

  
Opis procesu produkcyjnego:   
Proces produkcyjny rozpoczyna się od dostarczenia do magazynu zużytego sprzętu AGD i elektronicznego. 

Następuje jego segregacja a następnie rozebranie w warsztacie  na części: podzespoły elektroniczne i 

elektryczne , obudowy z metalu i tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne są poddawane recyklingowi ( linia 

technologiczna recyklingu) a następnie przetwarzane na materiał służący do drukowania nowych części do 

prototypów – na drukarkach 3d. Części elektroniczne i elektryczne są sortowane a następnie po 

odpowiednim przetworzeniu w haker-roomach stosowane w prototypach, które powstają w pomieszczeniach 

wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do montażu elektroniki. Metale są przycinane  na laserach do 



wymaganych elementów , montowane i   stosowane do produkcji prototypów ( niewykorzystane części 

metalowe są przesyłane do dalszego przetworzenia poza mikrofabryką).   
W strefie szycia automatycznego i cyfrowego powstają nowe modele prototypowej odzieży sportowej . 

Poszczególne strefy produkcyjne są sytuowane na oddzielnych kondygnacjach.     

    
Struktura zatrudnienia w strefie produkcyjnej, pomieszczenia szatniowe  :   
W zespole  zatrudnionych jest:  ok.50 osób w produkcji,  ok.6 osób  w administracji .   
Personel produkcyjny  to mężczyźni i kobiety po 50 %, wymagane są szatnie podstawowe dla 50 osób(1 

zmiana-24 godzinna - nielimitowany czas pracy).   

  

  

  

 

Rys.1 Przykładowa dyspozycja funkcji w układzie pionowym  
  
STREFY FUNKCJONALNE W MIKROFABRYCE  
  
A/ Strefa recyklingu i produkcji prototypowej :  
- Dok przeładunkowy w budynku  
- Powierzchnia  recyklingu tworzyw sztucznych  
- Powierzchnia wycinarek laserowych  
- Pakowanie i dystrybucja  
- Powierzchnia drukarek 3d  
- Powierzchnia warsztatów do demontażu  
- Powierzchnia produkcji prototypowej  
- Powierzchnia badawczo-eksperymentalna  
- Powierzchnia szycia cyfrowego i automatycznego  
- Pomieszczenia szatniowe i socjalne   
- Pionowa komunikacja  - windy ogólne / towarowe, schody przeciwpożarowe  

  
B/ Strefa   wejściowa, edukacyjna  i  admistracyjna:   
- Powierzchnia handlowa – sklep z fast-foodem  
- Sale konferencyjno-edukacyjne z zapleczem  
- Powierzchnie wystawowe  
- Administracja   
- Plac  wejściowy  



  
C/ Strefa techniczno-obsługowa  
  

  

  

  

  

  

  
  
Rys.2 Przykładowy laser do cięcia blach CNC PROFI LASER YAG 620W - 3000 x 1500 mm  Do 

cięcia stali, aluminium, mosiądzu , ocynku   

  

  

  
  



Rys.3 Przykładowy automat szwalniczy  

  

  

  

  

  
  
Rys.4 Przykładowa linia do recyklingu tworzyw sztucznych  

  

  



  
  

  
Rys. 5 Przykładowa drukarka przemysłowa 3d Fabrisonic SonicLayer 7200   

                                                                                              

  

  

  
  
Rys. 6 Przestrzeń badawczo-produkcyjna - Hackaton  

  

  



  
  
Rys.7 Prototypownia  

  

  

  
  
Rys.8 Stół „makerów”  

  

  

  



  

  

  

  

PROGRAM POWIERZCHNIOWY   

STREFA WEJŚCIOWA I USŁUGOWA (PUBLICZNA)  m2  

1  Hol wejściowy z  recepcją i informacją   100  
2  Galeria Wystawowa  120  
3  Sala wykładowa  na 90 miejsc  100  
4  Sale seminaryjne- 4 sale na 30 miejsc   1200  
5  Sala konferencyjna na 45 osób z zapleczem  70  
6  Sklep z fast-food ( 50 miejsc)  150  
7  Pomieszczenie ochrony z zapleczem szatniowym na 2 pracowników  20  

  Administracja ( około 15 osób)  120  

8  Pionowa komunikacja  - windy ogólne / towarowe, schody przeciwpożarowe  60  
9  Toalety ogólnodostępne   Wg norm  
10  Parking podziemny/naziemny  na 50 miejsc postojowych  1250  

Sumaryczna powierzchnia  strefy wejściowej          860   
+ 1250  

(parking)  
STREFA PRODUKCYJNO-BADAWCZA MIKROFABRYKI:    

1  Dok przeładunkowy w budynku   120  
2  Powierzchnia  recyklingu tworzyw sztucznych   800  
3  Powierzchnia wycinarek laserowych   400  
5  Powierzchnia drukarek 3d   800  

  Powierzchnia warsztatów do demontażu  800  

  Powierzchnia produkcji prototypowej  1200  

  Powierzchnia badawczo-eksperymentalna  400  

  Powierzchnia szycia cyfrowego i automatycznego  400  

6  Pakowanie   60  

  Powierzchnia magazynowa   200  

6  Pomieszczenia szatniowe, umywalnie,  toalety i pom. Socjalne ( jadalnie, pom.  
wypocz.palarnie itp.) dla 50 pracowników na 1 zmianę (50% m i 50% k)  

Wg norm  
  

  Pomieszczenie śniadalni dla pracowników produkcyjnych ( 50 osób/ 1 rotacja)  Wg norm  

11  Toalety ogólne   Wg norm  
Sumaryczna powierzchnia  strefy produkcyjno – badawczej wynosi                                            5 060  

   

POMIESZCZENIA TECHNICZNE I POMOCNICZE    

3  Magazyny gospodarcze  60  
4  Wymiennikownia ciepła  30  
5  Rozdzielnia elektryczna  30  
6  Pomieszczenie centrali wentylacji mechanicznej i chłodzenia  150  
7  Pomieszczenie przyłączy  15  

  Ogółem powierzchnia działu pomocniczo - technicznego  285  

      

Ogółem powierzchnia netto     7 455  

  



  

  
UWAGA: Powierzchnia konstrukcji stanowi 10-15 % powierzchni netto. Należy ją dodać do powierzchni 

całkowitej.  

  

Przygotował: Bogusław Wowrzeczka  

      

  

  

  

  

  


