
Był to pierwszy krok do opracowania
przez Miejskà Pracowni´ Urbani-
stycznà miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla tere-
nów o powierzchni ok. 100 ha
znajdujàcych si´ w ÊródmieÊciu. Pod na-
zwà „Nowe Centrum Łodzi” (NCŁ)
kryje si´ około pi´çdziesi´ciu zwiàza-
nych ze sobà inwestycji, o łàcznej warto-
Êci 4,7 mld zł, realizowanych przez ró˝-
ne podmioty. Projekt ma na celu
o˝ywienie serca miasta, rewitalizacj´ hi-
storycznych budynków oraz co najwa˝-
niejsze przywrócenia go mieszkaƒcom
poprzez ró˝nego rodzaju udogodnienia
przyjazne dla pieszych.
Jednym z istotnych czynników stojà-

cych na przeszkodzie „naprawy” cen-
trum była linia kolejowa rozcinajàca
przestrzeƒ miasta. Strategicznà decyzjà było wi´c takie
przeorganizowanie ÊródmieÊcia aby nie ograniczyç prze-
pustowoÊci tego wa˝nego w´zła komunikacyjnego. Osià-
gni´to to poprzez poprowadzenie linii kolejowej pod zie-
mià oraz budow´ nowego, trzypoziomowego,
multimodalnego dworca „Łódê Fabryczna”, wokół któ-

rego b´dzie skupiona infrastruktura komunikacyjna,
tworzàc w´zeł przesiadkowy.
Głównym wykonawcà dworca jest konsorcjum firm

TORPOL S. A, ASTALDI SPA S. A, PBDiM Sp. z o.o.
i Intercor Sp. z o.o. Za optymalizacyjne obliczenia sta-
tyczne, obliczenia detali i połàczeƒ, a tak˝e wykonanie
konstrukcji Êwietlików odpowiadały firmy Zeman
HDF Sp. z o.o. i Opal Sp. z o.o. Sp. K. Z kolei model
BIM i niezb´dna dokumentacja rysunkowa konstrukcji

stalowej Êwietlika B dworca zostały przygo-
towane przez poznaƒskie Biuro In˝ynier-
skie R. C. K. Sp. z o.o. Firma ta specjalizu-
je si´ w projektowaniu obiektów
przemysłowych, logistyczno – magazyno-
wych, handlowych, biurowych i rekreacyjno
– sportowych. DoÊwiadczenie zdobyte przy
du˝ych oraz mi´dzynarodowych przedsi´-
wzi´ciach a tak˝e wykorzystanie technolo-
gii BIM na etapie projektu warsztatowego
oraz wykonawczego pozwoliło na realizacj´
budowli zgodnie z wymaganiami inwestora.
W ramach zlecenia zaprojektowano wa˝à-
cà ok. 200 ton konstrukcj´ stalowà Êwietli-
ka B dachu o powierzchni 2808 m2 (fot.1).
Âwietlik składa si´ z konstrukcji głównej

zwanej podstrukturà, oraz z konstrukcji
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Wykorzystanie BIM
przy projekcie Êwietlika dworca Łódê Fabryczna
W 2007 roku pochodzàcy z Luksemburga Êwiatowej sławy urbanista Rob Krier przedstawił koncepcj´ modernizacji
centrum miasta Łodzi.

Fot. 1 Cz´Êç Êwietlika B multimodalnego dworca Łódê
Fabryczna

èródło: Zeman HDF Sp. z o.o.

Fot. 2 Widok konstrukcji głównej Êwietlika, „nadkonstrukcji” oraz za-
montowanych na niej elementów architektonicznych

èródło: Zeman HDF Sp. z o.o.
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stanowiàcej podstaw´ dla trójkàtnych elementów archi-
tektonicznych i szklanych – zwanej nadstrukturà (fot.2).
Wyzwaniem było uzyskanie krzywizny konstrukcji

przez u˝ycie prostych elementów. Pomocnym w rozwià-
zaniu tego problemu był model przygotowany w pro-
gramie BIM – Tekla Structures, który od wielu lat wy-
korzystywany jest w biurze projektowym R.C.K.
Tekla Structures jest systemem spełniajàcym wszystkie

zało˝enia BIM. Program ten jest przeznaczony do kon-
strukcji stalowych, ˝elbetowych (prefabrykowanych
i monolitycznych) a tak˝e drewnianych, aluminiowych
i wielu innych. Podstawà pracy w BIM jest dokładny,
przestrzenny model zawierajàcy wszystkie szczegóły bu-
dowli. Wizualizacja 3D pozwala na analiz´ detali struk-
tury i umo˝liwia ich modyfikacje czy optymalizacj´ roz-
wiàzaƒ ju˝ we wczesnych etapach projektowania (rys.1).
Wartà uwagi cechà jest tak˝e precyzyjnoÊç, która ma

wpływ np. na oszcz´dnoÊci w zamówieniach materiału
czy planowanie dostaw.
Konstrukcja łukowa Êwietlika o szerokoÊci 35 m, dłu-

goÊci 120 m i wysokoÊci 7,18m została spawana na bu-
dowie z segmentów a nast´pnie pokryta szkłem. Jej

kształt wymógł skoordynowanie punktów geodezyjnych
poszczególnych cz´Êci. W tym celu wykorzystano mo˝-
liwoÊç nanoszenia danych geodezyjnych w modelu Te-
kla. Ka˝dy segment miał wyznaczone koordynaty
w układzie lokalnym oraz globalnym, podawane na-
st´pnie w wersji tabelarycznej na rysunkach oraz w pli-
ku Excel. Współrz´dne lokalne były wykorzystywane na
warsztacie, podczas produkcji segmentów a współrz´d-
ne globalne ułatwiły łàczenie segmentów na placu bu-
dowy. Mimo powtarzalnoÊci ka˝dy z segmentów posia-
dał swój indywidualny numer, przez co mo˝na było
dokładnie okreÊliç miejsce jego monta˝u. Połàczenie
segmentów do podstruktury rozwiàzano poprzez zasto-
sowanie tzw. blach grzebieniowych (rys. 2) lub pełnych,
których usytuowanie oraz prawidłowy obrót zapewnio-
ny był przez dodatkowe blachy robocze.
Tekla Structures jest systemem przyjaznym u˝ytkow-

nikowi, ułatwiajàcym prace niezale˝nie od stopnia
skomplikowania konstrukcji. Jednym z wa˝niejszych
cech programu jest kontrola zmian i szybkiego dostoso-
wania do nowej sytuacji. Tekla Structures pozwala za-
panowaç nad modyfikacjami w taki sposób, aby nie do-
puÊciç do bł´dów czy nieÊcisłoÊci. Biuro projektowe
otrzymało dane do tworzenia modelu na poczàtku
sierpnia 2014. W pierwszej fazie detalowaniem w pro-
gramie zaj´ła si´ jedna osoba. Po około szeÊciu tygo-
dniach przystàpiono do tworzenia rysunków przez ze-
spół od 2 do 4 osób (w zale˝noÊci od potrzeb). Pod
koniec wrzeÊnia zostały wysłane pierwsze rysunki
warsztatowe. Dla opisywanej inwestycji zostało przygo-
towanych 55 rysunków monta˝owych, około 664 rysun-
ki warsztatowe i około 500 raportów.
Oprócz parametrów geometrycznych elementów mo-

del BIM posiada równie˝ informacje o sposobie ich ob-
róbki, rozmieszczeniu otworów i innych, które mogà
byç wykorzystane do automatyzacji produkcji i przeka-
zane dla maszyn numerycznych. Pliki NC były genero-
wane tak˝e dla konstrukcji Êwietlika. Do koordynacji
gabarytów warstwy architektonicznej – elementów
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Rys. 1 Zakotwienie konstrukcji – widok w modelu Te-
kla Structures oraz z placu budowy.

èródło: RCK Biuro In˝ynierskie i Zeman HDF Sp. z o.o.

Rys. 2. Blachy grzebieniowe wykorzystywane do
łàczenia segmentów z konstrukcjà głównà
èródło: RCK Biuro In˝ynierskie
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szklanych i płyt wykorzystywano z kolei pliki w forma-
cie 3D DXF.
Przy współpracy mi´dzybran˝owej niezb´dne jest na-

rz´dzie pozwalajàce na łatwà wymian´ informacji. Do-
skonałym, a przy tym darmowym rozwiàzaniem, pozwa-
lajàcym na takà wymian´ jest Tekla BIMsight. Pozwala
ono łàczyç modele pochodzàce z ró˝nych systemów
w jednym projekcie. Mogà to byç na przykład modele
architektoniczne, MEP, rysunki itp. Praca przebiega
w prostym do nawigacji Êrodowisku 3D (rys.3), w któ-
rym dost´pnych jest wiele narz´dzi do przeglàdania
modelu, np: ukrywanie elementów, ci´cia, filtrowanie.
W programie tym znajdziemy funkcje przeznaczone do

sprawdzania kolizji pomi´dzy wieloma modelami oraz

zarzàdzania tymi kolizjami. U˝ytkownik mo˝e równie˝
dodawaç komentarze oraz dokonywaç pomiarów
wyÊwietlanych w kilku jednostkach. Dokładna wi-
zualizacja elementów przyda si´ z kolei podczas
monta˝u w warsztacie czy na placu budowy. Przy
projekcie Êwietlika nowego dworca w Łodzi pro-
gram został u˝yty do Êledzenia zmian na budowie
oraz analizowaniu informacji bez koniecznoÊci
kontaktu z biurem projektowym.
Âwietlik B multimodalnego dworca Łódê Fa-

bryczna jest tylko jednym zwielu przykładów zasto-
sowania technologii BIM oraz oprogramowania
Tekla Structures przez Biuro In˝ynierskie RCK.
Narz´dzia BIM, które wykorzystuje firma przy
projektach pozwalajà zastosowaç optymalnie roz-
wiàzania i spełniç wymogi inwestorów w krótkim

czasie, unikajàc bł´dów i dodatkowych kosztów. Ostatecz-
ny termin oddania Dworca Łódê Fabryczna do u˝ytku
ustalono na 31 sierpnia 2016 roku.
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Rys. 3 Projekt Tekla BIMsight z konstrukcjà Êwietlika
èródło: RCK Biuro In˝ynierskie
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