ALLPLAN INŻYNIERIA W PRAKTYCE
Debiut nowej dzielnicy miasta
 Biurowiec Aviatica, Praga, Republika Czeska
Dawny teren fabryki producenta silników lotniczych Waltrovka / Walter

Część wieży, która wystaje poza kubaturę budynku została utworzona

Engines znajduje się w dzielnicy Jinonice, w piątym dziale administracyjnym

stosując wspornikowe stalowe dźwigary podtrzymujące płyty betonowe.

Pragi. Grupa zarządzania inwestycją Penta Investments planuje wybudować

Sprężone belki stosowane są na całej rozpiętości wejścia na dziedziniec.

nową dzielnicę miasta z trzema kompleksami biurowymi (Aviatica, Dynamica

Sprężenie tych belek było realizowane poprzez obciążenia zewnętrzne.

and Mechanica) i różnych komleksów mieszkalnych na obszarze 169,000 m²

Podczas gdy linia metra przejeżdża obok tych dwóch kondygnacji

w ciągu najbliższych lat. Pierwsza faza “Waltrovka Development,” w sumie

podziemnych, zostały one odizolowane od wibracji. Ta izolacja składa się z

wynosząca ponad 200 milion euro, zakończyła się w czerwcu 2015 wraz z

dwóch płyt połączonych ze sobą przez elementy wibro-izolacyjne. Fundament

zakończeniem biurowca “Aviatica”. Budynek wynoszący około 49,500 m², z

budynku powstał jako fundament palowy z pali wierconych.

imienim które nawiązuje do lotnictwa a tym samym do dawnych fabryk Walter,
był zaprojektowany przez biuro inżynierskie w Pradze Building s.r.o.

Od sprężania betonowej belki i wibro-izolacji aż po różne wzory filarów
pomiędzy kondygnacjami podziemnymi i nadziemnymi, projekt zawierał wiele

Aviatica jest ultra-nowoczesnym kompleksem budynków szklanych, który

zadań technicznych z którymi inżynierowie normalnie by się zmierzyli

zachwyca przede wszystkim swoją wyprofilowaną organiczną formą. Patrząc

oddzielnymi zespołami i rozwiązaniami software-owymi. Jednakże klient

ze wschodniego końca, rzut jest owalny, którego cała powierzchnia jest

budynku wyraźnie chciał metody pracy zgodnej z BIM (Building Information

wykorzystywana jako podziemny parking. Nad ziemią, budynek otacza owalny

Modeling), którą należy stosować tak, aby model danych i budowy mógł być

zielony dziedziniec, który po wschodniej stronie otwiera się na duży plac

następnie wykorzystany do zarządzenia obiektem i korekt zgodnych z

publiczny przed budynkiem. Pionowo, kompleks biurowy jest również

wymaganiami klienta. Aviatica była więc pierwszym projektem który Building

dynamiczny i zmienia sie między czterema i dziewięcioma kondygnacjami.

s.r.o. wykonał przy użyciu metody pracy BIM. “Staraliśmy się wykorzystać jak

Dwie wieże, również w kształcie owalnym, wydają się niemal jak niezależne

najwięcej informacji, jak to możliwe do późniejszego wykorzystania - nie tylko

podmioty, a ich wąskie końce wystają poza elewację na dziedziniec. Aviatica

do wymiany danych na różnych etapach projektowania, ale także za

jest przede wszystkim konstrukcja z szkieletem z prefabrykatów.

informowanie przyszłych interesariuszy, takich jak firmy wykonawcze lub
nawet operator budynku", mówi inż. Václav Toman, inżynier w Building s.r.o.

Firma wykorzystała rozwiązania z Allplan i SCIA z Nemetschek do tego.
Powłoka i plan zbrojenia został utworzony za pomocą Allplan Inżynieria, a
modelowanie i obliczenia zostały przeprowadzone w SCIA Engineering.
Format OpenBIM IFC był używany do wymiany danych pomiędzy tymi dwoma
programami. W ten sposób różne procesy mogą być idealnie połączone ze
sobą oraz progres projektu może być zsynchronizowany odpowiednio.

„Największą zaletą pracy z Allplan był

bezproblemowy import/eksport IFC .“

INFORMACJE O PROJEKCIE
Cel: Budowa
Software używany: Allplan Engineering
Dane o projekcie:
© Klient: Penta Investments s.r.o.
© Główny wykonawca: PSJ a.s.
© Architekt: Cigler Marani Architects a.s.
© Inżynier: Building s.r.o.
© Start budowy: 12/2013
© Zakończenie: 06/2015
© Powierzchnia brutto: około 49,500 m²
© Powierzchnia (najmu): około 27,000 m²

Inż. Václav Toman, Building s.r.o

W konkursie użytkownika Scia&Allplan 2015, Aviatica była nagrodzona
“Nagrodą Specjalną Jury”. Głównym powodem decyzji jury była estetyczna
krzywa budynku. Jednak systematyczne stosowanie metody pracy OpenBIM
również było pochwalone - w szczególności, stosowanie formatów IFC do
wymiany modeli pomiędzy Allplan Inżynieria i SCIA Engineering podczas fazy

FURTHER INFORMATION ON BUILDING S.R.O
Firma Building s.r.o. została założona w lutym 1992 roku jako biuro projektowe
i inżynierskie. Firma zajmuje się przede wszystkim wszystkimi fazami
projektowania budynków biurowych i mieszkalnych, jak również instytucji
publicznych. Biuro specjalizuje sie w konstrukcjach żelbetowych. Aby móc
zaoferować swoim klientom planowanie budowy na najwyższym poziomie,
Building s.r.o. stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO
9001.
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projektowania oraz możliwość korzystania z pełnego modelu BIM dla
przyszłego zarządzania obiektem.

