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Elewacje kościoła.

Obiekt wzniesiony w 1364 roku przez

Króla Kazimierza Wielkiego.

Zniszczony w wyniku pożaru, został

odbudowany w 1704 r.

Ponowny pożar a następnie odbudowa

miały miejsce w 1815 r.

Późnobarokowy ołtarz pochodzi z XIX

wieku. Ołtarze boczne powstały w

1826r.

Kościół pod wezwaniem 
Świętych Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA.

Kościół  rzymskokatolicki  w Skawinie.

Inwentaryzacje architektoniczne budowlane. Portfolio.
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Model obiektu  został sporządzony w technologii 

BIM w programie Autodesk Revit Architecture.

Opracowanie zostało wykonane na podstawie  

skaningu laserowego i fotografii barwnej. 

Po pomiarach, na podstawie kolorowych zdjęć 

otrzymano kolorową chmurę punktów (RGB).

 Czas skanowania : 16 godzin.

 Czas opracowanie: 2 tygodnie.

 Powierzchnia zabudowy: 790 m2

 Kubatura : 4392 m3

 Powierzchnia dachu: 1295m2

 Ilość okien: 33 sztuki w 12 typach

 Powierzchnia ścian : 2470 m2

 Objętość ścian: 1842 m3

 Wysokość wieży: 43.76 m

 Data wykonania: maj 2016

Charakterystyka opracowania:

BIM. Nowoczesna technologia 
pomiaru i opracowania.

Rzut parteru.

Model szkieletowy wygenerowany w programie 

Autodesk Revit Architecture.
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Fragment chmury punktów całego obiektu.

Pierwsze wzmianki o jej powstaniu datowane są na

XVI wiek.

Pod względem architektonicznym projekt

Kamienicy Wosińskich pozostaje wierny założeniom

prostoty i geometrycznego uporządkowania. O

konsekwencji architekta i wykonawców świadczy

m.in. symetryczny układ okien oraz ujednolicenie ich

wymiarów. Wykorzystanie rzeźbionych elementów

dekoracyjnych w osi środkowej pozwoliło wyodrębnić i

podkreślić centralną część obiektu.

Kamienica Wosińska.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA.

Historyczna kamienica Wosińska - Rynek Główny Kraków.

Szczegół z przekroju A-A.

Wizualizacja elewacji wymodelowanej kamienicy.

Inwentaryzacje architektoniczne budowlane. Portfolio.
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 Ilość skanów : 250

 Czas opracowania: 4 tygodnie.

 Powierzchnia zabudowy: 422 m2

 Kubatura: 8928 m3

 Powierzchnia dachu: 438 m2

 Ilość okien: 38 sztuk, w 14 typach.

 Powierzchnia pomieszczeń: 2304m2

 Data wykonania: kwiecień 2014

Charakterystyka opracowania:

Rzut kondygnacji , III piętro.

Elewacja frontowa.
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Kolorowa chmura punktów odsłoniętego fragmentu muru.

Inwentaryzacja archeologiczno -
architektoniczna.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA.

Skaning  laserowy - Kopiec  Kościuszki  Kraków.

Opracowanie odsłoniętej łazienki. Plik można 

zaimportować  do środowiska CAD.

W 2016 roku przeprowadzona została przez

nas inwentaryzacja odkopanych elementów

muru na Kopcu Kościuszki. Jednym z odkrytych

elementów, był fragment zachowanej w

dobrym stanie łazienki. Łazienkę i część muru

wymodelowaliśmy. Powstał wierny model 3D z

teksturą. Projektant otrzymał również wsad do

CAD w postaci jednolitej bryły.

Inwentaryzacje architektoniczne budowlane. Portfolio.
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 Czas skanowania: 8 godzin.

 Czas opracowania 2 dni.

 Ilość punktów chmury: 2,8 mld

 Ilość skanów: 20

 Powierzchnia opracowania: 959 m2

 Wysokość muru : 8 m

 Data wykonania: październik 2016

Charakterystyka opracowania:

Wymodelowany  element łazienki z teksturą.
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Kolorowy skaning laserowy wykonany z wieży ratusza na  Rynku Głównym.

Dokumentacja projektowo  -
planistyczna.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA.

Skaning  laserowy - Rynek Główny w Krakowie.

Fragment inwentaryzacji Sukiennic.

W 2016 roku wykonaliśmy

skaning laserowy na zachodniej części Rynku

Głównego. Na jego podstawie wykonaliśmy

inwentaryzacje architektoniczne wybranych

elewacji, model 3D kamienic nr 31 i 32.

Opracowaliśmy również chmurę punktów

odcinka Sukiennic. Kolorowe chmury punktów

mogą być wykorzystywane w tworzonych przez

projektantów wizualizacjach.

Wszystkie dane można wykorzystać w

dowolnym środowisku CAD i BIM.

Na podstawie zebranych

pomiarów opracowaliśmy również część

inwentaryzacji Sukiennic.

Inwentaryzacje architektoniczne budowlane. Portfolio.
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 Czas skanowania: 4 godziny.

 Ilość skanów: 10

 Czas opracowania 4 dni.

 Opracowania: kolorowa chmura punktów,

wybrane 2 elewacje, model 3D kamienicy

 Data wykonania: lipiec 2016

Charakterystyka opracowania:

Kamienice - Rynek Główny 31 i 32. Model z teksturą.
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Fragment rynku z Kolegiatą  św. Mikołaja w Końskich. 

Dokumentacja projektowo  -
planistyczna.

Inwentaryzacje architektoniczne budowlane. Portfolio.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA.

Skaning  laserowy - Rynek w miejscowości Końskie.

Wygenerowany model 3D pomnika znajdującego się 

na rynku w Końskich.

W 2017 roku przygotowaliśmy

dokumentację z wykorzystaniem

skaningu laserowego.

Pomiary posłużyły do opracowań

planistycznych.

Wymodelowany został pomnik im.

Tadeusza Kościuszki wzniesiony w 1946r.

Skaning laserowy posłużył również do

przygotowania mapy do celów

projektowych.

Projekt przewiduje przebudowę rynku

oraz jednej z dróg dojazdowych.

Chmura punktów umożliwia np.

wykonanie dowolnego przekroju przez

budynki lub drogę.
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 Czas skanowania: 3 dni.

 Ilość skanów: 50.

 Czas opracowania 6 dni.

 Opracowania: kolorowa chmura punktów,

model pomnika w 3D, mapa do celów

projektowych.

 Data wykonania: luty 2017.

Charakterystyka opracowania:

Mapa do celów projektowych wykonana z wykorzystaniem chmury punków. 

Przekrój  A – A przez rynek w chmurze RGB.  

A

A

Odcinek pierzei z chmury RGB.
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Fragment modelu 3D  zespołu budynków

Dokumentacja projektowo  -
planistyczna.

Inwentaryzacje architektoniczne budowlane. Portfolio.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA.

Skaning  laserowy - model 3d – Krakowski zespół kamienic.

Przekrój poprzeczny B-B’ przez klatkę schodową.

Na przełomie 2019/2020 roku

rozpoczęliśmy pracę nad zleceniem, na które

składał się naziemny skaning laserowy,

modelowanie obiektów 3d oraz wykonanie

dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

Wykonaliśmy modele 3d pięciu

budynków. Obiekty te zlokalizowane są w

samym centrum Krakowa. Ich łączna

powierzchnia wynosi 12 000 m2.

Budynki te są bogate w liczne zdobienia

szczególnie elewacyjne. Szczegółowa chmura

punktów pozwoliła nam na dokładne ich

zamodelowanie. Zamodelowaniu podlegała

również więźba dachowa.

Dzięki wykonanej inwentaryzacji

ujawniono dokładne powierzchnie

pomieszczeń. Model natomiast jest idealnym

rozwiązaniem do wykorzystania w procesie

projektowym rozbudowy i modernizacji

obiektów.
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 Czas skanowania: miesiąc.

 Ilość skanów: 903.

 Czas opracowania 5 miesięcy .

 Opracowania: kolorowa chmura punktów

dla elewacji, model 3d pięciu głównych

budynków, dokumentacja architektoniczno-

budowlana.

 Data wykonania: listopad 2019- maj 2020

Charakterystyka opracowania:

Wizualizacja wykonanego modelu 3d

Widok: elewacja wschodnia

Przekrój przez klatkę schodową w modelu 3d

Model nałożony na zdjęcie cyfrowe
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