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przedmiot: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 4 - MIEJSCA PRACY 

  

temat: CYFROWA DRUKARNIA ARKUSZOWA 

 
Sytuacja: Przewiduje się lokalizację zakładu na przedmieściach lub na terenie parku przemysłowego. 
Wielkość działki około 0,3 ha. 
 
Charakter zakładu: Samodzielna jednostka przeznaczona do obsługi niskonakładowego druku arkuszowego 
(ulotki, katalogi itd.) oraz akcydensów (ksiąŜki, raporty itp.) 
 
Technika druku: offset (CtP – computer to plate) oraz techniki cyfrowe (druk laserowy). 
 
Opis procesu technologicznego: 
Przygotowanie do druku: Przebiega w podmiotach zlecających druk. Zlecenia przekazywane są drogą 
elektroniczną. 
Druk: Proces druku cyfrowego jest całkowicie skomputeryzowany. Proces druku offsetowego w technice CtP 
polega na bezpośrednim naświetlaniu form drukowych (płyt offsetowych) z plików postscriptowych. Płyty są 
zakładane na maszyny offsetowe i wykonywany jest druk. 
Oprawa: W procesie druku cyfrowego maszyna do odpowiedniej oprawy znajduje się na końcowym etapie 
druku (dziurkowanie, zszywanie, sklejanie, grzbietowanie). W procesie druku offsetowego oprawy wykonuje 
się na oddzielnych urządzeniach. 
 
Urządzenia: 
Transport i składowanie papieru: Papier cięty w arkusze transportowany jest wózkiem ręcznym na 
paletach. 
Maszyny drukarskie: maszyny do druku offsetowego. Wymiary w rzucie 2,4 x 1,6 m, maszyny do druku 
cyfrowego – linie potokowe 7,1 x 1,8 m. 
Maszyny do introligacji: mobilne 1,5 x 0,5 m, stacjonarne: 3,2 x 1,2 m. 
 
Struktura zatrudnienia: W zakładzie zatrudnionych jest około 32-35 osób. Przy przygotowaniu do druku i w 
administracji pracują głównie kobiety i praca ta ma charakter biurowy. Personel hali maszyn, magazynów i 
introligatorni to głównie męŜczyźni, wymagane są szatnie ogólne dla 20 osób (występuje jedynie zabrudzenie 
rąk). 
 
Szczegółowy program powierzchniowy: 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. w m
2
 uwagi 

Przygotowanie druku 
 Pomieszczenia przygotowania druku 2 x 20 Biurowe, wysokość 3,0 m 

 Pomieszczenie serwera 15 Klimatyzowane 

 Magazyn blach 20  

 Archiwum blach poligraficznych 20  

 Powierzchnia łącznie ok. 95  

Administracja 

 Gabinet dyrektora 15 Biurowe, wysokość 3,0 m 

 Księgowość 2 x 15 Biurowe, wysokość 3,0 m 

 Biuro 2 x 15 Biurowe, wysokość 3,0 m 

 Powierzchnia łącznie ok. 75  

Część technologiczna 

 Hala maszyn offsetowych z naświetlarnią  
i introligatornią 

300 Wysokość w świetle ok. 6,0 m; 
konieczne zapewnienie duŜych 
powierzchni odkładczych na 
zadrukowane arkusze 

 Hala maszyn cyfrowych 200 Wysokość w świetle ok. 6,0 m; 

 Magazyn papieru w arkuszach 50 Wysokość w świetle ok. 6,0 m; 

 Magazyn farb drukarskich i tonerów 50  



 Magazyn ekspedycji 50  

 Powierzchnia łącznie ok. 650  

Część higieniczno-sanitarna dla 20 osób 
 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wg norm  

 Szatnie wg norm  

 Pokój śniadań wg norm  

 Toalety wg norm  

 Pomieszczenie gospodarcze 10  

 Magazyn środków czystości 5  

 Powierzchnia łącznie ok. 55-60  

Pomieszczenia techniczne 

 Kotłownia lub wymiennikownia ciepła 20  

 Przyłącza 20  

 Powierzchnia łącznie ok. 40  

 

 Powierzchnia  ok. 920  

 
Ze względu na zróŜnicowane wymagania przestrzenne istnieje konieczność wyodrębnienia następujących 
zespołów funkcjonalnych zakładu: dział produkcji z magazynami i dział przygotowania druku z administracją. 
 
Uwaga!: powierzchnia komunikacji stanowi około 30 % powierzchni uŜytkowej a powierzchnia konstrukcji 
stanowi 15-20 % powierzchni uŜytkowej. 
 
 
ZAKRES ODDANIA KOŃCOWEGO PROJEKTU KURSOWEGO 

Plansze projektowe (poŜądany format A3 w układzie poziomym). 
1) orientacja (1:2000), zagospodarowanie terenu 1:500,   
2) rzut parteru 1:200 (moŜliwość opracowania – 1:100 części socjalnej), 
3) rzut piętra (antresoli) 1:200 (jeśli występuje),  
4) rzut dachu 1:200, 
5) przekroje (w ilości odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 2) 1:200,  
6) elewacje (w ilości odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 4) 1:200, 
7) fragment elewacji (10 mb) z odpowiednimi fragmentami przekroju poziomego 
 i pionowego 1:50 z podaniem układów warstw i zastosowanych materiałów budowlanych, 
8) aksonometria schematu konstrukcji całego zakładu 
9) perspektywa zakładu z lotu ptaka lub aksonometria całości, 
10) plansza dodatkowa (perspektywa strefy wejściowej widziana z poziomu stojącego obserwatora, 
schematy, ideogramy, podstawowe informacje materiałowe i opisowe, etc.) 
Plansze powinny być podane w trwałej technice graficznej, najchętniej w kolorze (elewacje w skali 1:200 oraz 
fragment elewacji w skali 1:50 obligatoryjnie kolorowe) 
 
ad 1/ legenda: granica opracowania, granica działki, ogrodzenie, budynek projektowany, inne budynki (jeśli występują), jezdnia, miejsca 
parkingowe, chodnik, stojaki na rowery, zieleń niska, zieleń wysoka, ławeczki, kosze na odpady, miejsce gromadzenia odpadów stałych, 
wjazd/wyjazd na działkę, wejścia do budynku – główne i pomocnicze, wjazd do budynku, ewentualny ozdobny basen wodny, słup 
oświetlenia drogowego  (8 m), słup oświetlenia terenu (4 m); 
 
Ewentualna zmiana powyŜszych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 
prowadzącego adiunkta. 
 
Praca kursowa jest poŜądana przy ustnym egzaminie z przedmiotu !!! 
 
Zawartość części archiwalnej - płyta CD-ROM i formatki A4. 
Płyta ma zawierać: 
a) pliki z planszami projektowymi – formaty: dwg, pdf, jpg 
b) plik z opisem projektu: doc, pdf 
KaŜda formatka A4 powinna mieścić 1 planszę projektową; całość ma być umieszczona w koszulce foliowej gotowej do wpięcia do 
segregatora. 
 
temat słuŜy wyłącznie celom dydaktycznym 

 
opracowanie: 
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