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Temat: ZAKŁAD PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO Z MIESZKANIEM WŁAŚCICIELA 

 
Sytuacja: usytuowanie w parku technologicznym zlokalizowanym w jednej z dzielnic Wrocławia.  
Powierzchnia działki około 0,5 – 1,0 ha. 
Liczba miejsc postojowych powinna gwarantować 50%  pracowników  możliwość postoju na parkingu przed budynkiem. Oprócz tego dla 
interesantów należy przewidzieć 10 miejsc postojowych i 2 miejsca dla właściciela. Obowiązuje 1 wjazd na teren działki. 
 
Charakter zakładu: samodzielna jednostka organizacyjna przeznaczona dla obsługi druku wydawnictw książkowych . 
 
Technika druku offsetowego: Obowiązującym współcześnie standardem jest technologia druku offsetowego, w którym, jako matryce 
wykorzystywane są blachy drukarskie. Blachy drukarskie są płaskie, a w procesie ich naświetlania, na ich powierzchni tworzą się miejsca 
hydrofilowe i hydrofobowe (tłuste i nie tłuste). Do obszarów hydrofilowych (przyciągających wodę) przylega farba drukarska, do obszarów 
hydrofobowych nie. W ten sposób uzyskiwany jest obraz. Farba z blachy przenoszona jest na papier za pomocą gumowych wałków pośrednich.  
 
Opis procesu technologicznego:  
Przygotowanie do druku: Proces przygotowania materiałów do druku odbywa się w siedzibie redakcji. Jest on całkowicie skomputeryzowany. 
Cyfrowo przetwarzane są teksty redakcyjne i fotografie. W ten sposób dokonywany jest także skład. Informacje pomiędzy siedzibą redakcji  
a drukarnią przesyłane są za pomocą łączy informatycznych, za pomocą płyt CD-ROM lub innych nośników . Na podstawie materiałów 
nadesłanych drogą elektroniczną w drukarni przygotowywane są folie poligraficzne. Służy do tego naświetlarka laserowa. Urządzenie to 
automatycznie naświetla, wywołuje i tnie w formaty folię światłoczułą. Następnie, na arkuszach astralonu (przezroczystej, sztywnej folii) ręcznie 
dokonywany jest montaż. Wykorzystuje się do tego stół prześwietleniowy. Zmontowane arkusze stanowią podstawę do wykonania blach 
drukarskich. Blachy naświetlane są światłem ultrafioletowym i utrwalane termicznie. Czynności te wykonywane są automatycznie. Po utrwaleniu 
blachy trafiają na halę maszyn i tam zakładane są na odpowiednie wałki maszyny drukarskiej.  
Druk: Z magazynu papieru role przenoszone są za pomocą wózków widłowych na halę maszyn. Po dokonaniu nadruku maszyna 
automatycznie tnie w postaci 16-stronnicowych arkuszy. Za pomocą przenośników chwytakowych trafiają one do introligatorni, gdzie zbierane 
są kolejno w całe egzemplarze książek. Potokowe linie introligatorskie automatycznie wykonują oprawę, szytą lub klejoną. Wykonanie oprawy 
twardej (płótno lub oklejany karton) wymaga większego udziału pracy ręcznej. Należy do tego celu przewidzieć jedno stanowisko dodatkowo.  
Technologia wymaga zapewnienia dojazdu do magazynów papieru i farb drukarskich, introligatorni i magazynu czasopism.  

 
Urządzenia: 
Transport i składowanie papieru: Role papieru o szerokości ok. 120 cm i średnicy ok. 100 cm składowane są w magazynie, bezpośrednio 
jedna na drugiej (maksymalna wysokość składowania 6 warstw, zalecana 4 warstwy). Role przenoszone są za pomocą wózka widłowego 
wyposażonego w odpowiedni chwytak hydrauliczny.    
    
Struktura zatrudnienia: W zakładzie zatrudnionych jest ok. 50 osób w produkcji i ok.40 w redakcji i  administracji  . Zmiana dzienna (od 600 do 
1400) zatrudnia personel drukarni - 25 osób (druk) i 20 osób przygotowanie druku . Zmiana wieczorna (od 1400 do 2200) identyczna. W sumie ok. 
45 osób na każdej zmianie. Przy przygotowaniu do druku pracują głównie kobiety i praca ta ma charakter biurowy (okrycia przechowywane są w 
pokojach, na wieszakach). Personel hali maszyn, magazynów i introligatorni to głównie mężczyźni, wymagane są szatnie ogólne dla 30 osób 
(występuje jedynie zabrudzenie rąk). Dla osób nadzorujących pracę maszyny, mechaników i pracowników magazynów farb przeznaczone są 
szatnie brudna i czysta (dla 20 os.) z zespołem umywalni i natrysków (występuje zabrudzenie całego ciała). 
W zakładzie zatrudnionych jest trzech portierów (na zmiany) i dwie osoby utrzymujące czystość. 
 

Program powierzchniowy 

DZIAŁ REDAKCYJNO-BIUROWY m2 

1 Hall wejściowy 50 

2 WC, szatnia,  wg norm 

3 Sala wystawowa 50 

4 Administracja 100 

5 Biura redakcji 300 

6 Pomieszczenia higienicznosocjalne pracowników redakcji i administracji wg norm dla 40 osób wg norm 

7 Laboratorium fotograficzne 30 

8 Serwerownia 30 

9 Sala konferencyjna ( 2 sale) 100 

10 Kafeteria 50  

Sumaryczna powierzchnia działu redakcyjno-biurowego nie powinna przekroczyć 800 m2 

 

DZIAŁ PRODUKCYJNY - DRUKARNIA 
1 Hala działu offsetów (wysokość hali w świetle konstrukcji = 6-9,0 m.) 400 

2 Studio fotograficzne (naświetlanie) 200 

3 Studio komputerowe 200 

4 Introligatornia  100 



5 Ekspedycja 150 

6 Magazyny 350 

Ogółem powierzchnia działu produkcyjnego                    1500 

MIESZKANIE WŁAŚCICIELA  
1 Komunikacja pionowa 30 

2 Mieszkanie 150 

3 Taras rekreacyjny min.50 

Ogółem powierzchnia mieszkania  230 
 

DZIAŁ POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSOCJALNYCH 
1 Pomieszczenia higienicznosocjalne dla 50  pracowników (w tym 40 % kobiet) – 2 zmiany wg norm 

 

POMIESZCZENIA POMOCNICZE I TECHNICZNE 
1 Warsztaty i magazyny gospodarcze 100 

2 Wymiennikownia ciepła 30 

3 Rozdzielnia elektryczna 20 

4 Wentylatornia 50 

5 Przyłącza 20 

 Ogółem powierzchnia działu pomocniczo-technicznego 220 
 
Dopuszcza się wprowadzenie kondygnacji podziemnej z przeznaczeniem na magazyny, garaże i pomieszczenia techniczne. 
Należy zapewnić maksymalnie elastyczne rozwiązanie rzutu kondygnacji produkcyjnej przez zapewnienie zmienności przebiegów 
komunikacyjnych oraz odpowiednie rozwiązania konstrukcji budynku.  
W działach administracyjno-biurowym i produkcyjnym wymagane jest oświetlenie światłem dziennym. 
Mieszkanie właściciela powinna być dostępne z niezależnego wejścia i posiadać wydzielony pion komunikacyjny. 
UWAGA: powierzchnia komunikacji stanowi około 30 % powierzchni użytkowej a powierzchnia konstrukcji stanowi 15-20 % powierzchni netto. 
Należy ją dodać do powierzchni całkowitej. 
 
Zakres opracowania: 
Plansze projektowe (pożądany format A3 w układzie poziomym).  
1) orientacja (1:2000),             PZT - projekt zagospodarowania terenu      1:500,    
2) rzuty kondygnacji               1:200,  
3) rzut dachu                 1:200,   
4) przekroje (w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 2)     1:200,   
5) elewacje (w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 4)     1:200,  
6) fragment elewacji (ok.10 mb) z odpowiednimi fragmentami przekroju poziomego i pionowego    1:50,  
8) perspektywa zakładu z lotu ptaka lub aksonometria całości,  
9) 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)   
Ewentualna zmiana powyższych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 
prowadzącego adiunkta.  Praca kursowa jest pożądana 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  
Każda formatka A4 powinna mieścić 1 planszę projektową; całość ma być umieszczona w koszulce foliowej gotowej do wpięcia do segregatora.   
temat służy wyłącznie celom dydaktycznym !!! 
 
projekt przygotował dr inż. arch. Bogusław Wowrzeczka   
 


