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K-6, Zespół Projektowania Budowli Przemysłowych                                                                   Wrocław, luty 2015 r. 
Temat pracy kursowej dla studentów  studiów I st. (wyłącznie dla celów dydaktycznych) 
z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne 2 – Zintegrowane Miejsca Pracy i Zamieszkania.  

 

KOOPERATYWA TKACKA Z CZĘSCIĄ MIESZKLANĄ 

 

I. Charakterystyka obiektu. 

W projektowanym obiekcie wytwarzane są tkaniny metodą tradycyjną, ręczną i półautomatyczną (tkalnia żakardowa) oraz 
wykonywana jest obróbka krawiecka (obszywanie, obrębianie brzegów). W ofercie znajdują się zasłony, firany, kilimy, dywany. 
Ręcznie tkane materiały są dystrybuowane przez sieć punktów sprzedaży w przy sklepach z wyposażeniem wnętrz oraz przez sklep 
internetowy. W tkalni odbywa się przygotowanie przędzy, proces tkania, obróbka krawiecka tkanin, a następnie pakowanie i 
wysyłka do punktów sprzedaży. Załoga tkalni (30 os. w sumie) pracuje na jedną 8-godzinną zmianę. Kooperatywa jest spółdzielnią, 
członkowie-założyciele spółdzielni (10 os.) mieszkają z rodzinami na terenie obiektu w wydzielonym bloku mieszkalnym 
zawierającym 5 samodzielnych, wydzielonych mieszkań, dwupokojowych po 50 m
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 każde. Członkowie-założyciele (10 os.) pracują w 

administracji i w hali tkalni, pozostali pracownicy (25 os.) dojeżdżają z zewnątrz.  
 

II. Zagospodarowanie terenu. 

Orientacyjna powierzchnia działki budowlanej ok. 0,5-0,7 ha.  
Układ urbanistyczny projektowanego należy obiektu dostosować do istniejących warunków terenowych. Należy zaproponować 
optymalne wykorzystanie i zagospodarowanie działki, a także właściwe wkomponowanie całego założenia w otoczenie. Dojazd do 
tkalni zapewniony jest drogą publiczną. Na terenie należy zapewnić parking dla pracowników na 15 samochodów i 10 samochodów 
należących do założycieli kooperatywy. W części zaplecza należy uwzględnić plac manewrowy i dostawczy dla samochodów typu 
van z obudowaną skrzynią ładunkową dł. 7-8 m., a także stanowisko składowania odpadów. Odbiór produktów i dostawa surowców 
odbywa się 2 razy w tygodniu. Na całym terenie przewidzieć układ wewnętrznych dróg dojazdowych. 
 
III. Założenia funkcjonalno-przestrzenne. 

Ze względów organizacyjnych w projektowanym obiekcie występują następujące zespoły funkcjonalne: 
1. Hala tkalni – zasadniczy element założenia (o wys. min. 4,20 m) w którym odbywa się proces tkania. Składa się z działu 
przygotowawczego tkalni (przewijanie przędzy, snucie osnów), tkalni właściwej (tkanie żakardowe), cerowni (cerowanie, usuwanie 
drobnych błędów powstałych w procesie tkania), działu kontroli jakości (kontrola jakości, mierzenie i klasyfikacja tkanin surowych). 
Wszystkie działy znajdują się w jednej przestrzeni hali, bez wydzielenia ścianami. Istotne jest naturalne oświetlenie, niezbędne ze 
względu na dobór barw używanej przędzy (świetliki lub dach pilasty). 
2. Zespół magazynowy – dwa magazyny wys. 4 m z regałami: magazyn surowców (składowanie przędzy) i magazyn produktów 
gotowych (składowanie bel tkaniny). W skład zespołu magazynowego wchodzi także zadaszona rampa załadunkowa, który 
umożliwia ręczny przeładunek tkanin do samochodu typu van. Obsługa ręcznym wózkiem podnośnikowym (typ prostego wózka 
widłowego bez kabiny operatora). Ładowanie akumulatorów wózka w magazynie. 
4. Zespół socjalny – składający się z wydzielonej części zaplecza socjalnego dla 30 pracowników pracujących w tkalni w systemie 
jednozmianowym. Ze względu na duże zapylenie w tkalni należy zaprojektować szatnię przepustową. Zespół składa się z szatni 
odzieży własnej, szatni odzieży roboczej, bloku higienicznosanitarnego, pokoju śniadań (dopuszcza się, zależnie od przyjętego 
rozwiązania, sytuowanie zespołu socjalnego w poziomie I piętra). 
5. Zespół biurowy – zaplecze administracyjne składające się z gabinetu dyrektora, 2 pokoi biurowych oraz sali konferencyjnej dla 
członków-założycieli kooperatywy. Zatrudnienie 5 os. na jedną zmianę.  
6. Zespół mieszkalny – 5 mieszkań o pow. 50 m
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 (łącznie 250 m

2
) – pokój dzienny, sypialnia, łazienka kuchnia.  

7. Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych obejmujący min. kotłownię, wentylatornię (możliwość umieszczenia na dachu 
budynku),przyłącza, magazyn gospodarczy itp. 
 

IV. Program użytkowy. 

 

l.p.  pow.  uwagi 

 Zespół produkcyjny (tkalnia):  

1 Dział przygotowania przędzy 50 

2 Tkalnia właściwa 350 

3 Cerownia, kontrola jakości 50 

4 Szwalnia 100 

5 Dział pakowania 50 

minimalna rozpiętości 12 m,  
wysokość 4,2 m w świetle, światło dzienne w tkalni jak 
dla pracy precyzyjnej (1000 lux), zalecany dach pilasty 
lub inna forma doświetlenia z góry 

 Zespół magazynowy:  

6 Magazyn surowców (przędzy) 50 

7 Magazyn produktów gotowych (tkanin) 70  

minimalna rozpiętości 12 m,  
wys. 6 m,  
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8 Rampa załadunkowa 20  

 Zespół socjalny:  

9 Szatnie przepustowe dla 30 os. (jednozmianowo) wg. norm  

10 Śniadania wg. norm  

 Zespół biurowy:  

11 Gabinet dyrektora 20  

12 2 pokoje biurowe 30 (2 x 15 m
2
)  

13 Sala konferencyjna 20  

 Zespół mieszkalny:   

14 Mieszkania dwupokojowe 5 szt. po 50 m
2
 250   

 Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych:  

15 Kotłownia  20  

16 Wentylatornia  60  

17 Przyłacza 20  

18 Magazynu gospodarczy 20  

 
Uwaga: Dopuszcza się modyfikację programu w zależności od przyjętej koncepcji (wymagana jest akceptacja prowadzącego 
adiunkta). 
 
VI. Schemat powiązań funkcjonalnych tkalni: 

 

 
 

VI. Elementy zagospodarowania terenu. 

1. Zespół kubaturowy obiektów produkcyjnych. 
2. Zespół mieszkalny (otoczony zielenią, z miejscami do wypoczynku na zewnątrz). 
3. Parking dla samochodów osobowych pracowników 15 stanowisk + 10 stanowisk dla kooperatywy. 
4. Plac manewrowy i dostawczy. 
5. Boks na odpady. 
6. Ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne, zieleń, chodniki i place piesze, elementy małej architektury, akcenty reklamowe itp. 
 

VII. 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.) 
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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 w technice wektor + podłożony kolor nie zasłaniający El. wektorowych).  
 

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 !!! 

Temat opracował dr inż. arch. Marcin Brzezicki 


