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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.  

 

FABRYKA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
 
I. Charakterystyka obiektu. 
W projektowanym obiekcie produkowane są drobne elementy z tworzyw sztucznych (np. nakrętki do butelek, klipsy do mocowania 
rur) z tworzywa termoplastycznego metodą wtryskową, na wtryskarkach elektrycznych. W przenośniku ślimakowym (śrubowym) 
maszyny surowiec (w formie granulatu) staje się plastyczny i może być wtryskiwany do formy. Uplastycznione tworzywo ochładza 
się w matrycy. Następnie produkty są odbierane i odkładane do opakowań zbiorczych. Zamknięty system wody chłodniczej z 
połączeniem do matryc zapewnia ciągłe chłodzenie form wtryskarek. Załoga fabryki (44 os.) pracuje na dwie 8-godzinne zmiany po 
22 os. i dojeżdża do fabryki z zewnątrz, w połowie korzystając z komunikacji miejskiej, w połowie z indywidualnych samochodów. 
Właściciel fabryki mieszka na terenie fabryki w mieszkaniu służbowym o powierzchni 250 m
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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 
zakładu zapewniony jest drogą publiczną. Na terenie należy zapewnić parking dla pracowników na 25 samochodów. W części 
zaplecza należy  uwzględnić plac manewrowy i dostawczy dla samochodów typu TIR (dostawa i odbiór produktów odbywa się 2 razy 
w tygodniu), a także stanowisko składowania odpadów. Na całym terenie przewidzieć układ wewnętrznych dróg dojazdowych. 
 
III. Założenia funkcjonalno-przestrzenne. 
Ze względów organizacyjnych w projektowanym obiekcie występują następujące zespoły funkcjonalne: 
1. Zespół produkcyjny – zasadniczy element założenia (o wys. min. 6,20 m) w którym odbywa się przetwarzanie tworzyw 
sztucznych. Składa się z następujących działów: wtryskarek, drukarni (nadruk na nakrętkach techniką Tamoprint lub sitodruk), 
kontroli jakości oraz kompletowania dostaw. Częścią zespołu produkcyjnego jest magazyn form do wtryskarek, w którym formy są 
składowane i serwisowane. Nad działem wtryskarek i magazynem form suwnica podwieszana do konstrukcji o udźwigu 0,5 t (masa 
formy to 120-250 kg). Projekt linii produkcyjnej nie jest przedmiotem opracowania!  
2. Zespół magazynowy – dwa jednoprzestrzenne magazyny (granulatu i produktów gotowych) o wys. 6 m z regałami do 
składowania produktów powiązane funkcjonalnie ze strefą doku załadunkowego. Surowiec (granulat z tworzywa sztucznego) 
składowany jest w workach, pojemnikach z tektury falistej albo silosach w magazynie surowców, mieszany, a następnie poprzez 
system rur podwieszonych do konstrukcji hali za pomocą specjalnych systemów podawany do wtryskarek.  
W skład zespołu magazynowego wchodzi dok załadunkowy, który umożliwia przeładunek produktów do samochodu typu TIR 
(załadunek od tyłu). Obsługa ręcznym wózkiem podnośnikowym (typ prostego wózka widłowego bez kabiny operatora). Ładowanie 
wózka w doku.  
4. Zespół socjalny – składający się z wydzielonej części zaplecza socjalnego dla 44 pracowników pracujących w fabryce w systemie 
dwuzmianowym (I zmiana - 22 osoby, II zmiana - 22 osoby). Ze względu na wysoką temperaturę i specyficzny zapach w hali 
produkcyjnej konieczna jest szatnia przepustowa. 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. Zatrudnienie 4 os. na jedną 
zmianę.  
6. Mieszkanie właściciela – samodzielne mieszkanie o pow. 250 m
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 z podzielone na część dzienną i nocną, z 4 sypialniami (dla pięciu 

osób + pokój gościnny). Mieszkanie należy funkcjonalne powiązać z częścią biurową (przejście) oraz zapewnić niezależną 
komunikację z zewnątrz dla członków rodziny bez konieczności przechodzenia przez część produkcyjną.   
7. Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych: wentylatornię (możliwość umieszczenia na dachu budynku), wymiennikownię 
ciepła (do wykorzystania ciepła odpadowego), trafostację i rozdzielnię elektryczną oraz magazyn gospodarczy. 
 
IV. Program użytkowy. 
 

l.p.  pow.  uwagi 

 Zespół produkcyjny:  

1 Hala wtryskarek 350 

2 Magazyn form 100 

3 Dział drukowania 100 

4 Kontrola jakości/kompletacja dostaw 50 

minimalna rozpiętości 12 m, wysokość 6,2 m w świetle 
nad halą wtryskarek i magazynem form suwnica 
podwieszona o udźwigu 0,5 t 
 

 Zespół magazynowy:  
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5 Magazyn granulatu 100 

6 Magazyn produktów gotowych 100  

7 Dok załadunkowy 20  

minimalna rozpiętości 12 m,  
wys. 6 m,  

 Zespół socjalny:  

8 Szatnie przepustowe dla 36 os. (II zm. po 18 os.) wg. norm  

9 Śniadalnia wg. norm  

 Zespół biurowy:  

10 Gabinet dyrektora 20  

11 2 pokoje biurowe 30 (2 x 15 m
2
)  

 Mieszkanie właściciela   

12 Mieszkanie 4 os. (2 dorosłych, 2 dzieci) + pokój 
gościnny.  

250  Połączone z częścią biurową, z niezależnym wejściem 
od zewnątrz. Oddzielenie strefy nocnej i dziennej. 

 Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych:  

13 Wentylatornia 60  

14 Chłodnia/wymiennikownia ciepła 60 Zagospodarowanie ciepła odpadowego z wtryskarek. 

15 Trafostacja 60 2 komory na transformatory (4x5 m) wyposażone w 
wrota zewnętrzne z możliwością dojazdu oraz 2 
rozdzielnie: niskiego i średniego napięcia. 

16 Magazynu gospodarczy 20  

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

 
 

VI. Elementy zagospodarowania terenu. 
1. Zespół kubaturowy obiektów produkcyjnych. 
2. Parking dla samochodów osobowych pracowników 25 stanowisk. 
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 na podstawie materiałów „TKS Polska Projektowanie Przemysłowe” Generalny 

Projektant mgr inż. arch. Krzysztof Tetera. 


