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TEMAT: zakład produkcji gumowych elementów amortyzujących

1. dane ogólne:
Powierzchnia działki � min. 4 ha
Lokalizacja � tereny otwarte, zgrupowania przemysłowe w pobliżu tras komunikacyjnych. Obsługa w
pełni transportem samochodowym.

2. charakterystyka produkcji
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny zakładu produkcji gumowych elementów
amortyzujących wraz z układem dróg wewnętrznych oraz konieczną infrastrukturą techniczną.

3. założenia technologiczne
Przedmiotem produkcji w projektowanym zakładzie będą gumowe elementy amortyzujące do różnych
rodzajów maszyn. Elementy te składają się z gumy trwale połączonej z elementami konstrukcyjnymi
w postaci tkaniny poliamidowej, kordu stalowego oraz elementów metalowych. Proces produkcji
elementów polega na odpowiednim przygotowaniu materiałów, wstępnym konfekcjonowaniu
przygotowanych elementów w półfabrykat, który poddawany jest procesowi wulkanizacji w prasach
wulkanizacyjnych. W zależności od zapotrzebowania końcowy wyrób, ostateczną formę końcowemu
wyrobowi nadaje się na oddzielnych prasach wulkanizacyjnych.

4. założenia funkcjonalne
Kompleks zakładu składa się z 3 budynków:
A. produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjną
B. magazynu materiałów niebezpiecznych i produkcji roztworu mieszanki gumowej,
C. wartowni

A. Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjną

Budynek główny będzie podzielony na strefy funkcjonalne
•  Produkcja łącznie z dostawą surowców, magazynowanie i ekspedycja,
•  Pomieszczenia socjalne pracowników,
•  Część administracyjna,
•  Pomieszczenia techniczne.

Część produkcyjno-magazynowa składa się z jednoprzestrzennej hali o rozpiętości 24 m (w
układzie jedno- lub wielo- nawowym) z wydzielonymi pomieszczeniami magazynu linki
stalowej (kordu) i pomieszczeniem malowania. Hala podzielona jest na część magazynową
oraz produkcyjną. W części produkcyjnej, w obszarze pracy maszyn wulkanizacyjnych będą
operowały suwnice (2×2,4 tony) i dwie swobodnie podwieszane do konstrukcji o udźwigu 1
tony każda. Przewiduje się rozbudowę części zawierającej maszyny wulkanizacyjne oraz
magazyn produktów gotowych (jedno lub dwuetapową).

W bezpośrednim sąsiedztwie hali zlokalizowane są: wydzielone ścianami pomieszczenia
techniczne (stacja pomp zimna, warsztaty, TRAFO z rozdzielnią) oraz higieniczno-sanitarne
dla pracowników produkcyjnych.

W obrębie części administracyjnej należy zlokalizować główne wejście do zakładu,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników produkcyjnych pomieszczenia biurowe
i stołówkę.

Transport na terenie zakładu odbywać się będzie 3 wózkami widłowymi o napędzie gazowym,
ręcznymi wózkami paletowymi oraz za pomocą natorowych suwnic elektrycznych. Wózki
widłowe pracować będą przy przyjmowaniu surowców oraz w magazynie produktów gotowych
oraz pomiędzy halą produkcyjna a magazynem materiałów niebezpiecznych. Surowce takie



jak płyty gumowe, elementy metalowe, szpule linki stalowej, tkanina poliamidowa, ułożone
będą na paletach i magazynowane będą na regałach. Wysokość magazynowania � 3m.
Produkty gotowe, tylko na paletach w wymiarach Euro.

Wszystkie funkcje techniczne budynku jak również maszyny i urządzenia podlegają nadzorowi
działu utrzymania ruchu (konserwacja) i w razie potrzeby są naprawiane lub przekazywane
zewnętrznym serwisom (zakładom naprawy).

Należy przyjąć następujące parametry techniczne suwnicy:
- udźwig 2,4 T;
- rozpiętość suwnicy ok. 24 m;
- wysokość główki szyny belki podsuwnicowej - 6 m nad poziomem posadzki w hali;
- belki podsuwnicowe należy zamocować do głównej konstrukcji hali;
Uwaga: strefa pracy suwnicy � dział maszyn wulkanizacyjnych

B. Magazyn materiałów niebezpiecznych

Jest to wydzielony budynek pomocniczy, składający się z 2 odrębnych pomieszczeń:
•  pomieszczenia przeznaczonym na wytwarzanie roztworu mieszanki gumowej,
•  magazynu materiałów niebezpiecznych.
W budynku odbywać się będzie mieszanie gumy z benzyną ekstrakcyjną. Mieszanie odbywać
będzie się w szczelnym urządzeniu. Pomieszczenie produkcji roztworu zostało
zaklasyfikowane jako zagrożone wybuchem. W magazynie składowane będą, w szczelnych
pojemnikach, materiały niebezpieczne: toluen, rozpuszczalniki oraz benzyna ekstrakcyjna.
Pomieszczenie wytwarzania roztworu mieszanki gumowej oraz magazyn materiałów
niebezpiecznych nie są miejscami stałej pracy. Pomieszczenia należy rozdzielić ścianą
żelbetową gr. 25 cm pełniącą rolę ściany odpornej na parcie (15 kN/m). Wysokość pom. w
świetle 2,5 m.

C. Wartownia

Jest to wydzielony budynek pomocniczy, składający się z 2 odrębnych pomieszczeń:
•  pomieszczenia wartowników,
•  toalety.

transport zewnętrzny i zagospodarowanie odpadów

Dostawy realizowane będą poprzez zewnętrzną spedycję samochodami ciężarowymi TIR 20ft, odbiór
samochód ciężarowy dł. ok. 10m. Przyjęcie towaru (elementów metalowych, płótna i kordu) oraz
wysyłka gotowych zestawów amortyzujących do klienta odbywa się wewnątrz hali w części
magazynowej. Przewidywane natężenie transportu ciężarowego � 8 samochodów dziennie: 5
samochodów z surowcami (guma, rozpuszczalniki, wypełniacze), 2 samochody z produktem gotowym,
1 samochód z odpadami. Rozładunek i załadunek jednego samochodu zajmuje ok. 1 godziny.
Samochody będą rozładowywane za pomocą wózka widłowego.

Powstałe odpady będą podlegać sortowaniu i umieszczane będą w osobnych kontenerach dla
każdego rodzaju odpadów. Wyspecjalizowana firma zapewni wywóz i utylizację w miejscu do tego
przeznaczonym.

zagospodarowanie działki
Na terenie działki należy zapewnić dojazd do budynku prod.-mag., budynku magazynu materiałów
niebezpiecznych z placami manewrowym i podjazdami ekspedycyjnymi. Rozładunek i załadunek
samochodów odbywa się wewnątrz hali, nie ma więc konieczności różnicowania poziomów hali i placu
manewrowego.

Od strony części administracyjno socjalnej należy zlokalizować parking dla samochodów osobowych,
wiatę na rowery i plac przed głównymi wejściem. Na terenie działki należy przewidzieć dodatkowo:

•  utwardzony placu do gromadzenia odpadów w kontenerach ok. 150 m2

•  stojak magazynowy dla butli z gazem przyległy do ściany bud. prod-mag ok. 12 m2

(zadaszony, ściany przewiewne, z siatki ogrodzeniowej itp.)



•  ziemny zbiornik na wodę p.poż. ok. 325 m3 z placem do zawracania dla pojazdów straży
pożarnej 20×20 m.

5. program funkcjonalny:
A. Budynek produkcyjny

pomieszczenie powierzchnia użytkowa
w m2

komentarz

część produkcyjna
hala produkcyjna 3200 jednoprzestrzenna,

część hali obsługiwana przez
suwnicę (w strefie maszyn
wulkanizacyjnych, ok. 50%
powierzchni hali),
wysokość w świetle min. 8,0 m.
Poziom szyny suwnicy: 6,0 m.

pomieszczenie malowania 150 wydzielone w hali produkcyjnej,
magazyn linki stalowej (kordu) 50 wydzielone w hali produkcyjnej,

z odrębną stacją klimatyczną na
dachu!

magazyn surowców i półproduktów 1600 wysokość magazynowania � 3m,
magazynowanie na paletach i na
regałach, 2 śluzy dostawcze dla
samochodów TIR długość 20 ft

magazyn produktów gotowych 1600 magazynowanie na paletach,
załadunek za pomoca wózków
widłowych
sposób rozładunku do zaproponowania w
ramach koncepcji projektowej (dok
załadunkowy, miejsce postojowe samochodu
wewnątrz magazynu, ew. inne)

warsztat z magazynem części
zamiennych

80 przestrzeń wydzielona ścianami

biuro produkcji 55 charakter biurowy
pom. kontroli jakości 80 charakter biurowy
magazyn podręczny 50
spedycja 150 przyjęcie komponentów używanych

przy montażu i wysyłka gotowych
wyrobów

część techniczna
trafostacja z rozdzielną elektryczną 100 2 komory na transformatory (4x5 m)

wyposażone w wrota zewnętrzne z
możliwością dojazdu oraz 2
rozdzielnie: niskiego i średniego
napięcia.

kotłownia 100 przestrzeń wydzielona ścianami,
wyposażona w drzwi zewnętrzne

hydroforownia 35 przestrzeń wydzielona ścianami
stacja pomp zimna 25 przestrzeń wydzielona ścianami
toalety dla pracowników produkcyjnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy
część administracyjna
hall wejściowy 100 z recepcją
pomieszczenie ochrony 40 zaplecze dla straży przemysłowej
biura 150 podział na indywidualne pokoje

pracownicze,
gabinet dyrektora 25 połączony z sekretariatem
biuro zarządu 25 połączony z sekretariatem
sekretariat 30
sala konferencyjna 60 w pobliżu biur dyrekcji



należy przewidzieć możliwość
podziału

archiwum 25
serwerownia 10
ksero 5
pomieszczenie socjalne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy
pokój wypoczynkowy 10
komunikacja wynikowo w zależności od przyjętej koncepcji

przestrzennej
część socjalna pracowników produkcyjnych
toalety zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy
szatnie dla pracowników
produkcyjnych
umywalnie dla pracowników
produkcyjnych
natryski dla pracowników
produkcyjnych
śniadalnia dla pracowników
produkcyjnych

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy

stołówka zależna wraz z zapleczem
wydawalnia posiłków 15 2 ciągi wydawania po 3 m długości
sala konsumpcyjna zależnie od ilości

miejsc
konsumpcyjnych

ilość miejsc konsumpcyjnych należy
ustalić na podstawie ilości
pracowników zakładu

zmywalnia naczyń stołowych 10
pomieszczenie na odpadki 3
przyjmowanie i ekspedycja
pojemników

10

zmywalnia pojemników 10
kuchnia 40
magazyn podręczny (chłodnia) 10
pomieszczenia higieniczno sanitarne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy
pokój kierownika stołówki 5
komunikacja zaplecza wynikowo

B. magazyn materiałów niebezpiecznych
pomieszczenie powierzchnia użytkowa

w m2
komentarz

pomieszczenie wytwarzania roztworu
mieszanki gumowej

20 zagrożone wybuchem

magazyn materiałów niebezpiecznych 20

C. wartownia główna
pomieszczenie powierzchnia użytkowa

w m2
komentarz

pom. wartowni z węzłem WC 28
toaleta 8

6. praca i zatrudnienie
W projekcie należy uwzględnić następujące zatrudnienie:
W części produkcyjnej 180 osób (w tym 80% mężczyzn, najliczniejsza zmiana � 48 m i 12 kobiet).
Praca odbywa się na trzy zmiany. Dla 80% pracowników należy zapewnić szatnię przepustową, dla
20% podstawową.
W części administracyjnej 40 osób (w tym 70% kobiet). Praca na jedną zmianę.
W stołówce 6 osób (kobiety). Praca na jedną zmianę.



7. założenia konstrukcyjne
Rozpiętość elementów konstrukcyjnych powinna umożliwić lokalizację linii technologicznej o
szerokości 18 m netto. Wysokość hali w świetle konstrukcji min 8,00 m (6,00 � poziom główki szyny
suwnicy). W części biurowej jako alternatywne można zaproponować rozwiązanie umożliwiające
swobodne kształtowanie przestrzeni biurowych, pod warunkiem podania dyspozycji lokalizacji
stanowisk pracy.

opracowanie:
Marcin Brzezicki na podstawie realnych wytycznych projektowych
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