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Zespół Dydaktyczny Architektury Budowli Przemysłowych                           Wrocław, październik 2015 r. 
 
[temat wyłącznie dla celów dydaktycznych] 

LASEROWE CIĘCIE BLACH - PROGRAM UŻYTKOWY  

Zakład zajmuje się cięciem laserowym blach metalowych o zróżnicowanych grubościach i składzie chemicznym 
metalu. Elementy wykrojone stanowią półprodukt do dalszego montażu w celu uzyskania wyrobu finalnego. Część w/w 
elementów wykonywana jest w systemie zleceniowym i ekspediowana do zamawiających w formie półproduktu do dalszego 
przetworzenia a część wykorzystana jest na terenie zakładu.  Zatrudnienie w zakładzie to około 60-70 osób z których 40-50 
osób to pracownicy produkcyjni a 20 osób to pracownicy biurowi (w tym około 12 osób to pracownicy biura projektowego).   

Zakład tworzą następujące strefy funkcjonalne: 

1. STREFA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA  (PU = ~4000 m2) 

w tym: 
1.1.  magazyn główny (materiał wsadowy, półprodukty i wyroby finalne do ekspedycji składowane w systemie   

regałowym) [wysokość hali min. 9,0 m]; 
1.2.  obróbka laserowa i cięcie plazmowego (plotery laserowe 4-5 szt), [wysokość hali min. 9,0 m];;     
1.3.  składowanie czasowe (materiał wsadowy - blacha na regałach, odpad do kontenerów, półprodukt na regałach); 
1.4.  montażownia (gilotyny, prasy krawędziowe, zaginarki) [wysokość hali min. 9,0 m];;   
1.5.  gazy techniczne w stanie ciekłym tlen (10T) i azot (20T) z parownicami (LINDE) [wysokość hali min. 6,0 m]; 
Strefa produkcyjna obsługiwana przez układ suwnic o udźwigi 5T oraz wózki widłowe powinna dawać możliwość 
wewnętrznego rozładowania jak i załadowania ciągnika siodłowego zarówno przez jedną z suwnic jak i wózki widłowe. 

  

2. STREFA BIUROWO-SOCJALNA (PU = ~540 m2) 

L.p.                 Nazwa pomieszczenia  Pow. [m.2] 

 Hall  50 
 Recepcja-portiernia  10 
 Szatnia kobiet Zgodnie z przepisami 20 
 Węzeł sanitarny z umywalnią kobiet Zgodnie z przepisami 10 
 Szatnia mężczyzn Zgodnie z przepisami 40 
 Węzeł sanitarny z umywalnią mężczyzn Zgodnie z przepisami 15 
 Pomieszczenie śniadań Zgodnie z przepisami 40 
 Kotłownia Wysokość min. H=3,6 m 15 
 Sekretariat   10 
 Biuro kierownika zakładu  15 
 Biuro szefa produkcji  150 
 Pokój odpraw i narad   15 
 Pomieszczenie biurowe  12 
 Pomieszczenie biurowe  12 
 Pomieszczenie biurowe  12 
 Pracownia projektowa  70 
 Księgowość  20 
 Archiwum księgowości  8 
 Węzeł sanitarny mężczyzn  8 
 Węzeł sanitarny kobiet  5 

Razem P.U.    537 
 

 

• ZAKRES ODDANIA KOŃCOWEGO PROJEKTU KURSOWEGO 
Plansze projektowe (pożądany format A3 w układzie poziomym). 
1) orientacja (1:2000), zagospodarowanie terenu 1:500,  
2) rzut parteru 1:200 (możliwość opracowania – 1:100 części socjalnej),  
3) rzut pozostałych kondygnacji 1:200 (jeśli występują),  
4) rzut dachu 1:200,  
5) przekroje (w ilości odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 2) 1:200,  
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6) elewacje (w ilości odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 4) 1:200, 
7) fragment elewacji (10 m.b.) 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 powyższych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być uzgodniona i 
zaakceptowana przez prowadzącego adiunkta. 
 

Zawartość części archiwalnej - płyta CD  i formatki A4. 
Płyta ma zawierać pliki z planszami projektowymi – formaty: dwg, pdf, jpg. 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 
 
 
Przygotował: dr inż. arch. Ryszard Włosowicz  
 


