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K-6, Zespół Projektowania Budowli Przemysłowych, Wrocław, październik 2018 r. 
Temat pracy kursowej dla studentów  studiów I st. (wyłącznie dla celów dydaktycznych) 
z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne 2 – Uniwersalne Zakłady Produkcyjne.  

 

 
Centrum przetwarzania danych (Data Centre) 
 
 

I. Charakterystyka obiektu 
Centrum przetwarzania danych to budynek przeznaczony do przechowywania działającej infrastruktury 

informatycznej: serwerów, urządzeń przechowywania danych (storage) oraz infrastruktury sieciowej. Dane są 
powierzane do przechowania przez instytucje i osoby prywatne.  

Centra danych zawierają infrastrukturę techniczną, mechanizmy i procedury zwiększające bezpieczeństwo i 
ciągłość działania serwerów, taką jak: redundancja serwerów, elementów sieciowych i dysków, systemy wentylacji i 
chłodzenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe i kontrolę wstępu. Ze względu na znacznie przepływu danych we 
współczesnym świecie, centrum przetwarzania danych zyskuje rangę obiektu strategicznego dla funkcjonowania 
państwa. W związku z tym wymaga adekwatnych środków ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa. 

Obiekt zlokalizowany jest na przedmieściu, na działce umożliwiającej rozbudowę, z możliwością zapewnienia 
zasilania z dwóch niezależnych linii zasilających.  

W obiekcie pracuje 85 osób w systemie trzy zmianowym (60 prac. biurowych i 25 prac. technicznych). I zmiana 
- 30 osób, w tym 10 wykonuje prace brudzące, II zmiana - 30 osób, w tym 10 wykonuje prace brudzące, III zmiana 
(nocna) - 25 osób dyżurowo, w tym 5 wykonuje prace brudzące. Obsługa pracowników wykonujących prace brudzące 
przez szatnie przepustowe dla 25 osób. Należy zapewnić w sumie 50 szafek (25 w szatni odzieży własnej i 25 w szatni 
odzieży roboczej podzielone 80%/20% płciami M/K).  

 
II. Zagospodarowanie terenu 

Orientacyjna powierzchnia działki budowlanej 1,0-1,2 ha.  
Układ urbanistyczny projektowanego obiektu należy dostosować do istniejących warunków terenowych. 

Należy zaproponować optymalne wykorzystanie i zagospodarowanie działki, a także właściwe wkomponowanie całego 
założenia w otoczenie. Dojazd do obiektu musi być zapewniony drogą publiczną. Na terenie należy zapewnić parking dla 
30 samochodów osobowych pracowników i 10 dla gości. W części zaplecza należy uwzględnić plac manewrowy i 
dostawczy dla samochodów TIR, a także podjazd pod zadaszenie dla kontenerów na odpady. Na zewnątrz budynku, 
przy ścianie hali przylegającej do klimatyzatorni należy zarezerwować miejsce pod zewnętrzne jednostki chłodnicze oraz 
4 spalinowe generatory energii elektrycznej o wym. 6×12 m. Na całym terenie należy przewidzieć układ wewnętrznych 
dróg dojazdowych i dróg pieszych. 
 
III. Założenia funkcjonalno-przestrzenne 

Ze względów organizacyjnych w projektowanym obiekcie występują następujące części funkcjonalne: 
1. Zespół serwerowni. Zasadniczy element założenia (o wys. w świetle min. 4,50 m), w którym odbywa się 

przetwarzanie danych. Każdy z dwóch zespołów składa się z serwerowni właściwej, śluzy powietrznej, 
magazynu, oraz pomieszczenia przyłącza światłowodu. Dla obu zespołów przewidziane jest jedno 
pomieszczenie do przeprowadzania wstępnych testów sprzętu tzw. burn-in room. Hale nie wymagają 
doświetlenia światłem dziennym. Hale serwerowni wymaga zaprojektowania systemu podniesionej podłogi, 
pod którą prowadzone są kanały kablowe i kable. Uwaga! Obie hale wymagają zaprojektowania obejścia 
technologicznego szerokości 2,80 m.  

2. Zespół zasilania. Do każdego z zespołów serwerowni przewidziane są dwa pomieszczania rozdzielni oraz jedno 
pomieszczenie UPS/akumulatorownia.  

3. Zespół klimatyzacyjny. Serwery pracując wytwarzają duże ilości odpadowego ciepła, które musi być usuwane. 
Obecnie przyjęty system polega na wyznaczeniu tzw. gorących i chłodnych alejek oraz na wykorzystaniu 
grawitacyjnego ruchu powietrza. Chłodnie powietrze dostarczane jest do przestrzeni pod podłogą i następnie 
do tzw. chłodnych alejek, następnie przepływa „przez” rzędy szaf serwerów do tzw. gorących alejek i następnie 
jest usuwane spod sufitu do klimatyzatorni w celu jego schłodzenia (Rys. 1). Koncepcja wykorzystania ciepła 
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odpadowego może być jednym z elementów propozycji projektowej. Klimatyzatornia centralna zawiera 8 
central klimatyzacyjnych, 6 pracujących na stałe – 2 rezerwowe.  

Rys. 1. Schemat chodzenia w serwerowni 

4. Zespół gaśniczy. W serwerowniach na wypadek pożaru stosuje się hybrydowe systemy p.poż. Ze względu na 
instalację eklektyczną bardzo często wykorzystuje się to tego celu tzw. instalacje zamgławiania, które 
wytwarzają mgłę wodną, a nie zalewają obszar wodą. Mgła odcina dostęp powietrza i schładza obszar 
wystąpienia pożaru. System składa się ze stacji pomp wysokiego ciśnienia (ok. 140 bar), orurowania i zbiornika 
na wodę. Dostępne są również systemy, które odcinają dostęp tlenu. Gaszenie pożarów gazami obojętnymi 
polega na wypełnieniu gazem gaśniczym całej kubatury pomieszczenia chronionego tak, aby ten wyparł z 
powietrza zawarty w nim tlen – który jest niezbędny do kontynuowania procesu spalania. Obecnie najczęściej 
stosuje się gaz INERGEN® - mieszaninę 52% azotu, 40% argonu i 8% CO2 lub NovecTM 1230. Dla potrzeb tych 
instalacji należy zarezerwować osobne pomieszczenia wg programu.  

5. Zespół magazynowo-logistyczny. Zespół logistyczny (dok załadunkowy dla 2 samochodów typu TIR) 
wykorzystywany jest gównie do odbioru transportów sprzętu. Przy doku znajduje się klimatyzowany magazyn 
na sprzęt. Transport wewnętrzny odbywa się za pomocą ręcznych wózków paletowych.  

6. Zespół biurowy – zaplecze administracyjne składa się z 3 pokoi biurowych oraz centralnej sterowni dla 10 os. 
Praca na 3 zmiany po 20 os., obsługa serwerowni jest całodobowa, ponieważ usługi są świadczone w systemie 
24/7, łącznie z infolinią dla klientów.  

7. Część higieniczno-socjalna – składająca się z wydzielonej części zaplecza socjalnego dla 25 pracowników 
pracujących w systemie trzyzmianowym. Szatnię przepustową należy zaprojektować dla 25 osób na 1, 2 i 3 
zmianie, które wykonują prace brudzące (konserwatorzy, elektrycy, mechanicy, monterzy, obsługa doku 
załadunkowego, gospodarz terenu, ekipa sprzątająca). W liczbie 25 osób znajduje się 20% kobiet. Zespół składa 
się z szatni odzieży własnej (odzież wierzchnia, obuwie), szatni odzieży roboczej (fartuchy, kombinezony 
robocze), umywalni (prysznice), bloku WC oraz miejsca do spożywania posiłków (dopuszcza się, zależnie od 
przyjętego rozwiązania, sytuowanie zespołu socjalnego w poziomie pierwszego piętra lub w piwnicy). 

8. Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych obejmujący min. kotłownię na olej opałowy, wentylatornię 
pomieszczeń załogi (możliwość umieszczenia na dachu budynku – osobna niż klimatyzatornia centralna 
serwerowni), magazyn gospodarczy itp. 

 
IV. Program użytkowy 
l.p.  pow. m2 uwagi: 

 Zespół serwerowni:  

1 Serwerownia właściwa  1800 dwa pomieszczenia po 900 m2  

rozpiętość 25 m, wysokość w świetle 4,5 m,  
podniesiona podłoga wys. 80 cm, 
obejście 2,80 m. szer. 

2 Śluza powietrzna  10  dwa pomieszczenia po 5 m2, wysokość jak serwerownia  

3 Przyłącze światłowodu 90 dwa pomieszczenia po 45 m2, wysokość jak serwerownia  

4 Magazyn 90 dwa pomieszczenia po 45 m2, wysokość jak serwerownia   

5 Burn-in room 45  jedno pomieszczenie wspólne, testowanie sprzętu przed 
montażem, , wysokość jak serwerownia   

 Zespół zasilania:  

6 Rozdzielnia  600 4 osobne pomieszczenia po 150 m2  
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7 Akumulatorownia 300  2 pomieszczenia po 150 m2  

 Wspólny zespół klimatyzacyjny:   

8 Klimatyzatornia centralna serwerowni 450 Klimatyzatornia powinna przylegać do ściany zewnętrznej. 
Przy ścianie od zewnątrz należy zlokalizować zewnętrzne 
jednostki schładzające tzw. chillery, w sumie min. 150 m2 oraz 
agregaty prądotwórcze, kontenerowe. 

 Zespół gaśniczy:   

9 Pomieszczenie na pompy wody + zbiornik 50 w zależności od przyjętego rozwiązania 

10 Pomieszczenia na butle z gazem gaśniczym 50 w zależności od przyjętego rozwiązania 

11 Sterownia zespołu gaśniczego 15  

 Zespół magazynowo-logistyczny:   

12 Dok załadunkowy 80 2 doki zadaszone dla samochodów typu TIR 

13 Pakowalnia 50  

14 Magazyn klimatyzowany 240 klimatyzowany, wysokość jak serwerownia lub wyższy  

15 Pomieszczenie magazyniera 15  

 Zespół socjalny:  

16 Szatnie przepustowe dla 25 os.  wg norm I i II zmiana po 10 os. prace brudzące, III zmiana 5 os. prace 
brudzące, wymagana szatnia przepustowa dla 25 os.  

17 Jadalnia typ 1 wg norm  

18 Sanitariaty  wg norm  

 Zespół biurowy (20 os. na zmianę, 20 os, zmiana nocna):  

19 3 pokoje biurowe 60 3 pom. po 20 m2 

20 Centralna sterownia serwerowni 100 10 os. na stanowiskach pracy typu wyspowego 

21 Sala konferencyjna 40 dla ok. 30 os.  

22 Zespól socjalny dla biur wg norm dla 20 os. na zmianie 

23 Ochrona  20  

 Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych:  

24 Kotłownia na olej opałowy 20 możliwość wykorzystania ciepła z serwerowni odpadowego 
do ogrzewania budynku 

25 Wentylatornia  60 dla części biurowej i sanitarnej 

26 Magazyn gospodarczy 20  

 Boks na odpady (kontenery zewnętrzne) 100 dostęp z zewnątrz, kontener jest obsługiwany przez 
odpowiedni transport ciężarowy, samochód podjeżdża tyłem 

 suma: 4305  

Uwaga: Dopuszcza się modyfikację programu w zależności od przyjętej koncepcji (wymagana jest akceptacja prowadzącego adiunkta). 

 
V. Schemat powiązań funkcjonalnych serwerowni: 
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VI. Przykłady urządzeń transportowych:  
Wózek ręczny paletowy (transp. wewn.)   

 

  

dł. 1,2 m, szer. 0,5 m, wys. 1,0 m   

 

VII. Elementy zagospodarowania terenu. 
1. Zespół kubaturowy obiektów data center. 
2. Parking dla samochodów osobowych pracowników 30 stanowisk (załoga) + 10 goście.  
3. Plac manewrowy i dostawczy (manewrowanie samochodów o gabarytach TIR). 
4. Zadaszenie na kontenery na odpady (obsługa od placu manewrowego). 
5. Ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne, zieleń, chodniki i place piesze, elementy małej architektury, akcenty reklamowe 

itp. 

VIII. Zakres opracowania (plansze proj. + część archiwalna). 
 

 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 lub 1:20 do 

decyzji prowadzącego, 
7. perspektywa zakładu z lotu ptaka lub aksonometria całości, 
8. 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 w technice wektor + podłożony kolor nie zasłaniający elementów 
wektorowych). 
 
Ewentualna zmiana powyższych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być uzgodniona i 
zaakceptowana przez prowadzącego adiunkta.  
 

 Część archiwalna - 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 Marcin Brzezicki 

 


