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T06. Wertykalna fabryka elektroniczna  
(fabryka jako dobry sąsiad – urban production) 

1. Lokalizacja  

Przewidywana lokalizacja w ścisłej zabudowie miejskiej, jako część kwartału lub w zabudowie 
plombowej. Sugerowana zabudowa wielokondygnacyjna, ze stropami o wysokiej wytrzymałości. 
Dostawy transportem małogabarytowym lub za pośrednictwem firm kurierskich (możliwość dostawy 
produktów bezpośrednio do klientów np. dronem). W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się wyłącznie 
parking dla dostawców. Uwaga! zakłada się, że pełnosprawni pracownicy dojeżdżają się komunikacją 
publiczną. 

Obiekt produkcyjny w tkance ścisłej zabudowy nie oddziałujący negatywnie na otoczenie. Bliskość 
miejsca pracy i miejsca zamieszkania. Zasada zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, 
zapobieganie rozpraszaniu zabudowy, które to zjawisko przyczynia się do zwiększenia ruchu.  

2. Program funkcjonalny 

Fabryka dostarcza krótkich serii produktów elektronicznych (smartfony, smart watche, tablety, konsole 
do gier), składanych z elementów dostarczanych z zewnątrz na zamówienie klientów instytucjonalnych 
lub na zamówienia indywidualne. Ze względu na niewielkie gabaryty części transport surowców 
(komponentów elektronicznych) i produktów gotowych odbywa się transportem małogabarytowym. 
Istotną częścią fabryki jest showroom – salon znajdujący się w przyziemiu, służący prezentacji 
wachlarza dostępnych produktów indywidualnym klientom, tam odbywa się także procedura 
zamówienia produktu. Sprzedaż i zamawianie produktów prowadzone są także przez stronę 
internetową. Istotną strefą jest strefa testowa, gdzie możliwe jest testowanie przygotowywanych 
produktów albo przez niezależnych testerów, albo przez ich przyszłych użytkowników, zawiera ona 
strefę do testów akustycznych i wizualnych. Możliwe jest rozgrywanie turniejów gier, stąd sugerowane 
połączenie z salą konferencyjną.  

Surowce są dostarczane do bufora magazynowego znajdującego się na parterze, a następnie 
transportem pionowym dostarczane na kondygnacje na których odbywa się produkcja. Po złożeniu 
elementy elektroniczne są testowanie w dziale kontroli jakości i przekazywane do działu wysyłki. Dział 
wysyłki przygotowuje elementy do wysyłki transportem kołowym (na parterze – firmy kurierskie itp.) 
lub do wysyłki dronem, lądowisko na dachu budynku.  

3. Zatrudnienie 

W części biurowej 50 os, części laboratoryjnej 25 os. (szatnie podstawowe D/M) , w części produkcyjnej 
100 os na dwie zmiany (szatnie przepustowe). 

4. Szczegółowy program funkcjonalny: 

l.p. funkcja powierzchnia (m2) uwagi 

Sprzedaż i składanie zamówień 

1 Sklep – salon sprzedaży 200 na parterze, przylegający do 
ciągu pieszego, witryna 

2 Zaplecze soc. prac. sklepy  wg. przepisów 

Strefa testowa 

3 Pomieszczenia do testów akustycznych 100 4x25 odpowiednio izolowane 

4 Pomieszczenia do testów wizualnych 100 4x25 

5 Pomieszczenia dla cateringu   
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6 Zaplecze soc. strefy testowej  wg. przepisów 

Badania i Rozwój (R&D),  
7 Administracja 100 4 x 25 m2 

8 Serwerownia 20  

9 Dział opracowania nowych produktów  100 na najwyższej kondygnacji 

10 Sala konferencyjna  100 na najwyższej kondygnacji 
lub przylegająca do strefy 
testowej 

Część produkcyjna 

11 Hala montażu 800 
 

powierzchnia produkcyjna na 
kilku kondygnacjach, 
konieczny transport pionowy 

12 Hala produkcji obwodów drukowanych 800 podwyższone wymogi 
higieniczne 

13 Bufor magazynowy  200 on-time delivery 
Skoordynowane dostawy na 
czas eliminujące konieczność 
magazynowania. Parter od 
strony zaplecza 

Pomieszczenia socjalne 

14 Szatnie, WC, jadalnie  wg. przepisów, zgodnie ze 
schematem zatrudnienia 

Pomieszczenia techniczne 
15 Węzeł cieplny 50 dostawa ciepła z sieci 

miejskiej 

16 Wentylatornia 100 wys. min. 2,5 lub na dachu 

17 Rozdzielnia niskiego napięcia 20 dwie komory + RNN 

18 Serwerownia do przechowywania 
danych 

50  

5. Technologia produkcji  

Technologia jest typowa dla produkcji tzw. elektroniki użytkowej (tzw. Chip-on-board). W zakładzie 
wykonywanie są płytki obwodów drukowanych (1 linia produkcyjna), następnie na osadzane są 
elementy elektroniczne (układy scalone, mikroprocesory, kondensatory, rezystory). Końcowym etapie 
produkcji wykorzystuje się linię od tzw. lutowanie przepływowego, gdzie przygotowane płytki z 
osadzonymi podzespołami są na krótki czas (rzędu kilku sekund) zanurzane w wannie z płynną cyną. 
Następnie dokonuje się ręcznego montażu pozostałych podzespołów, zamyka produkty w obudowy 
(dostarczane z zewnątrz) i przekazuje do wysyłki.  
Student/tka może zaproponować inną technologię, której rozwój w przyszłości jest prawdopodobny.  

6. Zasilanie w energię odnawialną 

Założenie samowystarczalności energetycznej i zamkniętego obiegu surowców (ew. dążenie do 
osiągnięcia takiego obiegu surowców). Wykorzystanie pomp ciepła, kolektorów, baterii słonecznych itp. 

7. Park maszynowy 

Przykładowe urządzenia wykorzystywane w zakładzie pokazane są poniżej łącznie z informacją o ich 
gabarytach (Uwaga! Postęp techniczny powoduje zmniejszenie rozmiaru i energochłonności produkcji, 
proszę weryfikować i aktualizować informacje) – proszę myśleć przyszłościowo!  
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linia do produkcji obwodów drukowanych 

1,5 × 6,9 × 1,45 m 
linia do osadzania elementów elektronicznych  

2,6 × 1,8 × 2,3 m 

 

 

maszyna do lutowania przepływowego 
3,1 x 1,3 x 1,6 m 

 

8. Zakres oddania projektu 

Projekt składa się z dwóch części:  

• rysunkowej (1:200, A3, PZT, standardowe rzuty, przekroje, elewacje), 
▪ orientacja 1:1000,  
▪ PZT 1:500, 
▪ wszystkie rzuty (w tym rzut dachu) 1:200 
▪ przekroje w liczbie umożliwiającej wyjaśnienie koncepcji arch. (min. 2) 1:200,  
▪ wszystkie elewacje (min .4), 
▪ wizualizacje, perspektywy z poziomu człowieka 

• prezentacyjnej – student przygotowuje 2 prezentacje (Power Point, PDF, itp. dostępny 
rzutnik do wyświetlania, ograniczony czas trwania prezentacji 5-7 minut, również może 
być zależny od liczby projektów w grupie):  

▪ I prezentacja odbywa się na 4. zajęciach (to tak jakby pierwsze oddanie, 
student prezentuje manuskrypt i planszę ideową, dopuszczenie do dalszej 
pracy na zajęciach + publiczna dyskusja),  

▪ II prezentacja odbywa się na ostatnich zajęciach, równocześnie następuje 
obowiązkowe wywieszenie część papierowej projektu. 
Wskazane/obowiązkowe, aby II prezentacja zawierała pokaz wirtualnego 
modelu 3D proponowanego rozwiązania (animacja lub prezentacja w czasie 
rzeczywistym).  

 
 


