
K-6, Zespół Projektowania Budowli Przemysłowych, Wrocław, luty 2020r. 
Temat pracy kursowej dla studentów  studiów I st. (wyłącznie dla celów dydaktycznych) 
z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne 2 – Uniwersalne Zakłady Produkcyjne. 

 
MANUFAKTURA CUKRU BRĄZOWEGO. 
 
Lokalizacja: wieś 
Kategoria: manufaktura i  dom kultury 
Powierzchnia netto: 1890,0 m2 
 
Wieś znajduje się w dolnym biegu  rzeki Odry. Region jest ważny dla uprawy buraka  cukrowego i 
produkcji brązowego cukru, który jest także głównym źródłem dochodów wioski. 
 
Nowy budynek manufaktury znajduje się na skraju wsi, przy przejściu na pola wykorzystywane w 
rolnictwie i zastępuje pracownie rzemieślnicze, które dotychczas były źródłem dochodów i 
zatrudnienie na wsi. Budynek składa się z kilku elementów, które spełniają różne funkcje i są 
połączone ze sobą korytarzami. Całkowicie przejrzysty-przeszklony parter łączy strefy robocze z 
polami i sąsiadującą strukturą wiejską. 
 
Główna sala z kotłami do produkcji melasy jest jednak aktywnie wykorzystywana do produkcji cukru 
tylko w trzech miesiącach zimowych od października do grudnia. Dlatego ważne jest zaprojektowanie 
budynku w taki sposób, aby społeczność wiejska mogła go wykorzystać do innych działań. Starsi 
mieszkańcy mogą się przykładowo spotykać  w ciągu dnia na kawę ,  a lokalny teatr i kółko gospodyń 
wiejskich  może  dawać  występy wieczorem. Dzięki temu powstaje nowe życie społeczno-kulturalne, 
które pomaga w ponownym zdefiniowaniu swojej tożsamości (zamiast tradycyjnej „karczmy” 
wiejskiej). 
 
Przejrzystość między różnymi elementami budynku i niezakłócony widok procesów związanych z 
produkcją brązowego cukru sprawiają, że budynek może być również  atrakcją dla zwiedzających. 
Materiały takie jak  cegła, konstrukcja stalowa, szkło i blacha falista tworzy manufakturę , która 
uwzględnia kulturowe i regionalne tradycje  społeczności wiejskiej. 
 
Jako wyraz współczesnej produkcji i jako miejsce spotkań towarzyskich i przestrzeń dla kultury, 
architektura kształtuje społeczność społeczną we wsi w sposób zrównoważony. Tutaj koncepcja 
własnej wioski nabiera nowej formy poza tradycyjnymi formami przestrzennymi. 
PROGRAM: 
Strefa wejściowa: 
  - hol  50 m2 
  - toalety ( wg norm) 
  - biura 40 m2 ( 6 pracowników ) 
  - szatnie dla pracowników produkcyjnych ( 26 osób na 1 zmianę, wg norm) 
Strefa kultury: 
  - przestrzeń wystawowo- widowiskowa 400 m2 
  - klubo-kawiarnia 100 m2 
  - sprzedaż i reklama wyrobów 60 m2 
  - ogród zimowy 150 m2 
  - toalety ( wg norm dla 60 osób) 
Strefa produkcyjno-magazynowo-techniczna: 
  - hala produkcji cukru 600 m2 
  - suszarnia  100 m2 
  - magazyn 100 m2 
  - pakowalnia  60 m2 



  - narzędziownia 60 m2 
  - wentylatornia, pomieszczenia techniczne 100 m2 
 
ZAKRES ODDANIA:  
1. Zagospodarowanie terenu 1:250, Orientacja 1:2000 
2. Rzuty  wszystkich kondygnacji oraz dachu  1:200  
3. Elewacje    1:200 
4. Przekroje   1:200 
5. Aksonometria  - program i cyrkulacja ( komunikacja) 
6. Konfiguracja przestrzenna -  strefa administracji i zaplecza  
7. Konfiguracja przestrzenna -strefa  produkcji i magazynowania 
8. Konfiguracja przestrzenna - teren rekreacyjny  i ścieżka edukacyjna 
9. Analiza przestrzenna 
10. Aksonometria konstrukcji 1:100 
11. Detal 1:20 
 
 
 Opracował: Bogusław Wowrzeczka 
 
 

 
SCHEMAT FUNKCJONALNY 
 



 

 
PRZYKŁADOWY PROCES PRODUKCJI 
 
FAZY PROCESU  TECHNOLOGICZNEGO   PRODUKCJI  CUKRU  
 
GŁÓWNA LINIA TECHNOLOGICZNA 
1.     Przyjęcie surowca 
2.     Przygotowanie surowca do przerobu 
 
SUROWNIA  
3.     Otrzymywanie soku 
4.     Oczyszczanie soku 
5.     Filtracja 
6.     Zagęszczanie soku 
 
PRODUKTOWNIA 
7.     Krystalizacja cukru 
8.     Wirowanie cukru 
9.     Klarowanie i afinacja mączek 
10.   Suszenie cukru 
 
 


