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Spis zawartości projektu: 

1. Część opisowa (Zawartość wedle spisu treści na str. 7) 

2. Część rysunkowa: 

1) T02.WTS.R.01 – Obszar wymiany odeskowania sceny – poziom 0 
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1. Podstawa opracowania 

1.1. Podstawa formalna 

[1] Umowa nr 332/02/07 zawarta w dniu 2017-06-29 w Poznaniu między Teatrem Wielkim 

im. St. Moniuszki w Poznaniu a Pracownią Akustyczną Kozłowski sp.j. na wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława 

Moniuszki w ramach zadania: „modernizacja sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki” 

1.2. Podstawa merytoryczna 

[2] Podkłady architektoniczne. 

[3] Koncepcji renowacji technologicznych systemów sceny firmy BlueNode GmbH 

[4] Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia międzybranżowe. 

[5] Literatura techniczna oraz doświadczenie zawodowe projektantów. 

[6] Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora. 

[7] Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem. 

[8] Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_WE. 

[9] Dyrektywa EMC - 2004_108_WE. 

[10] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. z dnia 28 grudnia 

2005r.). 

[11] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 

września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk 

(Dz.U. nr 184). 

Projekt jest w pełni zgodny z odpowiednimi zasadami opisanymi w poniższych przepisach: 

[12] DIN 56950 – technologia widowiskowa –instalacje mechaniczne, część 1 – bezpieczeństwo, 

wymagania i kontrole. 
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2. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt koncepcyjny modernizacji systemu technologii sceny w Teatrze 

Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Modernizacja obejmuje wykonanie nowego pokrycia 

stolarskiego nieruchomej powierzchni sceny i platform dwupoziomowych zapadni, dostarczenie 

okotarowania oraz wykonanie niezbędnych konstrukcji technologicznych umożliwiających instalację 

urządzeń mechaniki sceny. 

Modernizacja, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, ma na celu przystosowanie sceny 

widowiskowej Teatru do realizacji przedsięwzięć artystycznych takich jak: 

• Opera i operetka 

• Spektakl teatralny 

• Balet 
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3. Ogólne założenia modernizacji technologii sceny 

W ramach ogólnie rozumianej technologii sceny projekt zakłada wykonanie w całości nowego pokrycia 

stolarskiego powierzchni sceny włącznie z podłogą przyległych kieszeni oraz platformami zapadni, w 

przypadku zapadni sceny wymianie podlegają podłogi każdego z dwóch poziomów. 

Projekt modernizacji technologii sceny zakłada wykonanie dedykowanych konstrukcji umożliwiających 

montaż urządzeń mechaniki sceny w obszarze zascenia i proscenium. 

Realizacja projektu wymaga również dostarczenia dwóch kompletów okotarowania pozwalających na 

klasyczne przygotowanie sceny do pełnienia swojej funkcji. Okotarowanie pozwoli na kreowanie 

przestrzeni sceny w klasycznym kolorze czarnym i mniej standardowym, białym. 

Z uwagi na fakt iż niniejsze opracowanie stanowi jedynie część projektu modernizacji Teatru Wielkiego 

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, należy mieć na uwadze fakt iż projekty równoległe zawierają 

obszary realizacji swym zakresem obejmujące szeroko rozumianą technologię sceny. W szczególności 

należy wymienić tu galerie techniczne i wieże portalowe których projekt i wykonanie leży po stronie branży 

konstrukcyjnej i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 

Wszystkie rozwiązania, urządzenia, systemy instalowane w obiekcie muszą spełniać wymagania 

dotyczące dopuszczalnego poziomu tła akustycznego w obszarze sceny i widowni. Dopuszczalny poziom 

hałasu na scenie i widowni nie powinien przekraczać wartości wyrażonej za pomocą krzywej oceny hałasu 

NR15 w czasie pracy wszystkich systemów technicznych. Wyjątek od powyższego stanowią jedynie 

systemy pracujące jedynie w trakcie ewakuacji i gaszenia pożaru / usuwania zadymienia. Szczegółowe 

zapisy w tym zakresie znajdują się w opracowaniu. Tom 12. Akustyka budowlana – Opis Techniczny. 

Przebicia i przepusty kablowe nie mogą obniżać izolacyjności akustycznej przegród w pomieszczeniach 

chronionych przed hałasem. Szczegółowe wytyczne zawarte są w opracowaniu. Tom 12. Akustyka 

budowlana – Opis Techniczny. 

 

 



4. Modernizowane elementy technologii sceny 

 str. 15 

4. Modernizowane elementy technologii sceny 

Projekt przewiduje modernizację lub wykonanie ponowne elementów technologii sceny zgodnie 

z wykazem zamieszczonym w poniższych tabelach. 

 

Tab. 4.1. Konstrukcyjne elementy technologii 

Lp. Nazwa Symbol Ilość Rodzaj prac 

1 Konstrukcja posadowienia wciągarek 
zascenia 

KPWZ 1 kpl Wykonanie konstrukcji posadowienia wciągarek zascenia 

2 Konstrukcja posadowienia wciągarek 
proscenium 

KPWP 1 kpl Wykonanie konstrukcji posadowienia wciągarek prosceniowych 

 

 

Tab. 4.2. Tekstylne elementy technologii 

Lp. Nazwa Symbol Ilość Rodzaj prac 

1 Tkanina kulis - czarna TKC 12 Wyposażenie sceny w element technologii 

2 Tkanina kulis - biała TKB 12 Wyposażenie sceny w element technologii 

3 Tkanina paludamentu – czarna TPC 5 Wyposażenie sceny w element technologii 

4 Tkanina paludamentu – biała TPB 5 Wyposażenie sceny w element technologii 

5 Tkanina horyzontu – czarna THC 1 Wyposażenie sceny w element technologii 

6 Tkanina horyzontu – biała THB 1 Wyposażenie sceny w element technologii 

 

 

Tab. 4.3. Stolarka sceny 

Lp. Nazwa Symbol Ilość Rodzaj prac 

1 Pokrycie stolarskie powierzchni 
użytkowych sceny 

PSS 
1 Wykonanie nowego pokrycia 

 

 

Tab. 4.4. Prace stolarsko-tapicerskie 

Lp. Nazwa Symbol Ilość Rodzaj prac 

1 Tapicerowana blenda mostu 
portalowego 

TBMP 
1 

Wykonanie nowego pokrycia blendy mostu portalowego za 
pomocą tapicerowanej sklejki 

2 Tapicerowana blenda wieży 
portalowej 

TBWP 
2 

Wykonanie nowego pokrycia blendy wieży portalowej za pomocą 
tapicerowanej sklejki 
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5. Opis szczegółowy prac modernizacyjnych 

5.1. Konstrukcyjne elementy technologii 

5.1.1. Konstrukcja posadowienia wciągarek zascenia 

W ramach projektu zrealizowana zostanie konstrukcja pozwalająca na montaż wciągarek sztankietów 

zascenia. Konstrukcja w postaci dedykowanych belek stalowych instalowana w przestrzeni przeznaczonej 

na maszynownię zascenia. Przekrój belek skoordynować z konstrukcją wciągarek. Wszystkie elementy 

konstrukcyjne zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą malowania na kolor czarny mat. 

5.1.2. Konstrukcja posadowienia wciągarek proscenium 

Realizacja mechaniki sceny w obrębie proscenium wymaga zainstalowania dodatkowych elementów 

konstrukcyjnych umożliwiających montaż napędów i innych elementów mechaniki proscenicznej. 

Dedykowana konstrukcja zostanie zainstalowana w pomieszczeniu znajdującym się bezpośrednio nad 

przestrzenią proscenium i pozwoli na wygodny montaż elementów mechaniki. Wszystkie instalowane 

elementy muszę zostać zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie na kolor czarny mat. 
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5.2. Tekstylne elementy technologii 

5.2.1. Tkanina kulis – czarna 

Projekt przewiduje dostarczenie materiału kulis o następujących parametrach 

Tab. 5.1. Parametry tkaniny kulis - czarnej 

Lp. Parametr Wartość / Opis 

1 Szerokość 2,5 m 

2 Wysokość CA 14 m  

3 Gramatura Minimum 350 g/m2 

4 Konfekcjonowanie 
Górna krawędź – troki krawieckie 

Dolna krawędź – podwinięcie za zaszytym sznurem obciążającym 

5 Marszczenie 0 % 

6 Kolor Czarny 

7 Ilość 12 sztuk  

8 Certyfikat 

Trudnopalność: Klasa1 wg EN-13773  

Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnową, 300N zgodnie z wątkiem przy maksymalnym 
rozciągnięciu próbki 15% wg EN-ISO13934/1 

 

5.2.2. Tkanina kulis – biała 

Projekt przewiduje dostarczenie materiału kulis o następujących parametrach 

Tab. 5.2. Parametry tkaniny kulis - białej 

Lp. Parametr Wartość / Opis 

1 Szerokość 2.5 m 

2 Wysokość CA 14 m  

3 Gramatura Minimum 350 g/m2 

4 Konfekcjonowanie 
Górna krawędź – troki krawieckie 

Dolna krawędź – podwinięcie za zaszytym sznurem obciążającym 

5 Marszczenie 0 % 

6 Kolor Biały 

7 Ilość 12 sztuk  

8 Certyfikat 

Trudnopalność: Klasa1 wg EN-13773  

Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnową, 300N zgodnie z wątkiem przy maksymalnym 
rozciągnięciu próbki 15% wg EN-ISO13934/1 
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5.2.3. Tkanina paludamentu – czarna 

Projekt przewiduje dostarczenie materiału paludamentów o następujących parametrach 

Tab. 5.3. Parametry tkaniny paludamentów - czarnej 

Lp. Parametr Wartość / Opis 

1 Szerokość 16 m 

2 Wysokość CA 3 m  

3 Gramatura Minimum 350 g/m2 

4 Konfekcjonowanie 
Górna krawędź – troki krawieckie 

Dolna krawędź – podwinięcie krawieckie 

5 Marszczenie 0 % 

6 Kolor Czarny 

7 Ilość 6 sztuki  

8 Certyfikat 

Trudnopalność: Klasa1 wg EN-13773  

Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnową, 300N zgodnie z wątkiem przy maksymalnym 
rozciągnięciu próbki 15% wg EN-ISO13934/1 

 

5.2.4. Tkanina paludamentu – biała 

Projekt przewiduje dostarczenie materiału paludamentów o następujących parametrach 

Tab. 5.4. Parametry tkaniny paludamentów - białej 

Lp. Parametr Wartość / Opis 

1 Szerokość 16 m 

2 Wysokość CA 3 m  

3 Gramatura Minimum 350 g/m2 

4 Konfekcjonowanie 
Górna krawędź – troki krawieckie 

Dolna krawędź – podwinięcie krawieckie 

5 Marszczenie 0 % 

6 Kolor Biały 

7 Ilość 6 sztuki  

8 Certyfikat 

Trudnopalność: Klasa1 wg EN-13773  

Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnową, 300N zgodnie z wątkiem przy maksymalnym 
rozciągnięciu próbki 15% wg EN-ISO13934/1 
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5.2.5. Tkanina horyzontu – czarna 

Projekt przewiduje dostarczenie materiału horyzontu o następujących parametrach 

Tab. 5.5. Parametry tkaniny horyzontu - czarnej 

Lp. Parametr Wartość / Opis 

1 Szerokość 16 m 

2 Wysokość CA 14 m  

3 Gramatura Minimum 350 g/m2 

4 Konfekcjonowanie 
Górna krawędź – troki krawieckie 

Dolna krawędź – podwinięcie z zaszytym sznurem obciążającym 

5 Marszczenie 100 % 

6 Kolor Czarny 

7 Ilość 1 sztuka  

8 Certyfikat 

Trudnopalność: Klasa1 wg EN-13773  

Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnową, 300N zgodnie z wątkiem przy maksymalnym 
rozciągnięciu próbki 15% wg EN-ISO13934/1 

 

5.2.6. Tkanina horyzontu – biała 

Projekt przewiduje dostarczenie materiału horyzontu o następujących parametrach 

Tab. 5.6. Parametry tkaniny horyzontu - białej 

Lp. Parametr Wartość / Opis 

1 Szerokość 16 m 

2 Wysokość CA 14 m  

3 Gramatura Minimum 350 g/m2 

4 Konfekcjonowanie 
Górna krawędź – troki krawieckie 

Dolna krawędź – podwinięcie z zaszytym sznurem obciążającym 

5 Marszczenie 100 % 

6 Kolor Biały 

7 Ilość 1 sztuka  

8 Certyfikat 

Trudnopalność: Klasa1 wg EN-13773  

Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnową, 300N zgodnie z wątkiem przy maksymalnym 
rozciągnięciu próbki 15% wg EN-ISO13934/1 
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5.3. Stolarka sceny 

Projekt zakłada całkowitą zmianę pokrycia podłogi sceny, przyległych kieszeni oraz wszystkich poziomów 

zapadni scenicznej.  

 

5.3.1. Stan istniejący 

Obecnie istniejąca podłoga wykonana z desek sosnowych montowanych na legarach, jest w wielu 

miejscach uszkodzona, zdeformowana, częściowo zastąpiona płytą sklejkową. Podłoga jest pomalowana 

farbą na kolor czarny mat. Odeskowanie podłogi zapadni wykonane jest na legarach o wymiarach 

50 × 70 mm w rozstawie co 500 mm, a częściowo, na stałych fragmentach sceny, na legarach 

90 × 130 mm w rozstawie co 800 mm. 

Podłoga sceny jest podniesiona o ok. 250 mm względem posadzek korytarzy przylegających do sceny, w 

związku z czym do komunikacji wykonano trzy pochylnie o nachyleniu 11,4% , 6,8% i 9,18 % . 

 

5.3.2. Zakres prac demontażowych 

Przed demontażem należy oznaczyć rzędną istniejącej podłogi, która będzie stanowić punkt odniesienia 

dla montażu nowego odeskowania sceny. 

 

W ramach prac demontażowych należy usunąć: 

• listwy przypodłogowe na całym obrysie podłogi, 

• kasety podłogowe na scenie, 

• deskowanie podłogi, 

• progi w korytarzach, 

• istniejące legary. 

 

Powyższe prace należy wykonać w następujących strefach: 

1. Scena główna. 

2. Kieszeń boczna sceny. 

3. Zascenie. 

4. Zapadnie sceny – poziom górny i dolny. 

5. Zapadnia fosy orkiestry – uwzględniając korekcję kształtu platformy. 

6. Wnęka dźwigu towarowego. 

Łącznie demontażowi podlega około 800 m² podłogi. 

Drewno należy utylizować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach i Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (grupa 17 02 01 – drewno). 
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5.3.3. Wykonanie  

 

W ramach zadania należy wykonać nową podłogę sceny w następujących strefach :  

1. Scena główna. 

2. Kieszeń boczna sceny. 

3. Zascenie. 

4. Zapadnie sceny – poziom górny i dolny. 

5. Zapadnia fosy orkiestry – uwzględniając korekcję kształtu platformy. 

6. Trapy przejściowe przy zapadni fosy orkiestry. 

7. Wnęka dźwigu towarowego. 

Podłogę sceny należy wykonać z desek sosnowych klejonych, bezsęcznych o grubości montażowej 

50 mm (nie mniej niż 45 mm po cyklinowaniu) o słoju stojącym. Deski należy układać w technologii - 

własne pióro. Pióra i wpusty w deskach powinny być umieszczone asymetrycznie w 2/3 grubości deski od 

górnej powierzchni. Maksymalna wilgotność desek przed ułożeniem – 7%. 

Deski należy układać na legarach o przekroju 50 × 70 mm układanych płasko na zapadniach sceny 

(poziom górny i dolny) i na legarach 90 × 130 mm układanych na płasko na stałych fragmentach sceny. 

Legary w maksymalnym rozstawie co 500 mm na zapadniach ( górnej i dolnej platformie ) i 800 mm na 

stałych fragmentach sceny. Poziomowanie posadzki sceny należy odnieść do oznaczonego punktu 

pierwotnej podłogi opisanej w pkt. 5.3.1, tak aby nie przekroczyć wysokości pierwotnej podłogi. 

Ze względu na układ legarów stalowych na podsceniu, należy odtworzyć istniejący układ legarów 

drewnianych - poprzecznie w stosunku do krawędzi sceny na zapadniach sceny i zapadni fosy orkiestry, 

podłużnie w stosunku do krawędzi sceny na jej stałych fragmentach. 

Deski i legary należy przed zamontowaniem impregnować przeciwogniowo, wgłębnie środkiem do 

ochrony drewna posiadającym aprobatę techniczną lub atest np. FOBOS M-4 do klasy B-s2, zgodnie 

z normą PN –EN 13501-1+A1:2010. 

Pod legary drewniane należy podłożyć na całej długości podkładkę wibroizolacyjną gumową o grubości 5 

mm. 

W ramach realizowania nowego pokrycia stolarskiego sceny należy również odtworzyć trzy pochylnie 

z zachowaniem spadków opisanych w pkt. 5.3.1. 

W ramach zadania należy zamontować 10 kaset podłogowych o wymiarach 430 × 200 mm. Projekt 

wykonawczy kaset znajduje się w tomie 08 – Oświetlenie technologiczne . Należy wykonać wypełnienie 

klapy kasety deską - z tego samego materiału co podłoga sceny – o grubości 20 mm. Rozmieszczenie 

kaset zgodnie z dokumentacją rysunkową branży oświetlenia technologicznego. 

W przestrzeni  pomiędzy sceną a kieszenią sceny należy wykonać otwór na prowadnicę bramy kieszeni. 

Po ułożeniu podłogi należy całość wraz kasetami cyklinować i szlifować do uzyskania jednolitej równej 

powierzchni. Po cyklinowaniu deski należy impregnować przeciwogniowo powierzchniowo, a jako pokrycie 

wykańczające wykonać olejowanie podłogi barwiące ją na jednolity, matowy kolor czarny. 
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5.4. Prace stolarsko-tapicerskie 

Projekt modernizacji modernizacja sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki zakłada wykonanie 

nowej konstrukcji mostu portalowego i wież portalowych. Elementy tworzące obie konstrukcji muszą 

zostać wyposażone w pokrycie technologiczne pełniące funkcję formatowania bocznych krawędzi okna 

portalowego jak również muszą posiadać odpowiednie właściwości akustyczne.  

 

5.4.1. Tapicerowana blenda mostu portalowego 

Powierzchnia mostu portalowego od strony ściany portalowej musi zostać pokryta sklejką drewnianą, 

trwale przytwierdzoną do konstrukcji mostu, tworząc w ten sposób jednolitą powierzchnię. Punkty styku 

sklejki z elementami konstrukcji mostu wyposażyć w przekładki gumowe. Zastosowany materiał pokrycia 

musi mieć grubość w przedziale 22 - 25 mm i posiadać atest odporności ogniowej co najmniej w klasie A2 

zgodny z PN - EN 13501 – 1 oraz klasę emisji dymu na poziomie s2 zgodny z tą samą normą. Wszystkie 

wyżej wymienione parametry muszą być potwierdzone atestem. Pokrycie stolarski przed przystąpieniem 

do tapicerowania należy polakierować na kolor RAL9005 mat. 

Ostateczne wykończenie powierzchni blendy należy wykonać poprzez jej tapicerowanie. Jako materiał 

wykorzystać tkaninę czarną o wysokiej transparentności akustycznej. Współczynnik pochłaniania dźwięku 

na poziomie nie wyższym niż 0,2 dla każdej częstotliwości w paśmie od 50 Hz do 5 kHz potwierdzony 

certyfikatem zgodnym z PN-EN ISO 10534. Tkanina również musi posiadać certyfikat zgodny z  PN –EN 

13501-1, potwierdzający właściwości ogniowe tkaniny na poziomie co najmniej B dla palności, s2 dla emisji 

dymu oraz d0 dla innych warunków zachowania podczas pożaru. 

 

5.4.2. Tapicerowana blenda wieży portalowej 

Tapicerowanie wież portalowych wykonać analogicznie do tapicerowania mostu portalowego odnośnie 

stosowanej technologii, materiałów oraz poświadczeń i certyfikatów potwierdzających ich właściwości. 

Sklejka drewniana na obudowie wież portalowych powinna mieć grubość 30 mm. 
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5.5. Dodatkowe elementy technologii sceny 

W ramach modernizacji sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zrealizowane 

zostaną również inne elementy technologii sceny, nieuwzględnione w niniejszym opracowaniu. 

W szczególności strop techniczny zostanie przystosowany do instalacji nowych napędów elektrycznych 

wraz z niezbędnymi kołami przewojowymi i zbloczami zbiorczymi.  

Dodatkowo w ramach realizacji konstrukcji podlegających modernizacji wykonane zostaną galerie 

techniczne pełniące funkcję serwisową i technologiczną oraz stałe wieże portalowe formatujące okno 

sceny oraz umożliwiające instalację aparatów oświetleniowych.  


