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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
    - Uprawnienia i zaświadczenia projektantów 
 
2. CZĘŚĆ OPISOWA  
     - opis techniczny architektura 
     - opis techniczny inst. elektryczne 
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Rysunek Tytuł rysunku  skala 

NR 1 Sytuacja  1:500 

NR 2 Rzut sceny i stanowiska akustyka   1:100 

NR 3 
Lokalizacja płyty akustycznej na  
zadaszeniu sceny  

 1:100 

NR 4 Elewacja sceny                                                     1:100 

NR 5 
Schemat rozmieszczenia konstrukcji pod 
okładziny ścian sceny 

 1:100 

NR 6 Detal A – ściana sceny  1:20 

NR 7 Zmiana mocowania pod grona głośnikowe  1:100 



 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: 
MODERNIZACJA AKUSTYCZNA 

AMFITEATRU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU 
UL. CHOPINA 30, 72-600 ŚWINOUJŚCIE, DZ. NR 18 OBRĘB 0006 

 
1. INWESTOR 
 
MIASTO ŚWINOUJŚCIE 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 
72-600 ŚWINOUJŚCIE 
 
2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA: 
- zlecenie inwestora, umowa, 
- mapa sytuacyjna w skali 1:500, 
- wizja lokalna, 
- badania akustyczne 

                                                                                      
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

 
Teren objęty opracowaniem naleŜy do Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. Na 

terenie znajduję się budynek amfiteatru miejskiego wraz zapleczem. Przez teren 
przebiega uzbrojenie podziemne (gaz, kanalizacja, sieć elektryczna i teletechniczna, 
woda). Obecnie, teren zagospodarowany jest pod funkcję kulturalną – amfiteatr. 
Istniejąca konstrukcja zadaszenia nad sceną, scena i zadaszenie widowni jest w bardzo 
dobrym stanie technicznym. 

 
4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Planowana inwestycja polegać będzie na modernizacji akustycznej sceny, widowni 

i zadaszenia amfiteatru, które maja poprawić komfort odbioru imprez i koncertów 
organizowanych na obiekcie. Projekt opracowano na podstawie WYTYCZNYCH 
AKUSTYKI DO PRZEBUDOWY SCENY AMFITATRU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU 
opracowanego przez Audio Modelling  Cichoń Waldemar.. 

  
5. ROZBIÓRKI – PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 
I.   MODERNIZACJA AKUSTYCZNA SCENY AMFITEATRU 
 
- zabezpieczenie podłogi sceny na czas prowadzenie prac budowlanych ok. 420 m2 
- demontaŜ listew przypodłogowych ok. 40 mb 
- usunięcie styropianu o gr. 12cm z warstwami wierzchnimi wraz z oczyszczeniem ściany 
do lica cegły ok. 405 m2 

- demontaŜ warstw z blachy cynkowo-tytanowej i maty separacyjnej z czoła 
zadaszenia sceny ok. 46 m2 

- demontaŜ istniejących poręczy przylegających do ściany zewnętrznej. NaleŜy 
zachować i zabezpieczyć poręcze do ponownego montaŜu po wykończeniu okładzin 
ściennych. 



 
 

 
5.   OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ: 
 
I.   MODERNIZACJA AKUSTYCZNA SCENY AMFITEATRU 
 

  
 
 Modernizacja akustyczna sceny obejmuje: 
- adaptację akustyczną ścian sceny (bocznych i tylnej) oraz ścianek wolnostojących 
- adaptację akustyczna sufitu sceny 
- adaptacje akustyczna czoła dachu sceny 
 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - wentylowana 
      
     Projektuje się obłoŜenie istniejących ścian materiałami o wysokich parametrach 
pochłaniania  dźwięku.  Na oczyszczonej ścianie naleŜy zamontować konstrukcję 
drewniana, krzyŜową.  
Elementy konstrukcji:  
- drewniane łaty poziome o wym. 12x6 cm naleŜy zamocować do ściany za pomocą 
złączek kątowych wzmocnionych (przetłaczanych) ) z blachy ocynkowanej , o 
wymiarach 90x90x65x2,5 mm,  
- drewniane łaty pionowe o wym. 4x4 cm zamocować do łat poziomych za pomocą 
wkrętów.  
 Do pionowych łat naleŜy przykręcić wkrętem deski ryflowane jednostronnie (modrzew 
syberyjski) o gr. 2,8cm i szer. 14 cm. Deski ryflowane (głębokość nacięć 8mm) Deski 
pomalować farba kryjącą do drewna na kolor szary.  
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć przeciwogniowo do  granic niepalności 



(nierozprzestrzenianie ognia) środkami odpornymi na  działanie czynników 
atmosferycznych np. Fobos M4 oraz zabezpieczyć przed korozją biologiczną poprzez 
impregnację ciśnieniową przy wilgotności drewna 20-25%.  
   Między łatami poziomymi, a za łatami pionowymi naleŜy ułoŜyć płyty z wełny szklanej 
o wymiarach 120x60cm o gr. 12cm. Rozstaw łat poziomych na wysokości powinien być 
mniejszy od wymiaru płyty z wełny szklanej o ok. 10-20mm, by płyty mogły być 
układane na wcisk i utrzymały odpowiednie połoŜenie między łatami.  
  W bocznych częściach i w centralnej części ściany do wysokości 2,5m ułoŜyć deski 
elewacyjne w układzie poziomym.  
  PowyŜej wysokości 2,5m do konstrukcji drewnianej zamocować płyty akustyczne kolor 
szary o wym. 100x50 cm za pomocą zszywek tapicerskich nr 14.  
Elementy okładzin są rozdzielone kątownikiem drewnianym o wym. 3x3 cm. 
Projektowana konstrukcja zapewnia wentylację za okładzinami elewacyjnymi. Pustkę 
powietrzną naleŜy zabezpieczyć siatka przeciw insektom, szczegółowe rozwiązanie na 
rysunku detalu A. 
   W nowoprojektowanej okładzinie ściennej naleŜy wykonać drzwiczki rewizyjne do 
istniejących skrzynek w ścianach bocznych sceny. Konstrukcja drzwiczek ramowa z łat 
drewnianych o wymiarach 4x4 cm obitych z obu stron deskami elewacyjnymi. 
Wypełnienie ramy stanową płyty z wełny szklanej o gr. 4 cm. Drzwiczki wsparte na min.2 
zawiasach i wyposaŜone w zamek patentowy. 
Wszystkie łączenia krawędziowe desek elewacyjnych naleŜy zabezpieczyć 
kształtownikiem drewnianym. 
Po wykończeniu ścian naleŜy przymocować poręcze wcześniej zdemontowane. 

Deska typu Zet -
modrzew syberyjski
gr. 2,4cm szer. 14cmIst. ściana

Łata 12x6 cm

Płyty akustyczne
Profles wym. 100x50cm
Kątownik drewniany
o wym. 3x3 cm

Proj. - wełna
mineralna  gr. 12cm

Kontrłata 4x4 cm

 
Zastosowane materiały: 
- łaty poziome z drzewa iglastego o wym. 12x6 cm, impregnowane ciśnieniowo, 
- łaty pionowe z drzewa iglastego o wym. 4x4 cm, impregnowane ciśnieniowo, 
- złączki kątowe wzmocnione (przetłaczane) o wymiarach 90x90x65x2,5 mm, 
- kątownik drewniany o wym. 3x3 cm, malowana farbą kryjącą, hybrydową np. Para 
TimberCare, kolor szary, 
- płyty z wełny szklanej gr. 12cm wym. 120x60cm , min. λD = 0,037 W/mK D, deklarowany 
współczynnik pochłaniania dźwięku aw=1,0, materiał niepalny, 
- płyty z wełny szklanej gr. 4cm wym. 120x60cm , min. λD = 0,037 W/mK D, deklarowany 
współczynnik pochłaniania dźwięku aw=0,9, materiał niepalny, 
- płyty akustyczne np. Porfles o wym. 100x50 cm wykonany jest z mieszanki włóknin 



bawełnianych, wełnianych i poliestrowych z Ŝywicą termoutwardzalną. Materiał 
niepalny. Gęstość włókniny wynosi ok. 100kg/m3. Odległość płyty od ściany rzeczywistej 
minimum 15cm – w projekcie 16 cm (warunek spełniony). Kolor płyt – szary. 

 
Płyty akustyczne np. Porfles. 
 
- deski ryflowane jednostronnie – modrzew syberyjski o gr. 2,8 cm i szer. 14cm, o 
głębokości ryflowania 8mm, klasa wytrzymałości 3-4, wilgotność ok. 12%,malowane 
farbą kryjącą, hybrydową np. Para TimberCare, kolor szary. 
 
Uwagi: 
Wszystkie elementy drewniane elewacji oraz drewnianą konstrukcję krzyŜowa pod 
montaŜ okładzin ściennych naleŜy zabezpieczona środkami ognioochronnymi do stanu 
niezapalności np. Fobos M4 oraz przed korozją biologiczną poprzez impregnację 
ciśnieniową przy wilgotności drewna 20-25%. Elementy drewniane naleŜy 
systematycznie pielęgnować przez zastosowanie środków ochronnych np. Fobos M4 i 
farbę kryjącą np. Para TimberCare. Rozstaw łat poziomych i pionowych zgodnie z 
rysunkiem nr 5. 
 
ŚCIANA WOLNOSTOJĄCA NA SCENIE  
 
     Na scenie znajdują się dwie istniejące,  wolnostojące ścianki kurtynowe do których 
montujemy poziome łaty za pomocą śrub o wymiarach 4x4 cm. Do ww. łat naleŜy 
przykręcić śrubami łaty pionowe o wymiarach 3x3cm, do których zostaną 
przymocowane deski ryflowane jednostronnie (modrzew syberyjski) o gr. 2,8cm i szer. 14 
cm, układ pionowy zgodnie z rysunkiem elewacji.  
  Między łatami poziomymi, a za łatami pionowymi naleŜy ułoŜyć płyty z wełny szklanej 
o wymiarach 120x60cm o gr. 4cm. Rozstaw łat poziomych na wysokości powinien być 
mniejszy od wymiaru płyty z wełny szklanej o ok. 10-20 mm, by płyty mogły być 
układane na wcisk i utrzymały odpowiednie połoŜenie między łatami.  
   Projektowana konstrukcja zapewnia wentylację za okładzinami z desek. Otwór 
wentylacyjny od dołu i góry naleŜy zabezpieczyć siatką przeciw insektom. 
  Ścianę od góry wykończyć deskami z otworem wentylacyjnym. 
   Wszystkie łączenia krawędziowe desek elewacyjnych naleŜy zabezpieczyć 
kształtownikiem drewnianym. 
 
Zastosowane materiały: 
- łaty poziome z drzewa iglastego o wym. 4x4 cm, impregnowane ciśnieniowo, 
- łaty pionowe z drzewa iglastego o wym. 3x3 cm, impregnowane ciśnieniowo, 
- kątownik drewniany o wym. 6x6 cm, malowana farbą kryjącą, hybrydową np. Para 
TimberCare, kolor szary, 
- płyty z wełny szklanej gr. 4cm wym. 120x60cm , min. λD = 0,037 W/mK D, deklarowany 
współczynnik pochłaniania dźwięku aw=0,9, materiał niepalny, 



- deski ryflowane jednostronnie – modrzew syberyjski o gr. 2,8 cm i szer. 14cm, klasę 
wytrzymałości 3-4, wilgotność ok. 12%,malowana farbą kryjącą, hybrydową np. Para 
TimberCare, kolor szary. 
 
 
Uwagi: 
Wszystkie elementy drewniane elewacji oraz drewnianą konstrukcję krzyŜowa pod 
montaŜ okładzin ściennych naleŜy zabezpieczona środkami ognioochronnymi do stanu 
niezapalności np. Fobos M4 oraz przed korozją biologiczną poprzez impregnację 
ciśnieniową przy wilgotności drewna 20-25%. Elementy drewniane naleŜy 
systematycznie pielęgnować przez zastosowanie środków ochronnych np. Fobos M4 i 
farbę kryjącą np. Para TimberCare.  
 
ZADASZENIE NAD SCENĄ 
 
    Projekt przewiduje montaŜ płyt akustycznych o wym. 120x60 cm i x120x60 cm                
o gr. 10 cm pomiędzy łatami konstrukcji połaci dachu, a powyŜej stalowej konstrukcji 
nośnej dachu.  
  Konstrukcja nośna mocowana do łat/krokwi z oparciem na kątowniku przyściennym 
przy rozpiętości łat/krokwi w świetle do 1200 mm, powyŜej naleŜy stosować dodatkowo 
wieszak mocowany do łat/krokwi wraz z łącznikiem. Profile nośne w układzie 
prostopadłym do łat/krokwi. Płyty akustyczne w kolorze czarnym np. Ecophon Industy 
Modus. 
  
ZMIANA MOCOWANIA POD GRONA GŁOŚNIKOWE 
 
Projekt przewiduje zmianę mocowania pod grona głośnikowe z punktowego na 
dwupunktowe pod trawersy aluminiowe o długości 2m. 
W tym celu istniejąca wciagrke po stronie lewej naleŜy przenieść i zamontować po 
prawej stronie sceny, w jej miejscu zamontować dwie nowe wciagarki. Po obu stronach 
zamontować dwa nowe trawersy aluminiowe wraz z kompletem atestowanych zawiesi, 
odpowiednich dla danego producenta. 
Do konstrukcji stalowej naleŜ zamontować dwie wyciągarki łańcuchowe spełniające 
normę bezpieczeństwa np. D8 PLUS o parametrach: 
- wyposaŜona w dwa niezaleŜne hamulce z czego jeden podejmuje pracę z 
opóźnieniem 
- przewymiarowany współczynnik bezpieczeństwa co najmniej 1:10 
- wbudowany ogranicznik (limit switch) o co najmniej 4 pozycjach 
- wbudowany czujnik obciąŜenia, monitorujący stale zmiany obciąŜeń 
- wyposaŜona w łańcuch w kolorze czarnym, o skoku połoŜenia co najmniej 12 metrów, 
zakończony odpowiednim hakiem 
- wyposaŜona w odpowiedni worek na nadmiar łańcucha 
- nośność minimalna 500 kg 
- waga maksymalna wciągarki 37 kg 
- wymiary maksymalne wciągarki: 510mm x 320mm x 170mm 
Oraz dwa trawersy aluminiowe o wymiarach 40x40cmx200cm wraz z kompletem 
atestowanych zawiesi scenicznych. 
Urządzenia wyposaŜone w system sterowania o parametrach uŜytkowych: 
- prędkość regulowana – 0-0,15m/s 
- łagodny start i hamowanie 
- jeden pulpit sterowniczy dla dwóch urządzeń 
 
Zastosowane materiały: 
-  płyty akustyczna np. Ecophon Industy Modus, kolor czarny, o wym. 120x60 cm i 



120x120 cm o gr. 10 cm, masa z konstrukcją ok. 6 kg/m2, odbicie światła 4%, odporne 
na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia, deklarowany 
współczynnik pochłaniania dźwięku aw=1,0, materiał niepalny. 
- dwie wyciągarki łańcuchowe np. D8+ 
- dwa trawers aluminiowe np. quadro 40x40cm, długość 2m 
- systemy sterowania ww. urządzeń 
 

 
Krawędź płyty akustycznej. Np. Ecophon Industry Modus 
 
 

CZOŁO ZADASZENIE NAD SCENĄ 
 
    Po demontaŜu warstw z blachy cynkowo-tytanej naleŜy przymocowanie deski 
ryflowane jednostronnie – modrzew syberyjski o gr. 2,8 cm i szer. 14cm do istniejącej 
płyty kerto-q. Układ desek pionowy. 
   Istniejącą obróbkę blacharską naleŜy zachować i ułoŜyć pod nią nową okładzinę 
czoła zadaszenia. Wszystkie krawędzie i  spód deski zabezpieczyć kątownikiem 
drewnianym o wym. 6x6 cm. 
 
Zastosowane materiały: 
- kątownik drewniany o wym. 6x6 cm, malowana farbą kryjącą, hybrydową np. Para 
TimberCare, kolor szary, 
- deski ryflowane jednostronnie – modrzew syberyjski o gr. 2,8 cm i szer. 14cm, klasę 
wytrzymałości 3-4, wilgotność ok. 12%,malowana farbą kryjącą, hybrydową np. Para 
TimberCare, kolor szary. 
 
Uwagi: 
   Wszystkie elementy drewniane elewacji oraz drewnianą konstrukcję krzyŜowa pod 
montaŜ okładzin ściennych naleŜy zabezpieczona środkami ognioochronnymi do stanu 
niezapalności np. Fobos M4 oraz przed korozją biologiczną poprzez impregnację 
ciśnieniową przy wilgotności drewna 20-25%. Elementy drewniane naleŜy 
systematycznie pielęgnować przez zastosowanie środków ochronnych np. Fobos M4 i 
farbę kryjącą np. Para TimberCare.  
 
 
II.  MODERNIZACJA AKUSTYCZNA WIDOWNI AMFITEATRU 
 
STANOWISKO AKUSTYKA 
 
     Do istniejącej  ściany  stanowiska akustyka od strony sceny naleŜy zamocować 
konstrukcje drewnianą, krzyŜową. Elementy konstrukcji: 
- drewniane łat poziomych o wym. 4x4 cm naleŜy zamocować do ściany za pomocą 



wkrętów,  
- drewniane łaty pionowe o wym. 3x3 cm zamocować do łat poziomych za pomocą 
wkrętów.  
 Do pionowych łat naleŜy przykręcić wkrętem deski ryflowane jednostronnie (modrzew 
syberyjski) o gr. 2,8cm i szer. 14 cm. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć 
przeciwogniowo do  granic niepalności (nierozprzestrzenianie ognia) środkami 
odpornymi na  działanie czynników atmosferycznych np. Fobos M4 oraz zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną poprzez impregnację ciśnieniową przy wilgotności drewna 
20-25%. Układ desek elewacyjnych – poziomy. 
   Między łatami poziomymi, a za łatami pionowymi zostaną ułoŜone płyty z wełny 
szklanej o wymiarach 120x60cm o gr. 4cm. Rozstaw łat poziomych na wysokości 
powinien być mniejszy od wymiaru płyty z wełny szklanej o ok. 3 mm, by płyty mogły 
być układane na wcisk i utrzymały odpowiednie połoŜenie między łatami.  
   Projektowana konstrukcja zapewnia wentylację za okładzinami z desek. Otwór 
wentylacyjny od dołu i góry zabezpieczyć siatką przeciw insektom. Na konstrukcję od 
góry zachodzi istniejąca płyta granitowa. Te dwa elementy naleŜy rozdzielić 
kątownikiem drewnianym  lub obróbką blacharską tak by zapewnić przepływ 
powietrza w przegrodzie. 
   Wszystkie łączenia krawędziowe desek elewacyjnych naleŜy zabezpieczyć 
kształtownikiem drewnianym. 
 
Zastosowane materiały: 
- łaty poziome z drzewa iglastego o wym. 4x4 cm, impregnowane ciśnieniowo, 
- łaty pionowe z drzewa iglastego o wym. 3x3 cm, impregnowane ciśnieniowo, 
- kątownik drewniany o wym. 6x6 cm, malowana farbą kryjącą, hybrydową np. Para 
TimberCare, kolor szary, 
- płyty z wełny szklanej gr. 4cm wym. 120x60cm , min. λD = 0,037 W/mK D, deklarowany 
współczynnik pochłaniania dźwięku aw=0,9, materiał niepalny, 
- deski ryflowane jednostronnie – modrzew syberyjski o gr. 2,8 cm i szer. 14cm, klasę 
wytrzymałości 3-4, wilgotność ok. 12%,malowana farbą kryjącą, hybrydową np. Para 
TimberCare, kolor szary. 
 
Uwagi: 
     Wszystkie elementy drewniane elewacji oraz drewnianą konstrukcję krzyŜowa pod 
montaŜ okładzin ściennych naleŜy zabezpieczona środkami ognioochronnymi do stanu 
niezapalności np. Fobos M4 oraz przed korozją biologiczną poprzez impregnację 
ciśnieniową przy wilgotności drewna 20-25%. Elementy drewniane naleŜy 
systematycznie pielęgnować przez zastosowanie środków ochronnych np. Fobos M4 i 
farbę kryjącą np. Para TimberCare.  
 
III. MODERNIZACJA AKUSTYCZNA ZADASZENIA AMFITEATRU 

 
Optymalnym rozwiązaniem w celu poprawy akustyki całego obiektu byłoby 
zastosowanie elementów pochłaniających dźwięk pod zadaszeniem widowni. 
W tym celu moŜna wykorzystać materiały przeznaczone do zwiększenia chłonności 
akustycznej w formie membran lub elementów wolnowiszących. 
Z uwagi Ŝe projekt zadaszenia widowni nie przewidywał takiego rozwiązania , 
ewentualne prace projektowe i adaptacyjne naleŜy przeprowadzić za zgoda i pod 
nadzorem autora projektu zadaszenia widowni amfiteatru.  
W niniejszym opracowaniu zaproponowano następujące materiały: 
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ELEMENTY WOLNOWISZĄCE AKUSTYCZNE OKRĄGŁE NP. ECOPHON SOLO CIRCLEO  
 

     

 Płyty akustyczne okrągłe np. Ecophon Solo Circle 
 

 
MoŜliwość montaŜu punktowego do konstrukcji zadaszenia widowni za pomocą 
cybantów na sztywnych rurkach stalowych. Wszelkie zastosowane zawiesia naleŜy 
zabezpieczyć podkładkami lub otulinami np. gumowymi tak by nie uszkodzić warstwy 
malarskiej konstrukcji stalowej zadaszenia widowni. Zastosowane zostały elementy 
akustyczne okrągłe o trzech średnicach: 1,6m , 1,2m i 0,8m o róŜnych wysokościach 
zawiesia. Rozstaw elementów naleŜy przyjąć zgodnie z rysunkami technicznymi, a 
wysokość zawiesi naleŜy uzgodnić z projektantem w trakcie budowy.  
Uwagi: 
  Mocowania płyt naleŜy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami producenta i w porozumieniu 
z autorem projektu zadaszenia sceny. Elementy metalowe o odporności na korozję C4. 
Elementy łącznikowe z konstrukcją zabezpieczone np. gumą.  
 

Zastosowane materiały: 
- elementy akustyczne okrągłe np. Ecophon Solo Circleo trzech średnicach: 1,6m , 1,2m 
i 0,8m. Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej o wysokiej gęstości, w technologii np. 
3RD. Płyta jest pokryta powłoką np. Akutex FT z obydwu stron i jest materiałem 
niepalnym. Krawędzie są prosto przycięte i malowane na kolor biały. Kolor elementów 
akustycznych – biały. 
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MEMBRANA AKUSTYCZNA  
 

 
 
Zaproponowano membranę Batyline AW® która doskonale reguluje właściwości 
akustyczne miejsc, stąd często wykorzystywana jest w wykończeniu sal muzycznych, muszli 
koncertowych, hal sportowych czy sal kinowych.  
Przyjeta powierzchnia membrany ok. 650 m2 . 
Cechy BATYLINE AW®:  
• Doskonałe właściwości akustyczne – absorpcja 65 % dźwięku, redukcja pogłosu. MoŜna 
wzmocnić właściwości dźwiękochłonne tkaniny poprzez zastosowanie dodatkowych 
systemów wyciszających. 
• Lekka, cienka i elastyczna – moŜliwe tworzenie skomplikowanych kształtów, takŜe 
trójwymiarowych (kolumny, panele) 
• Odporna na odkształcenia  
• MoŜliwość zadruku  
• Odporna na wilgoć i chlor (pływalnie)  
• Prosta w instalacji i utrzymaniu (łatwozmywalne) 
W przypadku montaŜu tkaniny Batylie AW w charakterze elementów sufitu napinanego, 
zaleca się  uŜycie elastycznej linki Ferrari® Silcord  
 

7.  OCHRONA P.POś. 
 
   Wszystkie materiały uŜyte w projekcie muszą być niepalne lub trudno zapalne oraz 
posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
ELEMENTY DREWNIANE ZBEZPIECZYĆ DO STOPNIA  NIEZAPALNOŚCI. 

 
 
UWAGI KOŃCOWE : 
 
� Wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm  
• W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 
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przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 
04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami. 

• Dopuszcza się stosowanie innych materiałów lub urządzeń niŜ podane w projekcie lecz 
o nie gorszych parametrach technicznych i estetycznych 

 
 
 

Opracowała: 
mgr inŜ. arch. Anna Flicińska 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
DO  ROBÓT ELEKTRYCZNYCH DOT. MONTAśU WCIĄGAREK 

 
 
   W związku z opracowaniem projektu poprawy warunków akustycznych sceny powstała 
konieczność wymiany okładzin ściennych  zamontowania nowych dwóch wciągarek dla 
systemów głośnikowych. 
 
DEMONTAśE 
Podczas demontaŜu styropianu ocieplenia ścian zostaną odkryte przepusty kablowe, 
które będą wymagały zabezpieczenia oraz docelowej  korekty przed zabudową 
drewnianych ścian akustycznych.  
 
PRACE DO WYKONANIA NA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH. 
Istniejące dwa niezaleŜne urządzenia naleŜy połączyć w jeden trawers dwu 
wyciągarkowy. 
W związku z powyŜszym naleŜy  istniejącą pojedynczą wciągarkę łańcuchową  przenieść  
( z punktu B do punktu A, według rysunku nr 7 projektu architektury )  w efekcie powstanie 
z dwóch istniejących niezaleŜnych urządzeń  jeden  zestaw dla dwuzawiesiowego 
trawersu. 
Roboty elektryczne przewidują   zdemontować istniejące kable zasilające i sterownicze  z 
jednego urządzenia i po jego przełoŜeniu wszystkie przewody podłączyć ponownie. Kable 
wymagają wycofania po istniejącej konstrukcji sceny ( prace na wysokości ) i ułoŜenia po 
nowych trasach kablowych. 
Zakłada się niezaleŜne sterowanie  urządzeń z istniejącego pulpitu, od uŜytkownika 
wymagana będzie staranność przy obsłudze trawersu. 
 
NOWE INSTALACJE 
Dla dwóch nowo projektowanych wciągarek dla nowego  trawersu naleŜy wykonać 
następujące prace elektryczne. 
W istniejącej rozdzielni  elektrycznej zabudować wyłącznik R303/gG/25A i zakończyć 
gniazdem CEE F/5p/32A  obok miejsca lokalizacji szafy sterowniczej. W pomieszczeniu 
sterowni zabudować szafę automatyki wciągarek, od szafy do miejsca lokalizacji 
wciągarek ułoŜyć nowe  przewody.  
Podczas wykonywania prac naleŜy ułoŜyć przewody elektryczne zgodnie z poniŜszą 
tabelą, szacunkowa długość tras kablowych 50m. 
     

  Skąd: Kabel Dokąd 

Skąd:pom. 
rozdzielni 

Wtyk męski CEE 
M/4p/16A czerwony OMY4x2,5 

Miejsce 
mocowania 
wciągarki 

Wtyk Ŝeński CEE 
F/4p/16A czerwony 

Wciągarka 
1 

Skąd:pom. 
rozdzielni 

Wtyk Ŝeński CEE 
F/4p/16A Ŝółty OMY4x1,5 

Miejsce 
mocowania 
wciągarki 

Wtyk męski CEE 
M/4p/16A Ŝółty 

Skąd:pom. 
rozdzielni 

Wtyk męski CEE 
M/4p/16A czerwony OMY4x2,5 

Miejsce 
mocowania 
wciągarki 

Wtyk Ŝeński CEE 
F/4p/16A czerwony 

Wciągarka 
2 

Skąd:pom. 
rozdzielni 

Wtyk Ŝeński CEE 
F/4p/16A Ŝółty OMY4x1,5 

Miejsce 
mocowania 
wciągarki 

Wtyk męski CEE 
M/4p/16A Ŝółty 

Sterowanie 
Skąd:pom. 
rozdzielni Wtyk XLR M/4 pin OMY5x1 Punkt sterowania 

Gniazdo XLR F/4 
pin 



 
 
 
Dokładną lokalizację punktu sterowania ustalić z uŜytkownikiem na obiekcie. 
 
Wciągarka wyposaŜona w czujnik przeciąŜenia nie wymagający dodatkowych instalacji. 
Po zakończeniu prac przeprowadzić prace rozruchowe oraz szkolenie obsługi. 
Dokumentację powykonawczą przekazać uŜytkownikowi. 
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inŜ.. Norbert  Wszytko 

 
 

 


