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Streszczenie
Artykuł opisuje membranowo linową konstrukcję amfiteatru Kadzielnia. Konstrukcja dachu składa się z membranowego dachu
stałego i membranowego dachu ruchomego. Membrana zawieszona jest na linach nośnych, rozpiętych między słupami z odciągami.
W środku liny mocowane są do przechyłowej ramy, której połoŜenie zaleŜy od sił w linach. Dach ruchomy ma kształt zbliŜony do
wycinka koła. Liny brzegowe doznają, w czasie rozkładania dachu, bardzo duŜych przemieszczeń i z tego powodu, liny zamocowane
są do ruchomych głowic obrotowych.
Abstract
The paper describes the newly built membrane roof of the Kadzielnia amphitheatre in the Kielce city. The membrane roof consists of
two parts: one bigger, retractable over the audience and one smaller permanent part over the stage. The membrane structure is
supported by a cable system, tensioned between columns with stays and sway frame in the middle.
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1.

Wstęp

1.

Introduction

Kadzielnia to miejsce połoŜone w pobliŜu centrum Kielc,
znane jest juŜ z bardzo dawnych przekazów historycznych, jako
miejsce pogańskich kultów. W osiemnastym wieku
wydobywano tu wapień aŜ do roku 1962,po czym teren objęto
ochroną jako rezerwat natury. W roku 1972 wybudowano przy
wzgórzu otwarty amfiteatr na 5000 widzów. Amfiteatr słuŜył
jako arena wielu koncertom i imprezom, z których najbardziej
znaną jest Harcerski Festiwal Kultury MłodzieŜy Szkolnej
"Kielce". W roku 2004 władze miasta Kielce zdecydowały by
zadaszyć scenę i widownię amfiteatru. Konkurs wygrał projekt
z ruchomym dachem. W roku 2009 przetarg na prace związane
z realizacją inwestycji wygrało konsorcjum firm Anna-Bud i
Sport Halls. Opracowanie projektu konstrukcji powierzono
firmie k2 engineering Andrzej Kowal. Prace projektowe
rozpoczęto we wrześniu 2009, a amfiteatr został oddany do
uŜytku w maju 2010.

In historic place called Kadzielnia located in Polish city
Kielce the new amphitheater with the membrane roof over the
audience and the stage has been erected. The place is known
since eighteenth century, time when the first limestone quarry
was formed there. An extraction of the limestone lasted almost
three hundred years and was stopped in sixties of the twentieth
century. The area of excavation is now protected as a nature
reserve. In 1972, in upper part of a pit, an open amphitheater for
almost 5000 spectators was built. In this unique place
numerous concerts and events, including Scouts annual Festival
of School Youth took place. In 2004, authorities of Kielce
decided to cover the amphitheater and announced a competition
for roofing the object. The competition was won by the concept
of retractable roof.Structural design was performed by k2
engineering Andrzej Kowal. Design process was stared in IX
2009 and the Amphitheater was completed in may 2010.

2.

2.

Opis konstrukcji

Sztywna część konstrukcji amfiteatru składa się ze słupów z
odciągami usytuowanymi za sceną i za widownią oraz z
przechyłowej ramy pośrodku. Pomiędzy słupami za widownią
oraz słupami za sceną rozpięto liny przyłączone do
przechyłowej ramy. Rama przechyłowa stabilizowana jest
napiętymi linami nośnymi dachu. Nad sceną wykonano stały
dach membranowy (na rys. 1 jest to lewa część dachu). Długość
lin nośnych dachu stałego (liny Brugg VVS średnicy 70mm)
wynosi około 35m. W kierunku poprzecznym odległość między
linami wynosi 3.5m na ramie i 6 m pomiędzy odciągami. Po
drugiej stronie ramy przechyłowej, nad widownią znajduje się
składany dach membranowy. Długość najdłuŜszej liny nośnej
dachu ruchomego (liny Brugg VVS średnicy60mm)wynosi
55m. Odległość między punktami mocowania lin nośnych na

Description of the structure

Rigid structure consists of columns and stays behind the
stage, columns and stays behind the audience and the pendulum
frame in the middle. Cables are spanned from columns behind
the stage to the pendulum frame and then to the columns behind
the audience. Pendulum frame is stabilized by main tensioned
cables.Over the stage permanent roof made of membrane was
designed (left side on the figure 1). Span of the middle cable
(cable Brugg VVS diameter 70mm)is 35 m long and the
distance between cables in transverse direction is 3.5 m on
frame and about 6 meters between columns. On the other side
of the inner frame, retractable membrane roof was designed.
The length of the main cable(cable Brugg VVS diameter 60mm)
in the symmetry axis is 55 m. Distance in transverse direction
between cables is 3.5 m on the frame and approximately 10 m
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ramie wynosi 3.5m, a odległość między punktami mocowania
na słupach tylnych wynosi około 10m. Na ramie przechyłowej
zlokalizowano garaŜ do przechowywania membrany w czasie
zimy.
Pole powierzchni dachu ruchomego wynosi 2,700 m2,
dachu stałego 1500 m2, sumarycznie zadaszona powierzchnia
wynosi ponad 4000m2.

between columns.
Inner frame is foreseen as a garage for folded membrane,
which shall be stored during the winter.
Area of the retractable membrane amounted 2,700 m2, and
permanent roof membrane area 1,500 m2, it totally covered the
area equal to almost 4,000m2.

3.

3.

Analiza nośności

Obliczenia statyczne konstrukcji wykonano przy uzyciu
oprogramowania sofistik. Na rysunku 1 przedstawiono
wizualizację modelu obliczeniowego po przeprowadzonej
analizie formfinding [1]. Ze względu na nietypowy kształt
obiektu oraz przylegającego terenu zdecydowano się wykonać
badania w tunelu aerodynamicznym. Na rys. 2 pokazano model
amfiteatru przygotowany do badań. Badania wykazały, Ŝe
obciąŜenia skierowane w dół są bardzo małe, tak jak by był to
obiekt zamknięty, a nie wiata. Pomierzone obciąŜenia
skierowane do góry (ssanie) równieŜ okazały się znacznie
mniejsze niŜ by to wynikało z normy PN EN 1993-1-4.

Rys. 1.
Fig. 1.

Structural analysis

Static calculations were made by means of Sofistik
software. Figure 1 presents Sofistik model after form finding
analysis.In order to determine wind load on this special
structure, which is additionally situated in very specific terrain,
wind tunnel tests were performed. Figure 2. illustrates models
of the structure and the terrain. Conducted wind tunnel test has
shown, that wind induces only small loading direction
downwards.

Wizualizacja modelu obliczeniowego konstrukcji amfiteatru Kadzielnia.
Visualization of the analytical modelof the Kadzielnia amphitheater structure.
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Rys. 2.
Fig. 2.

Model konstrukcji amfiteatru umieszczony w tunelu aerodynamicznym.
Structure of the amphitheatre prepared for wind tunnel test.

Rys. 3.
Fig. 3.

Rama z bębnem napinającym i siłownikiem hydraulicznym umieszczona na obrotowej głowicy.
Winch frame on the rotary head and main cable.

4.

Numery stron

Myśl konstrukcyjna dachu oparta została na dopiero co
zrealizowanych obiektach: dachu nad amfiteatrem w Kufstein
[2], dachu nad stadionem we Frankfurcie oraz dachu nad
Stadionem Narodowym w Warszawie. Pierwszy z obiektów
zaprojektowany został przez Alfred ReinIngenieure, dwa
następne obiekty zaprojektowała firma SchlaichBergermannund

4.

The retractable roof

The idea of the retractable roof was inspired by roofs in
Kufstein [2], over Frankfurt stadium and overWarsaw National
Stadium built for Euro 2012. First was designed by Alfred Rein
Ingenieure and two other by company SchlaichBergermann und
Partner. Unique in the Kadzielniaamphitheatre structure is, that
retractable roof is not built on a closed system. The edge of the
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Partner. Wyjątkowość konstrukcji amfiteatru Kadzielnia wynika
z tego, Ŝe składany dach nie jest zbudowany na planie koła ale
na jego wycinku. Główna lina nośna znajdująca się na brzegu
dachu, doznaje bardzo duŜego przemieszczenia w czasie
operacji rozwijania dachu. Gdy dach jest złoŜony w garaŜu liny
nośne są proste, po napięciu dachu zostają wygięte przez
napięcie membrany, przy czym największych przemieszczeń
doznaje lina krawędziowa. Aby umoŜliwić linie zmianę
połoŜenia i nie uszkodzić głowicy liny , konieczne było
zastosowanie obrotowej głowicy, która dostosowuje się do kąta
liny nośnej (patrz rys. 3).
Mechanizm napinania dachu składa się z następujących
elementów: lina jezdna nawinięta na bęben, siłownik
hydrauliczny, system sterowania. Na słupach tylnych
zainstalowano ramę, na której umieszczono wszystkie istotne
elementy jezdne. Operacja rozwijania dachu przebiega
następująco: lina nawinięta na bębnie i napędzana silnikiem
elektrycznym wyciąga dach z garaŜu, w chwili gdy pierwszy
wózek nośny zbliŜy się do siłownika hydraulicznego, zostaje on
umocowany przez sworznie siłownika hydraulicznego. W tym
momencie następuje wyłącznie silnika elektrycznego i
zwolnienie linki pędnej. Po zablokowaniu pierwszego wózka w
siłowniku hydraulicznym następ uje ostania faza napinania
membrany do wymaganej siły, która zapewnia sztywność dachu
tekstylnego. Wprowadzenie za duŜej siły moŜe skutkować
rozerwaniem membrany, z drugiej strony niedostateczna siła
napięcia membrany moŜe spowodować uszkodzenie w czasie
silnych wiatrów lub efekt ponding [1] w czasie gwałtownej
ulewy. śeby monitorować stan napięcia zastosowano system
sterowania, który pozwala na bieŜąco odczytywać wielkość siły
na kaŜdym z siłowników. Ta moŜliwość stałej kontroli siły
okazała się niezwykle pomocna nie tylko w czasie normalnej
procedury otwierania i zamykania dachu ale szczególnie w
czasie pierwszego napięcia dachu.
5.

retractable membrane deflects inwards during the process of
folding and tensioning of the membrane. In order to enable
large horizontal deflections of the edge cable, special double
hinge rotary head, connecting cable to the column, was
introduced.
Mechanism of the roof tensioning consists of three main
assemblies:
cable winches
hydraulic system
automatic and lubrication systems
Cable winch is installed on a column, where main roof
cables are also installed.
Winch frame is mounted on the column on the rotary head,
therefore the position of the winch is adjusted to the changing
direction (during tensioning of the roof) of the main cable
(figures 3).
The unit of the servomotors is located on the frame winch
and is responsible for:
tensioning cable to unfold the membrane,
gripping the first membrane pulling trolley,
final membrane tensioning,
locking the membrane in a final position.
After final locking of the membrane is performed, all
mechanical, hydraulic and controlling devices may be set off.
On this stage membrane is finally locked and preserved.The
roof tensioning unit is controlled with the automatic system.
System is doubled and consists of the fixed desktop, installed
on a control box and a movable radio desktop, enabling the
supervision of the process from every section of the
amphitheatre. Controlling system enables permanent
supervision of all mechanical and hydraulic devices and also
supervision of devices installed on particular column
individually. The possibility of permanent supervision is very
helpful during membrane calibration.

Uwagi końcowe
5.

Konstrukcjemembranowecałyczassą
w
Polscebardzomałopopularne i bardzorzadkostosowane. Ostatnie
lata przyniosły kilka interesujących obiektów membranowych
jak konstrukcje stadionów Euro 2012, stadion Legii czy
zadaszenie Dworca PKP Wrocław [1] i pętli autobusowej przy
Dworcu Wschodnim w Warszawie. Wśród tych realizacji, dach
amfiteatru Kadzielni wyróŜnia się zarówno kształtem jak
i połoŜeniem i naleŜy do wyjątkowych konstrukcji, nie tylko
w Polsce.

Conclusions

Although membrane structures were uncommon and very
rare in Poland, during last years we observe eruption of new
projects and objects. Amphitheater Kadzielnia was one of the
first new project of big membrane projects, and for its
uncommon shape and possibility of folding is unique structure
not only in Poland.
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