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1.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt techniczny opracowano na zlecenie Zamawiającego. Za podstawę do opracowania
przyjęto następujące materiały:
•

Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne.

•

Ustalenia danych wyjściowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem.

•

Wizja lokalna w terenie;

•

Mapę sytuacyjno-wysokościową działek.

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa siłowni zewnętrznej i strefy street workout na terenie
Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi. Siłownia zewnętrzna oraz przyrządy do street workout
korzystnie wpłyną na rozwój fizyczny oraz relacje społeczne między młodzieżą oraz pozostałymi
mieszkańcami osiedla.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano na terenie działek o nr
4/4 i 4/5 w obrębie B-41
Przedmiotowy teren jest płaski, z brakiem nasadzeń zieleni w granicach prowadzonych
robót.. Wysokości bezwzględne oscylują na poziomie od ok. 194,14 do ok. 194,29 m n.p.m..
Istniejące budynki szkoły zlokalizowane są w północnej części działek 4/4 i 4/5.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
W ramach inwestycji projektuje się wykonanie strefy siłowni zewnętrznej, na której będą
usytuowane urządzenia do ćwiczeń. Dodatkowo przewidziany do wykonania jest montaż
urządzeń strefy street workout. Strefa siłowni będzie znajdowała się na utwardzonej
nawierzchni w systemie ekokraty z wypełnieniem żwirem. Strefa street workaut w zależności od
rodzaju urządzenie będzie znajdowała się na nawierzchni trawiastej i nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej. Wykonane zostaną ciągi komunikacyjne umożliwiające dostęp do obu stref.
Całość zostanie ogrodzona ogrodzeniem systemowym.
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5. Zestawienie elementów zagospodarowania działki.
- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa – strefa street workout

131,60 m2

- nawierzchnia trawiasta – strefa street workout i pozostała

247,00 m2

- nawierzchnia z ekokraty – strefa siłowni zewnętrznej

144,00 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej – komunikacja

98,00 m2

6. Zagrożenia dla środowiska i zieleni.
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na
środowisko przyrodnicze.
−

nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia
powodującego szkodliwe promieniowanie, emisję hałasu, szkodliwe wibracje czy
oddziaływanie pola magnetycznego.

−

projektowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wód

−

nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje
naruszenia istniejących stosunków wodnych.

Wszelkie prace budowlane będą wykonywane z uwzględnieniem zasad określonych w
opracowanym na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej Miasta Łodzi dokumencie pn.
„ Standardy kształtowania zieleni w Łodzi”

7. Siłownia zewnętrzna.
Strefa siłowni zewnętrznej składać się będzie z sześciu zestawów podwójnych (mocowanych na
jednym pylonie) urządzeń.

Zestaw 1/2

Rowerek – Orbitrek

Zestaw 3/4

Prasa nożna - Wyciskanie siedząc

Zestaw 5/6

Biegacz - Twister

Zestaw 7/8

Wioślarz - Narciarz zjazdowy

Zestaw 9/10

Wahadło - Steper

Zestaw 11/12

Sztanga – Narciarz biegowy

Opis urządzeń w załączonych do projektu kartach technicznych.
Uwaga : Fundamentowanie i montaż urządzeń siłowni wykonać zgodnie z instrukcją
producenta
4
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8. Strefa street workaut.
Strefa street workout składać się z czterech urządzeń.
13 Zestaw ćwiczeniowy
14 Zestaw drążków
15 Równoważnia
16 Poręcze niskie
Zestawy 13 i 14 ze względu na wysokość upadkowa przekraczającą 1,0 m zlokalizowane będą
na poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej, natomiast zestawy 15 i 16 na nawierzchni
trawiastej. Opis urządzeń w załączonych do projektu kartach technicznych.
Uwaga : Fundamentowanie i montaż urządzeń siłowni wykonać zgodnie z instrukcją
producenta

9. Nawierzchnie.
9.1 Nawierzchnia poliuretanowa
Na powierzchni 131,60 m2 zdjąć warstwę humusu i wykorytować do łącznej głębokości 25
cm. Następnie wykonać nową warstwę podbudowy
- warstwa separująca z geowłókniny
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5 wg PN-S-06102:1997 gr. 15cm
- mieszanka kamienna drobno granulowana, gr 10 cm
po czym należy wykonać nawierzchnię bezpieczną.
Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną bezpieczną do stosowania na zewnątrz zgodnie
z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1177:2018-04, W celu ułatwienia spływu wód
opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek od 0,5 do 1%.
Warstwy nawierzchni:
warstwa amortyzująca - Warstwa amortyzująca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR w zależności od typu nawierzchni o
wielkości ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm. Grubość warstwy zależy od parametru
HIC dla danego urządzenia, pod którym jest ona montowana i zawiera się w przedziale od
20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartość popiołu max 50 %; Ciężar nasypowy ok.
500 g/dm3
warstwa użytkowa - Warstwa użytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkości ziarna od 1 mm do 3,5
mm. Grubość tej warstwy jest jednakowa na całej płaszczyźnie placu i wynosi od 8 mm do
13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych. Parametry warstwy
5
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użytkowej: Wytrzymałość na rozciąganie 0,83±0,11 MPa; Wydłużanie względne przy
zerwaniu 78±16 %; Twardość 54±3 ˚ShA; Ścieralność 0,141±0,029 mm; Przyczepność
międzywarstwowa > 0,5 Mpa; Wytrzymałość na rozdzieranie 171±35 N; Prędkość
przesiąkania

wodą

4600±800

mm/h;

Odporność

na

uderzenia

600±80

mm/h;

Mrozoodporność < 0,1 %. Gęstość nasypowa 600 g/dm3 ± 30 g/dm3.
Grubość nawierzchni dla parametru HIC 1,5 m -

50 mm

Kolorystyka:
Kolor pomarańczowy - Odcień PANTONE 152C, RAL 2011 - 304 m2
Wokół nawierzchni bezpiecznej należy wykonać obrzeża betonowe. Obrzeża betonowe,
prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu klasy nie niższej niż
C12/15. Grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z
każdej strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem.

9.2 Nawierzchnia z ekokraty
Przyjęto następujący układ warstw w przekroju ( od najniższej):
−

Grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%

−

Geowłóknina separacyjna

−

Warstwa nośna 10 cm tłuczenia stabilizowanego mechanicznie frakcji 32-63 mm

−

Warstwa drenażowa 10 cm tłuczenia stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-32 mm

−

Warstwa wyrównująca 3 cm piasku podsypkowego

−

Agrowłóknina przeciw chwastom

−

Ekokrata geoSystem G4

−

Wypełnienie: kamień samoklinujący frakcji 8-20 mm

W przypadku tego rozwiązania powierzchnia biologicznie czynna wynosi 88%.

9.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
Przyjęto następujący układ warstw w przekroju nawierzchni z kostki betonowej
−

Istniejąca podbudowa

−

Warstwa 15 cm zagęszczonego piasku z cementem

−

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

10. Ogrodzenie.
Rozstaw słupków co 2,5 m
Panele ogrodzeniowe wysokości 153 [cm], szerokości 250 [cm] o wymiarach oczka 5x20 i 5x5
[cm] mocowane do słupków stalowych
Panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych oraz prętów Ø 5 [mm]
6
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Ogrodzenie panelowe lakierowane
Panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych zgodnie z
technologia zalecana przez producenta ogrodzenia,
Słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 [mm],
Słupki ogrodzeniowe lakierowane
Słupki ogrodzeniowe zakończone zaślepką
Fundament pod słupki betonowy 50x50x100 [cm],.
Podmurówka w formie płyty betonowej długości 250 [cm], wysokości 30 [cm]
zagłębiona w ziemi na głęb. 10 cm
Ogrodzenie wyposażone w furtkę systemową
Furtka (długość: 100 wysokość 200 [cm]) - rozwierana
Wysokość furtki w nawiązaniu do ogrodzenia,
Słupki furtki 80x80x3 [mm]
Słupki furtki lakierowane
Słupki furtki zakończone zaślepką
Fundament pod słupki furtki 80x80x120 [cm] betonowy
Furtka zamykana na zamek,
Lokalizacja furtki zgodnie z załączonym rysunkiem zagospodarowania terenu

11. Elementy małej architektury.
ŁAWKA STAŁA Z OPARCIEM – 2 szt.
Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna
sosnowego impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w
ziemi. Wymiary 180x45x45 cm.
KOSZE NA ŚMIECI – 2 szt.
Kosz o pojemniku z blachy nierdzewnej i konstrukcji stalowej w kolorze czarnym (malowanie
proszkowe) o pojemności 37 l.
Uwaga : Fundamentowanie ławek i koszy wykonać zgodnie z instrukcją producenta

12. Odwodnienie
W istniejących warunkach gruntowo-wodnych przy zaprojektowanych przepuszczalnych
nawierzchniach nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego systemu odwadniającego.
7
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13. Zabezpieczenie pożarowe.
Wykonawca robót powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

14. Uwagi i zalecenia końcowe.
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym
aprobatom oraz ustaleniom odnośnych norm. Elementy wyposażenia sportowego wymagają
dopuszczenie do stosowania na zewnątrz.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z pełną
dokumentacją budowlaną.
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
_ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych
_ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
_ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów.
W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologię
inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , że będą posiadały one równą wartość
techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać wymagania określone w SIWZ.
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowiązującymi przepisami i normami.
Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i
porządku.
W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien
skontaktować się z projektantem.

Opracował:
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KARTA TECHNICZNA KT 0
KONSTRUKCJA WSPORCZA - PYLON

Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)

0,48 x 0,76x 1,81 m

Wymiary urządzenia

Opis techniczny
•
•
•
•
•

Konstrukcja wykonana z rury ø76,1x 3,2mm, profili zamkniętych 120x40x3mm oraz blachy ≠ 8,
Ozdobna tabliczka wykonana z płyty HPL o grubości 6mm, z miejscem na instrukcje wykonywania ćwiczeń,
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone jest do montażu urządzeń siłowni zewnętrznych serii Tytan.
W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż.

KARTA TECHNICZNA KT 1
ROWEREK

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,89 m
1,02 x 0,54 x 1,81 m
4,02 x 3,54 m
11,9 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Darń, gleba
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

Opis techniczny
•
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ø76,1 x 3,2mm,
Uchwyt wykonany z pręta ø20 w osłonie z tworzywa sztucznego,
Siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,
Praca urządzenia oparta na łożyskach nie wymagających konserwacji,
W urządzeniu jest możliwe ustawienie siły oporu elementu obrotowego,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie

KARTA TECHNICZNA KT 2
ORBITREK

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,44 m
1,45 x 0,58 x 2,02 m
4,45 x 3,58 m
13,7 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca


Brak szczegółowych wymagań.

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Opis techniczny







Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej ø88,9 x 3,2mm,
Podnóżki wykonane z rury ø48,3 x 2,9mm ze stopami z żywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się
nogi,
Uchwyty wykonane z rury ø38 x 2,6mm zapewniające stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń,
Praca urządzenie oparta na łożyskach niewymagających konserwacji,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie.

KARTA TECHNICZNA KT 3
PRASA NOŻNA

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,80 m
1,15 x 0,47 x 1,81 m
4,48 x 3,49 m
13,5 m2

1682

440

200

298

1808

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Brak szczegółowych wymagań

3490

470



Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.

1145

4475

Opis techniczny








Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych okrągłych ø76,1x3,2mm oraz 48,3x2,9mm,
Ramię wychylne wykonane z rur ø60,3x2,9mm,
Siedzisko oraz oparcie wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,
Urządzenia wyposażone w stopy z żywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się stopy,
Praca urządzenia oparta jest na łożyskach ślizgowych niewymagających konserwacji,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie.

KARTA TECHNICZNA KT 4
WYCISKANIE SIEDZĄC

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,45 m
0,91 x 0,81 x 1,81 m
3,91 x 3,81 m
13,1 m2

1271
445

440

200

1808

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Brak szczegółowych wymagań.

3805

805



904

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.

3905

Opis techniczny








Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej ø76,1x3,2mm,
Ramię do ćwiczeń wykonane z rury ø48,3x29,mm z rączkami z pręta ø16 w osłonie z tworzywa sztucznego,
Siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,
Płynny przyrost oporu urządzenia zapewniają bezobsługowe przeguby metalowo-gumowe niewymagające
konserwacji,
Urządzenie posiada amortyzatory hydrauliczne zapewniający płynny ruch i bezpieczny powrót do stanu
początkowego,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie.

KARTA TECHNICZNA KT 5
BIEGACZ

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,38 m
1,05 x 1,19 x 1,81 m
4,52 x 4,19 m
15,9 m2

440

378

200

1808

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

4190

1188

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Darń, gleba
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

1049

4520

Opis techniczny
•
•
•
•
•

Konstrukcja nośna wykonana z rur ø88,9 x 3,2mm oraz ø76,1 x 3,2mm,
Ramię wychylne biegacza wykonane z rury ø48,3 x 2,9mm ze stopami z żywicy epoksydowej zapobiegające
ześlizgiwaniu się stopy,
Uchwyt wykonany z rury ø30 x 2mm zapewnie stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń,
Całość urządzenia zabezpieczona korozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie

KARTA TECHNICZNA KT 6
TWISTER

Obowiązuje od: 12-03-2015

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,29 m
0,79 x 0,55 x 1,81 m
3,79 x 3,55 m
11,2 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Darń, gleba
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

Opis techniczny
•
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja nośna wykonana z rury okrągłej ø76,1 x 3,2mm,
Uchwyt wykonany z rury ø38 x 2,6mm zapewnia stabilne podparcia podczas wykonywania ćwiczeń,
Element obrotowy wykonany na bębnie ø470mm, pokryty blachą antypoślizgową,
Płynny opór urządzenia zapewnia sprężyna powrotna,
Narastający opór pozwala na obrót w zakresie kąt 120º co zapobiega kontuzjom,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie

KARTA TECHNICZNA KT 7
WIOŚLARZ

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,54 m
1,42 x 0,77 x 1,81 m
4,42 x 3,77 m
14,2 m2

440

538

200

1808

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Brak szczegółowych wymagań

3765

765



1415

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
4415

Opis techniczny








Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych okrągłych ø76,1x3,2mm,
Ramię wioseł wykonane z rury ø48,3x2,9mm z rączkami z pręta ø16 w osłonie z tworzywa sztucznego,
Podnóżek wykonany z rury ø48,3x2,9mm w osłonie z tworzywa sztucznego,
Siedzisko wykonane z płyty z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15mm,
Płynny przyrost oporu urządzenia zapewniają bezobsługowe przeguby metalowo-gumowe niewymagające
konserwacji,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie.

KARTA TECHNICZNA KT 8
NARCIARZ ZJAZDOWY

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,56 m
0,78 x 0,53 x 1,81 m
3,78 x 3,53 m
11,1 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Darń, gleba
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

Opis techniczny
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej ø60,3 x 2,9mm,
Podnóżki wykonane z rury ø57 x 2,9mm ze stopami z żywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się nogi,
Uchwyty wykonane z rury ø38 x 2,6mm zapewniające stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń,
Praca urządzenie oparta na łożyskach nie wymagających konserwacji,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie

KARTA TECHNICZNA KT 9
WAHADŁO

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,38 m
1,27 x 0,69 x 1,81 m
4,27 x 4,69 m
13,3 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Darń, gleba
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

Opis techniczny
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja nośna wykonana z rur ø88,9 x 3,2mm,
Ramię wychylne wykonane z rury ø48,3 x 2,9mm oraz dodatkowo wyposażone w stopy z żywicy epoksydowej
zapobiegające ześlizgnięciu się nogi,
Uchwyt wykonany z rury ø30 x 2mm zapewnia stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń,
Praca urządzenia oparta przegubach metalowo-gumowych nie wymagających konserwacji,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie

KARTA TECHNICZNA KT 10
STEPER

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,58 m
0,85 x 0,53 x 1,81 m
3,85 x 3,53 m
11,6 m2

440

200

580

1808

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

524

3524

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Darń, gleba
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

843

3843

Opis techniczny
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowych okrągłych ø60,3 x 2,9mm,
Podnóżki wykonane rury ø57 x 2,9mm ze stopami z żywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się nogi,
Uchwyt wykonany z rury ø38 x2,6mm zapewniający stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń,
Płynny przyrost oporu urządzenia zapewniają bezobsługowe przeguby metalowo-gumowe,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie

KARTA TECHNICZNA KT 11
SZTANGA W LEŻENIU

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,4 m
1,46 x 0,84 x 1,81 m
4,46 x 3,84 m
14,6 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Darń, gleba
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

Opis techniczny
•
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej ø76,1 x 3,2mm,
Ramię do ćwiczeń wykonane z rury ø48,3 x 2,9mm z rączkami z pręta ø16 w osłonie z tworzywa sztucznego,
Siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,
Płynny przyrost oporu urządzenia zapewniają bezobsługowe przeguby metalowo-gumowe nie wymagające
konserwacji,
Amortyzator zapobiega nagłemu opadnięciu ramion,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie

KARTA TECHNICZNA KT 12
NARCIARZ BIEGOWY

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,44 m
1,45 x 0,58 x 2,02 m
4,45 x 3,58 m
13,7 m2

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
Darń, gleba
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

Opis techniczny
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej ø88,9 x 3,2mm,
Podnóżki wykonane z rury ø48,3 x 2,9mm ze stopami z żywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się
nogi,
Uchwyty wykonane z rury ø38 x 2,6mm zapewniające stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń,
Praca urządzenie oparta na łożyskach nie wymagających konserwacji,
Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie

KARTA TECHNICZNA KT 13
ZESTAW ĆWICZENIOWY STREET WORKOUT

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

1,30 m
7,62 x 6,16 x 2,30 m
10,62 x 9,42 m
60,2 m2

550

1200

2300

1352

705

1149

2300

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia amortyzująca

6151

9416

7615









Darń
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

10617

Opis techniczny










Wszystkie słupki wykonane z profili 100x100x3mm,
Drążki oraz drabinka pionowa wykonane z rury Ø33,7x4mm,
Siedzisko ławeczki do ćwiczeń wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,
Drabinka pozioma wykonana z rury Ø33,7x4mm oraz Ø38x4mm,
Ścianka do stania na rękach wykonana z płyty HPL 8mm,
Poręcze równoległe wykonane z rury Ø38x4mm,
Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane proszkowo,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.
Urządzenie wymaga zabetonowania wszystkich słupów konstrukcji betonem C16/20.

Części składowe zestawu







Ławeczka do ćwiczeń z drabinką – 1szt.
Poręcze równoległe – 1kpl.
Ścianka do stania na rękach – 1szt.
Drabinka pionowa – 1szt.
Drabinka pozioma – 1szt.
Drążki do podciągania – 7szt.

Wizualizacja urządzenia

KARTA TECHNICZNA KT 14
ZESTAW DRĄŻKÓW

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

1,30 m
1,80 x 1,50 x 2,30 m
4,8 x 4,5 m
19,6 m2

705

550

1652

2300

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia






4500

1500

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca



1800

Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

4800

Opis techniczny






Słupy wykonane z profilu 100x100x3mm
Drążki wykonane z rury Ø33,7x4mm,
Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane proszkowo,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.
Urządzenie wymaga zabetonowania wszystkich słupów konstrukcji betonem C16/20.

KARTA TECHNICZNA KT 15
RÓWNOWAŻNIA

Max. free fall height:
Product Dimensions:
(length x width x height)
Impact area:
(length x width)
Free zone:

0,30 m
4,50 x 0,78 x 0,30 m
7,50 x 3,78 m
21,8 m2

300

200

Product dimensions

Impact area dimensions
Permissible impact attenuating surface



7500

3780

780

4500





Bark – grain size 20 do 80mm, min. depth200
Woodchip – grain size 5 do 30 mm, min. depth
200mm
Sand – grain size 0,2 do 2 mm, min. depth 200mm
Gravel – grain size 2 do 8 mm, min. depth 200 mm
Synthetic surfaces in accordance whit tested HIC
(EN 1177)

The impact attenuating surfacing shall be installed on
the whole of impact area.
A loose-fill safety surface shall be 100mm thicker than
min. depth indicated above.

Technical description




Construction made of pipe Ø60,3x2,9mm
All steel elements are protected against corrosion and painted with an acrylic lacquer
The set includes foundations made of concrete class C25/30

KARTA TECHNICZNA KT 16
PORĘCZE NISKIE

Maksymalna wysokość
swobodnego upadku:
Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dł. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

0,30 m
2,60 x 2,10 x 0,32 m
5,60 x 5,10 m
26,6 m2

200

320

Wymiary urządzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca





5100

2100



2600

Darń
Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być
wykonana na całej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej
grubość była o 100mm większa niż wartość
minimalna podana powyżej.

5600

Opis techniczny





Słupki wykonane z profilu 100x100x3mm,
Poręcze wykonane z rury Ø38x4mm,
Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane proszkowo,
W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.

KARTA TECHNICZNA KT 17

Ławka z rur stała z oparciem

KARTA TECHNICZNA KT 18

PW „IKAR” – IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292, 92-013 ŁÓDŹ

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.
NAZWA OBIEKTU:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W ŁODZI UL. RYDZOWA 15

RODZAJ

BUDOWA

ROBÓT:

SIŁOWNI

ZEWNĘTRZNEJ

I

STREFY

STREET

WORKOUT
INWESTOR:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W ŁODZI UL. RYDZOWA 15
91-211 Łódź, ul. Rydzowa15

1. Zakres robót.
Projektowana inwestycja obejmuje:
- prace rozbiórkowe nawierzchni
- budowę nawierzchni utwardzonych,
- montaż urządzeń siłowni i strefy street workout
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są instalacje podziemne i nawierzchnie
utwardzone.
3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie ludzi.
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie występujących studzienek i zabezpieczenie
wykopów.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
Przewiduje się następujące zagrożenia:
-uszkodzenie uzbrojenia podziemnego,
-wpadnięcie do wykopu lub niezabezpieczonej studzienki,
-przebywanie w zasięgu pracującej maszyny budowlanej.
5. Sposób prowadzenia instruktażu.
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
O programie robót oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub
mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy informować pracowników o etapach
prowadzenia robót i obszarze prowadzenia robót wymagającym zabezpieczenia w danym
etapie.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych.
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.
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Na terenie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w
tym zakresie pracowników.
W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz
stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.
W miejscu występowania uzbrojenia podziemnego wykopy należy prowadzić ręcznie.
Wykopy należy zabezpieczyć barierami ochronnymi. Wyznaczyć drogi przewidziane dla
poruszania się pieszych i pojazdów w trakcie prowadzenia robót. Należy zapewnić środki
ochrony indywidualnej dla pracowników dostosowane do rodzaju zagrożenia.
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Każdorazowo przy rozpoczynaniu robót na danym stanowisku pracownicy mogą przystępować
do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robót przez osobę kierującą
robotami.
Materiały rozbiórkowe powinny zostać posegregowane i przekazane na odpowiednie
składowiska.
Projektowane roboty budowlane nie stanową zagrożenia dla istniejącego drzewostanu, wód
powierzchniowych oraz gleby.
7. Przepisy związane z opracowaniem.
1. Rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
2. Rozporządzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Opracował:
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Rys.1 – Projekt zagospodarowania terenu-Lokalizacja urządzeń i nawierzchni

skala 1:200

Rys.2 – Przekrój nawierzchni bezpiecznej

skala 1:15

Rys.3 – Przekrój nawierzchni z ekokraty

skala 1:15

Rys.4 – Przekrój nawierzchni z kostki betonowej

skala 1:15

Rys.5 – Ogrodzenie – przęsło

skala 1:40

Rys.6 – Ogrodzenie – furtka

skala 1:25
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