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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania
•

Umowa Nr 10/2011 zawarta w dniu 28.06.2011 r., pomiędzy Zarządem Szkół
i Przedszkoli Mikołowskich a Pracownią Architektury i Reklamy
w Mikołowie,

•

Uchwała Rady Ministrów Nr 112 dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego
programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach
I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
„Radosna Szkoła” z załącznikiem,

•

Mapa sytuacyjna,

•

Wizje lokalne w terenie,

•

Projekt zagospodarowania placu zabaw opracowany w czerwcu 2010 r.,

•

Dokumentacja fotograficzna oraz pomiary wykonane we własnym zakresie,

•

Uzgodnienia z Użytkownikiem,

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw w ramach
rządowego programu „Radosna szkoła”, przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie
przy ul. Katowickiej 24.
Projekt obejmuje część rysunkową, przedstawiającą usytuowanie projektowanych
urządzeń, a także część opisową, uzupełniającą informacje zawarte na rysunkach.
3. Opis stanu istniejącego
Szkoła Podstawowa nr 5 to obiekt częściowo parterowy, częściowo 3-kondygnacyjny
o rozczłonkowanym rzucie w kształcie litery „H” z dobudowanym od strony północnej
parterowym pawilonem (przedszkole), zamykającym wewnętrzny dziedziniec, otoczony
z 4 stron zabudowaniami szkoły. Prześwit w zabudowie (szer. 2,6 m), od strony
północno-wschodniej, zamknięty jest fragmentem ogrodzenia z furtką i stanowi wejście
na teren dziedzińca użytkowanego jako plac zabaw.
Dziedziniec ma kształt prostokąta o wym. ok. 26,80 x 15,9 m.
Cały teren jest płaski, obsiany trawą. Od furtki wejściowej, wzdłuż ściany wschodniej,
południowej i zachodniej budynku, teren jest wybrukowany betonową kostką (chodnik
szerokości 110 cm z obrzeżem 6 cm). Istniejąca zieleń wysoka i średnia to 3 drzewa
(klony) w południowej części placu i żywopłot (ligustr) pod północną ścianą.
Istniejące uzbrojenie terenu – kanalizacja z dwiema studzienkami.
Istniejące zagospodarowanie placu:
- huśtawka dwuosobowa, wahadłowa „Beata”
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- piaskownica sześciokątna
- zestaw „Marek” duży z drabinką, pomostem poziomym i pomostem skośnym, oraz
zjeżdżalnią do piaskownicy,
- mały domek z dwuspadowym dachem,
Wszystkie urządzenia wykonane są z drewna (bale) i na trwale osadzone w gruncie.
Dziedziniec jest oświetlony reflektorem zamocowanym do zachodniej ściany budynku
szkoły.
4. Ogólny opis projektowanych rozwiązań
Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Zleceniodawcy i wytycznymi dotyczącymi
zagospodarowania placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” (wniosek o
dofinansowanie), niniejsze opracowanie obejmuje modernizację istniejącego placu
zabaw.
Istniejące urządzenia (z wyjątkiem piaskownicy) zostaną zdemontowane i przeniesione
w inne miejsce (poza teren szkoły). Piaskownica (do czasu funkcjonowania przedszkola)
zostanie przeniesiona w południowo – zachodni narożnik terenu (poza obszar objęty
opracowaniem).
Istniejąca zieleń pozostanie bez zmian (istniejący żywopłot zostanie przycięty do
obrysu projektowanej nawierzchni).
Projektowane urządzenia rekreacyjne powinny zapewniać prawidłowy rozwój dzieci,
pozwalać na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych, a w szczególności
pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty,
zwisy.
Równocześnie powinny, w możliwie najlepszy sposób, zapewniać bezpieczeństwo
użytkowników.
Projektowany plac został podzielony na dwie strefy rozdzielone powierzchnią
komunikacyjną. Pierwsza strefa obejmuje urządzenia i nawierzchnię bezpieczną przeznaczoną
do swobodnego upadku z wysokości do 1,5 m, druga strefa składa się z urządzeń
i nawierzchni przeznaczonej do swobodnego upadku z wysokości poniżej 1 m.
W strefie pierwszej znajdą się następujące urządzenia:
- huśtawka wahadłowa podwójna,
- skrzynia do wspinania się,
- zestaw wielofunkcyjny – wieża do zabawy,
W strefie drugiej znajdują się następujące urządzenia:
- huśtawka ważka czteroosobowa,
- bujak 4 osobowy - huśtawka na sprężynach,
Jako dodatkowe elementy wyposażenia przewidziano:
- tablicę z regulaminem placu zabaw,
- ławkę parkową (z oparciem),
- kosz na śmieci,
- kamerę monitorującą plac zabaw wraz z wejściem,
Wokół projektowanych urządzeń zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną z
gotowych płytek z tworzywa o gr. 3 i 4,5 cm (w zależności od producenta można
dostosować grubość nawierzchni do wysokości upadku z danego urządzenia lub całej
strefy) w kolorze pomarańczowym. Fragment dojścia do placu zabaw zostanie wyłożony
nawierzchnią o gr. 3 cm w kolorze niebieskim.
Pozostała nawierzchnia w ramach opracowania zostanie wykonana jako trawiasta.
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Kamera zostanie zamocowana w południowo – wschodnim narożniku budynku
i połączona z istniejącą instalacją na terenie Szkoły.
4.1. Zagospodarowanie terenu
Z placu stanowiącego wewnętrzne patio zostanie wydzielona powierzchnia o wym.
12,0 x 20,2 m (pow. 242,4 m2) przeznaczona pod plac zabaw w ramach programu
„Radosna szkoła”. Cała środkowa część zostanie pokryta nawierzchnią bezpieczną z
dojściem od strony wschodniej, od istniejącego wybrukowanego chodnika. Przy wejściu
zostanie zlokalizowana tablica z regulaminem placu zabaw i instrukcją korzystania z
urządzeń. Od strony południowej, pod istniejącymi drzewami ustawiona zostanie
ławeczka parkowa i kosz na śmieci. Pozostały obszar wokół placu zostanie obsiany
trawą.
4.2. Nawierzchnie
4.2.1. Nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia zaprojektowa została jako układana z
gotowych elementów na podbudowie z kruszywa (np. FLEXI-STEP, Wehrfritz, lub inne),
zgodnie z normą EN-PN 1177.
Nawierzchnia występuje w elementach o wymiarach 500 x 500 mm i grubości 43-45
mm oraz 30 mm (grubość mat, w zależności od producenta, należy dostosować do
wysokości swobodnego upadku, w zależności od zastosowanego urządzenia).
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego
oraz kleju poliuretanowego. Płytki w kolorze pomarańczowym są pokryte warstwą
kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cześć płytki powinna być gładka, po obwodzie
sfrezowana. Spód płytki składa się z 16 wystających kwadratowych pól imitujących
„tabliczkę czekolady”.
Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu systemowych
karbowanych kołków montażowych. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych
w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Zaleca się układanie płytek
w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.
Wymagane kolory bezpiecznej nawierzchni zgodne z wytycznymi programu RADOSNA
SZKOŁA:
Kolor pomarańczowy – nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM:
grubość 4,5 cm – ilość 105,5 m2
grubość 3,0 cm – ilość 32,5 m2
Kolor niebieski:
grubość 3,0 cm – ilość 18,0 m2
Wymagane minimalne parametry nawierzchni
L.p
.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa

wartość

Materiał - granulat gumowy
- poliuretan
Twardość – wsp. Shore A
Gęstość poprzeczna
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie przy zerwaniu
Odporność na rozdzieranie

90%
10%
65-70
≥ 780 kg/m³
1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A)
1/A 71% (DIN 53571/A)
brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC,
02/10 % wydłużenie)
brak pęknięć (24h, temp. -40ºC)

Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej
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8
9
10
11
12
13
14

temperaturze
Ognioodporność
Współczynnik przepuszczania ciepła
Wartość przewodzenia ciepła
Współczynnik rozpuszczalności
Trwałość
Oporność powierzchniowa
Mrozoodporność

klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102
1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6
0,08 W/m2 k
zgodny z normą EN 71
odporne na działanie kwasów i
rozpuszczalników
min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V)
brak rozdarcia (65 ShA)

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177
- Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 1,00 m
- Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 1,50 m
- Badania na zawartość pierwiastków śladowych,
- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe
zadanie
Sposób układania nawierzchni
Gotowe płyty flexi-step są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie.
Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu systemowych
karbowanych kołków montażowych. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch
krawędziach każdego elementu nawierzchni. Każdy element trwale łączy ze sobą cztery kolejne
elementy. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o
pół płytki.
Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym obrzeżem betonowym z elastyczną
nakładką o wymiarach 1000x280x60mm na ławie betonowej zwykłej. Elastyczna nakładka
powinna mieć grubość ok.4 cm.
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz
przy braku opadów atmosferycznych.
W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas
wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale
40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
-

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia
bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.
Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.
Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm.
Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.

4.2.2. Podbudowa
Charakterystyka podbudowy
Elementy nawierzchni będą instalowane na równym i stabilnym podłożu z zagęszczonego
kruszywa.

Lipiec 2011

5

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie

Konstrukcja nawierzchni:
- elastyczna nawierzchnia
gr. 3,0 lub 4,5 cm
- warstwa wyrównawcza kliniec 0-4 mm
gr. 5 cm
- kruszywo łamane 8-16 mm
gr. 15 cm
- grunt rodzimy
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
4.2.3. Elementy uzupełniające.
Do wykończenia powierzchni można użyć elementy wykończeniowe (do wyboru jest 5
rodzajów płytek) lub obrzeża poliuretanowe 1000x250x50mm lub betonowe z elastyczną
nakładką osadzone na ławie betonowej zwykłej.
Systemowe elementy wykończeniowe:
- płytka cała ze skośnym jednym bokiem,
- płytka cała ze skośnymi dwoma bokami - narożnik zewnętrzny,
- płytka cała z wcięciem - narożnik wewnętrzny,
- płytka połówka ze skośnym jednym bokiem,
- płytka połówka,
4.3. Urządzenia zabawowe
Wszystkie urządzenia rekreacyjne w ramach programu Radosna Szkoła nie mogą
przekraczać h=1,50m (wysokość upadku dziecka).
Sprzęt rekreacyjny musi mieć co najmniej trzyletni okres gwarancji, musi być wykonany z
bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z normą EN-PN 1176, oraz odpowiadać
wymogom określonym w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
Przykładowe urządzenia zastosowane w projekcie:
Huśtawka wahadłowa podwójna

Uwaga: siedziska z oparciem i elementem do zapinania zabezpieczającym przed wypadaniem.
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Skrzynia do wspinania się

Wieża do zabawy

Huśtawka ważka 4 osobowa
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Bujak 4 osobowy

Talerzyk do skakania

DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ
MATERIAŁY:
Urządzenia dostarczone na plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” musza być
wykonane z następujących materiałów:
- elementy konstrukcyjne: drewno klejone, impregnowane i malowane farbami dekoracyjnymi do
drewna odpornymi na działanie czynników atmosferycznych,
- osadzenie w gruncie: fundamenty zgodnie z instrukcją producenta, elementy drewniane bez kontaktu
z gruntem na elementach ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej,
- części metalowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo i malowane proszkowo,
- elementy płytowe grubości min. 15 mm, z wodoodpornej sklejki foliowanej materiałem odpornym
na promienie UV, lub z płyt HDPE (strona użytkowa antypoślizgowa),
- zakończenia z wysokociśnieniowego laminatu, lub innych tworzyw zabezpieczających narożniki lub
inne wystające części,
- olinowanie i siatki: polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez

plastikowe łączniki,
ZABEZPIECZENIA
- stal nierdzewna lub zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe,
- śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami z kolorowego tworzywa,
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MONTAŻ
Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia.
Fundamenty należy wykonać dokładnie wg wytycznych producenta.
Uwaga :
Przyjęte w projekcie urządzenia i elementy małej architektury można zastąpić innymi
o podobnych parametrach - posiadającymi stosowne atesty. W przypadku zastosowania innych
urządzeń, strefę bezpieczną należy dostosować do konkretnego urządzenia. Urządzenia zamienne
powinny zapewnić możliwość wykonania podobnych ćwiczeń. Wprowadzane zmiany należy
uzgodnić z Zamawiającym i autorem opracowania.
Nie dopuszcza się stosowania sprzętu, który ma deklarację zgodności lub certyfikat na normę EN 71
lub oznaczony jest znakiem CE.
Po wykonaniu, plac zabaw powinien zostać odebrany i uzyskać pozytywną opinię Centrum Kontroli
Placów Zabaw.

6. Zestawienie powierzchni
Nawierzchnia bezpieczna wys. upadku do 1,5 m
Nawierzchnia bezpieczna wys. upadku do 1,0 m
Nawierzchnia bezpieczna komunikacja
Powierzchnia zieleni
Razem pow. objęta opracowaniem

- 105,5 m2
- 32,5 m2
- 18,0 m2
- 86,4 m2
- 242,4 m2

7. Uwagi
- W razie niejasności lub napotkania problemów nierozwiązanych w projekcie należy
skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi
normami.
- Nawierzchnie i montaż urządzeń powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta.
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