RZUT I PRZEKRÓJ PRZEZ
"BOCIANIE GNIAZDO" SKALA 1:50

DETAL ZAWIESZENIA LINY
SKALA 1:5

250,0

otwór w górnej
części pnia do
przeprowadzenia
liny huśtawki dostosować do
grubości liny

52,5

250,0

dodatkowy pień o śr.
30-40cm (1szt.)
stanowiący stopień

20cm - proponowana warstwa
piasku - strefa amortyzacji upadku
geowłóknina
13,5cm - proponowana warstwa
tłucznia drogowego 31,5-63,0mm
grunt rodzimy z piasków średnich

zagęszczony
mechanicznie klin z
tłucznia drogowego
31,5-63,0mm

sąsiadujące pnie
należy wyprofilować w
tzw obłap, powodujący
wzajemne klinowanie
się pni

obręcz z nierdzewnej bednarki

DETAL OBEJMY/OBRĘCZY
SKALA 1:5

40,0

80,1

płaszczyzna
siatki

20,0

152,2
43,0

39,2

dodatkowy pień o
śr. 30-40cm (1szt.)
stanowiący stopień

60,0

zabezpieczenie
prze wysunięciem
się liny podkładka
nierdzewna

poziom
obejmy

spawana obręcz z nierdzewnej
bednarki 40x5mm o średnicy
254cm, pnie wyfrezować na tej
wysokości

35,6

13,5

64,4

oś
konstrukcji

obejma z nierdzewnej
bednarki 40x5mm

30,0

147,1
117,1

10,0

poziom
obejmy

UWAGI:
1. na rysunku posłużono się pniami Robinii o średnicy ok. 20cm,
jednakże przy zachowaniu śrenicy wewnętrznej "Bocianiego
Gniazda" oraz szerokości wejścia, możliwe są odchyłki w
granicach +/- 2cm
2. niedopuszczalne jest stosowanie pni o średnicy poniżej 18cm
z uwagi na ryzyko złego klinowania się pni
3. części podziemne pni nalezy zaimpregnować
4. siatka oraz liny podtrzymujące powinny posiadać odpowiedni
certyfikat bezpieczeństwa oraz mieć udźwig nie mniejszy niż
250kg
5. siatka oraz liny w barwach: czarny, szary, brązowy lub
beżowy
6. wszystkie elementy stalowe nierdzewne
7. wszystkie ostre krawędzie elementów metalowych
zabezpieczyć nakładkami, krawędzie wyoblić, niedupuszczalne
jest pozostawienie jakichkolwiek ostrych krawędzi metalu lub
opiłków
8. nadziemne elementy pni należy pozbawić drzazg, ostrych
krawędzi i pomalować bezbarwnym impregnatem - patrz uwagi
do całego "Labiryntu"

nierdzewna
śruba z
podkładkami
M14
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