Nawierzchnie pi∏karskie
ze sztucznej trawy
Ostatnie badania FIFA wykazujà, ˝e liczba kontuzji zaistnia∏ych
na trawie syntetycznej jest o wiele mniejsza ni˝ na trawie
naturalnej. Obecnie na ca∏ym Êwiecie istnieje kilkadziesiàt boisk
ze sztucznej trawy, które uzyska∏y certyfikat UEFA lub FIFA.
Nale˝y si´ spodziewaç , ˝e w najbli˝szym czasie zostanie podj´ta
decyzja rozgrywania zawodów wysokiej rangi na tej nawierzchni.
mgr in˝. Wies∏aw Borkowicz
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omercjalizacja sportu obserwowana w ostatnich latach spowodowa∏a, ˝e kluby sportowe
w celu osiàgni´cia zysków organizujà
maksymalnà iloÊç zawodów sportowych. Cz´ste mecze i intensywne treningi ró˝nych grup wiekowych sprawiajà, ˝e g∏ówne i treningowe boiska sà
bardzo obcià˝one. W przypadku pi∏ki
no˝nej u˝ywajàcej naturalnej trawy,
w przeciwieƒstwie do sportów u˝ywajàcych nawierzchni syntetycznych, jest
to wielki problem. Uwa˝a si´, ˝e rocznie mo˝na je eksploatowaç przez oko∏o
300 godzin. Przekroczenie tej wartoÊci
powoduje zniszczenie murawy. Na wydeptanej, nierównej, zrytej murawie
gra staje si´ niebezpieczna i ma∏o przyjemna. Zawodnik nie jest w stanie
w pe∏ni kontrolowaç pi∏ki i jest nara˝ony na kontuzje. Boisko nadaje si´ do renowacji. Pó∏ biedy, je˝eli taki stan osiàgniemy na zakoƒczenie sezonu, je˝eli
jednak dojdzie do tego w trakcie jego
trwania, to mamy do wyboru wy∏àczenie boiska z eksploatacji na kilka tygodni, albo pogodzenie si´ z jeszcze szybszà dewastacjà p∏yty i wi´kszymi kosztami renowacji. Dokonywanie miejscowych napraw równie˝ wymaga czasowego wy∏àczenia boiska z u˝ytkowania
nie dajàc dobrego efektu koƒcowego.
Powy˝ej opisany problem nie dotyczy
tylko boisk przy ma∏ych wiejskich klubach, które majà jednà p∏yt´ do gry i treningu, ale przede wszystkim klubów
najlepszych, z pierwszych stron gazet,
które rozgrywajà po kilkadziesiàt meKALEJDOSKOP
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czów rocznie w lidze, pucharach krajowych czy mi´dzynarodowych. Bogate
kluby, w celu utrzymania jakoÊci gry,
wymieniajà ca∏à muraw´, inni grajà na
„kartofliskach”. Osobnym problemem
jest istnienie boisk na obszarach, gdzie
nie ma mo˝liwoÊci utrzymania naturalnej trawy, np. na obszarach pustynnych
lub obj´tych wiecznà zmarzlinà. Je˝eli
do tego dodamy wysokie koszty eksploatacji, takie jak nawadnianie, wa∏owanie, koszenie, usuwanie chwastów czy
kretowisk, to problem urasta do rzeczywiÊcie powa˝nych wymiarów.
Widzàc ten problem producenci trawy syntetycznej kilkanaÊcie lat temu
zacz´li proponowaç systemy specjalnie
opracowane do pi∏ki no˝nej. Z poczàtku przypomina∏y one systemy ogólnosportowe, ale z biegiem czasu by∏y co-
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raz bardziej specjalistyczne. Nale˝a∏o
si´ uporaç z otarciami i oparzeniami
zawodników przy wÊlizgach czy upadkach, umo˝liwiç odpowiednie zag∏´bianie si´ stopy w muraw´ i prawid∏owe odbicie i toczenie si´ pi∏ki. Pierwsze instalacje by∏y wykonywane na boiskach treningowych umo˝liwiajàc odcià˝enie boisk g∏ównych. Po pozytywnych doÊwiadczeniach federacje pi∏karskie umo˝liwi∏y rozgrywanie meczów pi∏karskich w drugiej lidze, a nawet meczów mi´dzynarodowych na terenach, na których nie da si´ utrzymaç
trawy naturalnej.

Stanowiska federacji
mi´dzynarodowych
Obydwie organizacje, FIFA i UEFA, dostrzegajà pozytywne aspekty stosowania sztucznej trawy jako nawierzchni
do gry w pi∏k´ no˝nà.
UEFA w swoim „The manual Artificial Turf in UEFA Competitions (requirements and recommendations)” pisze:
„Najnowsza generacja sztucznej trawy (3 generacja – sztuczna trawa wype∏niana gumà i piaskiem) oferuje znakomite w∏asnoÊci umo˝liwiajàce zastosowanie jej do gry w pi∏k´ no˝nà, sà
one bardzo podobne do cech dobrze
utrzymanej murawy naturalnej. W odró˝nieniu do poprzednich generacji

Wymagania
Pod∏o˝e
Nachylenie
RównoÊç
RównoÊç
PrzesàczalnoÊç
System
W∏ókno (wysokoÊç êdêb∏a)
Wype∏nienie piaskiem
Wype∏nienie gumà lub
mieszankà piasku i gumy
WysokoÊç êdêb∏a ponad
wype∏nieniem
W∏ókno
Materia∏ w∏ókna

Typ w∏ókna
Ci´˝ar w∏ókna
GruboÊç w∏ókna
D∏ugoÊç naciàgni´tego w∏ókna
Liczba p´czków
Odleg∏oÊç Êciegów
Ci´˝ar êdêb∏a
SzerokoÊç rolki
Podk∏ad
Materia∏
Ci´˝ar podk∏adu
Typ zabezpieczenia
Ci´˝ar zabezpieczenia
Z∏àcza
¸àczenie rolek trawy

UEFA

37-70 mm
0-25mm
0-30mm

FIFA
Metoda badania

FIFA
Wymagania

EN\22768-1
EN 22768
EN 22768
EN 12616

< 1,0%
<10mm na 3,0m
<2 mm na 300 mm
>180 mm/h

ISO 2549

+/- 2 mm

ISO 1763

+/- 10%

ISO 2549

+/- 10%

EN 12228
EN 13672
EN 13864

>15 N/mm

5-25mm

Polietylen PE
Polipropylen PP
Poliamid / Nylon PM
Copolimer
Mono- lub fibrylowane
6.000-12.000 dtex
60-130 mikronów
105-150mm
8.000-14.000 szt/m2
3/4'; 3/8'; 5/8'
800-1.500 g/m2
4-5m
Polipropylen i poliester
80-230 g/m2
Latex
500-900 g/m2
Klejenie z taÊmà ∏àczàcà
lub zszywanie

Trwa∏oÊç
Wytrzyma∏oÊç z∏àczy
OdpornoÊç na Êcieranie
OdpornoÊç na
UV/wod´/ciep∏o

Wymagania FIFA i UEFA
W ostatnim czasie pi∏karskie organizacje FIFA i UEFA opracowa∏y standardy,
opisujàce wymagania stawiane systemom i boiskom. Pi∏ka no˝na jest grà
bardzo dynamicznà, obfituje w upadki
i wÊlizgi, dlatego du˝y nacisk k∏adzie
si´ na bezpieczeƒstwo gry oraz „grywalnoÊç” i trwa∏oÊç. W tabeli 1 zestawiono wymagania. WÊród wymienionych w tabeli 1 parametrów jest kilka,
na które nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´. Sà to:
• rodzaj w∏ókna – Poliamid PA, Polipropylen PP, Polietylen PE,
• parametry w∏ókna: jego gruboÊç (im
wi´ksza, tym wi´ksza wytrzyma∏oÊç
i odpornoÊç na UV); ci´˝ar (im
wi´kszy, liczba dtex, tym w∏ókno
bardziej wytrzyma∏e),
• typ w∏ókna:
– monofilament jest mocniejszy,
piasek ∏atwiej wchodzi pomi´dzy
êdêb∏a, ale w∏ókna nie stojà pionowe, a granulki gumy ∏atwiej wyskakujà na wierzch;

Wype∏nienie
Piasek kwarcowy, masa
Guma

Guma, masa
Warstwa amortyzujàca
Warstwa amortyzujàca

Masa
Interakcja
zawodnik/nawierzchnia
T∏umienie energii udarowej
Odkszta∏cenie pionowe
Opór przy obrocie
Opór wÊlizgu
Interakcja pi∏ka /boisko
Odbicie pi∏ki
Toczenie pi∏ki
Zmiana pr´dkoÊci pi∏ki
Kàtowe zachowanie pi∏ki

Trwa∏oÊç barwy
OdpornoÊç na
Êcieranie
Wytrzyma∏oÊç z∏àczy

0-25 kg/m2
Zielony EPDM
Czarny lub szary EPDM
Czarny SBR (z opon)
Zielony barwiony SBR
Zielona guma wulkanizowana
0-25 kg/m2
Prefabrykowany poliuretan
z recyklingu
Prefabrykowany PCV
Guma z recyklingu z opon
lub guma techniczna
1-25 kg/m2

20-70%
4-10 mm

EN 14808
EN 14809
EN-Berlin Athlete

55-70%
4 – 9 mm

SRT

Skala 120-220
3-6 g opóênienie

EN 12235
EN 12234

60-100cm
0,35 – 0,95 m/s

FIFA QC

45-65 % suche
45-80 % mokre

30-45 Nm

60-85 cm
5-8m
<0,7 m/s

Tabela 1. Wymagania federacji FIFA i UEFA stawiane systemom i boiskom
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traw (bezpiaskowych i z wype∏nieniem
piaskowym), nowe produkty znacznie
lepiej odpowiadajà wymogom footballu
z powodu nast´pujàcych cech:
• mi´kka, regularna i równa nawierzchnia,
• doskona∏e t∏umienie energii udarowej,
• Êwietne odbicie pi∏ki,
• wytrzyma∏oÊç,
• póênà jesienià i wczesnà wiosnà sà
znacznie lepsze od boisk z trawy naturalnej.
Poza tym, nowa generacja sztucznej
trawy umo˝liwia zawodnikowi wykonywanie wÊlizgów – jednego z podstawowych elementów gry – bez kontuzji
wywo∏anych oparzeniem”.
Na swojej stronie internetowej FIFA
oÊwiadcza:
„Najnowsza generacja sztucznej trawy
(wype∏niana gumà i piaskiem) ∏àczy zalety trawy naturalnej, oferujàc przy
tym lepszy komfort i bezpieczeƒstwo
zawodnika, z ni˝szymi kosztami utrzymania i zwi´kszonym czasem u˝ytkowania.
FIFA ˝yczliwie patrzy na instalowanie i u˝ytkowanie sztucznych nawierzchni w klimacie, gdzie u˝ytkowanie i wzrost trawy naturalnej jest
utrudniony.”
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•

– fibrylowane majà mniejszà odpornoÊç na zu˝ycie, ale nawierzchnie
sà dynamiczniejsze, granulki gumy nie wyskakujà na wierzch.
ci´˝ar podk∏adu – zwi´ksza stabilnoÊç
dywanu nara˝onego na znaczne si∏y
dzia∏ajàce w ró˝nych kierunkach,
spowodowane dynamikà gry,
ci´˝ar zabezpieczenia lateksem – im
wi´cej lateksu, tym trudniej wyrwaç
p´czki trawy.

stwy po 4 cm) na podk∏adzie z t∏ucznia kamiennego.
GruboÊç warstw zale˝y od warunków
gruntowych. W celu ochrony dywanu
oraz dodatkowego zapewnienia jednorodnoÊci nawierzchni ca∏oÊç przykrywa si´ geow∏ókninà. Ca∏e boisko powinno zostaç zdrenowane. UEFA dok∏adnie opisuje rekomendowany sposób wykonania pod∏o˝a (tabela2).

Podsumowanie
Vario Slide –system z polietylenowej trawy
Znany producent nawierzchni ze sztucznej trawy Domo Sports Systems (w Polsce
reprezentuje go Hemet Sp. z o.o.) oferuje
Vario Slide C@F – system z polietylenowej trawy b´dàcy kombinacjà w∏ókien fibrylowanych i monofilament w jednym
p´czku, ∏àczàc pozytywne w∏aÊciwoÊci
obu w∏ókien. System
ten uzyska∏ UEFA
TEST CETIFICATE
i FIFA Recommended Licensing Certificate dla zainstalowanej nawierzchni
w FC Brugge.

1

2

3

4

Rys. Przekrój systemu Vario Slide C@F
prod. DOMO Sports Systems
1. swobodne w∏ókna polietylenowe
niewype∏nione
2. wype∏nienie granulatem gumowym
zapewniajàce elastycznoÊç
3. wype∏nienie piaskiem zapewniajàce
stabilnoÊç
4. osnowa i w∏ókno szklane

Przygotowanie pod∏o˝a
Jednym z najwa˝niejszych elementów
wykonania boiska, majàcych bezpoÊredni wp∏yw na jego trwa∏oÊç, stabilnoÊç, warunki gry jest przygotowanie
pod∏o˝a. Obecnie wykonuje si´ nast´pujàce pod∏o˝a:
• pod∏o˝a z ubitego piasku (ok. 38-40
cm) przykryte warstwà ok. 10 cm mieszaniny lawy i granulatu gumowego,
• pod∏o˝a z t∏ucznia (ok. 22-45 cm),
przykryte warstwà mia∏u kamiennego (2-4 cm),
• pod∏o˝a z asfaltobetonu (dwie warKALEJDOSKOP
BUDOWLANY
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Ostatnie badania FIFA wykazujà, ˝e liczba
kontuzji zaistnia∏ych na trawie syntetycznej jest o wiele mniejsza ni˝ na trawie naturalnej, równa nawierzchnia trawy syntetycznej zmniejsza obcià˝enie stopy.
Mniejsza iloÊç kontuzji jest wa˝na dla ka˝dego sportowca, przed∏u˝a jego karier´
i umo˝liwia prawid∏owy rozwój. Dla klubu ka˝dy zawodnik stanowi pewien kapita∏, ka˝dy kontuzjowany zawodnik
zmniejsza jego potencja∏ finansowy i sportowy. P∏ynna gra na równym boisku, techniczne popisy zawodników sprawiajà, ˝e
kibice ch´tniej przychodzà na mecz. Nic
wi´c dziwnego, ˝e zarówno zawodnicy,
kluby jak i zwiàzki pi∏karskie dà˝à do
wprowadzenia nawierzchni zast´pujàcej
traw´ naturalnà, która z jednej strony zapewnia∏aby jednakowe warunki gry
w ka˝dych warunkach pogodowych i klimatycznych, a z drugiej zmniejszy∏aby
koszty utrzymania boisk na stadionach.
Aby byç pewnym czy oferowane rozwiàzania sà zgodne z wymaganiami, inwestorzy zlecajà przeprowadzenie certy-

+/–

Charakterystyka w∏ókien
z Poliamidu PA, Polipropylenu PP
i Polietylenu PE
Poliamid PA
+ du˝a wytrzyma∏oÊç
+ du˝a spr´˝ystoÊç
– szorstkie
– ryzyko oparzeƒ
– s∏aba odpornoÊç na UV

Polipropylen PP
+ cena
– szorstkie
– ryzyko oparzeƒ
– guma wp∏ywa negatywnie
na odpornoÊç na UV
– s∏aba odpornoÊç na niskie
temperatury
Polietylen PE
+ elastycznoÊç
+ odpornoÊç na niskie temperatury
+ wysoka odpornoÊç na UV
+ umo˝liwia wykonywanie wÊlizgów
fikacji. Obecnie na ca∏ym Êwiecie istnieje kilkadziesiàt boisk ze sztucznej trawy,
które uzyska∏y certyfikat UEFA lub
FIFA. Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e w najbli˝szym czasie zostanie podj´ta decyzja
rozgrywania zawodów wysokiej rangi na
tej nawierzchni. Jest to nast´pny krok
w kierunku upowszechnienia stosowania sztucznej trawy i uznania jej jako nawierzchni oficjalnej w pi∏ce no˝nej.
mgr in˝. Wies∏aw Borkowicz
Hemet Sp. z o.o.

Element pod∏o˝a

Rekomendowany sposób wykonania

Odwodnienie, zgodnie
z lokalnymi warunkami gruntowymi

– Êrednica drenów 60 – 120 mm
– u∏o˝enie równoleg∏e poni˝ej granicy przemarzania
– odleg∏oÊç pomi´dzy drenami: 4 – 12m

Pod∏o˝e

– baza: t∏uczeƒ kamienny
– przesàczalnoÊç i zabezpieczenie przed przemarzaniem
– warstwa wierzchnia: mia∏ kamienny
– gruboÊç warstw w zale˝noÊci od noÊnoÊci
i g∏´bokoÊci przemarzania 30-100cm

Ogrzewanie

– wymagane tylko na dalekiej pó∏nocy Europy

Warstwa noÊna

– pojedyncza warstwa przepuszczalnego betonu
bitumicznego (lub beton asfaltowy, lub elastyczna
warstwa noÊna
– poziomowanie laserowe
– sito: 02/11 –02/16mm (lub 02/6mm)
– gruboÊç: 40 – 50 mm (lub 20/25mm)
– przesàczalnoÊç: pory min 15%

NoÊnoÊç

– asfalt: min 60/70 N/mm2
– t∏uczeƒ: 40/45 N/mm2

Tolerancja warstwy noÊnej

– max 8mm na 4 m
– max 4 mm na 1 m
– dywan musi le˝eç równo bez ˝adnych fa∏d

Pochylenie

– rekomenduje si´ wykonanie boiska bez ˝adnego pochylenia

Zraszanie wodà

– rekomendowane dla krajów o goràcym klimacie

Tabela 2. Rekomendowany przez UEFA sposób wykonania pod∏o˝a

