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Zwi´kszajàcy si´ ruch
turystyczny w górach
sprawia, ˝e w∏aÊciciele
oÊrodków narciarskich,
chcàc przed∏u˝yç
sezon, poszukujà coraz
to nowych form
rozrywki dla swoich
klientów, tak˝e
w okresie letnim
i jesiennym.
To bezpoÊrednia
przyczyna ich du˝ego
zainteresowania
sztucznymi stokami
narciarskimi.

z´Êç z nich to stoki zadaszone, z temperaturà
powietrza od – 2 do – 10°C, ze sztucznie wytworzonym Êniegiem. Sà one jednak bardzo
kosztowne, tak˝e w utrzymaniu bo ju˝ samo
sch∏adzanie tak du˝ego obiektu (stoki majà po kilkaset metrów d∏ugoÊci) wymaga znacznych nak∏adów
na energi´ elektrycznà. Znacznie taƒsze sà za to stoki otwarte z nawierzchnià ze sztucznego tworzywa.
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O czym mowa?
Firma DOMO wyprodukowa∏a specjalny gatunek
sztucznej trawy, który mo˝e byç z powodzeniem stosowany jako nawierzchnia stoków narciarskich. DOMO Ski MontBlanc wytwarzany jest w podobny sposób jak ma to miejsce w przypadku innych sztucznych
traw przeznaczonych do tenisa czy pi∏ki no˝nej. Listki
trawy zbudowane sà z bia∏ego polietylenu, odpornego
na ultrafiolet. W ka˝dym p´czku znajduje si´ mix prostych w∏ókien fibrylowanych i monofilament o wysokoÊci 20 mm i o ci´˝arze 9800 dtex. G´stoÊç trawy wynosi ponad 32 000 p´czków/m2. Osnowa, w którà tuftuje si´ w∏ókna jest równie˝ odporna na ultrafiolet,
a w celu uzyskania bia∏ego koloru ca∏ej nawierzchni,
wy∏o˝ona jest dodatkowo bia∏à fizelinà. ˚eby zabezpieczaç nawierzchni´ przed wypadaniem w∏ókien zastosowano lateks w iloÊci ok. 1000 g/m2. Trawa dostarczana jest w rolkach o szerokoÊci 400 cm.

Przygotowanie pod∏o˝a
Stok, na którym trawa ma byç wy∏o˝ona musi byç
odpowiednio przygotowany. Przede wszystkim nale˝y zdjàç traw´ i humus, a nast´pnie utwardziç go np.
za pomocà t∏ucznia. Ze wzgl´du na koniecznoÊç równomiernego zraszania ca∏ej powierzchni stoku, nale˝y rozmieÊciç na nim dysze oraz rurki doprowadzajàce wod´. Zaleca si´ stosowanie wody w obiegu zamkni´tym, uzdatnionej, pozbawionej elementów organicznych (nasion trawy czy zalà˝ków mchu), które
rosnàc w dobrze nawodnionym Êrodowisku mogà
powodowaç niszczenie nawierzchni. Resztki roÊlin
mogà tak˝e powodowaç powstawanie nieprzyjemnych zapachów i brudziç narciarzy. Komfort i bezlipiec 2006

pieczeƒstwo jazdy znakomicie podniesie warstwa
amortyzujàca, wykonana np. z granulatu
gumowego lub pianki PE. U∏o˝enie jej, da
poczucie elastycznoÊci, a w razie upadku
zabezpiecza przed pot∏uczeniem.
Na tak przygotowanym pod∏o˝u rozwija si´ dywan ze sztucznej trawy, który celem zabezpieczenia przed zsuwaniem w dó∏ stoku mocuje si´
punktowo do pod∏o˝a. Analogicznie przygotowuje
si´ Êcie˝ki wyciàgów.

Dlaczego akurat trawa...
A˝urowe (kratowe) nawierzchnie ze szczotek lub
grzebieni sà stosunkowo niebezpieczne. Upadek na
drewnianà kratownic´ nie nale˝y do przyjemnoÊci
a czasem koƒczy si´ urazami d∏oni i palców. Stoki
ze sztucznej trawy sà znacznie bezpieczniejsze –
mi´kkie w∏ókna, elastyczne pod∏o˝e i bezpieczne
z∏àcza sprawiajà, ˝e jeêdzi si´ pewnie, a upadki nie
sà bolesne. Dzi´ki temu znakomicie nadajà si´ na
stoki szkó∏ek narciarskich dla dzieci.
Ze wzgl´du na znacznà odpornoÊç na zmiany
temperatury sztucznà traw´ DOMO Ski MontBlanc
mo˝na stosowaç na stokach naÊnie˝anych sztucznie lub naturalnie, a po uzyskaniu warstwy ok.
20 cm Êniegu mo˝na na stok wprowadzaç ratraki.
Nachylenie stoku oraz oraz jego wyprofilowanie jest
w∏aÊciwie dowolne, ograniczone tylko wymaganiami w∏aÊciciela oÊrodka. Dlatego stoki ze sztucznej
trawy DOMO Ski MontBlanc nadajà si´ do jazdy nie
tylko na nartach zjazdowych, ale tak˝e carvingowych i oczywiÊcie snowboardu.
Od 2001 roku taki sztuczny stok u˝ytkowany jest
w Manteigas w Portugalii gdzie u˝yto ok. 20 000 m2
sztucznej trawy. Mimo intensywnego u˝ytkowania
przez grupy szkolne i u˝ytkowników indywidualnych jest w zadziwiajàco dobrym stanie. Obecnie
trwajà zaawansowane rozmowy w sprawie budowy
obiektów m.in. w Valladolid – Hiszpania, Spindlerowym M∏ynie i Nowym MieÊcie w Czechach oraz
w jednym z oÊrodków w Polsce.
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