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Nowa norma
EN 14904
„Nawierzchnie
obiektów
sportowych –
Specyfikacja
halowych
nawierzchni
sportowych
przeznaczonych
do uprawiania
wielu dyscyplin
sportowych”
zosta∏a ju˝
przyj´ta poprzez
formalne
g∏osowanie
i oczekuje si´,
˝e zostanie
opublikowana
w lecie
bie˝àcego roku.
Ma ona zastàpiç
wszystkie lokalne
normy krajowe.
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Nowa norma europejska
Wies∏aw Borkowicz

EN/PN 14904

orma ta zosta∏a przygotowana przez
CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), aby zharmonizowaç standardy i metody badaƒ. Wszyscy
cz∏onkowie CEN sà zobligowani do wprowadzenia i przestrzegania tej normy z chwilà jej opublikowania, obecnym celem jest
wi´c wprowadzenie jej w ˝ycie do koƒca roku 2006. Z chwilà, gdy norma EN 14904 zacznie obowiàzywaç zastàpi ona wszystkie
lokalne normy krajowe. Poszczególne kraje mogà jednak stosowaç ró˝ne wymagania
w ramach ogólnych przepisów. Indywidualni klienci mogà równie˝ wymagaç dodatkowych certyfikatów np. zwiàzków sportowych (FIBA, INF., itd.) lub instytutów (Marque NF, ISA Sport, DIN Certco itd.).

dukcyjnego (FPC). Firmy, które majà wprowadzony system ISO 9001 automatycznie wype∏niajà wymagania FPC.
Wyroby, których charakterystyki odpowiadajà podstawowym wymaganiom normy mogà u˝ywaç znaków CE. Te podstawowe wymagania to: tarcie, wytrzyma∏oÊç, reakcja na ogieƒ, t∏umienie energii
udarowej i emisja substancji toksycznych.

N

ZAWARTOÂå NORMY
Norma EN 14904 jest podzielona na dwie
cz´Êci. Pierwsza cz´Êç poÊwi´cona jest bezpieczeƒstwu, a druga wymaganiom technicznym. Norma zawiera definicje, okreÊla metody badaƒ, okreÊla minimalne i maksymalne
wartoÊci wymagaƒ dla multisportowych, halowych nawierzchni sportowych. OkreÊla
ona równie˝ systemy nawierzchni, których
zarówno warstwa amortyzujàca jak i wierzchnia sà prefabrykowane, wykonywane in situ
lub sà kombinacjà obydwóch. Norma ta nie
obowiàzuje dla nawierzchni hal tenisowych.
ZgodnoÊç nawierzchni sportowych z nowà normà powinna byç ukazana w badaniach wst´pnych i kontroli procesu pro-

DEFINICJE
Norma definiuje niektóre poj´cia u∏atwiajàc prawid∏owe jej rozumienie:
1. Obiekty multisportowe: hale sportowe, w których uprawiany jest wi´cej ni˝
jeden sport na tej samej nawierzchni, np.:
pi∏ka r´czna, koszykówka, siatkówka, pi∏ka no˝na pi´ciu na pi´ciu, które mogà
byç równie˝ u˝ywane do gimnastyki i innych dyscyplin sportu.
2. Nawierzchnie sportowe p∏aszczyznowo-elastyczne: nawierzchnie, w których
punktowe przy∏o˝enie si∏y powoduje jej
ugi´cie na stosunkowo du˝ej powierzchni wokó∏ punktu przy∏o˝enia si∏y.
3. Nawierzchnie sportowe punktowo-elastyczne: nawierzchnie, w których punktowe przy∏o˝enie si∏y powoduje jej ugi´cie tylko w pobli˝u punktu przy∏o˝enia si∏y.
4. Kombinowane-elastyczne nawierzchnie
sportowe: nawierzchnie p∏aszczyznowo-elastyczne z wierzchnià warstwà punktowo-elastycznà. w których przy∏o˝ona si∏a powoduje ugi´cie punktowe i p∏aszczyznowe.

ZgodnoÊç
nawierzchni
sportowych z nowà
normà powinna
byç ukazana
w badaniach
wst´pnych
i kontroli procesu
produkcyjnego
(FPC).
Wyroby, których
charakterystyki
odpowiadajà
podstawowym
wymaganiom
normy mogà
u˝ywaç
znaków CE.
Te podstawowe
wymagania to:
tarcie,
wytrzyma∏oÊç,
reakcja na ogieƒ,
t∏umienie energii
udarowej i emisja
substancji
toksycznych.

sportplus 67

normy, wytyczne

5. Mix-elastyczne nawierzchnie sportowe:
punktowo-elastyczne nawierzchnie z syntetycznym usztywnieniem p∏aszczyznowym.

WYMAGANIA W ZAKRESIE
BEZPIECZE¡STWA
Podczas dynamicznego obcià˝ania nawierzchni sportowej mo˝emy si´ spotkaç
z szeregiem zjawisk. Po˝àdanymi efektami
sà: odkszta∏cenie pod obcià˝eniem, zdolnoÊç poch∏aniania energii uderzenia, zwrot
energii uderzenia, tj. wielkoÊç energii zwróconej sportowcowi przez pod∏og´, na której on çwiczy. Zarówno zdolnoÊç poch∏aniania energii uderzenia (upadku), jak
i zwrot energii sà wa˝nymi cechami nawierzchni sportowej, dzia∏ajàcymi jednak
w przeciwnym kierunku, wyspecyfikowane wartoÊci sà wi´c kompromisem pomi´dzy tymi fundamentalnymi w∏asnoÊciami.
Nawierzchnie sportowe reagujà ró˝nie
w ró˝nych temperaturach: sà twardsze
w ni˝szych temperaturach, a bardziej
mi´kkie w wy˝szych.

Bardzo wa˝nym dla bezpieczeƒstwa
w sporcie czynnikiem jest odpowiednie
oddzia∏ywanie pomi´dzy butem sportowca, a nawierzchnià sportowà. Nieodpowiednie tarcie mo˝e spowodowaç poÊlizg
stopy na nawierzchni lub zatrzymywanie
stopy w miejscu, a co za tym idzie przecià˝enia mi´Êni, Êci´gien i wiàzade∏.

TARCIE
Badania wspó∏czynnika tarcia przeprowadza si´ za pomocà wahad∏a zgodnie
z normà EN 13036-4 u˝ywajàc suchej gumy. WartoÊç wspó∏czynnika okreÊlanego
tà metodà powinna si´ wahaç pomi´dzy
80 a 110 z zastrze˝eniem, ˝e ˝aden pojedynczy wynik testu nie powinien ró˝niç
si´ od Êredniej o 4 jednostki.

Typ

P
‡25<35

Metod´ badaƒ okreÊla norma EN 14808.
Przeprowadza si´ co najmniej 4 testy plus
jeden dodatkowy test na ka˝de 500 m2
powierzchni. Ârednia wartoÊç tego wspó∏-

2

‡35<45

3

‡45

4

M

A

C

‡45<55

‡40<55

‡45<55

‡55<75

‡55<75

‡55<75

Dopuszczalne wartoÊci odkszta∏ceƒ pionowych wg EN14809
P

1

†2,0

2

†3,0

3

†3,5

M

A

†3,5

‡1,8<3,5

C

‡1,8<5,0
VDp‡0,5<2,0 a

4

†

‡45<55

‡2,3<5,0
VDp‡0,5<2,0 a

(a)

VDp odkszta∏cenie pionowe komponentu punktowo-elastycznego

Tab. 3

Wymagania ze wzgl´du na emisj´ formaldehydu – klasa E1
Metoda badaƒ

Wymagania

Testy inicjalne

EN 717-1

Emisja†0,124 mg/m3

Badania PC

EN 717-1

Emisja†0,124 mg/m3

Badania PC

EN 717-2

Emisja†3,5 mg/m3

Tab. 4

Testy inicjalne

Wymagania ze wzgl´du na emisj´ formaldehydu – klasa E2
Metoda badaƒ

Wymagania

EN 717-1

Emisja†0,124 mg/m3
2

Metod´ badaƒ okreÊla norma EN 12235.
Przeprowadza si´ nie mniej ni˝ 4 testy z u˝yciem pi∏ki do koszykówki oraz dodatkowo jeden test na ka˝de 500 m2 badanej powierzchni. Ârednia wartoÊç wzgl´dnego odbicia pi∏ki powinna byç ‡90% w porównaniu do odbicia pi∏ki od nawierzchni betonowej. ˚aden
pojedynczy wynik testu nie mo˝e si´ ró˝niç
od Êredniej o wi´cej ni˝ 3 jednostki.

ODPORNOÂå NA ZU˚YCIE
Da nawierzchni syntetycznych metoda
badaƒ zosta∏a okreÊlona w normie EN ISO
5470-1. U˝ywa si´ w niej kó∏ H18 o masie
1 kg. Maksymalna utrata masy nie mo˝e
przekroczyç 1000 mg po 1000 cykli.
Dla pokryç i lakierów u˝ywa si´ tej samej metody, tylko obcià˝enie wynosi 500 g,
a strata masy nie mo˝e przekroczyç 80 mg
po 1000 cykli.
W∏asnoÊç ta okreÊla nam ˝ywotnoÊç nawierzchni, szczególnie w miejscach nara˝onych na intensywne zu˝ycie np. w polach bramkowych, pod koszami.

REAKCJA NA OGIE¡
2

Testy inicjalne

EN 717-2

Emisja>3,5mg/m h†0,8 mg/m h

Badania PC

EN 717-1

Emisja†0,124 mg/m3

Badania PC

EN 717-2

Emisja >3,5 mg/m2h†mg/m2h
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PIONOWE ODBICIE PI¸KI

Metod´ badaƒ okreÊla norma EN 1569.
Minimalne obcià˝enie powinno wynosiç
1500 N, najwi´ksze wg∏´bienie 0,5 mm
na 300 mm. Po teÊcie nie powinny wyst´powaç ˝adne zauwa˝alne uszkodzenia.
W∏asnoÊç ta jest szczególnie wa˝na, gdy
nale˝y upewniç si´ czy nie wystàpià
uszkodzenia podczas przemieszczania trybun lub koszy najazdowych.

A – nawierzchnie p∏aszczyznowo-elastyczne; C – nawierzchnie kombi elastyczne.

Typ

Metod´ badaƒ okreÊla norma EN14809.
WartoÊç odkszta∏cenia nie powinna przekraczaç 5,0 mm (tab. 2). Równie˝ tym razem w przypadku badaƒ w obiekcie nale˝y uwzgl´dniaç temperatur´ i wilgotnoÊç.

ODPORNOÂå NA OBCIÑ˚ENIA TOCZNE

Gdzie: P – nawierzchnie punktowo-elastyczne; M – nawierzchnie mix-elastyczne;

Tab. 2

ODKSZTA¸CENIE PIONOWE

Wymagania techniczne

T¸UMIENIE ENERGII UDAROWEJ

Tab. 1 Dopuszczalne wartoÊci wspo∏czynnika t∏umienia energii udarowej wg EN 14808

1

czynnika powinna zawieraç si´ pomi´dzy 25%, a 75%, a ˝aden pojedynczy wynik testu nie mo˝e si´ ró˝niç od Êredniej
o wi´cej ni˝ 5 jednostek (tab. 1). Dotyczy
to wyników badaƒ laboratoryjnych. Pomiary w obiektach mogà byç przeprowadzane w ró˝nych temperaturach i wilgotnoÊci, w zale˝noÊci od warunków tam panujàcych, dlatego nale˝y podawaç wartoÊci obu czynników w raportach.

Przygotowanie i kondycjonowanie próbek
Próbki powinny byç przygotowane
zgodnie z wymaganiami testu z wyjàtkiem wyk∏adzin tekstylnych z dodatkiem
lipiec 2006
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Badanie w∏aÊciwoÊci przeciwpoÊlizgowych posadzek i odpornoÊci wyrobów wykoƒczeniowych na sztuczne starzenie w laboratorium ITB w Warszawie

uniepalniaczy. W razie potrzeby, w celu
zbadania odpornoÊci uniepalniaczy nale˝y przeprowadzaç mycie i czyszczenie
nawierzchni identyczne jak w praktyce.
Próbki powinny byç badane na jednym
z dwóch rodzajów pod∏o˝a okreÊlonych dla
wyk∏adzin pod∏ogowych normie EN 13238
w zale˝noÊci od zak∏adanego zastosowania.
Sk∏ad produktu, ∏àcznie z dodatkami
uniepalniajàcymi powinien byç zaanonsowany przez producenta przed rozpocz´ciem testów.

peraturze pokojowej bez dodatku jakichkolwiek chemikaliów.

KLASYFIKACJA
Je˝eli wystàpi∏o ˝àdanie zbadania reakcji na ogieƒ wyk∏adzin sportowych, powinny one byç zbadane i sklasyfikowane
zgodnie z wymaganiami EN 13501-1.
Je˝eli nie wyst´puje ˝àdanie badania
reakcji na ogieƒ, tzn. zdecydowano si´ na
pozostawienie produktu lub grupy produktów produktów klasie Ffl nie sà wymagane ˝adne badania.

ZASADY APLIKACJI
Je˝eli bada si´ próbki z klejem, wynik badaƒ wa˝ny jest dla nawierzchni sportowych uk∏adanym z klejem tym samym lub
z tego samego typu. Wyniki badaƒ próbek
bez kleju sà wa˝ne dla nawierzchni uk∏adanych w halach z klejem lub bez kleju.

TRWA¸OÂå
W razie potrzeby, wyk∏adziny tekstylne
z dodatkiem uniepalniaczy powinny byç
poddane laboratoryjnej procedurze czyszczenia zgodnie z ISO 11379 z nast´pujàcymi modyfikacjami:
– próbki nale˝y czyÊciç trzy razy, z przerwà ok. 2h±15 min pomi´dzy cyklami, z których ka˝dy sk∏ada si´ z dwóch elementów:
– do pierwszego czyszczenia nale˝y
u˝yç urzàdzenia do jednoczesnego rozpylania cieczy i odsysania,
– drugi cykl nale˝y u˝ywaç urzàdzenie
jedynie do odsysania.
Pierwsze czyszczenie nale˝y przeprowadzaç za pomocà rekomendowanego Êrodka czyszczàcego w temperaturze pokojowej (25°C±10°C), drugi i trzeci cykl czyszczenia nale˝y przeprowadziç wodà w temlipiec 2006

PARAMETRY PRODUKTU MAJÑCE
WP¸YW NA REAKCJ¢ NA DZIA¸ANIE
OGNIA
Sk∏ad: Ka˝da nawierzchnia sportowa
z innym sk∏adem, konstrukcjà lub wierzchnià warstwà powinna byç badana osobno.
GruboÊç: JeÊli nawierzchnia sportowa produkowana jest w ró˝nych gruboÊciach, powinno byç to uwzgl´dnione w badaniach.
Masa lub g´stoÊç: JeÊli nawierzchnia
sportowa jest produkowana w gatunkach
o ró˝nej masie lub g´stoÊci, powinno byç
to uwzgl´dnione w badaniach. Powinny
zostaç przebadane wyroby o najwi´kszej
i najmniejszej masie lub g´stoÊci (jeden
indywidualny test dla ka˝dego), a w najgorszym przypadku powinna byç przeprowadzona seria testów. Najgorszy wynik
klasyfikuje wyrób.
S t r u k t u r a n a w i e r z c h n i : Je˝eli nawierzchnia sportowa mo˝e posiadaç wiele ró˝nych struktur i przypuszcza si´, ˝e
mo˝e to mieç wp∏yw na odpornoÊç na
dzia∏anie ognia, powinno byç to uwzgl´dnione w badaniach, ka˝dy rodzaj struktury nawierzchni powinien byç przebadany

(jedna klasyfikacja dla ka˝dego rodzaju).
Najgorszy wynik klasyfikuje wyrób.
Kolor i wzór: Nie majà one wp∏ywu na
odpornoÊç na dzia∏anie ognia o ile nie
zmieniajà sk∏adu lub innych parametrów
opisanych powy˝ej.

EMISJA FORMALDEHYDU
Je˝eli podczas procesu produkcyjnego zostanà dodane do produktu materia∏y zawierajàce formaldehyd, powinien on zostaç przebadany i sklasyfikowany w jednej z dwóch
klas: E1 lub E2 zgodnie tab. 3 lub tab. 4.
Produkt klasy E1 mo˝e byç u˝ywany
nie powodujàc w obiekcie st´˝enia formaldehydu w powietrzu wi´kszego ni˝
0,1 x 10-6 mg/kg (0,1 ppm).
Wymagania te nie sà stosowane dla nawierzchni sportowych, w których nie dodaje si´ podczas lub po procesie produkcji materia∏ów z dodatkiem formaldehydu.
Nie muszà one byç klasyfikowane, ale
mogà byç bez jakichkolwiek testów deklarowane w klasie E1. Dla nowych produktów badania inicjalne mogà byç przeprowadzane w oparciu o norm´ EN 7172 zarówno jako PC, jak i poprzez kontrol´ zewn´trznà.

ZAWARTOÂå PENTACHLOROFENOLU
(PCP)
Nawierzchnie sportowe nie powinny
zawieraç PCP lub jego pochodnych jako
dodatków w procesie produkcyjnym lub
jako surowców. W przypadku koniecznoÊci przeprowadzenia weryfikacji, je˝eli
jego zawartoÊç wynosi mniej ni˝ 0,1%
masy uznaje si´, ˝e wymaganie zosta∏o
spe∏nione. Sposób oznaczania zawartoÊci opisany jest w normie EN 12673.
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ODBICIE ÂWIAT¸A
Je˝eli jest to wymagane, wspó∏czynnik
mo˝e byç mierzony metodà opisanà w normie EN 13745, kàt padania wynosi 85°,
wynikiem jest Êrednia wartoÊç z testów.

nie ze strefami bezpieczeƒstwa i wybiegami. Najwi´ksza ró˝nica nie powinna przekraczaç 2 mm w odleg∏oÊci 0,3 m i 6 mm
w odleg∏oÊci 3 m.

OCENA ZGODNOÂCI
PO¸YSK
Je˝eli stosuje si´ metod´ badaƒ opisanà
w normie EN ISO 2813, przy kàcie padania 85° po∏ysk powinien byç †30 dla powierzchni matowych i †45 dla powierzchni lakierowanych.

ODPORNOÂå NA WG¸¢BIANIE
Stosujàc metod´ opisanà w normie EN
1516, podaje si´ Êredni odcisk szczàtkowy
mierzony po 5 min od usuni´cia obcià˝enia, Êredni odcisk szczàtkowy mierzony po
24 godzinach po usuni´ciu obcià˝enia powinien byç †0,5 mm.
Dla nawierzchni p∏aszczyznowo-elastycznych bada si´ tylko warstw´ wierzchnià opartà na sztywnej konstrukcji.

ODPORNOÂå NA UDERZENIA
Po kondycjonowaniu przez 14 dni w temperaturze 50° C±1°C przeprowadza si´ badanie zgodnie z normà EN 1517 w temperaturze 10°C±1°C przy u˝yciu wg∏´bnika
o masie 800 g, nie mogà wyst´powaç p´kni´cia, rozszczepienia, rozwarstwienia lub
trwa∏e wg∏´bienia, z wy∏àczeniem sportowych pod∏óg drewnianych, w których wg∏´bienie nie mo˝e przekroczyç 0,5 mm.

STOPIE¡ RÓWNOÂCI
Ten wspó∏czynnik mo˝e byç mierzony
tylko w obiekcie po u∏o˝eniu nawierzchni.
Pomiary wykonane powinny byç metodà opisanà EN 13036-7 na boisku, w∏àcz-
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ZgodnoÊç nawierzchni sportowej z wymaganiami Normy Europejskiej powinna
byç potwierdzona przez: wst´pne testy
typu i kontrol´ procesu produkcyjnego
prowadzonà przez wytwórc´, ∏àcznie z badaniem produktu.

BADANIE TYPU
Wst´pne badania typu powinny byç
przeprowadzone w celu potwierdzenia
zgodnoÊci z Normà Europejskà. Badanie
wykonane uprzednio zgodnie z postanowieniami tej normy (ten sam produkt, te
same charakterystyki, metody badaƒ, procedura przygotowania próbek, system badania zgodnoÊci itd.) mogà byç brane pod
uwag´. Dodatkowo, wst´pne testy powinny byç wykonane na poczàtku produkcji
nowego typu produktu (je˝eli nie jest z danej rodziny produktów) lub na poczàtku
nowej metody produkcji (o ile ma to
wp∏yw na ustalone w∏asnoÊci).
JeÊli producent kupuje produkty, które
ju˝ sà oznakowane CE, czyli odpowiadajà
Normom Europejskim, a w swoim procesie
produkcyjnym nie zmienia ich w∏asnoÊci,
badania nie muszà byç powtarzane w celu udowodnienia ich zgodnoÊci z Normami Europejskimi. Jednak˝e producent nawierzchni sportowych jest odpowiedzialny
za zapewnienie, ˝e produkty, których u˝ywa majà odpowiednià klas´ w∏asnoÊci.
Do przeprowadzenia testów wst´pnych
(i badaƒ FPC) produkty mogà byç pogru-

powane w rodziny (zgodnie z charakterystykà), gdy rezultaty badaƒ charakteryzujàce ka˝dy produkt sà reprezentatywne
dla wszystkich produktów danej rodziny. Ró˝ne rodziny mogà istnieç dla ró˝nych charakterystyk.
Ilekroç majà miejsce zmiany w produkcie, surowcach lub komponentach, procesie produkcyjnym (podlegajàcym definicji
rodziny), które znaczàco zmienia∏yby jeden
lub wi´cej w∏asnoÊci, badania typu muszà
byç powtórzone dla danej w∏asnoÊci.

KONTROLA PROCESU
PRODUKCYJNEGO (FPC)
Producent powinien za∏o˝yç, dokumentowaç i prowadziç system FPC w celu zapewnienia, ˝e produkty oferowane
na rynku odpowiadajà wymaganiom. System FPC powinien sk∏adaç si´ z procedur,
regularnych inspekcji i badaƒ i/lub badaƒ
i stosowaç je do kontroli surowców lub
innych materia∏ów lub komponentów,
wyposa˝enia, procesu produkcyjnego
i wyrobu.

OZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE
Wyroby, które odpowiadajà wymaganiom Normy Europejskiej muszà byç jednoznacznie i nieusuwalnie oznaczane
przez producenta przyklejanymi etykietami lub na opakowaniu z co najmniej nast´pujàcymi informacjami:
a: numer i rok Normy Europejskiej, np.
EN 14904: 2006;
b: to˝samoÊç producenta lub dostawcy;
c: nazwa produktu i numer partii (je˝eli to
mo˝liwe – w formie kodu).
Wies∏aw Borkowicz
Zdj´cia: archiwum ITB
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