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Nawierzchnie
sportowe

– komfort bez legarów
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Mimo istniejących wielu typów nawierzchni stosowanych w halach sportowych najbardziej
popularne są systemy płaszczyznowo-elastyczne na legarach. Przeznaczone przede
wszystkim do treningu i sportu wyczynowego są wykorzystywane również w obiektach
szkolnych i wielofunkcyjnych. Certyikowane na zgodność z normą PN/EN 14904 systemy
oferują bardzo dobre tłumienie energii udarowej, dobre odbicie piłki i odpowiednie
odkształcenie pionowe. Warstwę użytkową stanowią klepki z twardego drewna liściastego.
Najlepsze ze względu na twardość i odporność na zmiany wilgotności jest drewno
z klonu północnoamerykańskiego (Robbins Air Channel). W obiektach o mniejszych
wymaganiach stosuje się drewno dębowe (Hemetin Stabil), a nawet bukowe. Często
nawierzchnię stanowi wylewka poliuretanowa z warstwą shock-padu (Hemetin RD) lub bez
niej (Hemetin RDT). W przypadku nawierzchni, które nie mają certyikatu nagminne jest
wykonywanie nawierzchni o nieznanych parametrach, zbyt twardych lub zbyt elastycznych,
niespełniających wymagań sportowych.
Bardzo ważnym atrybutem nawierzchni sportowych jest jednorodność i równość
wszystkich parametrów na całej powierzchni hali sportowej. Uzyskanie jednolitego
tłumienia energii udarowej przy zachowaniu ograniczonego ugięcia pionowego nie jest
prostym zadaniem dla konstruktora nawierzchni sportowych. W systemach legarowych
(ze względu na cykliczność występowania podpór i legarów) występują odpowiadające
im zmiany najważniejszych parametrów mechanicznych, obniżając komfort gry. W celu
ich ujednolicenia stosuje się odpowiednio dobrane płyty rozdzielające obciążenia
np. ze sklejki, OSB czy płyty wiórowej umieszczone na niekiedy bardzo rozbudowanych
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systemach podkładek elastycznych i legarów. Komplikuje to jednak montaż i podraża
koszty wykonania. Naturalną konsekwencją wydaje się chęć skonstruowania systemów
płaszczyznowo- elastycznych bez legarów. Pomysł zastąpienia konstrukcji drewnianej przez
jednolity podkład elastyczny napotkał na problemy związane z doborem odpowiedniego
materiału. Dostępne na rynku pianki PU i PE nie były wystarczająco trwałe. Dopiero
niedawno znaleziono pianki, które zachowują swoje właściwości na tym samym poziomie
przez wiele lat. Ze względu na prostotę wykonania systemy bezlegarowe są (w porównaniu
z legarowymi) konkurencyjne cenowo i przewyższają je komfortem gry. Oferowane
przez Hemet Sp. z o.o. systemy były testowane przez niezależne laboratoria i gwarantują
stabilność parametrów przez kilkadziesiąt lat. Podłoża betonowe nie wymagają specjalnych
rozwiązań, powinny po prostu spełniać wymagania norm budowlanych. Nie jest potrzebna
wentylacja podpodłogowa.
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dobnie jak amortyzatory w samochodach – umożliwiając ugięcie się podłogi pod ciężarem
zawodnika i powrót tylko do określonego poziomu. Warstwę wierzchnią stanowią klepki
z litego drewna klonowego o grubości 20 lub 15 mm, które jest kilkanaście procent bardziej
twarde niż dąb czy buk oraz dużo mniej od nich wrażliwe na zmiany wilgotności. System
Bio-Channel Star jest niskoproilowy – całość ma tylko 2” lub 1¾” wysokości w zależności
od grubości klepek. System ma certyikat DIN 18032, FIBA, NBA i NCAA, jest rekomendowany do sportów wyczynowych i treningu w intensywnie użytkowanych obiektach. Najlepiej
sprawdza się w koszykówce i innych dyscyplinach zespołowych. Trwałość jest lepsza w porównaniu do analogicznych systemów.
Nazwa

wysokość

TłumieNie eNergii
udarowej

odbicie piłki

odkszTałceNie
pioNowe

Bio Channel Star

53 mm

53,60%

95,00%

2,6 mm

Systemy Pulastic

Elite Com fort 90

Systemy Robbins
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Skonstruowane przez irmę Robbins Sports
Surfaces z USA nawierzchnie sportowe
wykorzystują podkład elastyczny o nazwie
Zero/G o grubości 9/16”, który sprawia,
że tłumienie energii udarowej i odbicie
piłki jest takie samo w każdym punkcie
podłogi sportowej, a wibracje towarzyszące
bieganiu czy odbijaniu piłki są praktycznie
wyeliminowane. Pianka ta ma dodatki uniemożliwiające przetrwanie i rozwój grzybów
i pleśni. Płyta rozdzielająca obciążenia jest
wykonana ze sklejki o grubości ¾”, dzięki
czemu system jest stabilny i mocny. W celu
wyeliminowania efektu trampoliny wprowadzono system kotwiczenia, działający po-

Skonstruowane przez Descol systemy z grupy Pulastic Elite Comfort wykorzystują ten sam
pomysł co nawierzchnie Robbins – płyta rozdzielająca obciążenia jest położona na odpowiednio dobranej piance, jednak zastosowano tu dwa panele ze sklejki ułożonej na sobie
z pewnym przesunięciem. Dzięki temu uzyskano bardzo mocną i sztywną konstrukcję,
na której wykonuje się kilka warstw z bezspoinowego poliuretanu z shock-padem ze spojonego granulatu gumowego (Pulastic Elite Comfort 65, 65XlS lub 90) lub bez (Pulastic Elite
Comfort 20). Są to systemy niskoproilowe o wysokości od 50 do 57 mm.
Nawierzchnie te zostały przebadane na zgodność z normą PN/EN 14904 i mają certyikat
CE. W zależności od zaaplikowanych warstw systemy mają różne parametry i według PN/
EN 14904 odpowiadają klasom C4, A3 i A4, dzięki temu można dobrać system do wymagań użytkownika. Można je stosować w bardzo intensywnie eksploatowanych obiektach
wielofunkcyjnych i multisportowych, do gier zespołowych i gimnastyki, są bardzo trwałe,
a renowacja jest tania i szybka. ●
Nazwa

CHarakter

klasyFikaCja
według eN 14904

wysokość

tłumieNie eNergii
udarowej

odbiCie
piłki

Elite Comfort 20

Płaszczyznowoelastyczne

A3

50 mm

51,00%

95,00%

Elite Comfort 65

Kombi-elastyczne

C4

54,5 mm

58,00%

94,00%

Elite Comfort 65 XLS

Płaszczyznowoelastyczne

A4

54,5 mm

54,00%

93%

Elite Comfort 90

Kombi-elastyczne

C4

57 mm

57,00%

92%

