Syntetyczne nawierzchnie sportowe

Prawid∏owy wybór
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W rzeczywistoÊci
liczy si´ efekt,
a nie jedynie
konstrukcja
systemu.
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e wzgl´du na to, ˝e w Polsce nie ma
obowiàzujàcych norm dotyczàcych
nawierzchni sportowych, a normy
europejskie jeszcze nie zosta∏y
wprowadzone, cz´sto posi∏kujemy si´
w∏asnymi kryteriami wyboru. Kierowanie
si´ cenà, estetykà, opiniami innych u˝ytkowników, subiektywnymi informacjami
uzyskanymi od sprzedawców czasami
powodujà, ˝e zainstalowany system nie
jest zgodny z przeznaczeniem obiektu.

Z

Przed dokonaniem wyboru
nale˝y sobie zadaç nast´pujàce pytania:
1. Czy b´dzie to obiekt przeznaczony dla
sportu profesjonalnego, szkolnego czy
rekreacji?
2. Jaka b´dzie g∏ówna dziedzina sportowa,
przez ile godzin?
3. Jaki b´dzie wiek çwiczàcych, przez
ile godzin?
4. Czy b´dà prowadzone (jakie?) zaj´cia
pozasportowe (wielofunkcyjnoÊç)?

Podj´cie decyzji
o wyborze
systemu pod∏ogi
sportowej zawsze
jest zwiàzane
z rozwa˝aniami,
który system
jest lepszy...

W Polsce panuje przekonanie, ˝e najlepsze sà systemy na podwójnym legarowaniu, ze Êlepà pod∏ogà i klepkà parkietowà. W rzeczywistoÊci liczy si´ efekt,
a nie jedynie konstrukcja systemu.
Obecnie prawie ka˝da dyscyplina sportu preferuje „swojà” nawierzchni´.
Z podstawowych dyscyplin sportu,
w zasadzie tylko w koszykówce preferuje si´ parkiet. W siatkówce, pi∏ce r´cznej, ze wzgl´du na cz´ste upadki i rzuty
zawodników na pod∏og´, preferuje si´
nawierzchnie syntetyczne. Trudno sobie równie˝ wyobraziç gr´ w tenisa na
parkiecie ze wzgl´du na poÊlizg pi∏ki,
a wykonywanie çwiczeƒ gimnastycznych w pozycji le˝àcej na parkiecie jest
co najmniej ma∏o komfortowe.
Sam parkiet jest nawierzchnià twardà,
dzi´ki czemu Êwietnie mo˝na wykonywaç na nim zwroty, dobrze trzyma nog´,
ale upadek jest bolesny. ˚eby zapewniç
odpowiednie t∏umienie energii udarowej,
ruszt drewniany wchodzàcy w sk∏ad sys-
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temu nie mo˝e byç zbyt mocny, a co za
tym idzie zbyt sztywny i ma∏o elastyczny.
Niestety do dziÊ trafiajà si´ projekty systemów pod∏óg sportowych z legarami
o przekroju 63 x 76 mm, Êlepà pod∏ogà
o gruboÊci 32 mm i warstwà izolacyjnà
z papy asfaltowej i we∏ny mineralnej.
Niestety taka pod∏oga nie dzia∏a dobrze.
Ewolucja w dziedzinie systemów nawierzchni sportowych dosz∏a nawet do
tego stopnia, ˝e niektóre firmy np. Robbins Sports Surfaces – znana przede
wszystkim z pod∏óg drewnianych u˝ywanych w NBA – oferujà systemy powierzchniowo-elastyczne bezlegarowe.
Dzi´ki rozÊcieleniu pianki poliuretanowej pod panele ze sklejki, otrzymuje si´
odpowiednià elastycznoÊç, ale co najwa˝niejsze jednakowe parametry pod∏ogi na ca∏ej jej powierzchni.

Nowoczesne systemy
poparte badaniami
Obecnie istnieje wiele systemów nawierzchni sportowych, które swojà konstrukcj´ opar∏y na wynikach badaƒ biomechaniki.
Doktor Sharon Dixon z Uniwersytetu
Exeter zbada∏a jakie si∏y dzia∏ajà na cia∏o
cz∏owieka biegajàcego po pod∏odze sportowej. W ciàgu kilkunastu milisekund od
chwili kontaktu stopy z pod∏o˝em dzia∏ajà na nià obcià˝enia wartoÊci kilku tysi´cy Newtonów. Je˝eli sà one zbyt du˝e zaczynamy odczuwaç ból. Systematyczne
przecià˝enia powodujà zmiany w organizmie cz∏owieka, zwyrodnienia, urazy
i kontuzje. Dlatego jednym z najwa˝niejszych zadaƒ systemowych pod∏óg sportowych jest zmniejszenie tych obcià˝eƒ.
Dà˝y si´ wi´c do osiàgni´cia w∏aÊciwych
wartoÊci m.in. t∏umienia energii udarowej, odkszta∏cenia poziomego i t∏umienia fali. Podstawowym parametrem majàcym bezpoÊredni wp∏yw na okreÊlenie
jakoÊci systemu jest t∏umienie energii
udarowej. Jest to wielkoÊç si∏y zderzenia
zaabsorbowana przez pod∏og´ – w porównaniu do betonu – normy DIN okreÊlajà jà wspó∏czynnikiem KA55.
Na wykresie 1 widaç jak gwa∏towne
i wielkie przecià˝enia [F beton] dzia∏ajà na
cz∏owieka biegnàcego po betonie. Pod∏oga
drewniana na ruszcie redukuje dzia∏anie
si∏y [F drewno]. Pod∏oga syntetyczna na
pod∏o˝u z granulatu gumowego redukuje
dzia∏anie si∏y [F syntetyczna] i przesuwa jej
dzia∏anie w czasie, dajàc cia∏u czas na
przygotowanie si´ na dzia∏anie si∏y. Nast´pne dwie linie [KA55 drewno i KA55
syntet.] obrazujà zmian´ t∏umienia energii
udarowej. Jak widaç na wykresie obie podlipiec 2005

∏ogi osiàgajà 55% t∏umienia energii udarowej, co
jest zgodne z normà DIN
18032 cz. 2.
Krzywe
t∏umienia
energii udarowej obu
systemów biegnà jednak przeciwnie. T∏umienie energii udarowej pod∏ogi na ruszcie
drewnianym
[KA55
drewno] w pierwszej
fazie jest niewielkie
i roÊnie z up∏ywem czasu i wzrostem si∏y, a˝
do osiàgni´cia wartoÊci
55%. Wyst´puje tu
pewna bezw∏adnoÊç oraz tzw. próg dzia∏ania po przekroczeniu granicznych obcià˝eƒ. Oznacza to, ˝e trzeba du˝ych si∏,
by mieç wysokie t∏umienie energii udarowej. Takie systemy mo˝na wi´c polecaç w halach dla sportowców profesjonalnych, o du˝ej masie cia∏a. Nawierzchnie syntetyczne punktowo-elastyczne
natomiast, najlepiej t∏umià energi´ udarowà [KA55 syntet.] przy najmniejszych
si∏ach. WielkoÊç ta znacznie przekracza
wartoÊç okreÊlonà przez DIN 18032. Jest
to bardzo korzystne, gdy po nawierzchni
biegajà dzieci, które ma∏o wa˝à.
W obiektach sportowych, które b´dà
u˝ytkowane zarówno przez dzieci, jak
i dojrza∏ych zawodników Êwietnie mogà
sprawowaç si´ systemy kombi-elastyczne, czyli nawierzchnie punktowo-elastyczne na ruszcie drewnianym.
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PULASTIC

Nale˝y zapoznaç si´ równie˝ z systemem, jego parametrami takimi jak wytrzyma∏oÊç mechaniczna, stabilnoÊç,
odpornoÊç na zu˝ycie, a tak˝e z bezpieczeƒstwem u˝ytkowania, wyglàdem, ∏atwoÊcià obs∏ugi, kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Dopiero wówczas mo˝na decydowaç.

Od góry:
Pulastic Kombi – Szczekociny,
Âwitezianka – Wolsztyn

Wylewane nawierzchnie sportowe
W zale˝noÊci od przeznaczenia (dyscyplina sportu), wieku çwiczàcych,
mo˝liwoÊci finansowych wylewane nawierzchnie sportowe wykonywane sà
w czterech typach:
1. Punktowo-elastyczna – na betonie, jako system sk∏adajàcy si´ z warstwy amortyzujàcej (najcz´Êciej dywanik ze spojonego granulatu gumowego o gruboÊci od
4–14 mm) oraz kilku warstw poliuretanowych tworzàcych jednolità nawierzchni´
o gruboÊci 2–3 mm – Pulastic 2000.
2. Kombi-elastyczna – ∏àczàca cechy nawierzchni powierzchniowo-elastycznej
z cechami nawierzchni punktowo-elastycznej, na ruszcie drewnianym uk∏ada si´
dywanik amortyzujàcy o gruboÊci 4 mm
oraz kilka warstw poliuretanowych tworzàcych jednolità nawierzchni´ o gruboÊci 2–3 mm – Pulastic RD.
3. Syntetyczna powierzchniowo-elastyczna – na ruszcie drewnianym uk∏ada
si´ jednà lub dwie warstwy p∏yty wióro-

W obiektach sportowych,
które b´dà u˝ytkowane
zarówno przez dzieci,
jak i dojrza∏ych
zawodników Êwietnie
mogà sprawowaç si´
systemy
kombi-elastyczne,
czyli nawierzchnie
punktowo-elastyczne
na ruszcie drewnianym.
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Zalety w eksploatacji

Przekroje nawierzchni
od góry: Pulastic RDT
Pulastic RD
Pulastic 2000
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wej oraz kilka warstw poliuretanowych
tworzàcych jednolità nawierzchni´
o gruboÊci 2-3 mm. Uzyskuje si´ dzi´ki
temu pod∏og´ sportowà o parametrach
zbli˝onych do parametrów nawierzchni
drewnianych – Pulastic RDT.
4. Bezlegarowy system powierzchniowo- lub kombi-elastyczny – Pulastic
Kombi. Rol´ legarów przejmujà elastyczne podk∏adki z granulatu gumowego lub
gumy EPDM i panele drewnopochodne.

Poliuretan, stosowany na te nawierzchnie jest surowcem bardzo mocnym, wytrzyma∏ym, o du˝ym wspó∏czynniku wyd∏u˝enia wzgl´dnego. Wiadomo, ˝e jest
on równie˝ stosowany jako warstwa
ochronna – o gruboÊci rz´du 0,1 mm – nawierzchni parkietowych lub z PVC. Skoro taka cienka warstwa chroni przed
zniszczeniem inne materia∏y, to mo˝emy
sobie wyobraziç jak wytrzyma∏a jest warstwa 2 mm poliuretanu, standardowo wylewana w nawierzchniach Pulastic.
Wszystkie z powy˝szych nawierzchni
wykonywane sà jako bezspoinowe, dzi´ki
czemu nie ma problemu z gromadzeniem
si´ kurzu i brudu w szczelinach pomi´dzy
klepkami, czy w p´kni´tych spawach. Sà
one równie˝ odporne na wod´ wylanà na
powierzchni´, nie ma wi´c problemu
z gruntownym myciem. Nie wymagajà
systematycznego cyklinowania, lakierowania czy odnawiania linii. Okres pomi´dzy renowacjami wynosi Êrednio ok. 20
lat. Pod wzgl´dem niskich kosztów u˝ytkowania nie majà wi´c sobie równych. Ma
to wielkie znaczenie, gdy sà instalowane
na salach przyszkolnych, o niewielkich
bud˝etach eksploatacyjnych.
Pod wzgl´dem sportowym nawierzchnie te sà unikalne, gdy˝ jej parametry, takie jak elastycznoÊç rusztu, twardoÊç samej nawierzchni oraz faktur´ i wspó∏czynnik tarcia mo˝na dobraç w zale˝noÊci
od wymagaƒ u˝ytkownika. Paleta 18 kolorów pozwala na podkreÊlenie poszczególnych boisk i zwi´ksza ich czytelnoÊç.
Ze wzgl´du na swojà wytrzyma∏oÊç
nawierzchnie Pulastic mo˝na równie˝
stosowaç w salach wielofunkcyjnych.
Mogà byç wykorzystywane jako powierzchnie wystawiennicze, targowe,
mo˝na organizowaç koncerty, ustawiaç
na nich sceny, krzese∏ka i trybuny.
Wszystkie typy nawierzchni Pulastic
oferowane przez Hemet posiadajà odpowiednie certyfikaty ITB uprawniajàce do
stosowania w Polsce. Zosta∏y równie˝
przebadane przez zagraniczne instytuty
badawcze, takie jak Instytut Otto Grafa
w Stuttgarcie, Labosport, Byggforsk, RAPRA, USSL, NO NSF. Pulastic jest oficjalnà nawierzchnià IHF (Mi´dzynarodowej
Federacji Pi∏ki R´cznej). Od 1992 roku
Hemet wykona∏ kilkaset instalacji nawierzchni Pulastic wszystkich typów, natomiast w 72 krajach Êwiata zainstalowano ponad 18 000 000 m2 tej nawierzchni.
Mo˝na wi´c Êmia∏o poleciç jà wszystkim
u˝ytkownikom sal sportowych.
mgr in˝. Wies∏aw Borkowicz, Hemet Sp. z o.o.
Zdj´cia archiwum firmy
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