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U˝ytkowanie
sztucznej trawy cz.2
Wies∏aw Borkowicz
Kontynuujàc
podj´ty w ostatnim
numerze temat
u˝ytkowania
sztucznej trawy,
pragniemy
zwróciç uwag´
na pozosta∏e
czynniki
wp∏ywajàce
na w∏aÊciwe
u˝ytkowanie
syntetycznej
murawy.

Piel´gnacja
W celu utrzymania boiska w dobrym
stanie wymagane jest stosowanie nieskomplikowanych zabiegów piel´gnacyjnych i czyszczàcych. Systematyczna
piel´gnacja boiska ogranicza si´ do usuwania zanieczyszczeƒ i chwastów, przeczesywania nawierzchni (nie dotyczy to
systemów bez wype∏nienia) i cyklicznej
kontroli nawierzchni.
Przeczesywanie nawierzchni wype∏nianych za pomocà specjalnej maty lub
szczotki powinno odbywaç si´ co najmniej dwa razy w tygodniu, najlepiej –
szczególnie w poczàtkowej fazie korzystania – po ka˝dym korzystaniu z boiska. Cz´ste przeczesywanie nawierzchni boiska gwarantuje równomierne rozmieszczenie wype∏nienia, a co za tym
idzie dobre parametry sportowe nawierzchni oraz mniejsze zu˝ycie w∏ókien. Zabieg piel´gnacyjny powinien
mieç miejsce przynajmniej po ka˝dych
50 godzinach meczu.
Szczególnie systematycznie nale˝y
kontrolowaç obszary najintensywniej
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wykorzystywane podczas meczu: dla
pi∏ki no˝nej – naro˝niki, bramki i punkty wybicia pi∏ki, a dla tenisa – linie serwisu. W tych miejscach wype∏nienie jest
bardziej nara˝one na przemieszczenie,
a jego braki powodujà szybsze zu˝ycie
w∏ókien. Wype∏nienie nale˝y jak najszybciej z powrotem zagrabiç lub uzupe∏niç. Nale˝y przy tym przewidzieç zapotrzebowanie na materia∏ w iloÊci ok.
1 kg/m2 rocznie.
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Sprzàtanie
Systematyczne sprzàtanie mo˝e odbywaç si´ r´cznie lub za pomocà odpowiedniego urzàdzenia sprzàtajàcego.
Podczas sprzàtania nale˝y usunàç
Êmieci, a wszelkie zanieczyszczenia,
w szczególnoÊci organiczne, takie jak
liÊcie i ig∏y drzew oraz chwasty, muszà
byç jak najszybciej usuwane. Do tego
celu mo˝na wykorzystaç odkurzacz lub
dmuchaw´. Je˝eli liÊcie lub ig∏y pozostawi si´ przez zim´, usuni´cie ich mo˝e okazaç si´ ucià˝liwe, poniewa˝ zgni∏e liÊcie przyklejajà si´ do nawierzchni
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Specjalistyczne czyszczenie zalecane
jest co 2-3 lata dla klasycznych trawników z tworzywa sztucznego, a co 3-4 lata dla systemów wype∏nianych granulatem gumowym. Aby zwi´kszyç trwa∏oÊç sztucznych trawników wype∏nionych granulatem gumowym i piaskiem
kwarcowym, mo˝na w odst´pach kilku
lat (zale˝nie od warunków Êrodowiskowych i stopnia wykorzystania) dokonywaç ca∏kowitej wymiany wype∏nienia
nawierzchni.
Naprawa / Konserwacja
W przypadku uszkodzenia sztucznego
trawnika lub szwów nale˝y zwróciç si´
bezzw∏ocznie do wyspecjalizowanej firmy. Ma∏e uszkodzenia mo˝na z regu∏y
szybko i bezproblemowo naprawiç, ale
pozostawienie ich bez naprawy mo˝e
doprowadziç do powa˝nej szkody.

od systematycznej piel´gnacji nawierzchni oraz wp∏ywu otoczenia na
stopieƒ zanieczyszczenia. Czyszczenie
dog∏´bne wykonywane jest poprzez
szczotkowanie i odkurzanie. Specjalna
maszyna czyszczàca poch∏ania wype∏nienie nawierzchni, oddziela je od zanieczyszczeƒ, takich jak starte fragmenty w∏ókien i brud, a nast´pnie rozprowadza oczyszczony materia∏ ponownie
po nawierzchni. W celu zlikwidowania
mchu i glonów zmieniajàcych barw´
nawierzchni oraz zwi´kszajàcych jej
poÊlizg, nale˝y stosowaç zalecane przez
producenta Êrodki chemiczne, np. chlorek amonu.

p r o m o c j a

i mogà zostaç wdeptane podczas odbywajàcych si´ meczów. RoÊlinnoÊç pojawiajàca si´ w szczególnoÊci na obrze˝ach boisk musi byç usuwana mechanicznie. Pojawia si´ ona g∏ównie wtedy, gdy zaniedbywane jest regularne
przeczesywanie i szczotkowanie nawierzchni.
Trudne w usuwaniu elementy organiczne, mchy i delikatne zabrudzenia,
np. py∏kiem kwiatowym, kurzem i brudem z obuwia sportowego i pi∏ek, mo˝na zlikwidowaç jedynie podczas dog∏´bnego czyszczenia.
Czas pomi´dzy poszczególnymi
czyszczeniami dog∏´bnymi zale˝ny jest

Inne zanieczyszczenia
Oleje, paliwa, ró˝ne p∏yny chemiczne
(szczególnie Êrodki czyszczàce) powodujà powstawanie plam, a w wi´kszych iloÊciach mogà trwale uszkodziç nawierzchni´. Nale˝y wi´c mo˝liwie szybko zwiàzaç je piaskiem lub trocinami i usunàç.
Guma do ˝ucia po zmro˝eniu z regu∏y jest
∏atwa do usuni´cia, ostre przedmioty
(szk∏o, kamienie itp.) mogà skaleczyç graczy i uszkadzajà nawierzchni´, dlatego
te˝ nale˝y je niezw∏ocznie usunàç. Z kolei ogieƒ powoduje stapianie si´ nawierzchni i jej trwa∏e uszkodzenia. Wa˝ne jest wi´c, aby w przypadku np. porzucenia niedopa∏ka papierosa natychmiast
go zgasiç i zadbaç o fachowà napraw´
❑
uszkodzenia w nawierzchni.
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