
28

TEMAT WYDANIA – Posadzki przemysłowe i nawierzchnie

10/2021 (nr 590) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl

N awierzchnie syntetyczne są
obecnie nieodłącznym elemen-
tem obiektów sportowych. Ich
popularność nie słabnie od

blisko dwóch dekad. Dzięki licznym
programom wspierającym zadania in-
westycyjne związane z rozwojem bazy
sportowej, trafiają do obiektów w du-
żych miastach i w niewielkich wsiach.

Rodzaje i charakterystyka
nawierzchni

Syntetyczne nawierzchnie sportowe
mogą być wykonywane przez wbudo-
wanie masy poliuretanowo-gumowej
przygotowanej na miejscu (tzw. wyle-
wanie in situ), przyklejenie do podło-
ża gotowych elementów prefabryko-
wanych lub kombinację obu rozwią-
zań. Do najbardziej popularnych należą
nawierzchnie wylewane. Instalowane są
na podłożu z betonu lub betonu asfalto-
wego bądź na warstwie stabilizującej
złożonej z mieszaniny suszonego żwiru,
granulatu SBR oraz lepiszcza poliureta-
nowego, znanej jako warstwa ET [3].
Wybór podbudowy warunkowany jest
przeznaczeniem nawierzchni. Wyróżnia

się nawierzchnie do obiektów lekkoatle-
tycznych (fotografia 1), na boiska wie-
lofunkcyjne oraz korty tenisowe [1, 4].

Do wykonania syntetycznych na-
wierzchni sportowych stosowany jest
granulat gumowy EPDM i SBR oraz ży-
wice poliuretanowe, jako scalające go
lepiszcze. Granulat EPDM jest materia-
łem pierwotnym, barwionym w masie
na odpowiedni kolor, natomiast granu-
lat SBR pochodzi z recyklingu opon sa-
mochodowych i ma kolor czarny. Ro-
dzaj i parametry zastosowanego granu-
latu mają istotny wpływ na właściwości
użytkowe nawierzchni. Niestety zdarza
się, że zamiast EPDM stosowany jest
barwiony powierzchniowo SBR, co
w krótkim czasie skutkuje powstaniem
uszkodzeń nawierzchni.

Ze względu na rozwiązania kon-
strukcyjne wyróżnia się nawierzchnie
przepuszczające wodę i nieprzepusz-
czające [3]. Do przepuszczających
wodę zalicza się:

● natryskowe typu SP, w których
bazę tworzy elastyczna mata z granula-
tu SBR połączonego lepiszczem poli-
uretanowym; warstwę użytkową wyko-
nuje się przez równomierne rozprowa-
dzenie mieszanki lepiszcza poliuretano-
wego z granulatem EPDM metodą na-
trysku wysokociśnieniowego;

● pełny EPDM – jednorodna, elas-
tyczna, równomiernie zatarta mata z mie-
szaniny EPDM i lepiszcza poliureta-
nowego;

● dwuwarstwowe typu 2S – dolna
warstwa jest tożsama z systemem natry-
skowym, a warstwę użytkową stanowi
mieszanina granulatu EPDM z lepisz-
czem poliuretanowym, równomiernie
zatarta, bez wystających granulek
EPDM.

Wyniki badań naukowych wskazują,
że syntetyczne nawierzchnie sportowe
cechuje bardzo duża odporność na czyn-
niki eksploatacyjne [2, 7, 8]. Zdarza się
jednak, że nawierzchnia mimo prawi-
dłowego użytkowania i konserwacji ule-
ga w krótkim czasie uszkodzeniu. Jed-
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Fot. 1. Nawierzchnia syntetyczna na bieżni
lekkoatletycznej
Photo 1. Synthetic surface on athletics trackm
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nym z najczęstszych defektów jest
kruszenie się warstwy użytkowej i po-
wodowane nim ubytki, odbierane
przez użytkowników jako zużycie na-
wierzchni (fotografia 2). Problem doty-
ka szczególnie miejsc intensywnie eks-
ploatowanych – rozbiegów na bieżni,
obszarów pod koszami lub przed bram-

kami na boiskach wielofunkcyjnych.
Przyczyną są zwykle błędy wykonaw-
cze – zastosowanie niewłaściwych pro-
porcji komponentów – żywicy i granu-
latu gumowego czy niedostateczne za-
gęszczenie masy poliuretanowo-gumo-
wej podczas układania. Powstawanie
uszkodzeń może być także powodowa-
ne prowadzeniem prac w nieodpowied-
nich warunkach – przy zbyt niskiej lub
zbyt wysokiej temperaturze podłoża
oraz otoczenia, co zaburza proces ze-
spojenia granulatu żywicą.

Zużycie nawierzchni to nie tylko de-
fekt estetyczny. Wykruszenia i związa-
ne z nimi nierówności wpływają na bez-
pieczeństwo użytkowania obiektu. Czy
powstają one tylko wskutek błędów wy-
konawczych, czy też mogą być efektem
działania czynników środowiskowych
właściwych dla klimatu Polski? Aby od-
powiedzieć na to pytanie, w Instytucie
Techniki Budowlanej podjęto projekt ba-
dawczy, którego celem było ustalenie
wpływu wybranych czynników środo-
wiskowych na właściwości użytkowe
nawierzchni sportowych, decydujące
o komforcie i bezpieczeństwie, w tym
amortyzację, ugięcie i odporność na po-
ślizg [6]. Jednym z zadań badawczych
było także określenie odporności na-
wierzchni na zużycie, po działaniu wy-
sokiej i niskiej temperatury, z uwzględ-
nieniem środowiska wody.

Badania i analiza wyników
W badaniach zastosowano trzy ro-

dzaje nawierzchni przepuszczających
wodę stosowanych na bieżniach i boiskach
wielofunkcyjnych. Scharakteryzowano
je w tabeli. Dla każdego rodzaju na-
wierzchni przygotowano w warunkach
laboratoryjnych po 3 próbki, każda o wy-
miarach 0,5 × 0,5 m. Po 7 dniach sezono-
wania wycięto z nich próbki do badania
ścieralności, o wymiarach 100 × 100 mm.
Z każdego rodzaju nawierzchni przygo-
towano po 3 serie próbek, które poddano
sezonowaniu w warunkach laboratoryj-
nych (T1), sztucznemu starzeniu w tem-
peraturze 70°C, w warunkach suchych
i w wodzie (T2) oraz zamrażaniu i roz-
mrażaniu (T3), zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku 1. Łącznie

przygotowano 9 serii badawczych, każ-
da licząca 6 próbek. W celu oceny odpor-
ności na zużycie przeprowadzono ba-
danie ścieralności, zgodnie z normą

PN-EN ISO 5470-1:2017 [5]. W badaniu
użyto aparatu Tabera wyposażonego
w koła ścierne H18. Zastosowano obcią-
żenie 1000 g i prędkość 60 obrotów
na minutę. W przypadku każdej próbki
wykonano 1500 cykli. Określono masę
próbki po 500 cyklach i 1500 cyklach,
z zastosowaniem wagi laboratoryjnej
o dokładności 0,0001 g. Wyniki badania
ścieralności, wyrażonej ubytkiem masy
między 1500. a 500. cyklem, przedsta-
wiono na rysunku 2, a wygląd wybranych
próbek po ścieraniu na fotografii 3.

Analizując uzyskane wyniki, można
stwierdzić, że badane nawierzchnie ce-
chowała zróżnicowana odporność na
ścieranie. Najmniejszy ubytek masy na
poziomie 0,7 g, a więc najniższą podat-
ność na ścieranie, odnotowano w odnie-

sieniu do nawierzchni typu SP, wykonanej
przez natrysk cienkiej warstwy z EPDM
na warstwę bazową z SBR (S1). W odnie-
sieniu do nawierzchni z pełnego EPDM

Fot. 2. Zużycie warstwy wierzchniej na-
wierzchni syntetycznej
Photo 2. Wear of the top layer of the synthe-
tic surface

Charakterystyka badanych nawierzchni syntetycznych
Characteristics of the tested synthetic surfaces

Oznaczenie S1 S2 S3

Układ warstw1)

Typ nawierzchni SP pełny EPDM 2S

Rys. 1. Schemat oddziaływań
Fig. 1. Exposure scheme

24 h w warunkach laboratoryjnych (T = 23°C, RH50%)

14 dni w T = 70°C 14 dni w wodzie o T = 70°C

2 h w wodzie o T = 20°C 4 h w T = -20°C

x 19

2 h w wodzie o T = 20°C16 h w T = -20°C

T1

T2

T3

1) kolor czerwony przedstawia EPDM, czarny – SBR
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(S2) oraz nawierzchni typu 2S, w której
górna warstwa wykonana jest z EPDM,
a dolna z SBR (S3), uzyskano porówny-
walne wyniki ścieralności. Ubytek masy
kształtował się na poziomie 1,2 – 1,5 g.
Odnosząc uzyskane wyniki do kryterium
zdefiniowanego w PN-EN 14877 [4],
które dopuszcza w odniesieniu do na-
wierzchni sezonowanych w warunkach
laboratoryjnych ubytek do 4 g, można
stwierdzić, że badane rozwiązania cecho-
wała odporność na ścieranie odpowied-
nia dla rozwiązań adresowanych do ze-
wnętrznych obiektów sportowych.

Specyfikacje techniczne definiujące
wymagania dotyczące nawierzchni
sportowych [4, 5] nie określają wyma-
gań dla ścieralności po przyspieszonym
starzeniu z udziałem wysokiej tempera-
tury i wody (T2) ani też po cyklach za-
mrażania-rozmrażania (T3). Poddając
analizie wyniki badań w odniesieniu
do nawierzchni S1, można zauważyć nie-
znaczny spadek ubytku masy, zarówno
po starzeniu T2, jak i T3. Różnica w po-
równaniu z T1 wyniosła jednak zaled-
wie 0,002 ÷ 0,024 g. W przypadku na-
wierzchni S2 odnotowano analogiczny
trend – spadek ubytku masy, w tym
przypadku odpowiednio o 0,101 g
i 0,295 g. Obie nawierzchnie nie wyka-

zały zatem zmniejszenia od-
porności na zużycie w wyniku
zadanych oddziaływań. Nato-
miast w przypadku nawierzch-
ni S3 zaobserwowano wzrost
ubytku masy po T2 o 0,111 g,
a po T3 o 0,008 g, co mogłoby
świadczyć o zwiększeniu jej
podatności na zużycie. Należy
jednak zauważyć, że uzyskane
wyniki, mimo zwiększonego
ubytku masy, były znacznie
mniejsze niż kryterium 4 g [4].
Uwagę zwraca różnica w za-
chowaniu nawierzchni S2 i S3,
których wierzchnia warstwa zo-
stała wykonana z tego samego
materiału. W celu jej wyjaśnie-
nia konieczne są dalsze badania.

Podsumowanie
Wszystkie testowane roz-

wiązania wykazały dużą od-
porność na zużycie, także po
sztucznym starzeniu polegają-
cym na działaniu wysokiej

temperatury, w tym w środowisku wo-
dy, oraz cyklom zamrażania-rozmraża-
nia. Najmniejszy ubytek masy odnoto-
wano w przypadku nawierzchni typu SP.
Nie zaobserwowano istotnego wpływu
zadanych oddziaływań na ścieralność.
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Rys. 2. Wyniki badania ścieralności
Fig. 2. Abrasion test results

Fot. 3. Wygląd próbek po ścieraniu
Photo 3. The appearance of samples after abrasion
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