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SWIADECTWO
Nr 858-BDZ- 06412011

Przedmiot oceny:
sysfem podłogi spoltowej ARIM 9PoRT/Dobte 2,ś
(główne elementy systemu: kliny poziomująco.dystansujące, podwójny, krzyŻovty ruszt drewniany,
ślepa podłoga z drewna, nawierzchnia z dębowych deszczułek o grubości 22mm, lakierowana i
pokryta środkiem antypoślizgowym)

ARIM Sp. z o.o., u|. K. Miarki 33' 58-50ó Je|enia Góra

ARIM Sp. z o.o., ul. K. Miarki 33' 58-50ó Je|enia Góra

Zakres i metody badań:
a) tarcie (śliskośó) metoda wg PN-EN 130j6-4:2004'
b) amoĘzacja uderzenia metoda wg PN-EN 14808:200ó,
c) odkształcenie pionowe metoda wg PN-EN 14809:2006,
d) wspołczynnik odbicia piłki metoda wg Ptry'-Etrr' 12235:2005.

Dokument odniesienia:
Norma PN-EN 14904:2009 ,,Nawierzchnie terenów sportowych _ Nawierzchnie kt1łte przeznaczone
do uprawiania wielu dyscyplin sportowch. Specyfikacja".

Orzeczenie:
w przebadanym ząlrresie system podłogi sportowej ARIM SPoRT/Doble 2,P spełnia wymagania
olcreślone w normie PN-EN 14904:2009 tj.
a) tarcie (ś|iskość) ; Wymagane od 80 do 110 (wykazana w badaniach Wartość średnia systemu - 82),
b) amońyzacja uderzenia ; wymagana w przedzia|e od 25% do 75oń (Wkazana w badaniach wartość średnia

systemu - 58%),
c) odkształcenie pionowe; wymagane nie większe niż 5mm (Wykazana w badaniach wańość średnia systemu

- 2,0mmL
d) współczynnik odbicia piłki; Wymagany co najmniei 90% wysokości odbicia od betonu (wykazana w

badaniach Wartość średnia systemu - 91%)'

okres ważności Świadectwa:
Świądectwo trąci waŻność z chwilą wprowadzenia w systemie zmian materiąłowych i/ tub
konstrukcyjnych w odniesieniu do opisanym w Załączniku.

Załączniki: Sprawozdanie z badań nr I] 064/BDZ/1 1.

Systemodawca:

Zlecenlodawca:
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Zakładu Badania i Zastosowań Drewna
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INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA
WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE . INSTTTUT DE TECHNOLOGIE DU BOIS . INSTITUT FUR HOLZTECHNOLOGIE

u|. Winiarska 1 .60-654 Poznań _ Po|ska
telefon: (+48) 61 849 24 OO. fax F4q U 8224372'e-mail: office@itd.poznan.pl I http://wwwitd poznan pl

BANK MILLENNTUM SA 36 1160 2202 )OOO OOO0 6089 3555 . NIP 777-00-00-985 . REGON 000124050 . KRS 0000106475

Znak: NoB _sląNaąlry7( tzoll
pg&ly: przekazania pracy:

u-64-BDZl2011

Poznań, 02.06'2011

AR|M Spółka z o'o'

Ul. Karola Miarki 33

58 - 500 Je|enia Góra

|nstytut Techno|ogii Drewna przesyła w za]tączeniu dwa egzemp|arze

Sprawozdania z badań nr U-64.1-BDZ20'1 1 dot. ,,Badań podłóg spońowych typu

ARIM SPORT/Double 4.0 i ARIM SPORT/Double 2.5 cz.1 AMIR SporuDouble 2.S" oraz

Świadectwo nr 858.BDZ-06 41201 1'

ZpowaŻaniem
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,/ Prof nadzu tTD

Do wiadomości :
-ZakttadBDZwlm



ffi INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA
ZAKŁAD BADANIA I zuSToSoWAŃ DREWNA

WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE. INST]TUT FUR HOLZTECHNOLOG]E ' INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU BOIS

ul. winialska | . 60-654 Poznań POLAND
phone (o48-ó1) 849 24 f5, fax: (048-61) 822 43 72, e-mail: A_Noskowiak@itd.poznan.pl

Poznań 06.05.2011

Temat zlecenia:
Badania podtóg sportowych Ępu ARIM SPoRT/Double 4.o. i ARIM SPoRT/Double 2'S'

Cz. t ANM SPORT/Double 2.5.@

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr U- 064.1-BDZ/2011

ARIM Spółka z o.o.
ul. Karola Miarki 33
58-500 Jelenia Góra

26.03.20rr

i nazwisko
|nz. i Noskowiak

INSTYTUT TICllt{OLCIIiII OREWNA

zA|(tAD BADAI,||A lZA$050|{AŃ 0IłEl'll.lA

60.654 Poznań' u|' Winiarska 1

rel.61-8492-425

Kierownik

Nazwa i adres klienta:

Data wykonania badań:

Wykonawcy:

ZakładuBDZ
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1. Przedmiot badania
Przedmiotem badania była podłoga sportowa pod nazwą: ARIM sPoRT/Doub|e 2.S.'

wykonana w hali spońowej Zespołu Szkół nr 15 w Bydgoszczy' Konstrukcję podłogi

zamieszczono w Załączn|ku 1.

Zakres i metodyka badań

Zgodnie z uzgodnieniami i z treścią Z|ecenia, metodami wskazanymi w normie: PN-EN

14904:2009''Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie lcryte przeznaczone do

uprawiania w ielu dyscyplin sporlowych. Specyfikacj a ", zbadano:

a) wskaźnik amortyzacji metodą wg PN-EN 14808:2006 ,,Nawierzchnie terenów

sportowych. llyznaczanie amortyzacji " ,

b) odkształcenie pionowe metodą wg PN-EN 14809:2006 
'' 
Nawierzchnie terenów

sportowych. I|.yznaczanie odkształcenia pionowego '' 
'

c) współczynnik odbicia piłki metodą wg PN-'EN 12235:2004 ''Nawierzchnie terenóy,

sportowych, Ustąlanie zachowania się piłki po odbiciu pionowym'',

e) tarcie metodąwg PN-'EN 13036-4:2004: ,'Drogi samochodowe i lotniskowe ' Metody

badań ' Część 1: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni'. próba

wahadła (o,yg.) ''

Wyniki badań

Badania wykonano na podłodze wykonanej zgodnie z konstrukcją zamieszczoną w

Załącznlkl 1 (według oświadczenia Zleceniodawcy). Nawierzchrrię podłogi wykonaną z

dębowych deszczułek posadzkowych o wymiarach: 350x70x22mm' polakierowano lakierem

w wersji pól-mat EUKULA UA 4901491 (według oświadczenia Zleceniodawcy). Przed

badaniami podłoga była uiflkowana, zgodnie z przeznaczeniem, w ciągu jednego roku. Na

podłodze o w)'łniarach 25 
'25x45 '2m (powierzchnia 1141.3m2; w}.typowano pięc pur*tów

pomiarowych. W trakcie pomiarów wilgotność względna powietrza (na wysokości około 1m

ponad posadzką) wynosiła około 25%o, a temperatrra powietrza 21.C.

Wyniki badań, zestawiono w tabeli 1.

Sprarłozdanie U064'I BDl20lI Strona 2 z 5



Fot. l Stanowisko do pomiaru anofiyzacji podczas badań na hali w ZS nr 15 w Bydgoszczy

TABELA 1

Wyniki badań podłogi sportowej
ARIM SPORT/Double 2.S."' w ZS nr 15 w Bydgoszczy

PARAMETR Jednostka
mtary

Punkt pomiarowy średnia
3 4

amortyzacia uderzenia % 55 m 58 m 59 58

odksztalcen ie pionow e mm 1,8 ffi a'1 10 1R 2,0

odbicie piłki koszykowei % 92 89 89 91 ffi 91

tarcie (śliskość) 87 85 85 84 ffi 86
Uwaga: ko|orem żółtym wyróżnionlo wartości minimalne, a kolorem zie|onym wańości maksynralne
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4 ocena wyników badań

Zęstawionewtabeli2,wynikibadńpodłogisporlowejonazwieARIMSPoRT/Double

2..S.@, wskazuj ąnato, że pod względem: amoĘzacji uderzenia, ugięcia pionowego , odbicia

piłki koszykowej i śliskości podłoga spełnia wymagania nolTny PN-EN

14904:2009 ,,Nawierzchnie telenów sportowych _ Nawierzchnie kryte przezngczone Jo

uprawiania wietu tlyscyplin sporto1łych Specyfikacja''. Testowana podłoga cechowała się

stosunkowo duŻą amortyzac1ą przy względnie małym ugięciu dlatego można Ją

zaklasyfikować jako typ: Ms4 gvrs. podłoga o sprężystości mieszanej).

TABELA 2

EN 14904
Zestawienie wyników badań pod|ogi sportowej

ARI !I SPORT/Double 2.S.' z lltu norm

Badany parametr
Jędnostka

miary

Wyniki badań
Wymagania według:

EN 14904 dla
podłóg typu Ms3

Wymagania według:
EN 14904 dla podłóg

typu Ms4

Xmin Xśr Xmax średnia
odchylenie
od średniej

średnia
odchylenie
od średniej

AmoĄ/ZacJa
uderzenia

% 55 58 60 >45 < 55 +5 >55 < 75 +5

odksŹałcenie
pionowe mm 1,8 2,O 2,2 <3,5

odbicie piłki % 89 91 92 >90 +3 >90 j3

Tarcie (śliskośó) 84 86 90 >80 <l l0 +4 >80 <110 !,Ą

ffiimalna, x'u* _ wartość maksymalna, xś. wartośćśrędnia
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ffi Arim"

Konstrukcja podłogi spońowej
"ARIM SPORT / Double 2.5.@"

z nawierzchnią z parkietu
zainstalowana w Bydgoszczy

nrwlcrzchnl.
z Dsrkl€tu

Za|ącznik 1

ś|.p. pod,|o96

.":":"\\'

folla paro-lzolrcytnr

klin
z polipropylenu

Ę",

Parametry e|ementów konstrukcji podłogi spońowej

Nazwa elementu / parametru wańośó Wysokośc konstrukcji tworzą : wartośc

' osc \łarslw fo||' |zo|acylneJ łac1n e l szt ]

folia lacznre lmm 0r0
podkładk I dystansowe Imm 000

|ozstaw kIInÓw pozlomujących Icm 50 00 k||ny pof|omuJące f po||pfopy|enll Inm ] 27 50
|eqary poledyńcze ( 1 ) cfv podwÓtnę t 2 leqar dolny lmm 19 00
rnodUł dłUqoścI eIemenIU |eaarÓw l cm 50 00

legar górny Imm ] r9 00szerokośĆ e|ementów |egarÓw {cm 9.50
rozstaw iegarów dolnYch oŚ / oś icm 50,00

ś|epa podloga Imm ] 19 00rozslaw iegarÓw gÓ.nych oś / oś [cm 50 00
nodUl dlugoŚc| e|emenlu s|epe| podłoq| lcm 50 00 wysołość konstrukcii I mm' l

szetokośĆ e|ementu ś|epej podioo| [cm orubość nawieEchni l mm. I 00
to1slaw elemeĄlów ślepe] podłog| oŚ / oŚ [crn 16,67 wysokość ca|kowita podłogi I mm. j 1

Uwaga ! Konstrukcję nrczna dowolnie podnosic do pozion|u pomieszczeń przyleglych do sali
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