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Bevezetés 
A birkózás már az ókori olimpiákon is gyakorolt küzdősport volt, ahol a versenyzők a versenysport és az edzés-
módszerek fokozatos fejlődése miatt egyre nagyobb fizikai terhelésnek vannak kitéve. A sportágban a hivatalos 
mérkőzések és az edzések is birkózószőnyegeken zajlanak, így azok megfelelő minősége kiemelten fontos szere-
pet játszik a sérülések súlyosságának és előfordulásának minimalizálásában. A sportágban jelenleg alkalmazott 
szőnyegek alapanyagai eltérőek, leggyakrabban polietilén és poliuretán habokkal találkozhatunk, amelyek egy, 
illetve több rétegben kerülnek felhasználásra. Ezen habszerkezetek ütéscsillapítási és energiaelnyelő képessége 
azonban nem kellően feltárt. 
 
Anyag és módszerek 
Kutatásunkban egy zárt cellás, 41,2±0,8 kg/m3 sűrűségű gyengén térhálósított polietilén (PE) habrétegekből 
gyártott, illetve egy egyrétegű nyitott cellás, 176,0±6,6 kg/m3 sűrűségű poliuretán (PU) habból előállított birkó-
zószőnyeg ütéscsillapítási képességét hasonlítottuk össze. A vizsgálatokat egy egyedi tervezésű ejtősúlyos mérő-
berendezéssel végeztük a Nemzetközi Birkózó Szövetség (United World Wrestling) sportszőnyegek minősítésére 
vonatkozó előírásaival megegyezően. A versenykörülmények modellezése céljából a szőnyegek ugyanazon pontján 
egy perces időközönként egymás után 8 db mérést végeztünk, így vizsgálni tudtuk az ismétlődő ütésszerű igény-
bevétel mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását is. A sportszőnyegek cellaszerkezetét JEOL JSM 6380LA 
típusú pásztázó elektronmikroszkóppal minősítettük. 
 
Eredmények 
A poliuretán habból készített sportszőnyeg a becsapódások során átlagosan a mozgási energia 68,99±0,51%-át, 
míg a PE 53,46±2,02%-át nyelte el. Ennek alapján megállapítottuk, hogy a PU sportszőnyeg jobb energiaelnyelő-ké-
pességet mutatott, és ellenállóbbnak bizonyult az ismétlődő ütésszerű igénybevétellel szemben. Ezzel ellentétben a 
polietilén sportszőnyeg által elnyelt energia a mérések előrehaladtával jelentősebb mértékben csökkent. Az ejtősúlyos 
vizsgálatok után készített elektronmikroszkópos felvételekből rámutattunk arra, hogy a PE hab cellaszerkezetében 
az ütésszerű igénybevétel irreverzibilis deformációkat, repedéseket okoz, ami magyarázatot ad a mechanikai tulaj-
donságok fokozatos romlására. Fontos kiemelni azonban, hogy a PE szőnyeg a becsapódás során a leejtett testre 
ható erőt jobban csillapította, ami kisebb maximális lassulás értéket eredményezett, ez pedig sérülésmegelőzés 
szempontjából kedvezőbb.  
 
Következtetések 
A poliuretán szőnyeg jobban ellenállt az ismétlődő igénybevételnek, így alkalmazása edzéseken előnyösebb, míg 
versenyeken a polietilén hab használata javasolt a rövidtávú jobb ütéscsillapítási képessége miatt. A vizsgált 
sportszőnyegek egyike sem felel meg maradéktalanul a sportági követelményeknek, így egy új típusú, növelt ener-
giaelnyelő képességű habstruktúra fejlesztésével nagymértékben csökkenteni lehetne a sportsérülések számát.  
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„A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K-132462 számú pályázatának, a Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj és a Nemzetközi Birkózó Szövetség (United World Wrestling) támogatásával  
készült.” 
 


