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Щоб відповідати вимогам, встановленим правилами Всесвітньої федерації
кьорлінгу, ширина доріжок повинна дорівнювати 4.75 м (15 футів 7 дюймів), а
довжина 45.72 м (150 футів).

Проходи навкруги льодової поверхні повинні дорівнювати хоча б одному (1)
метру (3 фути) завширшки. За можливості рекомендується зробити прохід
ширшим в зоні початку ігор, для того щоб тримати бруд подалі від льодової
поверхі та уникати руху повітря по стінам до льодової поверхні через те, що
стіни холодні.

Висота між льодом та стелею повинна бути достатньою, щоб запобігти
охолодженню стелі. Це може призвести до зосередження конденсату та його
крапання на льодову поверхню. Рекомендована висота – шість (6) метрів (20
футів).

Конструкції стін та стелі мають бути якомога щільними (закритими) (див.
Кондиціювання та вологість) та добре ізольованими, щоб запобігти будь-якому
шкідливому впливу зовнішніх погодних умов.

В конструкціях стелі та стін бажано використовувати «теплий» матеріал, такий
як дерево, оскільки він не поглинатиме холод, дозволяючи мати більш високий
рівень вологості до досягнення точки утворення конденсату. Крім того, це
запобігатиме крапанню конденсату на льодову поверхню. Осушувач також
може допомогти з цією проблемою.

На льоду або поблизу льоду повинно бути місце для розміщення льодової
машини. Льодова машина повинна бути розміщена в холодній зоні. За
можливістю, лезо повинно знаходитись на холодному покритті. Добре, якщо
поперед машини є місце, щоб обслуговувати (заміняти або точити) лезо.

БУДІВЛЯ



Для снігу, зібраного льодовою машиною, рекомендується встановити сніговий
колодязь, який також можна використовувати для виводу води після закінчення
сезону.

В будівлі слід розташувати майстерню та кімнату для підготовки води.
Майстерня використовується для обслуговування та ремонту обладнання, а
також для зберігання інструментів. Водонагрівач для пебблів та обладнання
для нанесення пебблів повинно знаходитись в кімнаті для очищення води
разом з заливним шлангом, а також кранами гарячої та холодної води для
змішування при заливці. В цій кімнаті повинно бути місце для обладнання для
очистки води, або методом де-іонізації (ДІ) або зворотного осмосу (ЗО).

Ці приміщення повинні бути розташовані близько до льоду.

Бажано звільнити льодову поверхню від каменів під час проведення підготовки
льоду. Холодна ділянка з ящиками для каменів поза зоною підготовки льоду є
рішенням, але ймовірно складним.

На холодних ділянках, де мороз може проникати глибоко в землю, будівля
повинна бути ізольована, щоб запобігти здуття ззовні.

БУДІВЛЯ



Для окремого кьорлінгового катка доцільно використовувати два або більше
компресори, а також два розсільні насоси. Частотно-керовані компресори
зберігатимуть енергію і дозволятимуть використовувати розсіл довше.

Рекомендується використовувати установку з функцією повної рекуперації
тепла.

Використовуйте компресори з первинними холодоагентами, які безпечні для
довкілля та відповідають місцевим правилам, що регламентують їх
використання.

Ретельно ізолюйте всі приміщення з обладнанням або розміщайте їх осторонь
від загальнодоступних приміщень для запобігання шумового забруднення.

ТЕХНОЛОГІЧНА УСТАНОВКА



Основа льодової поверхні повинна бути побудована з бетону (ізоляція з
екструдованого пінопласту запобігатиме промерзанню ґрунту під ним).
Морозостійкий бар’єр або нагрівальний мат (якій підігрівається системою рекуперації
тепла від холодильної установки) треба встановити під технологічною плитою для
того, щоб сезон тривав довше. Морозостійкий бар’єр неможливо встановити згодом.
Інші типи підлог (на стовпах, другий поверх тощо) можливі за наявності відповідного
проекту.

Рівень укладки охолоджувальних труб є найбільш важливою частиною бетонної
підлоги гарної якості, дозволений перепад рівнів менш ніж +/- 2 мм. Бетонна
поверхня повинна бути якомога гладкою та створювати настільки тонкий шар між
трубами та льодом, щоб підтримувати рівномірну товщину льоду вздовж усієї
поверхні.

Труби (поліетилен, ПВХ) повинні забезпечити добрий стік для легкого відведення
тепла. Діаметр труби повинен дорівнювати 25 мм (1 дюйм) та мати відстань у 75 мм
(3 дюйми) або менше між центрами при укладці. Також можна використовувати
трубу діаметром 20 мм (3/4 дюйма) з відстанню між центрами 60 мм (2,36 дюйма).

Труби повинні розташовуватись поперек катка (якщо використовуватиметься
система «льодового мату» або льодової сітки з трубами меншого діаметру, мати або
льодові сітки можуть прокладатись вздовж катка), щоб запобігти появі льодових
гребнів (пральної дошки) вздовж доріжок. Велика різниця між вхідною і вихідною
температурою розсолу спричинить нерівні льодові гребні.

Що стосується енергоефективності, хлористий кальцій є гарним вибором
вторинного теплоносія. Його коефіцієнт тепловіддачі краще ніж у гліколя. Обидва є
безпечними для довкілля.

Рекомендовано використовувати систему з трьома колекторами, оскільки вона
забезпечить більш рівномірну температуру для розподіленого розсолу, а через це і
більш рівномірну температуру по всій поверхні льоду. Охолоджувальні труби повинні

ЛЬОДОВА ОСНОВА



мати тільки один заворот з середини назовні, щоб зберігати різницю (Дельта Т)
температури розсолу якомога нижче. Труби, насоси та налаштування
охолоджувальної системи повинні бути виміряні таким чином, щоб ламінарний потік
не був проблемою.

Підлогу потрібно армувати, а верхівка охолоджувальних труб повинна бути вкрита
25 мм шаром бетону (1 дюйм). Доцільно прокласти арматурну сітку поверх труб,
оскільки вона забезпечує посилену підлогу, а також надає кращу можливість
прокласти та тримати охолоджувальні труби на одному рівні в процесі заливки
бетону.

Основа має бути побудована таким чином, щоб забезпечити непорушність підлоги.
Якщо основа будується безпосередньо на землі, вона не повинна поєднуватись з
рештою будівлі, щоб запобігти руху будівлі, що впливає на основу (плаваюча підлога).

Край бетонної підлоги повинен мати бетонну рамку (10-15 мм/0.39-0.59 дюйма
заввишки, як у басейну) для запобігання витокам. З середини цю рамку треба
облицювати дерев’яною вагонкою висотою 12-15 см (4,72-5.91 дюйми). Можна
встановити нещільний дерев’яний каркас, але можливо, що він протікатиме.

Бетонна поверхня повинна бути такою гладкою, щоб на неї можна було наносити
фарбу. Слід використовувати фарбу гарної якості. Скористайтесь порадою
досвідченої малярської компанії.

При нанесенні фарби на лід слід використовувати високоякісну екологічно безпечну
(не токсичну, без вмісту олій) фарбу.

При використанні синтетичних надрукованих кругів та банерів на всю доріжку
наносити фарбу не має потреби.

ЛЬОДОВА ОСНОВА



Повітря на арені повинно підігріватись (див. Системи керування і контролю) та
контролюватись термостатом. Температура повітря на висоті 1,5 м (5 футів)
над льодом від +7 до +10℃ (+44.6° - +50°F) є комфортною та економною.

На ділянках арени з високою вологістю – вона повинна контролюватись
осушувачем. Для справної роботи осушувача будівля повинна бути щільною.
Розрахована температура точки роси дорівнює -4.5 ̊С (23.9°F), а економною та
відповідною робочою температурою точки роси для ідеальних ігрових умов –
є приблизно 2 ̊С (28.4°F).

Для того, щоб мати добрі умови на льоду, слід унеможливити постійний рух
повітря над будь-якими ділянками льоду. Холодні стіни можуть спричинити рух
повітря (холодний протяг) над льодом і проблеми з заморожуванням інію
вздовж стін. Цьому можна запобігти, зробивши проходи навколо льоду, проте
краще мати належно ізольовані та щільні стіни.

КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ТА ВОЛОГІСТЬ



Якщо на кьорлінговому катку використовується та сама холодильна установка,
що і на ковзанці, кьорлінговий каток повинен мати свої окремі розсільні насоси,
а також свою власну систему керування та контролю, що забезпечує підтримку
правильного та стабільного рівня температури льодової поверхні.

Використання триходового клапану з шунтовим двигуном та термостатом, що
регулює розсіл, може бути добрим рішенням для підтримки стабільної
температури. На катку дуже важливо мати стабільні умови на правильному
рівні.

Основні показники, які треба контролювати і якими керувати – це температура
повітря на висоті 1.5 м (5 футів) над льодом, температура точки роси на
майданчику, температура льодової поверхні, а також температура подачі та
забору розсолу. Є багато показників, які треба контролювати в автоматизованій
системі, проте кожен каток має свої особливі рішення.

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ



Холодильна установка повинна бути з системою повної рекуперації тепла.
Вироблену гарячу воду бажано використовувати на холодних ділянках
кьорлінгового катка, а також для інших цілей (наприклад: підігрів підлоги під
льодовою основою). Строк окупності системи рециркуляції тепла становить
менше трьох років в залежності від місцезнаходження в світі.

ЕНЕРГІЯ



Чиста вода є дуже важливою вимогою для роботи кьорлінгового катка, як для
забезпечення енергоефективності та твердості льоду, так і для нанесення
пебблів. На кьорлінгових катках використовуються два методи очищення води
– де-іонізація (ДІ) або зворотній осмос (ЗО).

Воду для пебблів необхідно підігрівати, бажано в електрокип’ятильнику з
терморегулятором.

Перевага надається системі зворотного осмосу (ЗО) (мембранній системі)
через те, що вона більш безпечна для довкілля і не має вимог щодо
поводження з хімічними речовинами, на відміну від системи де-іонізації (ДІ).
При використанні ЗО для заливки необхідно мати резервуар для зберігання
води.

Для заливки катка на чотири доріжки гарячою водою (приблизно 35°C(95°F
))* необхідна пропускна здатність хоча б 3 м³/год. на кінці шлангу під час
заливки (приблизно 1 година), що дорівнює 50 л/хв (13,2 галонів/хв).

*Якщо не використовується очищена вода

ВОДА



Каток повинен бути добре освітленим. Лампи повинні бути направлені таким
чином, щоб запобігти відбиванню світла, що може відволікати спортсменів.
Розміщення ламп між доріжками є гарним вибором, але потрібна консультація
зі спеціалістом з освітлення.

Світло має не випромінювати тепло.

Бажано використовувати ЛЕД освітлення: воно випромінює відмінне світло, не
випромінює тепло, і при цьому зберігає енергію. Саме по собі
енергозбереження скорочує час окупності. Система регулювання затемнення
рекомендується для більшого енергозбереження.

Яскравість може варіюватися від 750 люкс (мінімум) до 1500 люкс (якість для
трансляції).

ОСВІТЛЕННЯ



Голосова комунікація (крики) є важливою складовою гри. Рекомендується
залучити консультанта зі звуку для перевірки льодового майданчика і надання
пропозицій.

Шумопоглинаючі матеріали мають важливе значення. Час реверберації не
повинен перевищувати 1.2 секунди.

АКУСТИКА



Для контролю над витратами Всесвітня федерація кьорлінгу рекомендує
найняти місцевого керівника проекту та архітектора, які багато знають про
катки для кьорлінгу та можуть надати вірогідний кошторис витрат.

Оскільки вимоги до катків для кьорлінгу значно відрізняються від вимог до
інших льодових видів спорту, ваш керівник проекту повинен бути належним
чином обізнаний щодо вимог до кьорлінгу. Інакше в підсумку, з технічної точки
зору Ви можете отримати хокейну ковзанку для гри в кьорлінг, а це не те, чого
ви хочете.

ВИТРАТИ



В цьому розділі наведено весь перелік обладнання, що може бути придбано,
щоб технічні спеціалісти могли враховувати, що їм потрібно придбати або
виготовити.

Спеціалістам з підготовки льоду рекомендується придбати власне спеціальне
обладнання як поступову інвестицію в свою професію.

Не все перелічене обладнання є необхідним. Для орієнтиру – пункти з
зірочкою (*) рекомендовані, в той час як пункти без неї можуть знадобитись в
залежності від будівлі та способу нанесення розмітки (доми, нанесені фарбою
або синтетичні надруковані круги або банери на всю доріжку).

ОБЛАДНАННЯ

• Бочка або міцний резервуар, 200 л, для розсолу*

• Дриль на акумуляторі/викрутка та свердла*

• Трюмний насос, з пластику або нержавіючої сталі*

• Газовий пальник, ручний з запасним газом*

• Циркуль для домів, електричний*

• Бавовняні лінії/пряжа/вовна для всіх типів ліній*

• Бавовняна швабра та відро для льоду*

• Фітинг з вентилем для заливки*

• Фітинги*

• Камені для кьорлінгу*

• Система очистки води*

• Совок для сміття з щіткою*

• Чаші для захисту колодок*

• Шланг для заливки достатньо довгий для
заливки з обох сторін*

• Трубка для заливки з вентилем*

• Витратомір води (Ротаметр)

• Колодки (Marco)*

• Ручний скребок*

• Ручний обприскувач для ліній*

• Точильний набір і бруски*

• Фіксатори (хомути) для шлангу*

• Ареометр*

• Гігрометр*

• Фарба для льоду, червона та синя*

• Фарба для льоду, біла*



ОБЛАДНАННЯ

• Термометр для вимірювання температури
поверхні льоду (зафіксований датчик)*

• Пірометр*

• Лазерний рівень або теодоліт

• Лакмусовий папір для вимірювання pH*

• Килими для накриття колодок*

• 6-футовий вимірювач*

• Вимірювач для домів*

• Кухонні ваги (для зважування снігу після кліпінгу)*

• Рулетка, довга (60 м/200 футів)*

• Рулетка, коротка (10 м/36 футів)*

• Міксер гарячої та холодної води з термометром

• Ніпер (механічний пристрій для зрізання пебблів)*

• Масло-перетворювач іржі*

• Пензлі та/або валики для фарбування*

• Пензлі для фарбування домів (старі
кьорлінгові щітки)*

• Валик малярний (для нанесення логотипів)*

• Лійка для пебблів*

• Насадки для пебблів*

• Трубка, прозорий пластик, для закачування
розсолу до колектору*

• Машина для зрізання льоду*

• Леза для машини для зрізання льоду (х2)*

• Рама для переміщення каменів*

• Відро для снігу*

• Лопата для снігу*

• Пульверизатор*

• Спринклер до шлангу*

• Розпилювальна рамка*

• Чотирикутник для вимірювання ліній*

• Ящики для зберігання каменів влітку

• Секундомір*

• Мотузкова швабра та запасні насадки на швабру*

• Мітка для центру дому*

• Термометр для зовнішньої температури*

• Термометр для баку нагріву води*

• Датчик температури під плитою*

• Термометри для розсолу (прямого та
зворотного)*

• Набір інструментів*

• Рушники та ганчірки*

• Бак для нагріву води для пебблів х2*

• Пилосос, для вологого і сухого прибирання*

Пункти, помічені (*) є необхідними


