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Ocena i badania granulatów gumowych stosowanych
na nawierzchnie boisk sportowych
W ostatnim czasie nast¹pi³ wzrost zainteresowania badaniami granulatu gumowego stosowanego
w konstrukcjach nawierzchni boisk sportowych, szczególnie ze sztuczn¹ traw¹ Powodem tego jest przede
wszystkim ochrona zdrowia i œrodowiska, o czym œwiadczy ukazanie siê nowej dyrektywy UE zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska naturalnego, dotycz¹cej obowi¹zku utylizacji zu¿ytych opon samochodowych
i prawnego zakazu ich sk³adowania; w Polsce dodatkowo – realizacja ogólnokrajowego Projektu Rz¹dowego budowy boisk sportowych w ka¿dej gminie „Moje boisko – ORLIK 2012”, co wi¹¿e siê z zu¿yciem
du¿ych iloœci granulatu gumowego.
Wed³ug miêdzynarodowych przepisów prawnych granulaty przeznaczone na nawierzchnie profesjonalnych boisk sportowych powinny spe³niaæ odpowiednie wymagania jakoœciowe oraz techniczne i jednoczeœnie powinny byæ bezpieczne dla zdrowia cz³owieka i œrodowiska. Akceptowane s¹ granulaty z wulkanizatów kauczuków EPDM i SBR/NR o odpowiednich parametrach.
Przedmiotem pracy by³o rozpoznanie problematyki jakoœci u¿ytkowej komercyjnych granulatów gumowych przeznaczonych na nawierzchnie boisk sportowych oraz granulatów pobranych z nawierzchni
nowo zbudowanych boisk typu „Orlik”. Badania dotyczy³y parametrów technicznych granulatów, rodzaju i zawartoœci w nich kauczuków oraz migracji z granulatów szkodliwych metali ciê¿kich oraz substancji wymywaj¹cych siê. Uzyskane dane pozwoli³y na wstêpn¹ ocenê jakoœci stosowanych granulatów
gumowych i zagro¿eñ œrodowiska, które mog¹ powstawaæ przy stosowaniu granulatów do budowania
nawierzchni boisk sportowych. Stwierdzono, ¿e ich jakoœæ nie zawsze jest zgodna ze standardami europejskimi.
S³owa kluczowe: granulat gumowy, nawierzchnie boisk sportowych, Projekt Rz¹dowy Orliki 2012,
badania, analiza chemiczna, w³aœciwoœci techniczne, œrodowisko, ochrona œrodowiska, ochrona zdrowia

Evaluation and testing of rubber granules used for surface of sports
fields
In recent times there has been increased interest in studies of rubber granules for sports surface fields
especially with a artificial grass. The reason for this is primarily the new EU directive relating to the protection of the environment, mainly concerning the obligation of recycling scrap tires and the legal prohibition of their storage. In addition, a nationwide implementation in Poland, the Government Project of
the building sports fields in each municipality “My sports field – ORLIK 2012”, for the construction of its
the rubber granules are used in large quantities also from recycled tires.
According to the international law rubber granules used to the surface of professional sports fields
should have a satisfy quality requirements and specifications and should be safe for human health and
the environment. Generally granulates of rubber vulcanizates of EPDM and SBR/NR having a proper
parameters are accepted.
The subject of the work was to identify problem of quality for the commercial rubber granules applied for
the sports fields and the granules taken from the surface of several newly constructed sports fields. The
research related to the technical parameters of the granules, the type and content of polymer in granules
materials and the migration of harmful heavy metals and other soluble substances from the granules.
The data obtained allowed a preliminary assessment of the quality of the rubber granulates and environmental threats that can arise when applying the granules to build a surfaces sports fields. It was found
that granules quality for sports surface fields is not always in line with European standards.
Key words: rubber granules, synthetic turf, Government Project “My sports field – Orlik 2012”, research, chemical analysis, technical properties, environment protection, health protection
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1. Wprowadzenie
Badania i kontrola granulatu gumowego stosowanego do budowy nawierzchni boisk sportowych lub innych
obiektów u¿ytkowych s¹ szczególnie istotne ze wzglêdu
na koniecznoœæ zapobiegania dopuszczaniu do obiegu
granulatów o nieodpowiednich w³aœciwoœciach technicznych i niekiedy szkodliwych lub toksycznych w³aœciwoœciach chemicznych. Granulat taki negatywnie wp³ywa³by na jakoœæ nawierzchni, jak równie¿ na œrodowisko
i zdrowie, szczególnie dzieci i m³odzie¿y, g³ównych u¿ytkowników budowanych boisk. Jakoœæ granulatu gumowego zale¿y nie tylko od sk³adu chemicznego, co jest
oczywiste, ale równie¿ od procesu technologicznego wytwarzania gumy oraz technologii produkcji granulatu.
Granulaty gumowe na skalê przemys³ow¹ s¹ produkowane wed³ug dwóch technologii [1-2]:
l z nowej, specjalnie sporz¹dzanej w tym celu gumy
g³ównie z kauczuków wêglowodorowych powszechnie stosowanych w przemyœle gumowym – etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), butadienowo-styrenowego (SBR), ewentualnie z dodatkiem
kauczuku naturalnego (izoprenowego) (NR/IR) – tzw.
granulaty Virgin,
l w procesie recyklingu materia³owego wyeksploatowanych wyrobów gumowych, g³ównie opon, poprzez
rozdrabnianie ró¿nymi metodami.
Sk³ad chemiczny granulatów produkowanych z opon
przez rozdrabnianie jest taki jak œredni sk³ad gumy
opon; ró¿nice wystêpuj¹ w zale¿noœci od rodzaju opon
i producenta [3, 4]. Wed³ug Hylandsa and Shulmana
[4], opony samochodów osobowych i ciê¿arowych produkowane w krajach UE, a wiêc i w Polsce, zawieraj¹
œrednio odpowiednio: 48 i 43% kauczuków, 22 i 21% sadzy technicznej, 1 i 2% tlenku cynku, 1% siarki oraz od
6 do 8% dodatków zawieraj¹cych organiczne substancje
ma³ocz¹steczkowe, g³ównie oleje i zmiêkczacze oraz
przyspieszacze wulkanizacji (g³ównie pochodne aminowe, tiuramowe, karbaminiany), przeciwutleniacze (najczêœciej pochodne fenolowe), nadtlenki organiczne i
inne.
Jednym z wielu zastosowañ granulatów gumowych
[5 – 9] jest wykorzystanie ich do budowy litych nawierzchni boisk sportowych lub do wype³niania nawierzchni
ze sztuczn¹ traw¹. Dotyczy to szczególnie granulatów
z wulkanizatów kauczuków EPDM i SBR/NR.
Granulaty gumowe przeznaczone na nawierzchnie
boisk sportowych powinny spe³niaæ wymagania w zakresie parametrów technicznych i jednoczeœnie byæ bezpieczne dla zdrowia cz³owieka i œrodowiska. Granulat
gumowy wyprodukowany z odpowiednich surowców
i materia³ów, z zastosowaniem w³aœciwych rozwi¹zañ
technologicznych, posiada wymagane parametry techniczne i nie jest wyrobem niebezpiecznym.
Wymagania dotycz¹ce nawierzchni profesjonalnych
boisk sportowych s¹ okreœlone w „Handbook of Test
Methods for Football Turf” [6] opracowanym przez FIFA
– Miêdzynarodow¹ Federacjê Pi³ki No¿nej (fr. Fédération
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Internationale de Football Association) – zrzeszaj¹c¹
208 federacji narodowych. Wymagania FIFA obejmuj¹
wymagania jakoœciowe i techniczne – okreœlone za pomoc¹ parametrów charakteryzuj¹cych rozdrobnienie,
rodzaj i iloœæ kauczuków, ciê¿ar nasypowy, odkszta³cenie
trwa³e po œciskaniu, odpornoœæ na gor¹c¹ wodê, w³aœciwoœci fizyczne nawierzchni, takie jak np. odpornoœæ na
uderzenia, odpornoœæ na wgniecenia, odpornoœæ i klasyfikacja ogniowa, stopieñ nierównoœci powierzchni, odpornoœæ na obci¹¿enie toczne, œcieranie, zachowanie siê
pi³ki odbitej pionowo – i innych specjalistycznych badañ, w tym zarówno sztucznej trawy, jak i granulatu gumowego;
W kwestii wymagañ bezpieczeñstwa chemicznego
i wymagañ œrodowiskowych FIFA odsy³a do normy DIN
18035-7:2002-06 [7] oraz przepisów krajowych. Jedynie w przypadku pod³óg z tworzyw sztucznych w obiektach zamkniêtych FIFA wymaga badania emisji formaldehydu (PN-EN 717-1 i PN-EN 717-2).
W Polsce dotychczas nie ma ustalonych wymagañ
ani norm obligatoryjnych czy przepisów prawnych dotycz¹cych wymagañ w zakresie parametrów technicznych
i chemicznych granulatów przeznaczonych na nawierzchnie boisk sportowych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) okreœlona przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki, dotycz¹ca budowy boisk typu „Orlik”
[20], w odniesieniu do wype³nienia nawierzchni granulatem zawiera jedynie ogólne wytyczne, uwzglêdniaj¹ce
w dokumentacji m.in. certyfikaty FIFA, atesty PZH,
aprobaty techniczne ITB, raporty z badañ. W Specyfikacji wymienione s¹ tylko granulaty EPDM i SBR. W
zwi¹zku z tym podstawowe wymagania FIFA w zakresie
parametrów jakoœciowych i technicznych granulatów
stanowi¹ obecnie jedyne szczegó³owe wytyczne dla granulatów stosowanych do wype³niania nawierzchni tego
typu boisk sportowych.
W literaturze fachowej zagranicznej i krajowej [8, 9]
znajduj¹ siê doniesienia naukowców i specjalistów
bran¿owych zwracaj¹ce uwagê na niebezpieczeñstwa
zwi¹zane z niekorzystnymi w³aœciwoœciami niektórych
granulatów gumowych stosowanych do wype³niania nawierzchni boisk sportowych oraz na problemy z ich jakoœci¹. Nieodpowiednia jakoœæ i emisja szkodliwych
substancji chemicznych wystêpuj¹ szczególnie w przypadku materia³ów niekontrolowanego pochodzenia,
produkowanych czêsto z niebezpiecznych odpadów lub
z zanieczyszczeniami, bez zachowania standardów jakoœci technologicznej, kiedy g³ównym czynnikiem decyduj¹cym jest ekonomia.
Opisane s¹ równie¿ sprawy sporne dotycz¹ce oceny
w³aœciwoœci i jakoœci granulatów, które wymagaj¹ badañ
rozjemczych metodami uznanymi w UE, wykonywanych
przez akredytowane laboratoria. Wi¹¿e siê to przewa¿nie
z zastosowaniem nieodpowiednich surowców do wytwarzania mieszanek kauczukowych przeznaczonych na
granulaty, jak równie¿ z powstawaniem i emisj¹ ubocznych produktów reakcji chemicznych zachodz¹cych
podczas wulkanizacji kauczuku lub jego rozk³adu.
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Powstaj¹ce wtedy substancje s¹ czêstokroæ szkodliwe,
toksyczne lub rakotwórcze [10-15].
Granulaty gumowe produkowane z ró¿nego rodzaju
odpadów gumowych, szczególnie otrzymywane z recyklingu starych opon samochodowych, ale niekiedy i granulaty nowo produkowane zawieraj¹ce oleje i du¿¹ iloœæ
organicznych dodatków ma³ocz¹steczkowych, mog¹
mieæ niew³aœciwe parametry techniczne, zawieraæ niedopuszczalne zanieczyszczenia, byæ szkodliwe dla zdrowia i niszczyæ œrodowisko naturalne z powodu emisji
ró¿nych toksycznych lotnych zwi¹zków organicznych
(VOC), wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych (WWA) lub z powodu wydzielania siê i migracji
do wody i gleby, czêœciowo do atmosfery, znacznych iloœci metali ciê¿kich (cynku, rtêci, kadmu, o³owiu, arsenu).
Kauczuki zawieraj¹ce chlorowce, niedozwolone w granulatach przeznaczonych na nawierzchnie boisk, s¹ potencjalnym zagro¿eniem ze wzglêdu na wydzielanie siê
chlorowcowodorów [12-14]. Jak wiadomo, powy¿sze
substancje mog¹ powodowaæ powa¿ne zmiany chorobowe, kancerogenne, mutagenne, alergiczne.
Stwierdzane w granulacie gumowym metale ciê¿kie,
takie jak Pb, Cd, As, Hg [15], pochodz¹ na ogó³ z zanieczyszczeñ nape³niaczy mineralnych i s¹ dopuszczalne
jedynie w œladowych iloœciach. Równie¿ cynk, pochodz¹cy g³ównie z bieli cynkowej (ZnO) stosowanej powszechnie jako aktywator wulkanizacji siarkowej, zgodnie z Dyrektyw¹ Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. [17] zosta³
uznany za „niebezpieczny dla œrodowiska naturalnego”,
poniewa¿ dzia³a toksycznie na organizmy wodne.
Problem ograniczenia zagro¿eñ dla œrodowiska jest
obecnie szeroko dyskutowany w krajach UE, USA, Kanadzie. Œwiadczy o tym m.in. dyskusja na forum miêdzynarodowym i prowadzone w ró¿nych krajach badania,
szczególnie po opublikowaniu Raportu KEMI (Szwedzkiej Inspekcji Chemicznej – Kemikalie Inspectionen)
„Synthetic turf from a chemical perspective – a status report” [15]. W raporcie stwierdzono przekroczenia przyjêtych norm migracji metali ciê¿kich i emisji lotnych
zwi¹zków organicznych w przypadku niektórych granulatów pobranych z boisk sportowych.
W Europie obowi¹zuj¹ dyrektywy UE i przepisy legislacyjne dotycz¹ce ochrony œrodowiska i poprawy bezpieczeñstwa, jak np:
l Dyrektywa 2005/69/WE [18] (zmieniaj¹ca Dyrektywê 76/769/EWG) wprowadza od 1 stycznia 2010
roku zakaz stosowania kancerogennych wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych WWA,
które by³y powszechnie stosowane w postaci olejów
aromatycznych w produkcji opon samochodowych
i innych artyku³ów technicznych.
l Dyrektywa 2006/12/WE w sprawie odpadów [19].
W Polsce, w konsekwencji braku obligatoryjnych wymagañ dotycz¹cych granulatów, mog¹ powstawaæ zagro¿enia
dla œrodowiska naturalnego, a tak¿e dla bezpieczeñstwa
zdrowotnego u¿ytkowników boisk, szczególnie dzieci i
m³odzie¿y. Jest to szczególnie istotne w œwietle realizowa-
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nego obecnie ogólnopolskiego projektu rz¹dowego „Moje
boisko – Orlik 2012” zwi¹zanego z budow¹ przez gminy
ok. 1500 boisk sportowych w ca³ej Polsce i wprowadzeniem do œrodowiska naturalnego ogromnych iloœci granulatów gumowych (œrednio ok. 30 ton na ka¿de boisko; razem ok. 45 000 ton, rocznie w kraju ok. 13 000 ton).
Przeprowadzone badania pilota¿owe komercyjnych
granulatów gumowych przeznaczonych na nawierzchnie
boisk sportowych oraz granulatów pobranych z nawierzchni kilku nowo zbudowanych boisk pozwoli³y na wstêpn¹ ocenê jakoœci granulatów gumowych przeznaczonych
do ich budowy oraz zagro¿eñ z powodu emisji metali
ciê¿kich, które mog¹ powstawaæ przy stosowaniu tych
granulatów. Rezultaty dalszych badañ w zakresie emisji
szkodliwych substancji chemicznych z granulatów i ich
wp³ywu na zdrowie i œrodowisko bêd¹ przedmiotem
nastêpnej publikacji.

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
Granulaty gumowe (komercyjne) przeznaczone oraz
zastosowane do wype³niania nawierzchni boisk sportowych ze sztuczn¹ traw¹ – pobierane z boisk. Granulaty te
by³y wytwarzane zarówno ze specjalnie produkowanej
nowej gumy, tzw. granulaty „Virgin” – typu infill, jak i pochodz¹ce z recyklingu odpadów gumowych:
l granulaty EPDM i SBR „Virgin” – typu infill o granulacji frakcji 0,5 – 3,5 mm, produkcji Unirubber;
l granulaty EPDM i SBR/IR z recyklingu typu infill
o granulacji frakcji 0,5 – 3,5 mm, przeznaczone na
nawierzchnie boisk;
l granulaty pobrane z nawierzchni kilku boisk sportowych budowanych w programie „Orliki 2012”.

2.2. Metodyka badañ
Procedury badawcze zalecane przez FIFA s¹ oparte
g³ównie na normach EN, ISO i DIN lub stanowi¹ specyficzne metody opracowane przez FIFA, a mianowicie:
Badania jakoœciowe sk³adu materia³owego i jego
wp³ywu na œrodowisko
l Identyfikacja rodzaju kauczuków – metod¹ FTIR
i pirolityczn¹ (GC);
l Oznaczanie zawartoœci kauczuku – metod¹ termograwimetryczn¹ (TG);
l Migracja metali ciê¿kich: cynku, rtêci, kadmu, o³owiu i arsenu – metod¹ absorpcji atomowej ASA wed³ug DIN 18035-7:2002-06;
l Migracja ca³kowita zwana migracj¹ globaln¹, stanowi¹ca ³¹czn¹ masê substancji chemicznych przedostaj¹cych siê do wyci¹gu (ekstraku) wodnego, a w
praktyce do œrodowiska wodnego i gleby, mierzona
w mg/1l wyci¹gu
Badanie parametrów technicznych
l Oznaczanie stopnia granulacji – metod¹ analizy sitowej wg EN 933-1 (czas wytrz¹sania na wytrz¹sarce
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wibracyjnej Analysette 3 – 30 min oraz amplituda
3 mm);
l Oznaczanie gêstoœci nasypowej – metod¹ wagow¹ wg
EN 1097 –3;
l Badanie odpornoœci na przyœpieszone starzenie w
gor¹cej wodzie – wg zaleceñ FIFA i EN 13744. Badanie polega na poddaniu próbek granulatu dzia³aniu
gor¹cej wody (70±2 °C) w ci¹gu 14 dni i ocenie
zmian w³aœciwoœci fizycznych, np. masy lub twardoœci przed i po starzeniu;
l Badanie odpornoœci na œciskanie – odkszta³cenia
wzglêdnego i odkszta³cenia trwa³ego – wg zaleceñ
procedury FIFA 12/05-01 na podstawie ISO 604.

3. Wyniki badañ i ich omówienie
Podstawowe w³aœciwoœci granulatów gumowych
przeznaczonych na nawierzchnie profesjonalnych boisk
sportowych wed³ug zaleceñ FIFA przedstawiono w tabeli 1. Wobec braku innych obligatoryjnych wymagañ, jak
wspomniano wczeœniej, parametry te przyjêto jako wytyczne dla granulatów do wype³niania nawierzchni
boisk typu „Orlik”.
Wyniki badañ materia³owych, obejmuj¹cych identyfikacjê kauczuków oraz pomiar ich zawartoœci w komercyjnych granulatach gumowych przeznaczonych na nawierzchnie boisk sportowych oraz w granulatach pobranych z nawierzchni nowo zbudowanych boisk sportowych, przedstawiono w tabelach 2 ÷ 4. Badania prze-

prowadzono na próbkach uœrednionych mechanicznie w
walcarce oraz na losowo pobieranych 10 pojedynczych
granulkach z ka¿dego badanego granulatu. Przyk³adowe
wykresy termoanalityczne TG/DTG, na podstawie których obliczano zawartoœæ kauczuków w granulatach gumowych, przedstawiono na rys. 1 i 2. Przedstawione
krzywe charakteryzuj¹ce badanie poszczególnych granulek wyraŸnie wskazuj¹ na znaczne ró¿nice w przebiegu ich rozk³adu w porównaniu z krzyw¹ próbki uœrednionej. Œwiadczy to o niejednorodnym sk³adzie granulatu, stanowi¹cego mieszaninê granulatów o ró¿nej zawartoœci EPDM (rys.1) i opartych na ró¿nych kauczukach –
SBR + NR +NBR (rys. 2).
Wyniki badañ granulatów typu „Virgin” przeznaczonych do wype³niania nawierzchni boisk ze sztuczn¹ traw¹ – typu infill – przedstawione w tab. 2 wskazuj¹, ¿e
dwa z nich zawiera³y w³aœciwy kauczuk deklarowany
przez producenta, natomiast jeden – granulat nr 2 – zawiera³ domieszkê oko³o 20 % granulatu SBR. Granulaty
SBR z recyklingu – nr 4 i 5 – sk³ada³y siê w wiêkszoœci z
granulatów zawieraj¹cych kauczuki SBR+NR i
SBR+BR, wskazuj¹ce na gumê pochodz¹c¹ z opon;
ponadto zawiera³y niewielk¹ domieszkê granulatów
NBR oraz CIIR.
Spoœród granulatów pobranych z nawierzchni 5
boisk sportowych (tab. 3) tylko dwa by³y „czystymi” granulatami EPDM – bez domieszek innych kauczuków.
Pozosta³e trzy stanowi³y mieszaninê granulatów z ró¿nych wulkanizatów zawieraj¹cych kauczuki SBR,

Tabela 1. Podstawowe wymagania dla granulatów gumowych przeznaczonych do zasypania nawierzchni ze sztucznej
trawy wed³ug zaleceñ FIFA [6], zgodnie z DIN 18035-7:2002-06 [7]
Table 1. Basic requirements for the rubber granules to fill the artificial grass surface recommended by FIFA [6], according to DIN 18035-7:2002-06 [7]
Lp.

Wymagania

Parametr
Wielkoœæ cz¹stek – zawartoœæ frakcji o wymiarach:

1

powy¿ej 4 mm

nie wiêcej ni¿ 0,5 %

poni¿ej 0,5 mm

nie wiêcej ni¿ 1 %

2

Rodzaj kauczuku

EPDM lub SBR, SBR/NR zgodnie z kart¹
charakterystyki produktu wg deklaracji producenta

3

Zawartoœæ kauczuku

nie mniej ni¿ 20 %

4

Gêstoœæ nasypowa

oko³o 500-800 g/dm3 wg deklaracji producenta

Migracja metali ciê¿kich, mg/l:

5

o³ów (Pb)

£ 0,04

kadm (Cd)

£ 0,005

chrom (Cr)

£ 0,05

rtêæ (Hg)

£ 0,001

cyna (Sn)

£ 0,05

cynk (Zn) – eluat kwaœny

£ 3,0

cynk (Zn) – eluat obojêtny

£ 0,5

6

Odpornoœci na przyœpieszone starzenie w gor¹cej
wodzie (migracja sk³adników granulatu)

£ 20 mg/l

7

Odkszta³cenie trwa³e po œciskaniu

£ 18 %
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Lab: O/Z EiTG

Rys. 1. Krzywe termograwimetryczne TG i DTG granulatu EPDM infill nr 2
Fig. 1. The TG and DTG thermogravimetric curve of EPDM infill granules No. 2
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METTLER TOLEDO S TAR System

Lab: O/Z EiTG

Rys. 2. Krzywe termograwimetryczne TG i DTG granulatu nr 3 (SBR+NR) – pobranego z boiska
Fig. 2. The TG and DTG thermogravimetric curve of granules No. 3 (SBR+NR) – taken from the surface of sports field
EPDM, NR lub mieszaninê NR+SBR. W jednym przypadku stwierdzono wystêpowanie w granulacie niedo-
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puszczalnych w nawierzchniach boisk kauczuków CR,
NBR, w innym – CIIR. Granulaty z dwóch boisk zawiera-
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Tabela 2. Wyniki badañ sk³adu – identyfikacja i zawartoœæ kauczuków – granulatów gumowych przeznaczonych na
nawierzchnie boisk sportowych – komercyjnych typu „Virgin” oraz pochodz¹cych z recyklingu
Table 2. The results of the composition – the identity and contents of rubber raw in the granules intended on the surface
of sports fields – in the granules of commercial – type “Virgin”; and in the granules of recycling
Lp.

Rodzaj próbki

1

Granulat EPDM
typu „Virgin”
pomarañczowy – infill

2

Granulat EPDM typu
„Virgin” zielony, infill

3

Granulat SBR typu
„Virgin” czarny – infill

Zdjêcia
mikroskopowe

Identyfikacja kauczuków1)
w pojedynczych
granulkach2)

w próbce
uœrednionej

Oznaczenie w próbce
uœrednionej

EPDM [10]

EPDM

21

EPDM [8]

EPDM

19

SBR [2]

SBR

(EPDM + SBR)

SBR [10]

SBR

26

SBR [5]
4

Granulat SBR
z recyklingu czarny

SBR+NR [4]
NBR [1]

SBR+NR [5]
5

Granulat SBR
z recyklingu grafitowy

Zawartoœæ
kauczuków1) % wag.

SBR +BR [3]
CIIR [2]

48, w tym:
SBR

SBR – 36

NR

NR – 11
NBR – 1
56, w tym:

SBR
NR

SBR – 43
NR – 10
BR+CIIR – 3

1)

Oznaczenia symboli kauczuków w tabelach 2 ÷4: EPDM – kauczuk etylenowo-propylenowy, NR – kauczuk naturalny lub jego odpowiednik
syntetyczny IR – kauczuk izoprenowy syntetyczny, SBR – kauczuk butadienowo-styrenowy, NBR – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, BR
– kauczuk butadienowy, IIR – kauczuk butylowy, CIIR – kauczuk chlorobutylowy, CR – kauczuk chloroprenowy
2)
W nawiasach [ ] podano liczbê granulek, w których zidentyfikowano dany kauczuk, na 10 granulek badanych.

³y materia³y w³ókniste, które na ogó³ wp³ywaj¹ na pogarszenie w³aœciwoœci technicznych i obni¿enie wytrzyma³oœci materia³u. W przypadku granulatu nr 4 stwierdzono niekorzystne elektryzowanie siê bardzo cienkich
cz¹stek granulatu w postaci rozdrobnionej folii. Dowodzi to, ¿e by³y to granulaty pochodz¹ce z recyklingu odpadów gumowych lub zu¿ytych artyku³ów gumowo-tkaninowych zawieraj¹cych przypadkowe kauczuki i materia³y tekstylne. Granulaty te charakteryzowa³y siê gorszymi parametrami technicznymi w zakresie odkszta³cenia trwa³ego po œciskaniu i odpornoœci na gor¹c¹ wodê
poni¿ej wymagañ (tab. 6). Natomiast w przypadku granulatu nr 2 zawieraj¹cego zalecany kauczuk EPDM
stwierdzono, ¿e sk³ada siê on z mieszaniny granulatów
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EPDM o ró¿nej zawartoœci kauczuku, od 14,5 do 76,6%
wag., co œrednio da³o wynik 16% wag.
Zmniejszona zawartoœæ kauczuku w granulacie
oznacza zazwyczaj wiêksz¹ zawartoœæ nape³niaczy w
materiale; przy takich proporcjach granulat ma obni¿on¹ wytrzyma³oœæ i nastêpuje jego szybkie zu¿ycie podczas eksploatacji. Równie¿ w przypadku granulatu nr 3
(rys. 2) wyniki dla pojedynczych granulek s¹ znacznie
zró¿nicowane, co w sposób oczywisty wskazuje, ¿e materia³ ten, podobnie jak granulat nr 2, jest mieszanin¹ granulatów o ró¿nej zawartoœci kauczuku.
Badania wp³ywu granulatów na œrodowisko w zakresie migracji metali ciê¿kich do œrodowiska wodnego
przeprowadzono na 4 granulatach: dwóch typu „Virgin”
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Tabela 3. Wyniki badañ sk³adu – identyfikacja i zawartoœæ kauczuków w granulatach gumowych pobranych z nawierzchni boisk sportowych
Table 3. The results of the composition – the identity and contents of rubber raw in the granules taken from the surface
of sports fields
Lp.

Rodzaj próbki, opis

1

Zdjêcia
mikroskopowe

Identyfikacja kauczuków1)

Zawartoœæ
kauczuków1) % wag.

w pojedynczych
granulkach 2)

w próbce
uœrednionej

Oznaczenie w próbce
uœrednionej

Granulat nr1 szary,
widoczne wklês³oœci

EPDM [10]

EPDM

27

2

Granulat nr 2
ciemnoszary,
widoczne spêkania

EPDM [10]

EPDM

16

3

Granulat nr 3 czarny,
wygl¹d jednorodny

NR+SBR [7]
SBR [2]
IIR [1]

4

Granulat nr 4 czarny,
widoczne w³ókna
fragmenty folii
elektryzowanie siê

Granulat nr 5 czarny,
widoczne w³ókna

SBR

NR [2]

SBR

EPDM [2]

EPDM

NBR [1]

NR

NR+SBR [3]

NBR

CR [1]

CR

SBR
5

NR

NR
NR+SBR

NR
SBR

56, w tym:
SBR – 36
NR – 20
46, w tym:
SBR+EPDM – ok. 30
NR – 11
NBR+ CR – 5
54, w tym:
SBR – 28
NR -26

Tabela 4. Porównanie wybranych wyników oznaczenia zawartoœci kauczuków w losowo pobranych granulkach oraz
w próbkach uœrednionych granulatów z nawierzchni boisk
Table 4. Comparison of some results of the rubber content determinated in randomly collected granules and in the averaged samples of rubber granules taken from surface of sports fields
Badana próbka
granulatu

Zawartoœæ kauczuków oznaczana w losowo pobranych granulkach, % wag Zawartoœæ kauczuków
oznaczona w próbce
1
2
3
Wynik œredni
uœrednionej, % wag.

Granulat nr 1 – EPDM

26,8

27,0

27,2

27,0

27,0

Granulat nr 2 – EPDM

16,1

14,5

76,6

35,7

16,0

Granulat nr 3 – SBR/NR

57,8

48,8

58,0

54,8

55,7

i dwóch pobranych z boisk. Jak wskazuj¹ wyniki przedstawione w tab. 5, w przypadku granulatów „Virgin” SBR
i pobranego z boiska nr 1 stwierdzono nieco wiêksz¹
zawartoœæ cynku ni¿ wartoœæ nominalna, natomiast
w przypadku granulatu z boiska nr 4 – ponad 4-krotnie
wiêksz¹ zawartoœæ cynku oraz przekroczon¹ zawartoœæ
kadmu. Zawartoœæ pozosta³ych metali ciê¿kich nie przekracza³a wartoœci nominalnych.
Odnoœnie do migracji globalnej, czyli ³¹cznej masy
substancji chemicznych przechodz¹cych do ekstraktu
wodnego, brak jest ustalonych obligatoryjnych wyma-
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gañ, jednak uzyskane wyniki wskazuj¹ na bardzo du¿e
wartoœci migracji: na poziomie w wiêkszoœci ponad
10-krotnie wiêkszym ni¿ w przypadku np. nominalnych
wartoœci dla wyrobów gumowych przeznaczonych do
kontaktu ze œrodkami spo¿ywczymi. Najwiêksz¹ migracj¹ globaln¹ charakteryzowa³y siê: granulat EPDM „Virgin” – ponad 15-krotnie wy¿sz¹ wartoœci¹ – i granulat
z boiska nr 4 – oko³o 13-krotnie wy¿sz¹ wartoœci¹ ni¿
maksymalna wartoœæ migracji globalnej dopuszczonej
w przypadku wyrobów gumowych przeznaczonych do
kontaktu ze œrodkami spo¿ywczymi.
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Tabela 5. Wyniki badañ migracji globalnej oraz migracji metali ciê¿kich z granulatów gumowych
Table 5. The results of global migration and of heavy metals from the rubber granulates
Lp.
1

Granulat
Virgin EPDM

Granulat
SBR Virgin

Granulat 1
z boiska

Granulat 4
z boiska

Wymagania
DIN 18035-7:
2002-06

780 mg/kg

410mg/kg

580 mg/kg

670 mg/kg

Brak wymagañ

o³ów (Pb)

< 0,04 mg/l

< 0,04 mg/l

< 0,04 mg/l

< 0,04 mg/l

£ 0,04 mg/l

kadm (Cd)

< 0,005 mg/l

< 0,005 mg/l

< 0,005 mg/l

0,007 mg/l

£ 0,005 mg/l

chrom (Cr)

< 0,05 mg/l

< 0,05 mg/l

< 0,05 mg/l

< 0,05 mg/l

£ 0,05 mg/l

rtêæ (Hg)

< 0,001 mg/l

< 0,001 mg/l

< 0,001 mg/l

< 0,001 mg/l

£ 0,001 mg/l

cyna (Sn)

< 0,05 mg/l

< 0,05 mg/l

< 0,05 mg/l

< 0,05 mg/l

£ 0,05 mg/l

cynk (Zn) – kwaœny

< 3 mg/l

3,2 mg/l

3 mg/l

12,9 mg/l

£ 3 mg/l

cynk (Zn) – obojêtny

< 0,5 mg/l

< 0,5 mg/l

< 0,5 mg/l

0,6 mg/l

£ 0,5 mg/l

Parametr
Migracja globalna
Migracja metali:

2

Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ na podstawie badañ
jakoœciowych, wyniki badañ w³aœciwoœci technicznych
granulatów (tab. 6) nie budzi³y wiêkszych zastrze¿eñ
w przypadku granulatów typu „Virgin”, poza niewielkim
przekroczeniem gêstoœci nasypowej w przypadku granulatu SBR. Natomiast w przypadku granulatów o nieodpowiedniej jakoœci chemicznej, jak np. granulat z boiska
nr 4 (z recyklingu odpadów), stwierdzono znacznie gorsze w³aœciwoœci mechaniczne w zakresie odkszta³cenia
trwa³ego po œciskaniu (zmniejszona odpornoœæ granulatu na œciskanie). W przypadku tego granulatu stwierdzono równie¿ znacznie obni¿on¹ odpornoœæ na gor¹c¹
wodê: migracjê 36 mg/l w porównaniu z wartoœci¹ wymagan¹ przez procedury FIFA (£ 20 mg/l).

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e jakoœæ badanych granulatów przeznaczonych lub zastosowanych na nawierzchniach boisk sportowych budowanych obecnie w Polsce nie zawsze jest odpowiednia
i zgodna z deklaracj¹ producenta lub inwestora oraz
z wymaganiami FIFA i normy DIN18035-7:2002-06.
Jak wykaza³y przedstawione wyniki, granulaty typu
„Virgin” typu in-fill charakteryzowa³y siê w wiêkszoœci prawid³owym sk³adem deklarowanym przez producenta, jednak niektóre wykazywa³y zani¿on¹ zawartoœæ kauczuku. Zmniejszona zawartoœæ kauczuku
w granulacie oznacza zazwyczaj wiêksz¹ zawartoœæ

Tabela 6. Wyniki badañ w³aœciwoœci technicznych granulatów gumowych przeznaczonych do zasypania nawierzchni
ze sztucznej trawy i pobranych z boisk w porównaniu z wymaganiami FIFA [6]
Table 6. The results of the technical properties of rubber granulates intended to fill the grass surface and taken from
sports fields, in comparison with FIFA requirements [6]
Lp.

Granulat
EPDM
Virgin

Granulat
SBR
Virgin

Granulat 1
EPDM
z boiska

Granulat 2
EPDM
z boiska

Granulat 4
z recyklingu
z boiska

poni¿ej 0,5 mm

0,4 %

0,4 %

0,1 %

0,5 %

0,2 %

0,5 ÷ 4 mm

99,6 %

99,5 %

99,7 %

99,5 %

99,0 %

0%

0,1 %

0,2 %

0, 5%

0,8 %

£1%
nie znormalizowano
£ 0,5%

800

825

625

760

600

500-800

EPDM

SBR

EPDM

EPDM

SBR, NR EPDM
NBR, CR

EPDM, SBR
(+ NR)

Parametr

Wymagania

Wielkoœæ granulek:
1

powy¿ej 4 mm
3

2

Gêstoœæ nasypowa, g/dm

3

Rodzaj kauczuku

4

Zawartoœæ kauczuku

19,5 ÷21 %

26 %

27%

16 %

46 %

nie mniej
ni¿ 20 %

5

Odkszta³cenie trwa³e
po œciskaniu

13,0 %

18 %

14,5 %

16,6 %

23,5%

£ 18 %

6

Odpornoœæ na gor¹c¹
wodê, mg/l

3,5

11

16,0

20,0

36

£ 20
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nape³niaczy w materiale; przy takich proporcjach granulat ma obni¿on¹ wytrzyma³oœæ, co wp³ywa na jego
szybsze zu¿ycie w eksploatacji. Niektóre granulaty
pod wzglêdem zawartoœci i rodzaju kauczuków oraz
w³aœciwoœci technicznych w sposób istotny odbiega³y
od wartoœci nominalnych. Odnosi siê to g³ównie do
niekórych granulatów pobranych z boisk, których wyniki badañ wskazuj¹, ¿e by³y otrzymywane na drodze
recyklingu zu¿ytych opon i innych odpadów gumowych.
W kilku przypadkach stwierdzono ponadto obecnoœæ kauczuków CR, NBR i CIIR, niedopuszczalnych
w sk³adzie granulatów przeznaczonych na nawierzchnie
boisk. Niektóre granulaty zawiera³y równie¿ niedopuszczalne materia³y w³ókniste pogarszaj¹ce w³aœciwoœci
techniczne, obni¿aj¹ce wytrzyma³oœæ materia³u i powoduj¹ce niekorzystne elektryzowanie siê, zw³aszcza
w przypadku wystêpowania cz¹stek w postaci rozdrobnionej folii. Dowodzi to, ¿e granulaty pochodzi³y z recyklingu odpadów gumowych lub zu¿ytych artyku³ów gumowo-tkaninowych. Granulaty te charakteryzowa³y siê
gorszymi parametrami technicznymi – poni¿ej wymagañ
w zakresie odkszta³cenia trwa³ego po œciskaniu i odpornoœci na gor¹c¹ wodê.
W przypadku granulatów o nieodpowiednim sk³adzie materia³owym – zawieraj¹cych niew³aœciwe kauczuki i zanieczyszczenia w³óknami – obserwowano wydzielanie siê znacznie wiêkszej iloœci substancji chemicznych migruj¹cych do roztworu wodnego; nie ma
jednak ¿adnych ustaleñ normatywnych w tym zakresie.
Równie¿ migracja cynku, który wykazuje szkodliwe oddzia³ywanie na œrodowisko wodne, przekracza³a znacznie wartoœæ normatywn¹.
Rezultaty dalszych badañ w zakresie emisji szkodliwych substancji chemicznych z granulatów ich wp³ywu
na zdrowie i œrodowisko bêd¹ przedmiotem nastêpnej
publikacji.

5. Wnioski koñcowe
W Polsce istnieje du¿y problem zwi¹zany z brakiem
regulacji prawnych, które pozwoli³yby zapobiec stosowaniu granulatów gumowych o nieodpowiedniej jakoœci
zarówno pod wzglêdem technicznym, jak i chemicznym.
Brakuje ustaleñ, które okreœla³yby parametry techniczne i chemiczne stosowanych na nawierzchnie boisk
sportowych, oraz wyników badañ kontrolnych przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria.
Kontrola jakoœci, parametrów technicznych oraz wydzielania substancji szkodliwych powinna mieæ charakter obligatoryjny, co mo¿na by uzyskaæ np. poprzez wprowadzenie stosownych zmian do specyfikacji technicznych budowy boisk sportowych oraz warunków ich odbioru. Producenci granulatu musieliby wtedy przestrzegaæ okreœlonych standardów, oferuj¹c produkt niezagra¿aj¹cy zdrowiu i œrodowisku.
Z nieodpowiedniej jakoœci granulatu wynikaj¹ równie¿ problemy ekonomiczne, zwi¹zane z krótszym cza-
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sem eksploatacji nawierzchni i koniecznoœci¹ wymiany
zu¿ytego granulatu przed up³ywem terminu gwarancji,
wynosz¹cego zazwyczaj ok. 5 lat.
Wykonanie nawierzchni boisk sportowych z granulatu o dobrych w³aœciwoœciach, tj. zgodnych z ustalonymi
wymaganiami, gwarantuje bezpieczeñstwo zdrowotne
u¿ytkowników oraz stanowi mniejsze obci¹¿enie dla
œrodowiska.
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AB 147

Akredytowane przez PCA

LABORATORIUM BADAWCZE „Labgum”
Laboratorium jest wyspecjalizowane w badaniach wyrobów gumowych, m.in. ró¿nego rodzaju elementów,
uszczelnieñ, granulatu gumowego oraz surowców i mieszanek przeznaczonych do ich produkcji.
Posiada nowoczesn¹ aparaturê badawcz¹, ma wdro¿ony system jakoœci zgodny z wymaganiami
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i akredytacjê od 1998 r.
Laboratorium posiada

Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 147
w zakresie badañ fizyko-chemicznych i mechanicznych gumy i wyrobów gumowych

Certyfikat KIWA - N.V. Certification and Inspection
0902111520JSHKIWA
w zakresie badañ uszczelnieñ gumowych do instalacji zimnej wody pitnej i kanalizacji
zgodnie z wymaganiami UE KIWA PO 1003:2009

LABORATORIUM WYKONUJE BADANIA
wed³ug aktualnych norm krajowych, zagranicznych, UE i miêdzynarodowych ISO
oraz procedur w³asnych
Kierownik Laboratorium:
dr in¿. Teresa Kleps, tel. wew. 129, t.kleps@ipgum.pl, t.kleps@impib.pl
Z-ca Kierownika Laboratorium i Kierownik Zespo³u Badania W³aœciwoœci Chemicznych:
dr in¿. Ma³gorzata Piaskiewicz, tel. wew. 161, m.piaskiewicz@ipgum.pl, m.piaskiewicz@impib.pl
Kierownik Zespo³u Badania W³aœciwoœci Fizycznych:
mgr in¿. Micha³ Lewandowski: tel. wew. 182, m.lewandowski@ipgum.pl, m.lewandowski@impib.pl

ELASTOMERY nr 3

lipiec – wrzesieñ 2011

TOM 15

