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Jubileuszowy

Ten rok jest szczególny dla Polskiego Stowarzyszenia Producentów Nawierzchni 
Asfaltowych. Obchodzimy dwa ważne jubileusze, które są dla nas wyjątkową 

okazją do podsumowań i śmiałego kreślenia dalszych planów na przyszłość. 20 lat 
istnienia PSWNA to powód do ogromnej dumy dla Stowarzyszenia. Minione lata 
były okresem transformacji zarówno w zakresie technologii jak i w całej branży 
związanej z polskim drogownictwem. Spotykaliśmy się z różnymi problemami, 
które dotykały budowy dróg a co za tym idzie - firm bezpośrednio z nią związanych.  
To co pozwalało na przezwyciężanie kryzysów i tworzenie lepszego klimatu  
w polskim drogownictwie to wspólny, silny głos członków Stowarzyszenia. 

Dzisiaj śmiało i odważnie patrzymy w przyszłość. PSWNA zmienia się i ewaluuje 
tak by odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku drogowego. Zrzeszamy 
ekspertów i zapraszamy do współpracy w ramach komisji, najlżejszych 
specjalistów w dziedzinie drogownictwa i technologii. 

PSWNA to doskonałe miejsce wymiany myśli, doświadczeń a także dzielenia się 
problemami, na które staramy się znaleźć rozwiązania, jasno przedstawiając  
swoje stanowisko. Liczymy, że kolejne lata zaowocują jeszcze ściślejszą  
współpracą i wymianą doświadczeń w ramach całej branży. Okazją ku temu 
będzie z pewnością Jubileuszowe 40. Seminarium PSWNA. To kolejny dowód 
na pozytywne zmiany, które zachodzą w Stowarzyszeniu oraz w całym  
odwiedzającym to wydarzenie środowisku drogowym. 

Andrzej Wyszyński 
Prezes Zarządu PSWNA 

2 3

3
SPIS TREŚCI

rok PSWNA• Słowo wstępu
• Wybrano nowy Zarząd PSWNA

4/5 • Wywiad
- 20 lat PSWNA. O początkach działalności
Stowarzyszenia opowiada wieloletni 
prezes i Członek honorowy 
Dariusz Słotwiński.

6 • 40. Seminarium PSWNA

6 • Optymalizacja konstrukcji
asfaltowej nawierzchni drogi 
dzięki zastosowaniu asfaltów 
modyfikowanych

Nowo wybrani Członkowie Zarządu to:
Pani Jolanta Kaspryk (Skarbnik)
Pan Adam Wojczuk (V-ce Prezes Zarządu) 

Pan Dawid Żymełka (Sekretarz Zarządu)
Pani Ewelina Karp-Kręglicka
Pan Tomasz Przeradzki

Wybrano nowy Zarząd PSWNA
W dniu 14 maja 2019 roku w Kielcach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego 
Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, podczas którego powołano na stanowisko 
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20- lat minęło…  jak jeden dzień? Gdyby miał Pan podsumować 
te wszystkie lata działalności PSWNA w kilku słowach,  
co najbardziej utkwiło Panu w pamięci?

Pierwszym krokiem było oczywiście założenie Stowarzyszenia 
i decyzja o tym by połączyć siły i działać wspólnie dla dobra 
polskiego drogownictwa. Były to trudne czasy dla polskich firm 
drogowych. Lata 1997-1998, czyli okres, w którym była bardzo 
mała podaż kontraktów a bardzo duża konkurencja. Wyzwaniem 
było namówienie konkurujących firm do działania jako 
Stowarzyszenie. Wtedy w Polsce był to nowy pomysł, który już od 
dziesięcioleci sprawdzał się za granicą na różnych kontynentach. 
Uczestniczyłem w tamtym czasie w wielu konferencjach na całym 
świecie i widziałem jak ważna jest współpraca i intensyfikacja 
działań w kontaktach z administracją drogową. Razem mogliśmy 
osiągnąć znacznie więcej, niż występując jako poszczególne 
firmy, szczególnie w przypadku promowania nowych technologii. 
Po latach stagnacji, powołując PSWNA mogliśmy zintensyfikować 

działania i stać się silnym głosem promującym nowoczesne 
rozwiązania dostępne już w tym czasie np. w zachodniej Europie. 
Od początku istnienia Stowarzyszenia mogliśmy liczyć na pomoc 
i wsparcie doświadczonych inżynierów, m.in. śp. Bohdana Żurka, 
który przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora biura PSWNA. To 
dzięki zaangażowaniu wszystkich zrzeszonych w PSWNA przez 
20 lat osób, które trudno teraz wymienić udało się sprawić, 
że Stowarzyszenie wniosło istotny wkład w rozwój polskiego 
drogownictwa.

Polskie drogownictwo zmieniło się przez ostatnie 20 lat.  
Jaką rolę odegrało w tym PSWNA?

Lata dziewięćdziesiąte były niezmiernie trudne. Administracja 
drogowa początkowo podchodziła z pewną rezerwą do 
inicjatyw prywatnych firm wykonawczych. Jednak dzięki takim 
osobom, jak m.in. ówczesny dyrektor GDDP Tadeusz Suwara, 
doceniła potencjał PSWNA i pozytywnie odniosła się do 

O początkach działania Stowarzyszenia opowiada wieloletni prezes i Członek honorowy Polskiego 
Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Dariusz Słotwiński. 

20 lat PSWNA

Obchody dziesięciolecia PSWNA. Listopad 2009 r. Zdjęcia pochodzą z archiwum Dariusza Słotwińskiego. 

działań Stowarzyszenia; wiele zmieniło się także na przestrzeni 
następnych lat. Polskie drogi budowane jeszcze w latach 60. 
czy 70. nie były przygotowane do tak wzmożonego ruchu. Okres 
przedakcesyjny do Unii Europejskiej otworzył nowy rozdział  
w polskim drogownictwie.  Wiele firm zachodnich wkroczyło 
wtedy na nasz rynek. Rozpoczęło się współfinansowanie 
inwestycji infrastrukturalnych z unijnych funduszy ISPA  
i PHARE.  Środki finansowe, jakie w następnych latach popłynęły  
z Brukseli pozwoliły na to by program budowy autostrad ruszył 
pełną parą. Wyzwaniem nadal pozostawała technologia. Udało 
się wtedy wprowadzić do użytku min. asfalt D50 z rafinerii 
Lotos z Gdańska. Pozwolił on na projektowanie odpornych na 
koleinowanie mieszanek asfaltowych z optymalną zawartością 
lepiszcza. Staraliśmy się jako Stowarzyszenie wraz z administracją 
drogową skutecznie wprowadzać normy europejskie do polskich 
przepisów.  Była to bardzo mozolna praca, ale ostatecznie 
nabrało to ostatecznego, dobrego kierunku. Działo się to także 
dzięki pomocy prof. Dariusza Sybilskiego. Wtedy wskazywaliśmy 
na wiele zalet nawierzchni asfaltowych m.in. już wtedy na 
aspekt ekologiczny i możliwość recyklingu nawierzchni, w tym 
100% recyklingu lepiszcza asfaltowego. Temat, który teraz jest 
niezwykle istotny w kontekście wyzwań środowiskowych. 

W tym roku przypada także 40. Jubileuszowe Seminarium 
techniczne PSWNA, które jest okazją do podsumowań 
i nowego otwarcia dla Stowarzyszenia. Czy któraś edycja 
wyjątkowo Pana zaskoczyła?

Seminaria PSWNA na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń 
branży drogowej. Od zawsze były to miejsca wymiany myśli, 
dyskusji i ożywionej debaty, gdzie środowisko wykonawców 
spotykało się z przedstawicielami administracji drogowej. 
Seminaria dawały firmom prywatnym możliwość

na przedstawienie swojego punktu widzenia i zderzenia 
go z obecnymi przepisami. Seminaria służyły i nadal służą 
wypracowywaniu wspólnych wniosków, kreśleniu nowych idei, 
które następnie są silnym głosem w przypadku stanowienia 
przepisów drogowych, a liczny udział w seminariach 
przedstawicieli administracji drogowej na pewno nie jest dla 
mnie zaskoczeniem, lecz powodem do satysfakcji; świadczy 
bowiem o słuszności inicjatywy sprzed 20 lat i trafności przyjętej 
formy działania. 

Jakie byłyby Pana życzenia dla PSWNA na następne 
dwadzieścia lat działalności?

Życzę ogromnej determinacji, pracy i wytrwałości. Liczę, że 
Stowarzyszenie będzie jeszcze silniejszym głosem doradczym 
administracji drogowej. PSWNA musi być silnym głosem 
w kontaktach z całą administracją drogową. Pragnę by 
Stowarzyszenie było zauważalne także za granicą, szczególnie że 
polskie środowisko asfaltowe jest niezwykle prężne i wyróżnia się 
swoimi działaniami na arenie międzynarodowej. 

Obchody dziesięciolecia PSWNA. Listopad 2009 r. Zdjęcia pochodzą z archiwum Dariusza Słotwińskiego. 

Obchody dziesięciolecia PSWNA. Listopad 2009 r. Zdjęcia pochodzą 
z archiwum Dariusza Słotwińskiego. 
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Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni 
drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych

Członkowie PSWNA - Grupa LOTOS, Budimex oraz ORLEN Asfalt podpisały umowę z konsorcjum 
naukowym, w skład, którego weszła Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska oraz Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, na realizację programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni 
asfaltowych przy użyciu asfaltów modyfikowanych polimerami.

Celem projektu o nazwie „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej 
nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych” 
jest zbadanie, jaki jest korzystny wpływ zastosowania dwóch 
rodzajów asfaltów modyfikowanych (PMB- polimer modified 
bitumen) i PMB HiMA (Highly modified asphalt) w miejsce 
stosowanych dotychczas asfaltów drogowych do różnych warstw 
konstrukcji nawierzchni drogowej.

PSWNA wspiera wszelkie inicjatywy służące poprawie technologii 
i wprowadzaniu innowacyjności w nawierzchniach asfaltowych. 
Badania prowadzone przez członków PSWNA w ramach 
programu badawczego, a także działania komisji zrzeszonych 
przy Stowarzyszeniu służą całej branży drogowej i mogące mieć 
w najbliższej przyszłości realny wpływ na poprawę jakości dróg  

w Polsce. Tym bardziej liczymy na aktywne włączenie się 
członków PSWNA do prac Komisji, a także udział w dyskusji 
dotyczącej kierunków rozwoju technologii nawierzchni 
asfaltowych. Najbliższa ku temu okazji nadarzy się podczas 40. 
Seminarium PSWNA gdzie o szczegółach projektu opowie dr hab. 
inż. Piotr Jaskuła z Politechniki Gdańskiej. Przybliży on tematykę 
badań i cele jakie mają być osiągnięte w wyniku tej pracy. 
Jednocześnie w trakcie drugiego dnia Seminarium będzie można 
wziąć czynny udział w otwartych obradach Komisji Emulsyjnej, 
Komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych dla 
dróg samorządowych oraz Komisji ds. promowania i rozwoju 
technologii asfaltowych z wykorzystaniem granulatu na które 
serdecznie zapraszamy. 

Prace Rady Naukowej  
działającej przy GDDKiA nabierają tempa

Podczas ostatniego spotkania, które miało miejsce pod koniec 
czerwca, pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad, przedstawiciele branży, w tym także reprezentanci 
PSWNA, skupili się na omówieniu kwestii związanych  
z optymalnym doborem technologii wykonania nawierzchni. 
Temat aktualny i ważny w szerokiej dyskusji, którą obecnie 

żyje branża drogowa. Wierzymy, że współpraca naukowców, 
zleceniodawców i przedsiębiorców umożliwi wypracowanie 
optymalnych rozwiązań doboru technologii. To z kolei pozwoli 
na wybudowanie drogi o właściwych parametrach, które wpłyną 
na jej dłuższą żywotność.  

Obecność w radzie Naukowej przy GDDKiA przedstawicieli PSWNA 
jest niezwykle istotna i pełni kluczową rolę w wypracowaniu 
najlepszych możliwych rozwiązań dla polskiego drogownictwa. 
Stanowisko PSWNA w kwestii swobody wyboru technologii 
jest jasne i było przedmiotem szerokiej dyskusji podczas 
ostatniego posiedzenia Rady Naukowej. Naszym celem jako 
Stowarzyszenia jest doprowadzenie do sytuacji, w której przetarg 
zakładałby możliwość składania ofert w dwóch wariantach,  
a w przypadku kontraktów realizowanych w formule „Projektuj  
i Buduj” dopuszczał zmianę technologii na etapie projektowania 
konstrukcji nawierzchni drogowej. Zdaniem PSWNA, takie 
rozwiązanie nie tylko ograniczy ryzyko nieterminowej realizacji 
kontraktów (zwłaszcza przy kumulacji kontraktów drogowych) ale 
i pozwoli na optymalizację kosztów budowy. Postulujemy także  
o możliwość większego wykorzystania materiałów pochodzących 
z recyklingu, które wpisują się w obecną politykę dbałości  
o środowisko. Nasze podejście wynika między innymi z braku 
opracowania standardów dla Polski związanych z utrzymaniem 
nawierzchni drogowych.
 
Jako PSWNA zgodnie z prośbą Rady Naukowej wytypowaliśmy 

3 rodzaje prac badawczych, które rekomendujemy GDDKiA  
do realizacji. Są to:

1. Opracowanie standardu dla Polskich warunków w odniesieniu 
do cyklu życia obiektu (LCC), zasad analizy kosztu cyklu eksploatacji 
(LCCA) oraz LCA (Life Cycle Assessment) analizy środowiskowej. 
Zależy nam by uwzględniono przy analizie koszty społeczne  
i środowiskowe (emisja do atmosfery, gleby i wody od momentu 
produkcji materiałów do budowy oraz w trakcie eksploatacji). 
Analiza powinna być przeprowadzana przynajmniej na 50 lat, 
by oprócz utrzymania dała możliwość odtworzenia nawierzchni  
z uwzględnieniem recyklingu.

2. Weryfikacji parametrów zmęczeniowych i modułów sztywności 
mieszanek typu AC WMS z asfaltami modyfikowanymi i wysoko 
modyfikowanymi pod kątem zmiany wymagań w WT-2.
Wnioski z pracy RID I/25 wskazują na potrzebę zmiany tych 
wymagań (potwierdzają to też informacje z rynku). 

3. Opracowanie poza cenowych kryteriów przetargowych:  
np. kryteria ekologiczne.

Andrzej Wyszyński
Prezes Zarządu PSWNA

http://www.pswna.pl/news/program-ramowy-40-stego-seminarium-pswna-10-11-pazdziernika-2019/
http://www.pswna.pl/news/posiedzenie-rady-naukowej-przy-generalnym-dyrektorze-drog-krajowych-i-autostrad/
http://www.pswna.pl/news/optymalizacja-konstrukcji-asfaltowej-nawierzchni-drogi-dzieki-zastosowaniu-asfaltow-modyfikowanych/
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Sprawozdanie z prac komisji 

Początki działalności Komisji Emulsyjnej to lata 2005-2006, kiedy 
to odbyły się pierwsze spotkania firm, producentów emulsji 
asfaltowej poświęcone zagadnieniom technologii oraz rozwoju 
rynku emulsyjnego w Polsce. W latach 2006 – 2010 w ramach prac 
prężnie działającej Komisji Emulsyjnej udało się doprowadzić do 
przetłumaczenia całego pakietu norm europejskich dotyczących 
badań emulsji asfaltowej oraz sprecyzowano wymagania dla tego 
produktu. Dzięki staraniom Komisji Emulsyjnej wymagania dla 
emulsji asfaltowej umieszczono w Załączniku krajowym NA do 
normy PN-EN 13808, a branża emulsyjna jako jedna z pierwszych 
doczekała się spójnego z zarządzeniami europejskimi systemu 
wymagań i badań laboratoryjnych dla swoich produktów 
przeznaczonych na rynek budownictwa drogowego.

W maju 2018 roku Komisja Emulsyjna przy PSWNA wznowiła 
formalnie swoją działalność po kilku latach zawieszenia, 
kiedy to na spotkaniu Zarządu PSWNA przyjęto stosowną 
uchwałę o reaktywacji jej działalności. W czasie zawieszenia 
działalności Komisji rynek budowlany w Polsce uległ znacznym 
przeobrażeniom. Obecnie reaktywowana Komisja Emulsyjna 
postawiła nowe cele dla swojej działalności, adekwatne dla 
obecnej sytuacji rynkowej:

- promowanie zastosowań emulsji asfaltowej wśród administracji 
drogowej wszystkich szczebli oraz dobrego, rzetelnego 
wykonawstwa technologii emulsyjnych wśród wykonawców.

- informowanie zainteresowanych środowisk o realiach 
technicznych wykonawstwa technologii emulsyjnych;

- opracowanie wzorcowych dokumentów technicznych 
dotyczących robót wykonywanych przy użyciu emulsji asfaltowej 
do stosowania w budownictwie drogowym oraz dokumentów 
informacyjnych opisujących technologie emulsyjne; 

- organizacja szkoleń i konferencji poświęconych tematyce 
emulsyjnej;

- przygotowywanie artykułów i publikacji dotyczących emulsji 
asfaltowych i technologii emulsyjnych.

Do chwili obecnej Komisja wypracowała dokumenty 
informacyjne dotyczące przechowywania oraz transportu 
emulsji asfaltowej, dotyczące skropień międzywarstwowych oraz 
technologii recyklingu na zimno. Dokumenty te zostaną wkrótce 
zamieszczone na stronie PSWNA. Ponadto rozpoczynamy pracę 
nad wzorcowymi dokumentami technicznymi dotyczącymi 
technologii emulsyjnych dla robót utrzymaniowych 
(powierzchniowe utrwalenia, cienkie dywaniki na zimno).

Naszym celem jest również obecność na konwentach  
i seminariach zarządców dróg samorządowych, żeby promować 
technologie emulsyjne jako ciekawą i ekonomicznie korzystną 
alternatywę w utrzymaniu sieci drogowej. 

Dawid Żymełka 
Przewodniczący Komisji Emulsyjnej

Praca powinna być kontynuacją i rozszerzeniem badań już 
wykonanych w ramach projektu „Rozwój Innowacji Drogowych 
RID I/25 finansowanego ze środków NCBiR i GDDKiA. Ważne jest, 
aby projekt został przeprowadzony na dużej ilości próbek, tak 
aby umożliwić ocenę statystyczną i walidację tych parametrów.
Przedmiotem pracy mogłoby być dodatkowo wskazanie innego 

parametru – opisującego w sposób bardziej adekwatny mieszanki 
AC WMS z asfaltami modyfikowanymi i wysoko modyfikowanymi.
Efektem pracy mogłoby być również stworzenie suplementu 
do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych  
i Półsztywnych uwzględniającego WMS-y w warstwie podbudowy 
i/lub wiążącej.

Agnieszka Kędzierska 
Przewodnicząca komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych dla dróg samorządowych

Od czasu wprowadzenia przez GDDKiA poza cenowych kryteriów 
przetargowych nie udało się wskazać skutecznych kryteriów, 
których deklarowanie przez uczestników kontraktów prowadziłoby 
do realizacji oczekiwań inwestora. W trakcie spotkań Rady 
Ekspertów przy Ministerstwie Infrastruktury podobne zdanie było 
zarówno po stronie administracji drogowej jak i firm drogowych. 
Ciekawym pomysłem byłaby np. analiza śladu węglowego 
wynikająca ze sposobu realizacji budowy, stosowanych 
maszyn oraz technologii i materiałów budowlanych. W ramach 
propozycji można by było oceniać np. logistykę. Powinno być 
np. premiowanie stosowania lokalnych surowców, obniżające 

emisję pochodzącą z transportu.  Pozytywny efekt powinno 
mieć też zwiększanie udziału materiału z recyklingu starych 
nawierzchni drogowych, co jest działaniem pro środowiskowym. 
Mogłyby być premiowane również inne technologie związane 
ze stosowaniem materiałów pochodzących z recyklingu (np. 
starych opon samochodowych). Oczywiście wszystkie te 
stosowane technologie muszą spełniać wymagania normatywne  
lub powinny posiadać stosowne aprobaty. Przedmiotem 
pracy badawczej powinno być stworzenie narzędzia do 
przeprowadzenia analizy, ustalenie sposobu oceny złożonych 
propozycji, monitorowania ich realizacji oraz analizy SWOT 

Adam Wojczuk 
Członek Zarządu PSWNA

dla zaproponowanego narzędzia, które by było podstawą 
do stworzenia kryterium przetargowego. Takie dobrze 
funkcjonujące narzędzie mogłoby przynosić wymierne korzyści 
w zakresie optymalizacji kosztów budowy oraz zmniejszać koszty 
środowiskowe związane z jej realizacją. Kryterium to mogłoby 

również działać stymulująco na firmy wykonawcze pod kątem 
prowadzenia innowacyjnych projektów pro środowiskowych 
celem osiągania przewagi konkurencyjnej. Pomogłoby to również 
w realizacji celów polskiej gospodarki związanych z emisyjnością.
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Komisja rozpoczęła swoje działania wiosną tego roku.  
W prace komisji zaangażowało się wielu czołowych technologów 
i specjalistów drogownictwa oraz przedstawicieli firm 
wykonawczych i producentów z całej Polski.  Rozpoczęliśmy 
od wymiany wiedzy i doświadczeń - swoistej „burzy mózgów”, 
której efektem było zdefiniowanie strategicznych obszarów 
działania, wyznaczenie priorytetów oraz zaplanowanie działań 
krótko i długoterminowych. W pierwszej kolejności chcemy 
skupić się na działalności edukacyjnej, technologicznej oraz 
promocyjnej. Planujemy w najbliższym czasie rozpocząć 
cykl szkoleń warsztatowych dla przedstawicieli administracji 
dróg samorządowych, projektantów i lokalnych firm 
wykonawczych, połączonych z wykonaniem odcinka drogi w 
wybranej technologii dedykowanej drogom samorządowym. 
Gromadzimy i systematyzujemy materiały informacyjne na 
temat asfaltowych technologii i ich zastosowań na drogach 
samorządowych. Zbieramy i analizujemy dane podkreślające 
korzyści ekonomiczne, ekologiczne jak również użytkowe płynące  

z zastosowania technologii asfaltowych. Materiały te wykorzystane 
zostaną do szeroko pojętej edukacji - stworzenia poradnika, 
artykułów i prezentacji. Mamy też inne ciekawe pomysły na 
szkolenia. Ogromną siłą komisji jest fakt, iż skupia ona ekspertów 
i praktyków, co pozwala na uzyskanie rzetelnych i sprawdzonych 
informacji. Chcemy promować technologie asfaltowe poprzez 
pokazywanie dobrych praktyk i konkretnych pozytywnych 
zastosowań. Planujemy aktywnie uczestniczyć w Konwentach 
Zarządców Dróg Powiatowych. Zamierzamy współpracować  
z PKD, OIGD oraz ZDW w zakresie regulacji i tworzenia wytycznych 
technicznych oraz wpłynięcia na zapisy w ustawodawstwie 
umożliwiające ustalenie przetargowych kryteriów poza cenowych 
czy dostosowanie roku budżetowego do specyfiki kontraktów 
budowlanych. Inną sprawą jest przygotowanie propozycji 
zmian w ustawie FDS. Gorąco zachęcamy każdego kto chce 
współtworzyć infrastrukturę dróg samorządowych do włączenia 
się w prace komisji.

Agnieszka Kędzierska 
Przewodnicząca komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych dla dróg samorządowych

Powołana pod koniec roku 2018 Komisja ds. promowania  
i rozwoju technologii asfaltowych z wykorzystaniem granulatu 

rozpoczęła działalność. Odbyły się dwa spotkania, na których  
członkowie zgłosili propozycje dotyczące zakresu działalności 

Łukasz Bargenda
Przewodniczący komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych z wykorzystaniem granulatu

Komisji. Są to m.in.:  

• opiniowanie i opracowanie dokumentów technicznych  
i instrukcji dot. pozyskiwania destruktu i jego przeróbki; 

• działalność informacyjna i szkoleniowa wśród zarządców dróg 
wojewódzkich, samorządowych i gminnych; 

• potrzeba stworzenia dobrych praktyk dotyczących pozyskiwania 
destruktu i minimalizowania obaw użycia destruktu m.in. przez 
przekonywanie Inwestorów, że korzyści są większe niż ryzyko; 

• monitoring i włączenie się opiniowanie przepisów prawnych 
dot. stosowania destruktu/granulatu, działania na zasadzie 
synergii z innymi komisjami działającymi z ramienia PSWNA 

(Komisją emulsyjną oraz Komisją ds. promowania i rozwoju 
technologii asfaltowych dla dróg samorządowych);

• publikacje materiałów z prac Komisji i ich dystrybucja  
w środowisku drogowym.

Obecnie trwają prace nad broszurą informacyjną, promującą 
zagadnienia związane z recyclingiem nawierzchni asfaltowych 
oraz poradnikiem / instrukcją pozyskiwania, produkcji  
i wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniach komisji 
i zostania jej członkiem.

Działania PSWNA 
w mediach społecznościowych

Obserwuj nas!

https://www.facebook.com/PSWNA/photos/a.292537234575629/630160527479963/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PSWNA/photos/a.292537234575629/624205548075461/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PSWNA/
https://twitter.com/pswna1
https://www.linkedin.com/company/pswna/?viewAsMember=true
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W celu zaprezentowania ostatecznych rezultatów badań  
i sformułowania wniosków stworzono odpowiednie wykresy 
dla poszczególnych kategorii wpływu na podstawie tabeli 4.7 
(przedstawionej w I części artykułu) , co pozwoliło na ocenę 
dwóch rodzajów technologii budowy dróg pod względem 
wpływu na środowisko. 

Pierwsza analizowana kategoria dotyczy danych wejściowych, 
czyli zużycia zasobów energii. Określa całkowite zapotrzebowanie 
energii w cyklu zużycia nawierzchni. Rysunek 1.1 przedstawia 
wartości zubożenia energii na etapie budowy oraz  
w analizowanym cyklu życia (budowa i utrzymanie) dla trzech 
przyjętych scenariuszy utrzymaniowych. 

Rys. 1.1 Zużycie zasobów energii powodowane przez dwie nawierzchnie: 
asfaltową i betonową

Jak widać na Rys 1.1.  wpływ samej budowy nawierzchni sztywnej 
jest większy niż podatnej. Nawierzchnia asfaltowa pochłania 
o około 30% mniej energii na tym etapie. W czasie budowy 
więcej energii wymaga nawierzchnia betonowa, co związane 
jest z produkcją betonu cementowego, która jest bardziej 
energochłonnym procesem niż produkcja mieszanki mineralno-
asfaltowej. Dla przyjętego scenariusza z USA zużycie zasobów 
energii jest bardzo zbliżone – nawierzchnia podatna cechuje się 
wpływem większym jedynie o 2%. Natomiast dla scenariusza z 
Francji nawierzchnia podatna wymaga tym razem mniejszego 
zapotrzebowania energetycznego aż o 40%. Wg strategii 

utrzymaniowej określonej dla Szwajcarii sytuacja znowu się 
odwraca i nawierzchnia podatna cechuje się większym wpływem 
na zużycie zasobów energii, jednak w tym przypadku o 16%. 

Przedstawione wyniki (rys. 1.1) nie pokazują konkretnie, jaki rodzaj 
nawierzchni jest korzystniejszy pod względem zapotrzebowania 
na energię. Wyjątkiem jest scenariusz francuski, który 
jednoznacznie wskazuje nawierzchnię asfaltową jako bardziej 
przyjazną środowisku. Dla przyjętych scenariuszy wyniki od 
siebie odbiegają i są przeciwstawne. Wynika to z tego, że strategie 
utrzymaniowe nie są porównywalne – szczególnie scenariusz 
określony dla Szwajcarii, gdzie na cały okres utrzymaniowy 
nawierzchni betonowej zakłada się tylko jedną naprawę. 
Kolejna kategoria związana z danymi wejściowymi określa 
zużycie zasobów mineralnych. Obejmuje ona ilość potrzebnych 
materiałów koniecznych do budowy i utrzymania nawierzchni. 
Ilości pokazane na wykresie (rys. 1.2) przedstawiają sumy 
materiałów takich jak: asfalt, kruszywo,żwir, piasek, stal i wapień 
określonych w tabeli LCI. Kategoria ta obrazuje wielkość wpływu 
danego rodzaju nawierzchni na wyczerpywanie się zasobów.

Rys. 1.2. Zużycie zasobów mineralnych powodowane przez dwie 
nawierzchnie: asfaltową i betonową

Powyższe wyniki w trzech przypadkach – dla budowy nawierzchni 
wg scenariusza amerykańskiego i szwajcarskiego – pokazują, że 
nawierzchnia betonowa wymaga mniejszej ilości materiałów. Na 
etapie budowy różnica nie jest znacząca i wpływ na zubożenie 

1.1. Interpretacja wyników

Analiza porównawcza kosztów  
środowiskowych budowy i eksploatacji 
drogi ekspresowej w technologii 
asfaltowej i betonowej. Część II.

zasobów mineralnych jest zbliżony. Natomiast w przypadku 
scenariuszy dla USA i Szwajcarii różnice są zdecydowane – 
nawierzchnia betonowa cechuje się mniejszym wpływem o 
odpowiednio 30% i 45%. Przeciwna sytuacja ma miejsce, gdy 
weźmie się pod uwagę scenariusz francuski. W tym przypadku to 
nawierzchnia asfaltowa w mniejszym stopniu wpływa na zużycie 
zasobów mineralnych (o 20%). 

Podsumowując ocenę rysunku 1.2. ponownie można zauważyć 
sytuację, że po wyłączeniu scenariusza szwajcarskiego, który nie 
jest porównywalny z pozostałymi ze względu na to, że zakłada 
tylko jeden zabieg remontowy dla nawierzchni betonowej w 
analizowanym okresie czasu, wyniki są sprzeczne. Scenariusz 
francuski wyłania wariant asfaltowy jako korzystniejszy w badanej 
kategorii wpływu, a scenariusz amerykański – wariant betonowy.
Kolejne kategorie wpływu dotyczą już danych wyjściowych, czyli 
emisji do środowiska naturalnego. Kategoria zmiany klimatu 
związana jest z emisją gazów cieplarnianych, takich jak: CO2, N2O 
i CH4, które wpływają na globalne ocieplenie. Wyniki wskaźników 
kategorii zmian klimatu przedstawia wykres 1.3.

Rys. 1.3. Zmiany klimatu powodowane przez dwie nawierzchnie: 
asfaltową i betonową

Z powyższego wykresu wynika jednoznacznie, że nawierzchnia 
betonowa, zarówno na samym etapie budowy, jak i w całym 
okresie analizy, wywiera większy wpływ na zmiany klimatu 
niż nawierzchnia asfaltowa. W każdym przypadku różnica ta 
jest większa niż 50%. Związane jest to z produkcją betonu 
cementowego (proporcja cementu), który emituje większą 
ilość gazów cieplarnianych niż produkcja mieszanki mineralno-
asfaltowej. Dlatego w tym przypadku można jednoznacznie 
wyłonić wariant korzystniejszy, bowiem nawet dla scenariusza 
ustalonego dla USA, gdzie nawierzchnie betonowe są szczególnie 
popularne i rozwijane, nawierzchnia asfaltowa jest korzystniejsza. 

Kategorią wpływu, która również wiąże się z emisją gazów 
do powietrza, jest zakwaszenie, obserwowane w postaci tzw. 
kwaśnych deszczy, czyli opadów atmosferycznych o kwaśnym 
odczynie. Takie zjawisko niszczy roślinność, zakwasza glebę czy 
nawet uszkadza budynki, rozpuszczając wapień i cement. Gazy, 
które ujęto w tej kategorii, to SO2 i NOx. Poniższy rysunek 1.4 
obrazuje wyniki dokonanych obliczeń. 

Rys. 1.4. Zakwaszenie powodowane przez dwie nawierzchnie: asfaltową 
i betonową 

Rozpatrując zakwaszenie, można jednoznacznie stwierdzić, 
że nawierzchnia betonowa dla każdego wariantu wypada 
niekorzystnie. Droga o nawierzchni asfaltowej charakteryzuje 
się mniejszym oddziaływaniem środowiskowym o około 50% 
dla wszystkich trzech scenariuszy. Na samym etapie budowy 
różnica ta jest jeszcze większa, bo wynosi ponad 65%. 

Jako kategorię wpływu odnoszącą się do jakości środowiska 
naturalnego rozpatruje się również eutrofizację wód. Jest 
to proces związany z nadmiarem w wodach pierwiastków 
biogennych, takich jak fosfor i azot. Fosfor dostarczany jest głównie  
w wyniku wzrostu uwalniania ścieków do wód. Natomiast azot 
związany jest między innymi ze wzrostem emisji tlenków azotu 
do powietrza. W wyniku opadów atmosferycznych azot dostaje 
się do wód powierzchniowych, powodując rozwój bakterii  
w wodach i śmierć fauny. Rysunek 1.5 przedstawia uzyskane 
wyniki dotyczące eutrofizacji. 

Rys. 1.5. Eutrofizacja powodowana przez dwie nawierzchnie: asfaltową 
i betonową

Również pod względem eutrofizacji nawierzchnia betonowa 
wywiera większy wpływ na środowisko dla budowy i każdego 
wariantu utrzymaniowego. Różnice pomiędzy dwoma 
porównywanymi technologiami oscylują w obrębie 50%.
Wyniki dotyczące odpadów mają zobrazować, ile całkowitych 
odpadów składowanych (w tym niebezpiecznych chemicznie) 
powstaje przy budowie i utrzymaniu nawierzchni asfaltowej  
i betonowej. Wykres 1.6 przedstawia ilości powstałych odpadów 
dla analizowanych wariantów.

 Dominika Łudzik, Piotr Jaskuła, Karolina Lisowska



Rys. 1.6. Całkowite odpady powstałe przez dwie nawierzchnie: asfaltową 
i betonową

Analizując wpływ na środowisko pod względem generowanych 
odpadów, widzimy, że nawierzchnia asfaltowa wypada 
zdecydowanie niekorzystnie. Zarówno dla samej budowy, jak  
i całego analizowanego okresu dla scenariusza amerykańskiego 
oraz szwajcarskiego nawierzchnia betonowa wytwarza mniej 
odpadów o około 70–80%, dla harmonogramu francuskiego 
różnica wynosi 40%.

Kategoria wpływu związana z zanieczyszczeniem powietrza 
cząstkami stałymi określa sumę pyłów, jakie są wydzielane do 
powietrza. Na wykresie 1.7 przedstawione są wyniki dotyczące 
pylności obu rodzajów nawierzchni.

Rys. 1.7. Zanieczyszczenie cząstkami stałymi (pyły) powodowane przez 
dwie nawierzchnie: asfaltową i betonową 

Różnica w emisjach pyłu wynosi ponad 90% dla każdego wariantu 
utrzymaniowego i samej budowy na niekorzyść nawierzchni 
betonowej. Wynika to z dużych emisji pyłów związanych  
z produkcją betonu cementowego i stali. 
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Na podstawie uzyskanych wyników nie można jednoznacznie 
stwierdzić, który wariant technologiczny jest korzystniejszy  
do zastosowania pod względem ekologicznym. 

Dla dwóch analizowanych kategorii wpływu związanych z danymi 
wejściowymi, czyli zużycie zasobów energii oraz zużycie zasobów 
mineralnych, wyniki nie pokazują, który wariant należy przyjąć 
jako najbardziej przyjazny środowisku. Scenariusz szwajcarski 
typuje dla tych kategorii nawierzchnię betonową. Jednakże nie 
jest on porównywalny z innymi strategiami, ponieważ zakłada dla 
tylko jeden zabieg utrzymaniowy w analizowanym cyklu życia. Po 
odrzuceniu tego scenariusza uzyskano sprzeczne wyniki. Według 
harmonogramu amerykańskiego, nawierzchnia, która zużywa 
mniej energii i potrzebuje mniej materiałów jest nawierzchnią 
betonową. Przeciwne wyniki uzyskano na podstawie strategii 
francuskiej, które typują nawierzchnię podatną. 

Dla danych wyjściowych, czyli związanych z emisjami do 
powietrza i wody oraz odpadami, określono pięć kategorii 
wpływu. Dla czterech z nich wyniki jednoznacznie pokazują, 
że nawierzchnia asfaltowa mniej oddziaływuje na środowisko 
naturalne zarówno na etapie budowy, jak i całego analizowanego 
cyklu życia. Zarówno w przypadku zmiany klimatu, 
zakwaszenia, eutrofizacji oraz zanieczyszczenia powietrza 
cząstkami stałymi nawierzchnia betonowa osiąga większe  
wskaźniki kategorii wpływu. 
Takie wyniki spowodowane są głównie dużą emisyjnością 
gazów i pyłów do powietrza oraz pierwiastków do wody w czasie 
produkcji betonu cementowego. Rezultaty analiz kategorii, gdzie 
nawierzchnia asfaltowa jednoznacznie została wytypowana, 
można uznać za wiarygodne. Wynika to z tego, że takie wyniki 

uzyskano również dla strategii z USA, która przemawia za drogami 
betonowymi. Jednak nie wszystkie analizowane kategorie wpływu 
związane z danymi wyjściowymi typują nawierzchnię asfaltową. 
Wpływ na środowisko związany z powstałymi odpadami  
w czasie budowy i utrzymania nawierzchni wskazuje tym 
razem na nawierzchnię betonową jako technologię generującą  
o około 70–80% odpadów mniej. Taki wynik uzyskany został dla 
wszystkich scenariuszy utrzymaniowych. 

Na siedem kategorii cztery jednoznacznie typują jezdnię 
podatną. Należy jednak pamiętać, że uzyskane wyniki oparto 
tylko na dostępnych danych literaturowych, które dotyczyły 
wartości określonych w latach 2001–2014. Prawdopodobnie 
gdyby autorzy analizy dysponowali bardziej aktualnymi danymi, 
np. z istniejących komercyjnych baz danych środowiskowych 
lub najlepiej wynikami z pomiarów dla badanego obszaru, 
wyniki pracy mogłyby być inne. Ponadto ważnym elementem 
jest odpowiedni dobór strategii utrzymaniowych dla warunków, 
gdzie analizowany system występuje. Ze względu na brak 
strategii utrzymaniowych dla Polski przyjęto harmonogramy  
z innych państw. Jest to przyczyną niejednoznacznych wyników 
dotyczących zużycia energii i zasobów mineralnych.

Przy typowaniu wariantu konstrukcyjnego nawierzchni dla Trasy 
Kaszubskiej należy wziąć pod uwagę również fakt, że w analizie nie 
uwzględniono użytkownika nawierzchni asfaltowych i betonowej. 
W przypadku pozyskania danych związanych z użytkowaniem 
nawierzchni, takich jak np. zużycie energii na oświetlenie jezdni, 
zużycie paliwa przez pojazdy i maszyny w trakcie remontów, 
zużycie opon i okładzin hamulcowych, można by rozszerzyć 
granice analizowanego systemu i sprawdzić, na korzyść jakiego 

2. WNIOSKI Z ANALIZY LCA

rozwiązania wyniki się zmieniają. Należy bowiem pamiętać  
o zaletach technicznych nawierzchni betonowych. Cechują się 
one m.in. jaśniejszą barwą nawierzchni, co powoduje mniejsze 
zapotrzebowanie energii na jej oświetlenie. 

Podsumowując, przy założeniu, że każde oddziaływanie na 
środowisko jest tak samo ważne, analiza LCA typuje nawierzchnię 
asfaltową jako rozwiązanie korzystniejsze, które powinno 
być zastosowane przy budowie Trasy Kaszubskiej. Nie można 
jednak przyjmować go jako rozwiązanie w 100% właściwe. Jak 
wspomniano wcześniej, należałoby rozszerzyć granice analizy 
o koszty środowiskowe produkcji cementu i asfaltu oraz o etap 
użytkowania nawierzchni, oprzeć ją na aktualnych danych 
środowiskowych – najlepiej wynikach uzyskanych z pomiarów 
dla badanego obszaru oraz stworzyć strategie utrzymaniowe, 
które będą odzwierciedlały warunki polskie. Ponadto przy 

procesie decyzyjnym należy również zbadać koszty ekonomiczne 
danego wariantu w całym cyklu życia nawierzchni (i jej rozbiórki), 
uwzględniając koszty ponoszone przez Zarządcę drogi oraz koszty 
ponoszone przez użytkownika, wykorzystując do tego celu np. 
analizę LCCA. Dopiero w momencie posiadania wyników analizy 
kosztów ekonomicznych i środowiskowych danej alternatywy, 
opartej na odpowiednich i wiarygodnych danych, będzie można 
stwierdzić, który rodzaj nawierzchni powinien być zastosowany 
na drodze ekspresowej. 

Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej II stopnia z 2016 
r., zrealizowanej na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Inżynierii 
Drogowej i Transportowej. Autorzy dziękują dr. inż. Krzysztofowi 
Błażejowskiemu za cenne uwagi podczas opracowywania 
artykułu.
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Podczas tegorocznych kieleckich targów Autostrada-Polska 
15.05.2019 roku odbyła się debata organizowana w ramach 
Salonu Kruszyw pt. „Zmienione wymagania dla kruszyw – nowe 
dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka”. Organizatorem 
spotkania była Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Tegoroczna 
debata spotkała się z dużym zainteresowaniem i zgromadziła 
liczną grupę uczestników związanych z branżą kruszywową.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wysłuchać następujących 
referatów:

• Przeobrażenia mineralne w kruszywach naturalnych w kwaśnym 
środowisku asfaltowych warstw ścieralnych – dr Bartłomiej 
Grzesik, Politechnika Śląska (link do prezentacji).

• Podstawowe wymagania dla Kruszyw wg znowelizowanych 
norm – mgr Michał Filipczyk, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – 
IMBiGS (link do prezentacji).

• Skutki dla przemysłu wprowadzenia znowelizowanych norm na 
wymagania dla Kruszyw – mgr Michał Filipczyk, Sieć Badawcza 
ŁUKASIEWICZ – IMBiGS (link do prezentacji).

• Analiza zmian wymagań dotyczących zakładowej kontroli 
produkcji kruszyw wprowadzonych normą PN-EN 16236:2018-
08 – mgr Tomasz Kubuszewski, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – 
IMBiGS (link do prezentacji).

• Krajowe wymagania techniczne dotyczące dla kruszyw  
do betonu nawierzchniowego  – Leszek Bukowski, GDDKiA  
(link do prezentacji).

Salon Kruszyw 2019

Ważnym tematem debaty były powstające nowe dokumenty 
dotyczące kruszyw.

W prezentacji zatytułowanej „Podstawowe zmiany  
w wymaganiach dla kruszyw wg znowelizowanych norm” Michał 
Filipczyk przedstawił główne kierunki zmian zaproponowanych 
w projektach norm zawierających wymagania dla kruszyw  
do budownictwa:

• FprEN 12620:2017 Kruszywa do betonu;

• AprEN 13043:2015 Kruszywa do mieszanek bitumicznych  
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

• FprEN 13139:2017 Kruszywa do zaprawy;

• FprEN 13242:2017 Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym.

Wymienione dokumenty zostały opracowane w Komitecie 
Technicznym CEN (European Committee for Standardization) 
nr 154 „Kruszywa” i uwzględniają wymagania Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/11 (Dz.U.UE.305/2011). 
Mają one zastąpić dotychczasowe normy: PN-EN 12620+A1:2010, 
PN-EN13043:2004, PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13242+A1:2010.

Dokumenty te proponują wprowadzenie unifikacji układu 
redakcyjnego, zakresu i kategorii, których będzie znacznie 
więcej. Przewidziano dodatkowe badania oraz kryteria oceny dla 
niektórych właściwości kruszyw m.in.: wskaźnika piaskowego, 
mrozoodporności w soli oraz odporności na wietrzenie. Ponadto 
została przewidziana możliwość stosowania alternatywnych 
surowców (odpadowych i wtórnych) do produkcji kruszyw. 
Wskazany został sposób wprowadzania nowych, do tej pory nie 
stosowanych surowców, z których będzie można produkować 
kruszywa. Podstawą produkcji kruszyw nie będą tylko surowce 
ze złóż naturalnych, ale również surowce odpadowe, spełniające 
wymagania przewidziane znowelizowanymi normami.

W podsumowaniu wystąpienia oraz dyskusji w debacie, 
autor wskazał według własnej oceny ryzyka i szanse związane  
z proponowanymi zmianami. Należą do nich: zauważalny  
w dłuższej perspektywie wzrost kosztów związanych z badaniami 
oraz możliwa większa konkurencja na rynku kruszyw (produkcja 
kruszyw z surowców wtórnych szacowana jest na 1500 mln 
t/rok). Z drugiej strony zmiany będą urzeczywistnieniem 
polityki obiegu zamkniętego, polityki proekologicznej oraz 
racjonalnej gospodarki surowcowej, od której nie ma odwrotu. 
Problem, nie do końca obecnie przewidywalny, to stosowanie 

wyprodukowanych kruszyw (w tym z surowców wtórnych) 
zgodnie z ich jakością. Jest to i będzie w naszym kraju duże 
wyzwanie dla inwestorów i projektantów przyzwyczajonych 
do wykorzystywania w inwestycjach budowlanych kruszyw  
o najwyższej jakości, nawet tam, gdzie specyfikacje techniczne 
tego nie wymagają. 

Referat poświęcony analizie zmian wymagań dotyczących 
zakładowej kontroli produkcji (ZKP) kruszyw wprowadzonych 
normą PN-EN 16236:2018-08 Ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych (AVCP) kruszyw – badanie typu  
i zakładowa kontrola produkcji wygłosił Tomasz Kubuszewski. 
Na wstępie autor podkreślił, że dotychczasowe wymagania dla 
ZKP zawarte w postaci załączników do norm przedmiotowych 
PN-EN dla kruszyw zostały przeniesione do nowej normy wraz  
z wprowadzeniem wielu zmian i uzupełnień. Tak więc nowa 
norma PN-EN 16236:2018-08, która jest już opublikowana i ma 
status do stosowania, nie jest tożsama z treścią załączników 
dotyczących ZKP obecnych norm zharmonizowanych.

Podstawą dokonanych zmian jest dostosowanie kryteriów dla 
ZKP do wymagań Rozporządzenia 305/11, w zakresie definicji, 
systemów oceny zgodności i dokumentów powołanych, m.in.  
w zakresie:

- konieczności dokumentowania uprawnień pracowników, 
przechowywania przez 10 lat dokumentacji dot. jakości wyrobów;

- konieczności ciągłego sprawdzania sprzętu (maszyn i urządzeń) 
i przechowywania tej dokumentacji;

- możliwości dopuszczania do stosowania innych metod 
badawczych do oceny kruszyw, po dokonaniu ich korelacji  
z metodami normowymi;

- w przypadku niezgodności wyrobu, konieczność ponownego 
badania typu.

Ponadto norma PN-EN 16236:2018-08 jest przywołana  
w projektach norm dotyczących kruszyw i będzie dokumentem 
kryterialnym po opublikowaniu nowych norm kruszywowych 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do czasu 
opublikowania nowych norm kruszywowych wymagania dla 
systemu ZKP stanowią odpowiednie załączniki bieżących norm 
zharmonizowanych dotyczące kruszyw. Niestety niemożliwy 
jest do określenia chociażby przybliżony termin pojawienia 
się nowych norm kruszywowych w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, niemniej jednak czas oczekiwania można 
wykorzystać na właściwe zrozumienie zmian, jakie wprowadzi 
pakiet nowych wymagań.



18 19

BADANIA I ANALIZY BADANIA I ANALIZY

Dla firm, które dopiero wprowadzają system ZKP lub  
w znacznym stopniu go modyfikują, dobrym pomysłem może 
być uwzględnienie nowych wymagań, pod warunkiem jednak, 
że nie stoją one w sprzeczności z obecnie obowiązującymi. 
Przedsiębiorcom, którzy posiadają już certyfikat zgodności 
ZKP przypominamy, że jednostka notyfikowana, która wydała 
certyfikat, powinna poinformować posiadacza certyfikatu 
o zmianach mających wpływ na certyfikację (oczywiście  
w momencie, gdy znany będzie termin wprowadzenia nowych 
wymagań).

Leszek Bukowski z GDDKiA przedstawił wymagania dla kruszyw 
do betonu nawierzchniowego zawarte w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
gdzie zostały zawarte zupełnie nowe wymagania dotyczące 
reaktywności alkaliczno-krzemionkowej i obowiązujące metody 
badań.

Na zakończenie panelu dyskusyjnego jego uczestnicy, a także 
publiczność, uznali za konieczne kontynuowanie dyskusji np. 
w formie seminariów szkoleniowych omawiających planowane 
zmiany wymagań zarówno dla wyrobu, jak i dla systemu 
zakładowej kontroli produkcji. Instytut zaoferował gotowość 
zorganizowania takich spotkań szkoleniowych. 

Drugi bardzo ważny wniosek z debaty, zaakceptowany przez 
wszystkich jej uczestników, to konieczność wykonania jednolitego 
tłumaczenia wszystkich znowelizowanych norm. Zapobiegnie to 
dowolności interpretacji i stosowania ich wymagań w praktyce 
badań atestacyjnych i oceny produkowanych kruszyw.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa  
i Górnictwa Skalnego.
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