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Sza now ni Czy tel ni cy!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27-29 października 2010 r. w Centrum Konferencyjnym
WARSZAWIANKA w Jachrance k/Warszawy jest organizowane XXIII Seminarium Techniczne PSWNA

pod ha słem:

„Wy ma ga nia tech nicz ne w teo rii i prak ty ce cdn...”
Seminarium to jest kolejną odpowiedzią na potrzebę opracowania przepisów technicznych, na które

od wielu lat oczekuje środowisko drogowe związane z wykonawstwem nawierzchni asfaltowych. 
Przedmiotem seminarium będzie omówienie „Wymagań Technicznych wydanie 2010”, jak również

dyskusja na ich temat:

q WT-1 – Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach
publicznych,

q WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych,

q WT-3 – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
Uznając tematykę seminarium za szczególnie ważną dla bieżącego i przyszłego funkcjonowania firm

wykonawstwa drogowego na polskim rynku inwestycyjnym, zapraszamy Państwa do wzięcia aktywnego
udziału w seminarium. 

Szczegóły dotyczące organizacji XXIII Seminarium PSWNA znajdą Państwo na stronie internetowej
www.pswna.pl.

REDAKCJA
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WT -1

1. W dniu 21.07.2003 r. Pol skie Sto wa rzy sze nie Wy ko naw ców Na -
wierzch ni As fal to wych, w ra mach an kie ty po wszech nej pro jek tu nor my
PN -EN 13043 – Kru szy wa do mie sza nek bi tu micz nych oraz na -
wierzch ni dróg, lot nisk i in nych prze zna czo nych do ru chu, prze -
ka za ło kil ka dzie siąt uwag ogól nych i szcze gó ło wych do te go pro jek tu
z wnio skiem o zwró ce nie go do Ko mi te tu Tech nicz ne go nr 108 ds. Kru -
szyw i Ka mie nia Bu dow la ne go w ce lu po pra wie nia i po now ne go przed -
sta wie nia przez Pol ski Ko mi tet Nor ma li za cyj ny do opi nii po wszech nej.
Więk szość uwag PSW NA zo sta ła uwzględ nio na, ale nie któ re, zda niem
KT 108 i PKN nie mo gły być już uwzględ nio ne, bo np. część, za kwe stio -
no wa nych przez PSW NA de fi ni cji i nazw, zna la zło się już w opu bli ko wa -
nych PN -EN do ty czą cych me tod ba dań. Gru pa spe cja li stów PSW NA
w ra mach Ko mi sji ds. Kru szyw roz po czę ła dys ku sje nad mo żli wy mi for -
ma mi wdro że nia tej nor my do prak ty ki; czy po wi nien to być za łącz nik
kra jo wy do nor my, czy kra jo wa PN nie sprzecz na z PN -EN, czy też roz -
po rzą dze nie mi ni stra wła ści we go ds. trans por tu?.

2. W pierw szym kwar ta le 2004 r. Za rząd Pol skie go Sto wa rzy sze nie
Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych z wła snych środ ków zle cił opra -
co wa nie pro jek tu do ku men tu apli ka cyj ne go do PN -EN 13043. Ze spół
w skła dzie: Kon rad Ja błoń ski (prze wod ni czą cy ze spo łu) wraz z Boh da nem
Żur kiem i Han ną K. Wa lęc ką, opra co wał, w ter mi nie do koń ca 2004 r.
pierw szy pro jekt „Do ku men tu apli ka cyj ne go do nor my 
PN -EN 13043:2004: Kru szy wa do mie sza nek bi tu micz nych 
i po wierzch nio wych utrwa leń sto so wa nych na dro gach, lot ni -
skach i in nych po wierzch niach prze zna czo nych do ru chu
– DA/PN -EN 13043, z za ło że niem, że ten pro jekt, po uzgod nie niu i no -
ty fi ka cji w Ko mi sji Eu ro pej skiej bę dzie za twier dzo ny, do sto so wa nia
na dro gach pu blicz nych, przez mi ni stra wła ści we go ds. trans por tu.

3. W dniu 25 ma ja 2004 r. na 5-tym spo tka niu Gru py Ro bo czej ds.
Norm Eu ro pej skich (GREN), któ re od by ło się w In sty tu cie Ba daw czym
Dróg i Mo stów, Pan Er win Fi lip czyk Prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Kru -
szyw PSW NA oraz Kon rad Ja błoń ski przed sta wi li in for ma cję o za awan -
so wa niu prac nad pro jek tem pol skie go do ku men tu apli ka cyj ne go
do PN -EN 13043. Ko lej ną in for ma cję o za awan so wa niu prac nad tym
pro jek tem przed sta wił Kon rad Ja błoń ski, uczest ni kom spo tka nia GREN,
któ re od by ło w dniu 17 li sto pa da 2004 r., 

4. W mar cu 2005 r. Ko mi sja ds. Kru szyw PSW NA, pod kie run kiem
Er wi na Fi lip czy ka, do ko na ła me ry to rycz ne go od bio ru opra co wa nia pt:
„Do ku ment apli ka cyj ny do nor my PN -EN 13043:2004: Kru szy wa
do mie sza nek bi tu micz nych i po wierzch nio wych utrwa leń sto so -
wa nych na dro gach, lot ni skach i in nych po wierzch niach prze -
zna czo nych do ru chu – DA/PN -EN 13043 – Pro jekt”. Wo bec bra ku

jesz cze w tym cza sie norm se rii: EN 13108-x, opra co wa ny pro jekt za -
wie rał pro po zy cje wy ma gań w na wią za niu do znor ma li zo wa nych mie -
sza nek mi ne ral no -as fal to wych wg PN -S -96025:2000.

5. W związ ku z re ali za cją przez IB DiM na zle ce nie Ge ne ral nej Dy rek -
cji Dróg Kra jo wych i Au to strad pra cy na uko wo ba daw czej pt.: „Wdro że -
nie Norm Eu ro pej skich wraz z we ry fi ka cją i wdro że niem no wych
me tod po mia ro wych ma te ria łów dro go wych we dług norm PN -EN
z uwzględ nie niem pol skich wa run ków kli ma tycz nych”, PSW NA
prze ka za ło z koń cem mar ca 2005 r. In sty tu to wi Ba daw cze mu Dróg i Mo -
stów, za czę ścio wą od płat no ścią, opra co wa ny pro jekt DA/PN -EN 13043.
Dal sze pra ce nad uzgod nie niem te go pro jek tu z pro du cen ta mi i do staw -
ca mi kru szyw oraz przed sta wi cie la mi ad mi ni stra cji dro go wej od by wa ły
się w ra mach GREN, w skła dzie, któ rej znaj do wa li się rów nież au to rzy
pierw sze go pro jek tu oraz człon ko wie Ko mi sji ds. Kru szyw PSW NA. 

6. W dniu 29 czerw ca 2005 r., pro jekt ten był dys ku to wa ny w ra -
mach GREN, wraz z wy ni ka mi po rów naw czych ba dań kru szyw me to da -
mi wg PN oraz PN -EN, któ re opra co wa ło La bo ra to rium Dro go we 
GDD KiA – Od dział w Po zna niu. 

7. W dniu 26 lip ca 2005 r. od by ło się ko lej ne spo tka nie GREN
w IB DiM, na któ rym do ko na no uzgod nień sko ry go wa ne go, zgod nie
z uwa ga mi z dnia 29.06.2005 r., pro jek tu DA/PN -EN 13043.

8. Zgod nie z usta le nia mi z dnia 26 lip ca 2005 r., trzy oso bo wy ze spół
au tor ski przy go to wał po pra wio ną wer sję pro jek tu DA/PN -EN 13043
i prze ka zał ją IB DiM w sierp niu 2005 r., któ ry miał pro wa dzić dal sze pra -
ce zwią za ne z no ty fi ka cją i za twier dze niem te go pro jek tu przez wła ści we -
go mi ni stra ds. trans por tu do sto so wa nia na dro gach pu blicz nych. 

9. Dys ku sje nad spo so bem wdro że nia te go pro jek tu do prak ty ki trwa ły
tak dłu go, że w tym okre sie zo sta ła opu bli ko wa na se ria norm EN 13108-x
i na le ża ło sko ry go wać ta bli ce z wy ma ga nia mi wo bec kru szyw do mma
i po wierzch nio wych utrwa leń (wg PN -EN 13043) i sko ry go wać ich na zwy
oraz nie któ re pa ra me try, w ce lu za cho wa nia peł nej zgod no ści z Nor ma mi
Eu ro pej ski mi se rii 13108-x, co zo sta ło już zro bio ne w ra mach ww. GREN,
ale z ak tyw nym udzia łem au to rów pierw sze go pro jek tu. W la tach 2006-
2007 trwa ły dys ku sje w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i w Ge ne ral nej Dy rek -
cji Dróg Kra jo wych i Au to strad nad spo so bem za twier dze nia opra co wa ne -
go kra jo we go do ku men tu apli ka cyj ne go do nor my PN -EN 13043:2004. 

10. W 2007 ro ku Ze spół spe cja li stów PSW NA opra co wał na zle ce -
nie GDD KiA ana li zę i oce nę ist nie ją cych prze pi sów i do ku men tów tech -
nicz nych funk cjo nu ją cych w dro go wnic twie oraz pro jekt sys te mu tych
prze pi sów w Pol sce i w grud niu 2007 r. pro jekt ten zo stał prze ka za ny
GDD KiA oraz IB DiM. W ra mach te go sys te mu, za pro po no wa no po wo ła -
nie przy mi ni strze wła ści wym ds. trans por tu ko mi sji ds. prze pi sów tech -
nicz nych. IB DiM wy ko rzy stał ten po mysł, ale zu peł nie nie zgod nie z ce -
lem i kry te ria mi przy ję ty mi w pro jek cie te go sys te mu i za pro po no wał
Mi ni stro wi In fra struk tu ry po wo ła nie Sta łej Ko mi sji Re ko men da cji
do spraw dro go wnic twa w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, któ ra ma re ko -
men do wać MI tek sty pro jek tów kra jo wych do ku men tów apli ka cyj nych
do PN -EN w for mie Wy ma gań Tech nicz nych (WT). 

Pra ce nad WT -1 i WT -2 
Ka len da rium 2004-2010 
Ma ria Jóź wiak *

* mgr inż. Ma ria Jóź wiak – PSWNA



11. Mi ni ster In fra struk tu ry za rzą dze niem nr 50 z dnia 1 sierp -
nia 2008 r. po wo łał sta łą Ko mi sję ds. Re ko men da cji wg pro po zy cji 
IB DiM. Po nie waż praw ni cy MI twier dzi li i twier dzą na dal, nie zgod nie
z ar ty ku łem 1 Dy rek ty wy 98/34/WE (z póź niej szy mi zmia na mi), że tek -
sty pro jek tów WT nie mo gą być no ty fi ko wa ne w Ko mi sji Eu ro pej skiej,
pro jekt WT -1 (i na stęp ne WT) nie zo stał no ty fi ko wa ny. Po mi mo te go
w dniu 30 wrze śnia 2008 r. Mi ni ster In fra struk tu ry za re ko men do wał
„WT -1 Kru szy wa 2008” do sto so wa nia na dro gach pu blicz nych na te re -
nie Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Wnio sek do ty czą cy me ry to rycz nej war to ści WT -1
Kruszywa 2008: 

W związ ku z tym, że w trak cie opra co wy wa nia w la tach 2004-2006
pro jek tu kra jo we go do ku men tu apli ka cyj ne go do nor my PN -EN 13043
wy ko rzy sta no przy je go opra co wy wa niu wy ni ki za pro gra mo wa nych ba -
dań po rów naw czych (me to da mi wg do tych cza so wych PN oraz me to da -
mi wg Norm Eu ro pej skich) wszyst kich istot nych wła ści wo ści kru szyw
prze zna czo nych do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych i do po wierzch -
nio wych utrwa leń, więc za pro po no wa ny po ziom wy ma gań wo bec kru -
szyw był w peł ni uza sad nio ny. Po ziom tych wy ma gań zo stał rów nież
spraw dzo ny wła sny mi ba da nia mi pro du cen tów tych kru szyw. W trak cie
no we li za cji w 2010 r. do tych cza so wej pu bli ka cji WT -1 2008 oka za ło
się, że wy star czy ły nie wiel kie ko rek ty, głów nie re dak cyj ne, a więc mo -
żna stwier dzić, że wy pra co wa ny w la tach 2004-2006 po ziom wy ma gań
wo bec kru szyw do mma i po wierzch nio wych utrwa leń spraw dził się.

WT -2

1. Pra ce nad pro jek tem kra jo we go do ku men tu apli ka cyj ne go do se rii
norm PN -EN 13108-x, wraz ze zwią za ną z ty mi nor ma mi, se rią norm 
PN -EN 12697-x do ty czą cych me tod ba dań mma, by ły pro wa dzo ne
od 2002 r., w ra mach re ali zo wa nej przez IB DiM, na zle ce nie Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, pra cy na uko wo ba daw czej pt.:
„Wdro że nie Norm Eu ro pej skich wraz z we ry fi ka cją i wdro że niem
no wych me tod po mia ro wych ma te ria łów dro go wych we dług norm
PN -EN z uwzględ nie niem pol skich wa run ków kli ma tycz nych”.
W pierw szym eta pie opra co wa no tłu ma cze nia wy bra nych Norm Eu ro pej -
skich, a póź niej mia ły być prze pro wa dzo ne ba da nia la bo ra to ryj ne i mię dzy -
la bo ra to ryj ne, w ce lu spraw dze nia wy bra nych me tod ba dań mma (usta le nia
ich po wta rzal no ści i od twa rzal no ści); mia ły być rów nież prze pro wa dzo ne ba -
da nia ró żnych ro dza jów mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych w ce lu usta le nia
po zio mów wy ma gań wo bec wy bra nych do sto so wa nia na pol skich dro gach
ty pów i ro dza jów mie sza nek zgod nych z nor ma mi se rii PN -EN 13108-x.

2. W dniu 02.05.2004 r. IB DiM ro ze słał do za opi nio wa nia opra co wa -
nie pt.: „Za le ce nia ma te ria ło we i tech no lo gicz ne na wierzch ni as -
fal to wych o zwięk szo nej trwa ło ści”. W opra co wa niu zna la zły się za le -
co ne ro dza je mma do po szcze gól nych warstw na wierzch ni oraz ro dza je
le pisz czy do tych mma. Istot ną czę ścią tych za le ceń by ły za pro po no wa ne
wy ma ga nia funk cjo nal ne wo bec mma, ta kie jak sztyw ność i od por ność
na zmę cze nie w 10°C przy czę sto tli wo ści ob cią że nia 10 Hz oraz od kształ -
ce nie ε6, a ta kże od por ność na ko le ino wa nie w du żym apa ra cie (LCPC).
Opi nio daw cy ne ga tyw nie oce ni li ten pro jekt, ale po kło sie te go pro jek tu

zna la zło swo je miej sce w opra co wa nych przez IB DiM ko lej nych pro jek -
tach, mi mo, że za rów no po ziom wy ma gań jak i wa run ki ba da nia wła ści -
wo ści funk cjo nal nych z jed nej stro ny są nie zgod ne z nor ma mi se rii PN -
-EN 12697-x, a z dru giej stro ny, ani w pro jek cie ww. Za le ceń, ani w ko -
lej nych pro jek tach WT -2, za pro po no wa ny przez IB DiM po ziom wy ma gań
wo bec mma, do ty czą cy wy ma gań funk cjo nal nych i od por no ści na ko le -
ino wa nie nie zo stał po par ty mia ro daj ny mi wy ni ka mi ba dań wy bra nych,
do sto so wa nia w na szym kra ju, mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych.

3. W 2007 ro ku Niem cy no ty fi ko wa li w KE dwa pro jek ty prze pi sów
tech nicz nych: je den do ty czą cy mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych 
(TL Asphalt StB 07), zgod nych z se rią norm EN 13108-x i nor ma mi
me tod ba dań EN 12697-x, a dru gi do ty czą cy wbu do wy wa nia mma
w war stwy na wierzch ni dro go wych i wa run ków od bio ru warstw z mma
(ZTV Asphalt StB 07).

4. Prze tłu ma czo ne (do słow nie) oby dwa pro jek ty prze pi sów, po łą czo -
ne w je den, sta no wi ły pro jekt WT -2, przy czym wy ma ga nia wo bec mma
za war te w nie miec kim prze pi sie zo sta ły jesz cze uzu peł nio ne, o nie spraw -
dzo ne przez IB DiM, wy ma ga nia od por no ści na ko le ino wa nie w ma łym
apa ra cie ko le inu ją cym oraz wy ma ga nia do ty czą ce mo du łu sztyw no ści
oraz od por no ści mma na zmę cze nie, (któ rych nie by ło w prze pi sach nie -
miec kich). Nie zga dza jąc się z ta kim roz wią za niem, ze spół au to rów, któ -
rzy opra co wa li pierw sze pro jek ty WT -1 i uczest ni czy li w pra cach GREN
nad pro jek tem WT -2 od mó wi li przy ję cia od IB DiM wy na gro dze nia
za wnie sio ny wkład w do tych cza so we pra ce nad tym pro jek tem.

5. W trak cie opi nio wa nia w 2007 i 2008 r. ko lej nych pro jek tów 
WT -2 więk szość in sty tu cji i or ga ni za cji opi niu ją cych te pro jek ty do ma -
ga ło się przed sta wie nia przez IB DiM wy ni ków ba dań uza sad nia ją cych
przy ję te po zio my wy ma gań, szcze gól nie do ty czą cych ko le ino wa nia
mma. Zwra ca no rów nież uwa gę na nie zgod no ści z Nor ma mi Eu ro pej ski -
mi przy ję tych w pro jek cie WT -2 wa run ków ba da nia mo du łów sztyw no -
ści i od por no ści na zmę cze nie. In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów
uwzględ nił uwa gi re dak cyj ne, ale nie przed ło żył wy ni ków ba dań po -
twier dza ją cych przy ję te po zio my wy ma gań.

6. Wpro wa dzo ne w „WT -2 Na wierzch nie as fal to we 2008” po zio my
wy ma gań wo bec mma, jak wy ka za no na XXII Se mi na rium PSW NA, oka -
za ły się zu peł nie nie tra fio ny mi i spo wo do wa ły ogrom ne kło po ty za rów -
no wy ko naw com, jak i za ma wia ją cym, bo w wie lu przy pad kach nie by ło
mo żli we speł nie nie sprzecz nych wy ma gań za pi sa nych w WT -2.

7. Przy no we li za cji WT -2 w 2010 r. oka za ło się, że w dal szym cią -
gu brak jest mia ro daj nych wy ni ków ba dań uza sad nia ją cych przy ję te po -
zio my wy ma gań wo bec mma, szcze gól nie do ty czą cych nie któ rych krzy -
wych uziar nie nia oraz od por no ści na ko le ino wa nie. W no we li zo wa nej
wer sji WT -2 [2010] IB DiM wy ko rzy stał wy ni ki ba dań od por no ści na ko -
le ino wa nie (w ma łym urzą dze niu ko le inu ją cym) mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych pro jek to wa nych przez la bo ra to ria wy ko naw ców, któ re
na XXII Se mi na rium PSW NA wy ka za ły, że po da ne wy ma ga nia przez 
IB DiM w WT -2 [2008] (re ko men do wa nych przez Mi ni stra In fra struk tu ry
w dniu 26 lu te go 2009) są błęd ne.

Ogólne uwagi do ty czą ce me ry to rycz nej war to ści WT -2
[2008] są dalej przed sta wio ne w piśmie prze ka za nych przez
PSW NA do GDD KiA.
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L.dz. PSWNA / 14 / 10 Warszawa, 16 kwietnia 2010 r 

Szanowny Pan WACŁAW MICHALSKI
Dyrektor Departamentu Technologii
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa

Dotyczy: Planowanej nowelizacji Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2

W odpowiedzi na pismo GDDKiA-DT/WKR/531/36/09 z dnia 29.12.2009, przesyłam w załączeniu uwagi Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni
Asfaltowych do WT-1 i WT-2.

Odnośnie dokumentu WT-1, nasze uwagi wyczerpuje załącznik nr 1. Dodatkowo uprzejmie proszę o uzupełnienie listy osób biorących udział w opracowaniu
WT-1 o Panią Hannę K. Walęcką.

Dokument WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, wymaga gruntownego przepracowania, co zresztą zgłaszaliśmy w naszej opinii do projektu tego dokumentu.
Arbitralne odrzucenie nie tylko naszych uwag, ale również kilkuset uwag wykonawców nawierzchni asfaltowych, zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu
Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych spowodowało, że już na etapie przygotowywania projektów technicznych oraz na etapie przetargów oferenci zgłaszali
bardzo liczne zapytania i zastrzeżenia do zapisów w specyfikacjach technicznych, które zostały wprowadzone zgodnie z tekstem rekomendowanych WT-2.

Podtrzymujemy również swoje stanowisko, dotyczące rozdzielenia zarówno w WT-2, jak i w każdych innych projektach przepisów, zapisów związanych z
implementacją Norm Europejskich do krajowej praktyki od regulacji sfery związanej z wykonaniem robót, która nie jest przedmiotem regulacji UE. 

Wzorcem może być system przepisów w Austrii lub Niemczech, uwzględniających przynależność tych krajów do UE, gdzie jest grupa przepisów technicznych
implementujących do praktyki Normy Europejskie, dotyczące wyrobów oraz dotyczące metod badań tych wyrobów, a oddzielną grupę stanowią pozostałe przepisy
techniczne dotyczące np. warunków kontraktowych, wykonania i odbioru robót. Grupa pierwsza musi zawierać wymagania niesprzeczne z Normami Europejskimi,
które w odniesieniu do wyrobów są normami klasyfikacyjnymi, a druga grupa stanowi przepisy krajowe, do których brak postanowień unijnych. Obydwie grupy
projektów przepisów muszą być notyfikowane (zarejestrowane) w bazie TRIS Komisji Europejskiej, aby wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej
mogły szybko zapoznać się nimi i w przypadku zainteresowania obrotem wyrobami lub usługami mogły dostosować swoje oferty do podanych tam wymagań.
Notyfikacja projektów przepisów technicznych ma zlikwidować podstawową barierę techniczną w swobodnym obrocie wyrobami budowlanymi.

Przypominamy, że w trakcie prac nad pierwszym projektem obecnych WT-2 przyjęta, po długich dyskusjach w IBDiM z udziałem przedstawicieli GDDKiA i
wykonawców, zasada, że dokument implementujący Normy Europejskie serii EN-13108, będzie w całości bazował na notyfikowanym w Komisji Europejskiej
projekcie niemieckiego dokumentu aplikacyjnego do serii EN 13108, pod nazwą: TL Asphalt StB-07 (Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den
Bau von Verkehrsflächenbefestigungen – Techniczne warunki dostaw mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonywania nawierzchni drogowych), nie budziła
zastrzeżeń do momentu:

• dopisania do projektu tego opracowania koncepcji projektowania funkcjonalnego mma, którego nie wprowadzono w Niemczech,
• włączenia do tego opracowania tłumaczenia drugiego projektu niemieckiego przepisu dotyczącego warunków wykonania i odbioru nawierzchni z mma,

tzw. ZTV Asphalt StB-07 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt – Dodatkowe
techniczne warunki umów i wytyczne wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych), również notyfikowanego w bazie TRIS Komisji Europejskiej,
ale jako oddzielnego niemieckiego przepisu technicznego.

Pierwsze zastrzeżenie dotyczyło braku dostatecznej liczby miarodajnych wyników badań odporności na koleinowanie różnych wariantów mma, które miały
być wpisane do projektu WT-2. Wyników takich badań nie mógł przedstawić IBDiM, mimo, że były zapisane w planie pracy naukowo-badawczej. W kolejnych
wersjach opiniowanego projektu WT-2, zaproponowane przez IBDiM poziomy wymagań odporności na koleinowanie w małym aparacie koleinującym, były
fragmentarycznie weryfikowane przez laboratoria przedsiębiorstw. 

Na skutek zgłaszanych uwag już w pierwszym półroczu 2009 r. IBDiM przygotował pierwszą, a parę miesięcy później drugą wersję poprawek do tekstu WT-
2, która na pewno nie wyczerpuje wszystkich mankamentów, ale może być punktem wyjścia do nowelizacji tego dokumentu pod warunkiem, że będzie to się
działo w sposób systemowy i systematyczny, według jasnych opublikowanych i przestrzeganych procedur.

Z poważaniem, 
Dariusz Słotwiński

Prezes Zarządu

Przykładowe uwagi do nowelizacji WT-1 
i WT-2 zgłoszone w 2010 roku przez PSWNA

Pra ce nad no we li za cją WT -1 Kru szy wa 2008 i WT -2 Na wierzch nie
as fal to we 2009 trwa ją już od 2009 ro ku. W dniu 16 kwiet nia 2010 ro ku
PSW NA prze ka za ło GDD KiA pierw szy ze staw uwag do tych do ku men -
tów, przy ni żej przed sta wio nym pi śmie. 

W ostat nim zda niu te go pi sma PSW NA zgło si ło po stu lat, aby no -
we li za cja tych prze pi sów od by wa ła się: „… w spo sób sys te mo wy i sys -
te ma tycz ny, we dług ja snych, opu bli ko wa nych i prze strze ga nych pro ce -

dur.” Nie ste ty ca ły do tych cza so wy pro ces no we li za cji WT od by wa się
w spo sób cha otycz ny i przy pad ko wy. 

W okre sie kwie cień -wrze sień 2010 ro ku zo sta ło prze sła nych przez
IB DiM kil ka na ście wer sji tych do ku men tów. 

Do po ło wy wrze śnia 2010 ro ku PSW NA zgło si ło do IB DiM (do wia -
do mo ści GDD KiA) bar dzo wie le uwag do otrzy ma nych ko lej nych wer sji
WT i są one za miesz czo ne na stro nie in ter ne to wej www.psw na.pl.
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Członkowie PSWNA w trakcie przygotowywania uwag do WT (Fot. PSWNA)
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Kie dy mie szan ka mi ne ral no -as fal to wa
jest zgod na z nor mą PN -EN 13108-1?

Jacek Boratyński *

Wstęp

W ro ku 2008 zo sta ła wy co fa na, bez za stą pie nia, ze zbio ru ak tu al nych
Pol skich Norm, nor ma PN -S -96025: 2000. Tym sa mym je dy ny mi ak tu al -
ny mi Pol ski mi Nor ma mi opi su ją cy mi wła ści wo ści mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych (da lej w skró cie mma) są nor my se rii PN -EN 13108-x.
Zgod nie z pol skim pra wem oraz dy rek ty wa mi unij ny mi na ry nek mo gą być
kie ro wa ne tyl ko te wy ro by bu dow la ne, któ rych wła ści wo ści zo sta ły oce -
nio ne na zgod ność ze zhar mo ni zo wa ny mi spe cy fi ka cja mi tech nicz ny mi,
czy li ak tu al ny mi nor ma mi lub apro ba ta mi tech nicz ny mi. Pro du cent mo że
swój wy rób ozna czyć zna kiem CE (i wpro wa dzić na ry nek) tyl ko po prze -
pro wa dze niu i uzy ska niu po zy tyw nej oce ny zgod no ści. Jed nak za nim zo -
sta nie wy pro du ko wa na mma i ozna czo na zna kiem CE na zgod ność np.:
z nor mą PN -EN 13108-1 na le ży ją za pro jek to wać i prze pro wa dzić pro ce -
du rę Wstęp ne go Ba da nia Ty pu po twier dzo ne go spra woz da niem. 

Pro ce du ra prze pro wa dze nia Ba da nia Ty pu jest po dob na do po -
wszech nie przy ję tych me tod pro jek to wa nia mma i wy da wa nia re cept la -
bo ra to ryj nych, któ re do tych czas sto so wa no w Pol sce. O ile jed nak
wcze śniej nie ist niał ża den do ku ment opi su ją cy for mę i za sa dy po stę -
po wa nia przy pro jek to wa niu mma i wy da wa niu re cep ty la bo ra to ryj nej, to
w przy pad ku Ba da nia Ty pu wszel kie kwe stie do ty czą ce pro ce dur po stę -
po wa nia oraz for my spra woz da nia ure gu lo wa ne są nor mą 
PN -EN 13108-20. Ba da nie Ty pu za pro jek to wa nej mma obej mu je okre -
śle nie sze re gu cech fi zy ko -me cha nicz nych. Do wy ko na nia po mia rów na -
le ży sto so wać me to dy ba dań po da ne w nor mach se rii PN -EN 12697-x.
Pro jek tant mma ozna cza jed nak tyl ko ta kie ce chy mma, któ re są istot ne
i uza sad nio ne do wa run ków kli ma tycz nych i tech nicz nych, w ja kich
prze wi dzia no wy ko na nie na wierzch ni z pro jek to wa nej mma. 

Do bór me to dy ki ba dań i wy bór po szcze gól nych ka te go rii cech mma
opra co wu je w da nym kra ju jed nost ka do te go po wo ła na i za miesz cza in -
for ma cje o wy ma ga niach w kra jo wym do ku men cie apli ka cyj nym. W Pol -
sce ro lę do ku men tu apli ka cyj ne go przy pi su je się, (choć nie no ty fi ko wa -
ne mu w Ko mi sji Eu ro pej skiej) wy da ne mu w 2008 ro ku opra co wa niu In -
sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów w War sza wie pod ty tu łem „WT -2 Na -
wierzch nie as fal to we 2008 Wy ma ga nia tech nicz ne – Na wierzch nie as fal -
to we na dro gach pu blicz nych” (da lej w skró cie WT -2). Pra cow ni cy biur
pro jek to wych otrzy ma li do rę ki „na rzę dzie” do opra co wy wa nia szcze gó -
ło wych spe cy fi ka cji tech nicz nych (SST) na mma zgod ne z nor ma mi 
se rii PN -EN 13108-x. 

Ko rzy sta nie z do ku men tu WT -2, któ ry przy sto so wu je ogól ne za pi sy
norm se rii PN -EN 13108-x do pol skich wa run ków, nie zwal nia jed nak ze
zna jo mo ści pod sta wo wych po jęć i za sad pro jek to wa nia mma, któ re za -

war te są w nor mach. Na le ży w tym miej scu za zna czyć, że wie le za pi sów
w opra co wa niu WT -2, wy da nym w 2008, jest nie zgod nych z nor ma mi
se rii PN -EN 13108-x. Przyj mo wa nie wy ma gań po da nych w WT -2 nie
zwal nia osób opra co wu ją cych SST z we ry fi ka cji tre ści do ku men tu oraz
wpro wa dze nia za pi sów zgod nych z nor ma mi PN -EN. 

Z ana li zy za pi sów SST opra co wa nych na pod sta wie WT -2 mo żna
wnio sko wać, że zna jo mość Norm Eu ro pej skich jest wciąż po wierz chow -
na i da le ce nie wy star cza ją ca. Po wo du je to czę sto po wie la nie błę dów
wy ni ka ją ce z nie zro zu mie nia wy ma gań oraz nie zna jo mo ści me tod ba -
daw czych. Two rzo ne są spe cy fi ka cje, w któ rych znaj du ją się od wo ła nia
do Norm Eu ro pej skich przy jed no cze snym zła ma niu pod sta wo wych za -
ło żeń me to dy ki po da nej w nor mach. Skut kiem błęd nych za pi sów w spe -
cy fi ka cji mo że być nie kie dy sprzecz ność z cy to wa ną nor mą. Zgod ność
wy pro du ko wa ne go wg SST wy ro bu bu dow la ne go z dy rek ty wą unij -
ną 89/106/EEC (w wy pad ku mma ozna cza to zgod ność z nor ma mi se rii
EN 13108-x) na le ży trak to wać ja ko na czel ny im pe ra tyw.

Ni niej szy ar ty kuł oma wia pod sta wo we za gad nie nia zwią za ne z pro -
jek to wa niem mma i przed sta wia niem wy ma gań w SST zgod nie z nor mą
PN -EN 13108-1 „Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we. Wy ma ga nia. Be ton
as fal to wy”. Nor ma ta zo sta ła wy bra na, po nie waż od no si się do naj pow -
szech niej sto so wa nej w Pol sce mma.

Do bór ma te ria łów skła do wych

Jak więk szość norm, PN -EN 13108-1 jest po wią za na z in ny mi
Nor ma mi Eu ro pej ski mi, a do ty czy to w szcze gól no ści me tod ba dań oraz
do bo ru ma te ria łów skła do wych. Two rząc SST lub pro jek tu jąc mma
przy do bo rze ma te ria łów skła do wych na le ży kie ro wać się przede wszyst -
kim za pi sa mi za war ty mi w roz dzia le 4 ww. nor my „Wy ma ga nia do ty czą -
ce ma te ria łów skła do wych”. 

Punkt 4.1 „Po sta no wie nia ogól ne” mó wi, że „na le ży uży wać tyl -
ko ma te ria łów skła do wych o usta lo nej przy dat no ści a usta le nia
te po win ny wy ni kać ze sto so wa nia ma te ria łów, któ rych wła ści -
wo ści wy ka zu ją zgod ność z Nor mą Eu ro pej ską, Eu ro pej ską Apro -
ba tą Tech nicz ną lub spe cy fi ka cją ma te ria ło wą opar tą na po -
twier dzo nych po zy tyw nych za sto so wa niach w na wierzch niach
as fal to wych…”. 

Za pis ta ki ozna cza, że do pro duk cji mma zgod nej 
z PN -EN 13108-1 mo że my sto so wać ma te ria ły skła do we ta kie jak:

 kru szy wa, któ rych wła ści wo ści opi sa no zgod nie z nor mą 
PN -EN 13043 i ozna ko wa no zna kiem CE,

 as fal ty dro go we, któ rych wła ści wo ści opi sa no zgod nie z nor mą
PN -EN 12591 i ozna ko wa no zna kiem CE,

 as fal ty dro go we twar de, któ rych wła ści wo ści opi sa no zgod nie
z nor mą PN -EN 13924 i ozna ko wa no zna kiem CE,

* Jacek Boratyński – Eu ro via Pol ska S.A.



 as fal ty mo dy fi ko wa ne po li me ra mi, któ rych wła ści wo ści opi sa no
zgod nie z nor mą PN -EN 14023 i ozna ko wa no zna kiem CE,

 as falt na tu ral ny speł nia ją cy wy ma ga nia po da ne w Za łącz ni ku B
nor my PN -EN 13108-4,

 ma te ria ły wy ka zu ją ce zgod ność z Eu ro pej ską Apro ba tą Tech -
nicz ną (ETA), ob ję te Wy tycz ny mi do Eu ro pej skich Apro bat Tech -
nicz nych (ETAG) lub nie ob ję te ETAG, ale ma ją ce zgo dę Ko mi sji
Eu ro pej skiej na udzie le nie ETA,

 ma te ria ły, któ re wy ka zu ją się udo ku men to wa nym po zy tyw nym
za sto so wa niem w na wierzch niach as fal to wych tj. np. ma ją re ko -
men da cje tech nicz ne w for mie ra por tu z ba dań w po łą cze niu
z po twier dzo nym za sto so wa niem w prak ty ce,

 ma te ria ły ta kie jak „nie orga nicz ne lub or ga nicz ne włók na, pig -
men ty, pa ra fi ny itp., któ rych nie do ty czą Nor my Eu ro pej skie ani
Eu ro pej skie Apro ba ty Tech nicz ne”, ale któ rych sto so wa nie do -
pusz cza nor ma PN -EN 13108-1.

Wo bec po wy ższe go do pro duk cji mma zgod nej z nor mą 
PN -EN 13108-1 nie mo żna sto so wać:

 kru szyw, któ rych wła ści wo ści są okre ślo ne wg nor my kra jo wej
ma ją cej sta tus wy co fa nej np. PN -B -11112,

 as fal tów, któ rych wła ści wo ści okre ślo ne są wg spe cy fi ka cji
tech nicz nych nie bę dą cych eu ro pej ski mi spe cy fi ka cja mi tech -
nicz ny mi np.: PN -65/C -96170, TWT -PAD -2003.

Ozna cza to, że czę sto po ja wia ją ce się w SST okre śle nia ta kie, jak:
 „kru szy wo kla sy I i II wg PN -B -11112”,
 „kru szy wo ze skał mag mo wych”, 
 „kru szy wo ze ska ły li tej”,
 „as falt D 50”, 
 „po li me ro as falt DE 80B”

na le ży trak to wać ja ko nie zgod ne z podaną w Eu ro pej skich Nor mach ter -
mi no lo gią lub po cho dzą cą ze sprzecz nych z EN, wy co fa nych norm kra -
jo wych. Ta kie za pi sy nie ma ją pra wa po ja wiać się w do ku men ta cji opi -
su ją cej wy ro by bu dow la ne speł nia ją ce wy ma ga nia dy rek ty -
wy 89/106/EEC.

Rów nież za pi sy wy ma ga ją ce sto so wa nia do mma tyl ko do dat ków
(np.: sta bi li za to rów ma styk su lub środ ków ad he zyj nych) ma ją cych „wa -
żne Apro ba ty Tech nicz ne”, są nie zgod ne z pra wem i za pi sa mi nor my
PN -EN 13108-1. W obec nej chwi li do sto so wa nia ta kich do dat ków wy -
star czy udo ku men to wa ny przy pa dek prak tycz ne go za sto so wa nia do dat -
ku z po zy tyw nym skut kiem (np. re ko men da cja tech nicz na w po sta ci ra -
por tu z ba dań la bo ra to ryj nych i prak tycz ne go za sto so wa nia w na -
wierzch ni). Wspo mnia ne do dat ki nie są uję te w Wy tycz nych do Eu ro pej -
skich Apro bat Tech nicz nych (ETAG), co ozna cza że nie ma po trze by wy -
da wa nia do nich Eu ro pej skich Apro bat Tech nicz nych (ETA) bez spe cjal -
ne go wska za nia Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Bar dzo istot ny mi są rów nież uwa gi do ty czą ce kru szy wa drob ne go
oraz wy peł nia czy uży wa nych do mma pro jek to wa nych funk cjo nal nie,
czy li rów nież do mma o wy so kim mo du le sztyw no ści (AC WMS). Za pi -
sy te mó wią, że nie na le ży sto so wać:

 wy ma ga nia do ty czą ce go kan cia sto ści kru szy wa drob ne go,
 wy ma gań do ty czą cych wła ści wo ści usztyw nia ją cych wy peł nia cza.
W nor mie PN -EN 13108-1 jest szcze gól nie istot ny za pis do ty czą cy

le pisz czy sto so wa nych do mma, umiej sco wio ny po za roz dzia łem 4

„Wy ma ga nia do ty czą ce ma te ria łów skła do wych”. Za pis ten znaj du je się
w roz dzia le 1 „Za kres nor my” i ma na stę pu ją ce brzmie nie: „Be to ny as -
fal to we z le pisz cza mi mo dy fi ko wa ny mi che micz nie, któ rych nie do ty czy
EN 14023, nie miesz czą się w za kre sie ni niej szej Nor my Eu ro pej skiej.”.
Ozna cza to, że mma wy two rzo na z le pisz czem mo dy fi ko wa nym che -
micz nie, (np. as fal tem o na zwie han dlo wej JO WIS lub le pisz czem mo -
dy fi ko wa nym so la mi or ga no -me ta licz ny mi) nie jest zgod na z nor mą
PN -EN 13108-1 i nie mo że być ozna czo na zna kiem zgod no ści CE.

Spo so by okre śla nia wy ma gań 

Nor ma PN -EN 13108-1 wpro wa dza po dział wy ma gań wo bec wła -
ści wo ści mma na:

 wy ma ga nia ogól ne (za wie ra ją ce wy ma ga nia po wią za ne funk cjo -
nal nie),

 wy ma ga nia em pi rycz ne,
 wy ma ga nia funk cjo nal ne.
Wa żne jest po zna nie de fi ni cji za war tych w nor mie do ty czą cych

spo so bu okre śla nia wy ma gań i spe cy fi ka cji je za wie ra ją cych. Nor ma
PN -EN 13108-1 po da je na stę pu ją ce de fi ni cje:

 wy ma ga nie funk cjo nal ne – wy ma ga nie do ty czą ce pod sta wo wej
wła ści wo ści ma te ria ło wej (np. sztyw no ści, zmę cze nia), któ ra
wy ra ża za cho wa nie się ma te ria łu i po zwa la pro gno zo wać je go
za cho wa nie pod czas eks plo ata cji,

 wy ma ga nie po wią za ne funk cjo nal ne – wy ma ga nie do ty czą ce
wła ści wo ści (np. ko le ino wa nie, pa ra me try ba da nia Mar shal la),
któ re jest po wią za ne z wła ści wo ścia mi funk cjo nal ny mi pro gno -
zu ją cy mi za cho wa nie ma te ria łu pod czas eks plo ata cji,

 spe cy fi ka cja em pi rycz na – ze staw wy ma gań wo bec skła du i ma -
te ria łów skła do wych wraz z wy ma ga nia mi po wią za ny mi funk cjo -
nal nie,

 spe cy fi ka cja funk cjo nal na – ze staw wy ma gań funk cjo nal nych
oraz ogra ni czo na licz ba wy ma gań wo bec skła du i ma te ria łów
skła do wych.

Treść tych de fi ni cji wy ja śnia, dla cze go spe cy fi ka cje funk cjo nal ne
(wg któ rych projektuje się rów nież mie szan ki AC WMS) da ją więk sze niż
przy pro jek to wa niu em pi rycz nym mo żli wo ści w do bo rze ma te ria łów
skła do wych oraz przy pro jek to wa niu krzy wej uziar nie nia. Po dej ście
funk cjo nal ne nie na rzu ca pro jek tan to wi kon kret nej za war to ści le pisz cza
okre śla jąc je dy nie, że nie mo że być to ilość mniej sza niż 3%.

Ozna cza to, że ma my więk sze mo żli wo ści w sto so wa niu ma te ria łów
lo kal nych, co wpi su je się w pro mo wa ną przez Unię Eu ro pej ską po li ty kę
zrów no wa żo ne go wy ko rzy sty wa nia za so bów na tu ral nych. Z kru szyw po -
ten cjal nie „gor szych” mo że my wy ko nać mma o bar dzo do brych wła ści -
wo ściach. Rów nież je śli cho dzi o za war tość le pisz cza ba da nia funk cjo -
nal ne wy ka zu ją w spo sób bez po śred ni czy je go ilość w mma jest wła -
ści wa i dla te go nie okre śla się w spe cy fi ka cjach funk cjo nal nych mi ni -
mal nej za war to ści le pisz cza Bmin.

Ilość le pisz cza jest jed ną z naj czę ściej dys ku to wa nych wła ści wo ści
mma pod czas pro ce su za twier dza nia re cep ty lub pro ce su kon tro li pro -
duk cji (as falt za do zo wa ny). Po ja wia ją się nie kie dy za strze że nia, że za -
pro po no wa na lub zba da na ilość as fal tu jest za ma ła do mma pro jek to -
wa nej funk cjo nal nie. Stwier dze nie ta kie bez roz pa try wa nia uziar nie nia
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mie szan ki mi ne ral nej, gę sto ści i kształ tu zia ren za sto so wa ne go kru szy -
wa oraz wie dzy na te mat wra żli wo ści na dzia ła nie wo dy i mro zu sa mej
mma, jest stwier dze niem nie ma ją cym pod staw me ry to rycz nych a je dy -
nie nie upraw nio ną for mą „ży cze nio wą”.

Wa żne jest rów nież zro zu mie nie co ozna cza wy ma ga nie – „mi ni -
mal na za war tość le pisz cza Bmin”. W punk cie 5.3.1.3 nor my 
PN -EN 13108-1 czy ta my: mi ni mal ną za war tość le pisz cza w skła dzie
do ce lo wym na le ży wy brać z ka te go rii po da nych w Ta bli cy 13. Wy ma ga -
nia do ty czą ce za war to ści le pisz cza na le ży sko ry go wać, mno żąc przez
współ czyn nik: =2,650/ a – gdzie a ozna cza gę stość mie szan ki mi ne -
ral nej. Skład do ce lo wy zgod nie z punk tem 3.1.9 tej sa mej nor my mo -
że my przed sta wiać dwo ma spo so ba mi, ja ko:

 wej ścio wy skład mie szan ki – przed sta wie nie skła du mie szan ki
pod wzglę dem ma te ria łów skła do wych, krzy wej uziar nie nia
i pro cen to wej za war to ści le pisz cza w sto sun ku do mie szan ki mi -
ne ral no -as fal to wej. Za zwy czaj sto su je się wy nik pro jek tu la bo ra -
to ryj ne go mie szan ki ja ko wy nik mia ro daj ny,

 wyj ścio wy skład mie szan ki – przed sta wie nie skła du mie szan ki
pod wzglę dem ma te ria łów skła do wych, uśred nio nych wy ni ków
uziar nie nia oraz za war to ści le pisz cza roz pusz czal ne go, ozna czo -
ne go la bo ra to ryj nie. Za zwy czaj sto su je się wy nik wa li da cji pro -
duk cji ja ko wy nik mia ro daj ny.

Z po wy ższych de fi ni cji wy ni ka, że wy ma ga nie mi ni mal nej za war to -
ści le pisz cza Bmin okre śla:

 w wej ścio wym skła dzie mie szan ki – cał ko wi tą za do zo wa ną ilość
le pisz cza sko ry go wa ną o współ czyn nik, wy ra żo ną ja ko pro cen -
to wa za war tość w mma bez uwzględ nia nia ab sorp cji kru szy wa,

 w wyj ścio wym skła dzie mie szan ki – ilość le pisz cza roz pusz czal ne go
ozna czo ne go la bo ra to ryj nie np.: w pro ce sie eks trak cji, bez uwzględ -
nie nia le pisz cza za bsor bo wa ne go przez kru szy wo, sko ry go wa ną
o współ czyn nik, wy ra żo ną ja ko pro cen to wa za war tość w mma.

Na le ży mieć świa do mość, że de kla ru jąc skład mma, ja ko wyj ścio -
wy skład mie szan ki, mo że za ist nieć ko niecz ność do zo wa nia więk szej
ilo ści le pisz cza w trak cie pro duk cji niż to wy ni ka z ilo ści le pisz cza ozna -
czo nej w wy ni ku eks trak cji. Uza le żnio ne to bę dzie od stop nia ab sorp cji
le pisz cza przez kru szy wo.

Nad miar wy ma gań

Szcze gó ło we spe cy fi ka cje tech nicz ne (SST), opra co wy wa ne przez
biu ra pro jek tów na za sa dzie do słow ne go przy to cze nia tre ści WT -2, czę -
sto za wie ra ją do dat ko we za pi sy wy ni ka ją ce z do tych cza so we go do -
świad cze nia. W wie lu opra co wa nych SST wy stę pu ją wy ma ga nia wo bec
ta kich sa mych wła ści wo ści mma, okre śla ne ró żny mi me to da mi np. od -
por ność na ko le ino wa nie ozna cza ne wg dwu lub na wet trzech ró żnych
norm ba daw czych. Wy ni ka to czę sto z bra ku wie dzy w za kre sie no wych
wy ma gań i no wo wpro wa dzo nych ozna czeń wła ści wo ści oraz z chę ci
ulep sze nia spe cy fi ka cji o zna ne i sto so wa ne do nie daw na me to dy ba -
dań. Nor ma PN -EN 13108-1 w punk tach 5.3.6. oraz 5.4.5 „Nad miar
wy ma gań”, re gu lu je ta kie sy tu acje nie po zwa la jąc na du blo wa nie wy -
ma gań wo bec mma.

Wspo mnia na wcze śniej nor ma PN -EN 13108-1 dzie li wy ma ga nia
na ogól ne, em pi rycz ne i funk cjo nal ne.

Wy ma ga nia ogól ne to:
 skład i uziar nie nie,
 za war tość wol nych prze strze ni (Vm)
 od por ność na dzia ła nie wo dy,
 od por ność na ście ra nie przez opo ny okol co wa ne,
 od por ność na de for ma cje trwa łe (w du żym lub ma łym apa ra cie),
 re ak cja na ogień,
 od por ność na pa li wo lot ni cze,
 od por ność na środ ki od la dza ją ce na lot ni skach.
Wy ma ga nia em pi rycz ne to:
 mi ni mal na za war tość le pisz cza,
 pa ra me try Mar shal la (sta bil ność, osia da nie, wskaź nik Mar shal -

la) do na wierzch ni lot ni sko wych,
 wol ne prze strze nie wy peł nio ne le pisz czem (VFB),
 a war tość wol nych prze strze ni w mie szan ce mi ne ral nej (VMA),
 za war tość wol nych prze strze ni po 10 ob ro tach w pra sie ży ra to ro -

wej (V10G).
Wy ma ga nia funk cjo nal ne to:
 sztyw ność,
 od por ność na de for ma cje trwa łe w ba da niu trój o sio we go ści ska nia,
 od por ność na zmę cze nie.

Ja skra wym przy kła dem „nad mia ru wy ma gań” mo że być za pis
w sa mym do ku men cie WT -2 (2008), w któ rym w wy tycz nych pro -
jek to wa nia mie sza nek o wy so kim mo du le sztyw no ści (AC WMS)
me to dą funk cjo nal ną do ko na no po łą cze nia wy ma gań funk cjo nal -
nych (sztyw ność i od por ność na zmę cze nie) z wy ma ga niem em pi -
rycz nym (mi ni mal na za war tość le pisz cza). Za pis ta ki sta no wi
sprzecz ność z tre ścią nor my PN -EN 13108-1.
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WYMAGANIA EMPIRYCZNE
+

WYMAGANIA FUNKCJONALNE

VFB, VMA, V10G
+

ODPORNOŚĆ NA DEFORMACJE TRWAŁE
(w dużym lub małym aparacie)

PARAMETRY MARSHALLA
+

ODPORNOŚĆ NA DEFORMACJE TRWAŁE
(w dużym lub małym aparacie)

ODPORNOŚĆ NA DEFORMACJE TRWAŁE
(w dużym lub małym aparacie)

+
ODPORNOŚĆ NA DEFORMACJE TRWAŁE

(badanie trójosiowego ściskania)

Ry s. 1. Ze sta wie nie wy ma gań, któ rych nie mo żna sto so wać łącz nie
ze wzglę du na zgod ność z nor mą PN -EN 13108-1.



Wa run ki ba dań

Ozna cza nia cech mma do ko nu je się zgod nie z me to da mi ba dań
opi sa ny mi w se rii norm PN -EN 12697-x. Spra woz da nie z Ba da nia Ty pu
mma mu si za wie rać szcze gó ło we opi sy za sto so wa nych pro ce dur ba -
daw czych oraz wa run ków pro wa dze nia ba dań. 

Nor ma PN -EN 13108-1 przy wy ma ga niach do ty czą cych ka żdej
z ozna cza nych wła ści wo ści mma po wo łu je się na wer sję da to wa ną nor -
my PN -EN 13108-20. W Za łącz ni ku D nor my PN -EN 13108-20 uszcze -
gó ło wio no pro ce du ry i wa run ki wy ko ny wa nia po szcze gól nych ba dań
mma. 

Istot ne jest, aby do ku ment WT -2 oraz SST na mma uwzględ nia ły
wa run ki ba dań ta kie, ja kie po da je przy to czo na da to wa na wer sja nor my
PN -EN 13108-20.

Ja ko przy kład nie zgod no ści za pi sów WT -2 (2008) z nor mą 
PN -EN 13108-1 mo żna po dać wa run ki ba da nia sztyw no ści
przy pro jek to wa niu be to nu as fal to we go o wy so kim mo du le
sztyw no ści.

W punk cie 5.4.2 nor my PN -EN 131018-1 czy ta my: „Sztyw -
ność na le ży wy zna czyć zgod nie z EN 13108-20: 2005, D. 8.” Po -
da ne wa run ki ba da nia to: tem pe ra tu ra 20°C i czę sto tli wość 8 Hz.
W do ku men cie WT -2 po da no na stę pu ją ce wa run ki te go ba da nia:
tem pe ra tu ra 10°C i czę sto tli wość 10 Hz.

Wy ko nu jąc ba da nie sztyw no ści w wa run kach wska za nych w WT -2 do -
ko nu je my świa do me go od stęp stwa od za pi sów nor my PN -EN 13108-1.
Stwa rza to po wa żne pro ble my dla pro du cen ta mma przy ozna ko wa niu
swo je go wy ro bu zna kiem CE. Je że li pro du cent prze pro wa dzi pro ce du rę
Ba da nia Ty pu mma w wa run kach opi sa nych przez WT -2 (lub SST opar -
tą na WT -2), to za pro jek to wa na mma nie bę dzie fak tycz nie zgod na z nor -
mą PN -EN 13108-1 i nie po win na być ozna czo na zna kiem zgod no ści
CE. Je że li na to miast pro du cent za sto su je się wier nie do za pi sów nor my
PN -EN 13108-1, to za pro jek to wa na mie szan ka nie speł nia jąc za pi sów
SST mo że nie być do pusz czo na do wbu do wa nia w na wierzch nię przez
In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go. W ka żdej sy tu acji to pro du cent mma
obar czo ny jest od po wie dzial no ścią i jest zmu szo ny do wy ja śnie nia nie -
zgod no ści, do któ rej zo stał zmu szo ny.

Wnio ski

W ce lu swo bod ne go ob ro tu ma te ria ła mi bu dow la ny mi w Unii Eu ro -
pej skiej wpro wa dzo no dy rek ty wy, któ rych za da niem jest zbli że nie
i ujed no li ce nie prze pi sów po szcze gól nych państw człon kow skich. Pod -

sta wo wym do ku men tem od nie sie nia w przy pad ku wy ro bów bu dow la -
nych jest dy rek ty wa 89/106/EEC. Wg tej dy rek ty wy ozna ko wa nie wy ro -
bu bu dow la ne go zna kiem zgod no ści CE ozna cza, że pro du cent do ko nał
oce ny i de kla ru je zgod ność z kon kret ną Nor mą Eu ro pej ską. W przy pad -
ku mma np. be to nu as fal to we go, bę dzie to ozna cza ło zgod ność z nor mą
EN 13108-1. Klient ku pu jąc mma od pro du cen ta zwra ca uwa gę na de -
kla ra cję zgod no ści CE oraz spraw dza czy de kla ro wa ne przez pro du cen -
ta ka te go rie wy ma gań mma speł nia ją je go ocze ki wa nia. Jed no cze śnie
klient mu si być pe wien, że de kla ro wa ne wła ści wo ści zo sta ły zba da ne
w wa run kach zgod nych z wy ma ga nia mi za war ty mi w nor mie. Wy ma ga -
nia mo gą być ró żne w za le żno ści od ró żnych wa run ków tech nicz nych
i kli ma tycz nych w Eu ro pie, ale me to dy i wa run ki ba dań mu szą być jed -
na ko we we wszyst kich kra jach i zgod ne z za pi sa mi Norm Eu ro pej skich. 

Przy obec nym sta nie prze pi sów tech nicz nych obo wią zu ją cych
w Pol sce mo że oka zać się, że mma za pro jek to wa na wg nie miec kie go
do ku men tu apli ka cyj ne go ZTV, wy pro du ko wa na na wy twór ni np. w mie -
ście Gu ben i ozna ko wa na zna kiem CE nie bę dzie mo gła być wbu do wa -
na w mie ście Gu bin (po dru giej stro nie Od ry), bo wg do ku men tu WT -2
te sa me ce chy zo sta ły zba da ne w in nych wa run kach i osią ga ją in ne war -
to ści. Nie ste ty w ta kim przy pad ku to pol ski do ku ment oka że się nie -
zgod ny z prze pi sa mi Unii Eu ro pej skiej, co mo że mieć po wa żne kon se -
kwen cje praw ne. Ce lem za pew nie nia na le ży te go po rząd ku praw ne go
szcze gól nie istot ne jest, aby opra co wy wa ne wy ma ga nia tech nicz ne
i SST na nich opar te by ły zgod ne z Nor ma mi Eu ro pej ski mi bez „au tor -
skich” po pra wek po wo du ją cych sprzecz no ści z ty mi nor ma mi.

Bi blio gra fia:
1. PN -EN 13108-20 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we -Wy ma ga nia - Część 20: Ba da nie

Ty pu
2. PN -EN 13108-1 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 1: Be ton as -

fal to wy
3. Wy ma ga nia Tech nicz ne. Na wierzch nie as fal to we na dro gach pu blicz nych. WT -2 Na -

wierzch nie as fal to we 2008
4. K. WI ŚNIEW SKA – Spe cy fi ka ozna ko wa nia CE wy ro bów bu dow la nych. Na wierzch nie

As fal to we 4/2006
5. J. BO RA TYŃ SKI – Głów ne za ło że nia Ba da nia Ty pu mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych

wg nor my PN -EN 13108-20:2006 (U). Na wierzch nie As fal to we 3/2007
6. I. RUT T MAR – Oce na ja ko ści i wy ma ga nia tech nicz ne w prak ty ce. Se mi na rium PSW NA

– Mie dze szyn, 2010
7. J. BO BRO WICZ – Do świad cze nia ITB z dzia łal no ści rze czo znaw czej – Pro ble ma ty ka

oce ny wy ro bów bu dow la nych – XI Kon fe ren cja Na uko wo -Tech nicz na „Pro ble my Rze -
czo znaw stwa Bu dow la ne go” – Mie dze szyn, 2010

8. D. SY BIL SKI, J. BO RA TYŃ SKI – Mo żli wo ści sto so wa nia kru szyw wa pien nych La far ge
„Ku ja wy” do as fal to wych na wierzch ni dróg. Dro go wnic two 9/2008

9. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 11 sierp nia 2004 r. w spra wie spo so -
bów de kla ro wa nia zgod no ści wy ro bów bu dow la nych oraz spo so bu zna ko wa nia ich
zna kiem bu dow la nym (Dz.U. nr 198, poz. 2041, z póź niej szy mi zmia na mi)

10. Dy rek ty wa Ra dy Wspól not Eu ro pej skich w spra wie zbli że nia ustaw i ak tów wy ko naw -
czych Państw Człon kow skich do ty czą cych wy ro bów bu dow la nych (89/106/EEC)
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Informujemy Szanownych Czytelników, 
że w internetowej wersji kwartalnika znaleźć można:

r spis treści ostatniego wydania
r wersję elektroniczną kwartalnika w formacie PDF 
r aktualne informacje PSWNA
r podstawowe informacje o wydawcy, 

redakcji oraz adresy kontaktowe
Zapraszamy!

Internetowa strona naszego Kwartalnika
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Ar ty kuł przy bli ża trzy pod sta wo we ele men ty za rzą dza nia sys te mem
ZKP w pro duk cji kru szy wa, któ re uzu peł nio ne o wy ma ga nia norm two rzą
peł ny sys tem ZKP.

Za kła do wa kon tro la pro duk cji (ZKP) jest sys te mem praw nie obo -
wiąz ko wym, zgod nie z od po wied ni mi usta wa mi [2-4] i dy rek ty wą CPD
[1]. Dy rek ty wa w swo ich wstęp nych aka pi tach (na stro nie 3 tłu ma cze nia
pol skie go) po da je: 

(…) nie zbęd ne jest za pew nie nie zgod no ści wy ro bów ze zhar mo ni -
zo wa ny mi nor ma mi i nie zhar mo ni zo wa ny mi spe cy fi ka cja mi tech nicz ny mi
(…) re ali zo wa nych za po mo cą pro ce dur kon tro li pro duk cji sto so wa nych
przez pro du cen tów oraz (…) nad zo ru, ba dań, oce ny (…).

Zna la zło to swo je od zwier cie dle nie w tre ści norm tzw. kru szy wo -
wych [5-8] – w tej ich czę ści, któ ra od no si się do wy ma gań, ja kie po -
wi nien speł niać pro du cent kru szy wa w za kre sie za rzą dza nia sys te mem
za kła do wej kon tro li pro duk cji tj:

Od po wie dzial ność i upraw nie nia
Po win ny być okre ślo ne od po wie dzial ność, upraw nie nia i związ ki po -

mię dzy ca łym per so ne lem za rzą dza ją cym, wy ko nu ją cym i spraw dza ją -
cym pra ce wpły wa ją ce na ja kość (…) wy ro bu.

Kie row nik ds. za kła do wej kon tro li pro duk cji
W ka żdym za kła dzie wy twa rza ją cym kru szy wo pro du cent po wi nien

wy zna czyć oso bę ma ją cą od po wied nie upo wa żnie nie, któ re za pew ni, aby
wy ma ga nia po da ne w ni niej szym za łącz ni ku by ły wpro wa dzo ne i sto so -
wa ne.

Nad zór kie row nic twa
Za kła do wy sys tem kon tro li pro duk cji, do sto so wa ny do wy ma gań po -

da nych w ni niej szym za łącz ni ku, po wi nien być kon tro lo wa ny i oce nia ny
przez kie row nic two z od po wied nią czę sto tli wo ścią, w ce lu po twier dze nia
je go bie żą cej przy dat no ści i efek tyw no ści. Za pi sy z ta kich prze glą dów
po win ny być prze cho wy wa ne.

Nu me ra cja punk tów za wie ra ją cych przy to czo ną po wy żej teść jest
ró żna w za le żno ści od nor my, na to miast treść punk tów, cho ciaż nie jest
ta ka sa ma co do uży tych słów w tłu ma cze niu nor my na ję zyk pol ski, to
jest iden tycz na co do dzia łań, ja kie na le ży zre ali zo wać w prak ty ce, by
po wy ższe przy to czo ne po sta no wie nia speł nić. Po ni żej (na pod sta wie
do świad czeń au di tor skich au to ra z za kre su sys te mu ZKP) opi sa ne bę dą
dzia ła nia z punk tu wi dze nia ww. za gad nień.

Od po wie dzial ność i upraw nie nia

Wie lu pro du cen tów kru szyw ma już wdro żo ny i cer ty fi ko wa ny sys -
tem ZKP i w prak ty ce naj trud niej szą rze czą, z któ rą mo żna się spo tkać,

jest roz ró żnie nie po mię dzy tym, co jest dla da ne go sta no wi ska upraw -
nie niem, a co od po wie dzial no ścią. Ogól nie mo że my po wie dzieć, że od -
po wie dzial ność jest za coś, upraw nie nie jest do cze goś. Za słow ni kiem
ję zy ka pol skie go [9] mo że my przy to czyć:

 upraw nie nie – nada ne ko muś pra wo do cze goś, mo żność dzia -
ła nia w pew nym okre ślo nym za kre sie; przy wi lej,

 od po wie dzial ność – ko niecz ność po no sze nia kon se kwen cji
swo je go lub czy je goś po stę po wa nia (…).

Upraw nie nia mo że my po dzie lić na dwo ja kie go ro dza ju. Pierw sze są
to upraw nie nia za wo do we do wy ko ny wa nia ja kiejś pra cy lub po no sze nia
za coś od po wie dzial no ści, wy ma ga ne in ny mi prze pi sa mi oraz te, któ re
nada wa ne są przez kie row nic two fir my pra cow ni ko wi. Przy kła dem
pierw szych są upraw nie nia do kie ro wa nia po jaz da mi, a dru gich – usta -
le nie hie rar chii sta no wisk w za kła dzie (np. kto jest ope ra to rem, a kto
kie row ni kiem, itp.).

Od po wie dzial no ścią jest „po no sze nie kon se kwen cji” w za kre sie,
któ ry wcze śniej zo stał zde fi nio wa ny/usta lo ny. Nor my nie mó wią, w ja -
kiej for mie ma być to okre ślo ne, lecz trud no so bie wy obra zić, aby by ło
w in nej niż pa pie ro wej. W przed się bior stwach za pi sa no to w ró żnych ro -
dza jach do ku men tów (wy ni ka z „tra dy cji” fir my). Od po wie dzial no ści
i upraw nie nia wy li czo ne są np. w umo wach o pra cę, w „Kar tach sta no -
wi sko wych” lub in nych, np. do ku men ta cji sys te mu ZKP. Wa żne jest, aby
do ku men ty speł nia ły kil ka cech:

a) by ły po da ne do wia do mo ści obu stro nom, tj. przed się bior stwu
i pra cow ni ko wi, po twier dzo nej  przez pod pi sy przed sta wi cie la fir -
my i pra cow ni ka,

b) by ły spój ne, tzn. w sy tu acji, gdy od po wie dzial no ści i upraw nie -
nia zde fi nio wa ne są w ró żnych do ku men tach, od no szą się da ne -
go sta no wi ska i przy pi sa nych mu obo wiąz ków,

c) by ły ak tu al ne – gdy do ku men ty po wsta ły przed wdro że niem sys -
te mu ZKP, to zo sta ły zak tu ali zo wa ne o te od po wie dzial no ści
i upraw nie nia, któ re wy ni ka ją z wdro żo ne go sys te mu, np. dla kie -
row ni ka ds. ZKP, a ta kże do bie żą cej sy tu acji w przed się bior stwie,

d) nie były po mie sza ne ze so bą – okre śla jąc od po wie dzial no ści
i upraw nie nia dla da ne go sta no wi ska pro du cen ci, trak tu ją je ja -
ko to żsa me, zu peł nie ich od sie bie nie roz ró żnia jąc.

Kie row nik ds. za kła do wej kon tro li pro duk cji

Kie row nik ds. ZKP jest cen tral ną oso bą, na któ rej sku pia ją się
upraw nie nia i od po wie dzial ność za speł nie nie przez pro du cen ta wy ma -
gań, wg któ rych pro du cent bę dzie miał zbu do wa ny sys tem ZKP. Kto mo -
że być ta ką oso bą? Kto mo że zaj mo wać ta kie sta no wi sko? Nor ma mó wi

Za rzą dza nie sys te mem ZKP 
wg norm se rii PN -EN
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tyl ko o jed nym wy ma ga niu, czy li o oso bie: „ma ją cej od po wied nie upo -
wa żnie nie”. Co to zna czy „od po wied nie upo wa żnie nie”? Jed na ce cha
te go upo wa żnie nia jest pew na, mia no wi cie upo wa żnie nie jest nada ne
przez wła ści cie la/kie row nic two przed się bior stwa. A na ja kiej pod sta wie?
Czym się mu si ta ka oso ba cha rak te ry zo wać? Po moc na w wy tłu ma cze niu
jest tu in na nor ma, sze ro ko sto so wa nia w prze my śle i nie tyl ko, mia no -
wi cie [10]. W punk cie 6.2 Za so by ludz kie, 6.2.1 Po sta no wie nia ogól ne,
czy ta my: „Per so nel wy ko nu ją cy pra cę (...) po wi nien być kom pe tent ny
na pod sta wie od po wied nie go wy kształ ce nia, szko le nia, umie jęt no ści
i do świad cze nia”.

I zno wu klu czo wym sło wem, na któ re tra fia my, jest „od po wied nie”,
z tym że te raz jest tro chę le piej do pre cy zo wa ne. Od po wied niość ja ko
kry te rium od no si się do wy kształ ce nia, wy szko le nia, umie jęt no ści i do -
świad cze nia – okre śla się, ja kie są od po wied nie z punk tu wi dze nia pra -
co daw cy! Czy li to przed się bior stwo de cy du je, co da na oso ba zaj mu ją -
ca sta no wi sko kie row ni ka ds. ZKP ma so bą re pre zen to wać (np. wy -
kształ ce nie mi ni mum śred nie za wo do we, szko le nia na kie row ni ka ds.
ZKP, umie jęt no ści za rzą dza nia ze spo łem, min. 5 lat do świad cze nia
w bra nży). To tyl ko przy kład. Wy mo gi, ja kie sta wia my oso bie na to sta -
no wi sko, mo gą być „lżej sze” lub „ostrzej sze” – wa żne, że by oso ba ta
by ła kom pe tent na, czy li wy ka zy wa ła „zdol ność do sto so wa nie swo jej
wie dzy i umie jęt no ści”. Oczy wi ście więk sze praw do po do bień stwo speł -
nie nia na szych wy ma gań ma oso ba prze szko lo na, do świad czo na, umie -
ją ca za rzą dzać ze spo łem.

Pod su mo wu jąc, pro du cent okre śla:
a) mi ni mal ne wy ma ga nia w za kre sie wy kształ ce nia, wy szko le nia,

umie jęt no ści i do świad cze nia oso by, któ ra ma zaj mo wać sta no -
wi sko kie row ni ka ds. ZKP, 

b) za trud nia oso bę na to sta no wi sko, okre śla jąc od po wie dzial ność
i upraw nie nia,

c) upo wa żnia tę oso bę (naj le piej pi sem nie) do peł nie nia funk cji
kie row ni ka ds. ZKP w za kre sie zde fi nio wa nych wcze śniej od po -
wie dzial no ści i upraw nień oraz na pod sta wie po sia da nych przez
pra cow ni ka kom pe ten cji.

Kie row nik ds. ZKP mo że być je den dla kil ku ko pal ni, lub ka żda ko -
pal nia od dziel nie mo że mieć swo je go kie row ni ka ds. ZKP. Przed się bior -
stwo ma w tym za kre sie peł ną do wol ność.

Nad zór kie row nic twa

Sło wa mi/wy ra że nia mi klu czo wy mi w tym punk cie nor my, są:
 kon tro lo wa ny i oce nia ny z od po wied nią czę sto ścią (pro ces pro -

duk cyj ny, wy rób), 
 w ce lu po twier dze nia je go (sys tem ZKP) bie żą cej przy dat no ści

i efek tyw no ści.
Kon tro le po win ny od by wać się z od po wied nią czę sto ścią. Pod ty mi

ter mi na mi kry je ca ły sze reg dzia łań ja kie trze ba przed się wziąć, aby
speł nić wy mo gi sys te mo we. Do ty czą one:

 kon tro li pro ce su pro duk cyj ne go,
 kon tro li wy ro bu.

W ra mach kon tro li pro ce su pro duk cyj ne go spraw dza my przede
wszyst kim sta łą zdol ność ma szyn i urzą dzeń do pro duk cji wy ro bu zgod -
ne go z wy ma ga nia mi, po przez prze glą dy ma szyn z czę sto ścią (utrzy ma -
nie ru chu) usta lo ną w opar ciu przede wszyst kim o DTR pro du cen tów
ma szyn i urzą dzeń. Mi ni mal na czę stość kon tro li pa ra me trów wy ro bu
zde fi nio wa na jest po dob ne jak wy ma ga nia od no śnie ZKP, w za łącz ni kach
do da nej nor my.

Sys tem ma być „oce nia ny”, tak jak i po przed nio (ta kże kil ka ro dza -
jów dzia łań o ró żnym za kre sie i ró żnym ho ry zon cie cza so wym). Z punk -
tu wi dze nia okre so wo ści mo gli by śmy po dzie lić te spo tka nia na:

 co dzien ne,
 okre so we,
 co rocz ne.
Spo tka nia co dzien ne to i ta kie, w któ rych kie row nic two spo ty ka się

co kil ka dni. Od stęp cza so wy po mię dzy ze bra nia mi jest nie wiel ki, naj -
wy żej kil ka dni, Ma ją one pe wien „mo tyw” prze wod ni, np. pro ble my
z od bior ca mi, re kla ma cje itp. 

Okre so we spo tka nia ma ją w mia rę zde fi nio wa ną te ma ty kę, są pod -
su mo wa niem okre su od ostat nie go spo tka nia. Czę stość ich or ga ni zo wa -
nia za le ży od wie lu czyn ni ków, jak: wiel kość fir my, pro duk cji, ilo ści ko -
palń itp. Mo gą to być spo tka nia co ty dzień, mie siąc, kwar tał itp.

Co rocz ne spo tka nia słu żą pod su mo wa niu i oce nia niu se zo nu pro -
duk cyj ne go w spo sób naj bli ższy te mu, co jest okre ślo ne w punk cie 5.6
nor my „Prze gląd za rzą dza nia” [11]. Da ne do ta kie go dłu go okre so we go
prze glą du mo gą być wy ni kiem ana liz i au di tów we wnętrz nych. Mi mo że
nor my nie wy ma ga ją wpro wa dze nia sys te mu au di tów we wnętrz nych, to
wie le firm wdra ża i czy ni je na rzę dziem oce ny przy dat no ści oraz efek -
tyw no ści swo je go sys te mu ZKP, w tym śle dze nia sku tecz no ści dzia łań
ko ry gu ją cych i za po bie gaw czych. Do te go ce lu szko li się au di to rów we -
wnętrz nych sys te mu ZKP. 

W trak cie au di tów „rzu ca się w oczy”, że w do ku men tach sys te mo -
wych pro du cen ci kru szyw spro wa dza ją „nad zór kie row nic twa” głów nie
do co rocz ne go prze glą du sys te mu wraz z je go do ku men to wa niem. Po -
mi ja się to, co jest „nad zo rem” w krót szym ho ry zon cie cza so wym.

Efek tyw ność to sto pień, w ja kim osią ga my za ło żo ne ce le. Ce lem
w na szym przy pad ku jest do star cze nie wy ro bu zgod ne go z wy ma ga nia -
mi da nej nor my de fi niu ją cej nam sys tem za kła do wej kon tro li pro duk cji
[5]-[8] lub in nych, jak mó wi to usta wa [2] i roz po rzą dze nie [4] (do star -
cza nie wy ro bu zgod ne go z de kla ra cją). 

Na wstę pie wy mie  nio ne zo sta ły trzy pod sta wo we ele men ty za rzą -
dza nia sys te mem ZKP w pro duk cji kru szy wa, któ re uzu peł nio ne o po zo -
sta łe wy ma ga nia norm two rzą peł ny sys tem ZKP. Ele men ty te ma ją swe
pod sta wy w dy rek ty wie [1] i po przez od po wied nie ak ty praw ne oraz nor -
my „tra fia ją” do na szych sys te mów ZKP. Nad zo ru jąc sys tem ZKP naj -
pierw okre śla my od po wie dzial ność i upraw nie nia ca łe go per so ne lu pra -
cu ją ce go przy pro duk cji wy ro bu oraz wy znacz my kie row ni ka ds. ZKP
i z da ną czę sto ścią, na bie żą co ana li zu je my przy dat ność i efek tyw ność
sys te mu ZKP. 

Jest to „pro sty” prze pis na suk ces w trak cie au di tu cer ty fi ku ją ce go
lub nad zo ru, cze go speł nie nia ży czę wszyst kim pro du cen tom kru szyw.
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Prze wod ni czą cy ko mi sji An drzej Wy szyń ski – Wi ce pre zes Za rzą du
PSWNA na wstępie spo tka nia przy po mniał ostat nie naj wa żniej sze wy da -
rze nia z ży cia Sto wa rzy sze nia tj. ju bi le usz 10-le cia PSW NA w li sto pa -
dzie 2009 oraz XXII se mi na rium tech nicz ne w kwiet niu 2010 (po łą czo -
ne z wy bo rem za rzą du). Po nad to omó wił prze bieg prac nad przy go to wa -
niem, wpro wa dze niem oraz zna cze niem Wymagań Tech nicz nych opra -
co wa nych w ra mach prac po szcze gól nych grup wy ko naw czych, któ re
opra co wa ły pro jek ty: WT-1 i WT-3 przez ostat nie 3 la ta. 

Pro gram spo tka nia:
 Omó wie nie prac w ra mach ko mi sji PSW NA nad kra jo wy mi do -

ku men ta mi apli ka cyj ny mi do Norm Eu ro pej skich, a w szcze gól -
no ści do ty czą cych kru szyw do mie sza nek mi ne ral no -as fal to -
wych (mma) i ka tio no wych emul sji as fal to wych.

 Wnio ski wy ni ka ją ce z do tych cza so wych prac nad kra jo wy mi do -
ku men ta mi apli ka cyj ny mi do Norm Eu ro pej skich z ob sza ru bu -
dow nic twa dro go we go – re fe rent Kon rad Ja błoń ski.

 Usta le nia kie run ków dzia ła nia Ko mi sji ds. Emul sji.
 Wol ne wnio ski i za mknię cie po sie dze nia Ko mi sji ds. Emul sji.
Pod czas dys ku sji zwró co no uwa gę na jed no cze sne obo wią zy wa nie

dwóch stan dar dów do ty czą cych emul sji as fal to wych (du alizm praw ny) tj.:
– Apro bat Tech nicz nych (ważnych naj póź niej do 31.12.2012 ro ku) 
– PN EN 13 808: 2010 (opu bli ko wa nej w dniu 2 czerw ca 2010).
Do dat ko wo omó wio no sy tu ację trze cie go ist nie ją ce go do ku men tu

co raz czę ściej po ja wia ją ce go się w do ku men ta cji tech nicz nej (m.in.
pro jek to wej, wy ko naw czej) a mia no wi cie WT -3.

Po nad to przy po mnia no wcze śniej sze dys ku sje do ty czą ce mo żli wo -
ści przy go to wy wa nia kra jo wych do ku men tów apli ka cyj nych w po sta ci: 

 po rad ni ków (na styl an giel ski) – do ku ment tyl ko do do bro wol -
ne go sto so wa nia,

Re la cja z po sie dze nia człon ków 
Ko mi sji PSW NA ds. Emul sji, któ re od by ło
się w dniu 7 lip ca br.
Re na ta Szpyr ka, An drzej Wy szyń ski *

* Re na ta Szpyr ka – LOTOS Asfalt, An drzej Wy szyń ski – COLAS Polska



 za łącz ni ka kra jo we go do PN -EN– do ku ment jest le gal nym do ku -
men tem od nie sie nia przy pro duk cji wy ro bów bu dow la nych (tu
emul sji as fal to wych),

 roz po rzą dze nia mi ni stra wła ści we go ds. trans por tu – do ku ment
ob li ga to ryj ny dla wszyst kich pro du cen tów i po zo sta łych uczest -
ni ków pro ce su in we sty cyj ne go w kra ju.

Pan Kon rad Ja błoń ski omó wił wy da ne do tych czas Wy magania
Tech nicz ne, przy ta cza jąc opi nie przed sta wio ne przez uczest ni ków XXII
Se mi na rium Tech nicz ne go PSW NA, któ re od by ło się w kwiet niu br.:

WT -1 – zda niem wszyst kich za in te re so wa nych te ma ty ką wy twa rza -
nia i sto so wa nia kru szyw do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych, te 
Wy ma ga nia Tech nicz ne zo sta ły zde cy do wa nie uzna ne za naj le piej opra -
co wa ne, spo śród wszyst kich trzech wy da nych WT i tyl ko za le co no, aby
w ko lej nym wy da niu wpro wa dzić je dy nie drob ne uwa gi.

WT -2 – zda niem wszyst kich za in te re so wa nych te ma ty ką pro jek to -
wa nia, wy twa rza nia i wbu do wy wa nia mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych,
te Wy ma ga nia Tech nicz ne są naj go rzej opra co wa nym do ku men tem.
Na wspo mnia nym XXII PSW NA stwier dzo no, iż obec nie nie jest mo żli we
po praw ne za pro jek to wa nie i wy pro du ko wa nie mie sza nek mi ne ral no -as -
fal to wych zgod nie z wy da ny mi WT -2 bo za war te w nich wy ma ga nia są
sprzecz ne i tym sa mym nie wy ko nal ne. Fakt ten do dat ko wo po twier dzi li
pro du cen ci mieszanek as fal to wych/wy ko naw cy obec ni na spo tka niu.

Po nad to Kon rad Ja błoń ski po in for mo wał uczest ni ków spo tka nia, iż
na po sie dze niu KT 212, któ re od by ło się w ma ju br. Ko mi tet Tech nicz -
ny przy jął sta no wi sko by mo żli wie jak naj szyb ciej do nor my se rii 
PN-EN 13 108-x by ły przy go to wa ne za łącz ni ki kra jo we (2011 rok) wy -
ko rzy stu ją ce za pi sy po pra wio nej wer sji WT -2 (roz dzia ły 6 i 7). 

Do dał rów nież, że Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
zgo dzi ła się z po glą da mi, że na le ży szyb ko wy ko nać grun tow ną ko rek tę
WT -2 z po dzia łem na trzy czę ści. Pierw sza część po win na do ty czyć wy -
ma gań wo bec wy ro bu, ja kim są mie szan ki mi ne ral no -as fal to we, dru ga
część po win na do ty czyć wa run ków wbu do wa nia mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych (mma) na go rą co w war stwy kon struk cyj ne. Trze cia część
bę dzie do ty czy ła do ko ny wa nia od bio rów wy ko na nych warstw z mma
na go rą co i ma być przy go to wa na na ba zie In struk cji DP -T14, opra co wa -
nej w la tach osiem dzie sią tych ubiegłego wie ku.

WT -3 – zo sta ły oce nio ne bar dzo po zy tyw nie, ale wa dą te go do ku -
men tu jest to, że nie mo że on być do ku men tem od nie sie nia do pro jek to -

wa nia skła dów ty po wych emul sji as fal to wych (ba da nia ty pu), bo nie zo stał
no ty fi ko wa ny w Ko mi sji Eu ro pej skiej i nie zo stał za twier dzo ny przez mi ni -
stra wła ści we go ds. trans por tu, a je dy nie re ko men do wa ny. Oka za ło się
rów nież, że te WT za wie ra ją zbyt du żą licz bę ró żnych ro dza jów emul sji.
W 2009 ro ku Pod ko mi tet ds. As fal tów w KT 222, wy ko rzy stu jąc opu bli ko -
wa ne WT -3 opra co wał i uzgod nił z pro du cen ta mi ka tio no wych emul sji as -
fal to wych, or ga ni za cja mi i in sty tu cja mi dro go wy mi oraz z jed nost ka mi wy -
ko nu ją cy mi ro bo ty dro go we z za sto so wa niem tych emul sji, kra jo wy za łącz -
nik do PN -EN 13808: 2010. Nor ma ta z tym za łącz ni kiem kra jo wym (NA)
zo sta ła opu bli ko wa na 2 czerw ca br. I jest le gal nym do ku men tem od nie sie -
nia przy pro jek to wa niu ka tio no wych emul sji as fal to wych (ba da nie ty pu)
oraz do pusz cze nia do ob ro tu. Po nie waż PN-EN-13 808 wraz z za łącz ni kiem
kra jo wym ZA nie obej mu je pro ce su wy ko ny wa nia ro bót z za sto so wa niem
ka tio no wych emul sji as fal to wych, a sa ma nor ma z za łącz ni kiem jest bar -
dzo skon den so wa na w swo jej tre ści, uczest ni cy spo tka nia py ta li jak po stę -
po wać da lej. W od po wie dzi przed sta wio no sta no wi sko usta lo ne przez
uczest ni ków XXII Se mi na rium, aby do tych cza so we WT -3 by ły za stą pio ne
wy tycz ny mi wy ko ny wa nia i od bio ru ro bót dro go wych z za sto so wa niem ka -
tio no wych emul sji as fal to wych. Po nad to py ta no jak wdro żyć emul sje
do PU/CWZ przy wo ła ne w WT3, a któ rych nie ma już w PN-EN?

Kon rad Ja błoń ski za pro po no wał po wo ła nie ze spo łu, któ ry za jął by
się przy go to wa niem wnio sków i przed sta wie niem Ko mi sji ds. Emul sji
PSW NA m.in., co po win no się zna leźć w ta kim do ku men cie, ukie run ko -
wa nym na po trze by wy ko naw ców ro bót dro go wych sto su ją cych ta kie
emul sje i jak wdro żyć za pro po no wa ne roz wią za nia w ży cie.

Za py ta no, co da lej zro bić z ist nie ją cym du ali zmem stan dar dów do -
ty czą cych emul sji as fal to wych (WT -3 i PN-EN-13 308), a ta kże funk cjo -
nu ją ce jesz cze apro ba ty tech nicz ne (wy da ne przez IB DiM,
przed dniem 02.06.2010). W od po wie dzi Kon rad Ja błoń ski wy ja śnił, że
w obec nym eu ro pej skim sys te mie praw nym (dy rek ty wa 98/34/WE) roz -
ró żnia się dwie gru py prze pi sów tech nicz nych:

 prze pi sy „de ju re”, w na szym kra ju są to tyl ko usta wy i roz po -
rzą dze nia, 

 prze pi sy „de fac to”, któ re w art. 1 ww. dy rek ty wy zo sta ły zde fi -
nio wa ne, ja ko te któ re są prze pi sa mi „de ju re”, ale ta kże „do bro -
wol ne po ro zu mie nia, w któ rych or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej
są stro ną, a któ re są pod sta wą, w in te re sie pu blicz nym, zgod no -
ści ze spe cy fi ka cja mi lub in ny mi wy ma ga nia mi, z wy jąt kiem
spe cy fi ka cji od no szą cych się do prze tar gów przy za mó wie niach
pu blicz nych”.

Kon rad Ja błoń ski wy ja śnił ta kże, że wy szcze gól nio ne w tym ar ty ku -
le po ję cie „spe cy fi ka cji tech nicz nej” zo sta ło zde fi nio wa ne w dy rek ty -
wie 89/106/EWG, ja ko obej mu ją ce Nor my Eu ro pej skie i Eu ro pej skie
Apro ba ty Tech nicz ne. Przy po mniał rów nież, że dy rek ty wa 98/34/WE wy -
ma ga no ty fi ka cji wszyst kich pro jek tów prze pi sów tech nicz nych, za rów -
no tych „de ju re” jak i „de fac to”. Ża den z pro jek tów WT, re ko men do wa -
ny przez MI do sto so wa nia na dro gach pu blicz nych nie był no ty fi ko wa -
ny w KE, a ta kże brak do nich pro to kó łów świad czą cych o do bro wol nym
po ro zu mie niu stron w in te re sie pu blicz nym. W ta kiej sy tu acji opu bli ko -
wa ne WT są tyl ko li te ra tu rą tech nicz ną, bez war to ści praw nej. Na to miast
za łącz ni ki kra jo we do PN -EN są le gal ny mi do ku men ta mi od nie sie nia
do ba da nia ty pu (pro jek to wa nia) i oce ny zgod no ści wy ro bów.

Po ogól nej dys ku sji na te mat obo wią zu ją cych stan dar dów w Pol sce
do ty czą cych emul sji as fal to wych (PN-EN, WT -3 i AT) po ru szo no te mat
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pro duk cji emul sji as fal to wych na zgod ność z AT. Stwier dzo no, iż nie ma
prze pi su, któ ry mógł by wy klu czyć wa żność AT, które obo wią zu ją na pod -
sta wie roz po rzą dze nia mi ni stra o AT i wy ro bach bu dow la nych. Osta tecz -
nie wy ja śnio no, iż do koń ca obo wią zy wa nia AT, wy da nej przed 02.06.2010 r.
mo żna wpro wa dzać wy rób wg AT do ob ro tu.

Jed no cze śnie stwier dzo no, że nie mo gą ist nieć dwa sys te my a pro -
du cen ci emul sji as fal to wych po win ni prowadzić pro duk cję wg PN
z ewen tu al nym po łą cze niem z AT lub od wrot nie. Do da no, iż in for ma cje
o po dwój nym na zew nic twie po win ny być za miesz czo ne we wszyst kich
do ku men tach wy da wa nych klien to wi np. de kla ra cjach zgod no ści;
oświad cze niach; do ku men tach han dlo wych. Po żą da nym by ło by by
wszy scy pro du cen ci emul sji wy da wa li jed na ko we do ku men ty – co na tę
chwi lę jest nie mo żli we.

Osta tecz nie Kon rad Ja błoń ski wy ja śnił, iż na po sie dze niu Pod ko mi -
te tu w KT 222 dzia ła ją ce go przy PKN (14 czer wiec 2010) usta lo no, że
in for ma cja od no śnie wy da nia no wej nor my do ty czą cej emul sji as fal to -
wych po win na być prze ka za na bra nży dro go wej. 

Na py ta nie od no śnie cer ty fi ka cji wy ro bów Pan Kon rad Ja błoń ski
wy ja śnił, że dy rek ty wa 89/106/EWG prze wi du je je dy nie cer ty fi ka cję wy -
ro bów, któ rych oce na zgod no ści jest do ko ny wa na wg sys te mu 1 i 1+,
a w od nie sie niu do wy ro bów sto so wa nych do wy ko ny wa nia ro bót na -
wierzch nio wych, sys te my te od no szą się tyl ko do wy ro bów, któ re zgod -
nie z prze pi sa mi prze ciw po ża ro wy mi mu szą speł niać wy ma ga nia od po -
wied niej kla sy od por ności na ogień. Oczy wi ście więk szość urzą dzeń
zwią za nych z za pew nie niem bez pie czeń stwa ru chu dro go we go też wy -
ma ga cer ty fi ka cji, ale to nie do ty czy już ob sza ru, któ rym zaj mu je się Ko -
mi sja ds. Emul sji w PSW NA.

Uzna no, że by ło by bar dzo ce lo we zwró ce nie się Za rzą du PSW NA
do SFERB – Fran cja o zgo dę na for mal ne prze tłu ma cze nie pod ręcz ni ka

pt. „Bi tu men emul sion”, w ce lu upo wszech nie nia ró żnych tech no lo gii
dro go wych z wy ko rzy sta niem ka tio no wych emul sji as fal to wych. Zgo da
na prze tłu ma cze nie te go fran cu skie go po rad ni ka mo gła by po móc w za -
pro gra mo wa niu dal szych prac nad no wą wer sją WT -3.

Po nad to po ru sza no te mat, jak wy ko naw cy po win ni od po wia dać
na py ta nia pro jek tan tów, któ rzy przy wo łu ją na zwy i ro dza je emul sji po -
wo łu jąc się na WT -3 a wciąż funk cjo nu ją wydane AT na emul sje i do -
dat ko wo uka za ła się PN-EN?

Za su ge ro wa no by w okre sie przej ścio wym, tj. do koń ca 2012 r., we
wszyst kich do ku men tach i do ku men ta cjach po da wa ne by ły rów no cze śnie
skró ty/sym bo le nazw emul sji wg AT oraz wg PN -EN 13808:2010. Po krót -
ce omó wio no rów nież pro ble ma ty kę or ga ni zo wa nia przez PSW NA szko leń
tech nicz no -tech no lo gicz nych, na któ re za pra sza ni mo gli by być nie tyl ko
wy ko naw cy i pro du cen ci ma te ria łów dro go wych, ale rów nież pro jek tan ci,
in spek to rzy nad zo ru ro bót dro go wych. Jed nym ze spo so bów „za an ga żo -
wa nia” pro jek tan tów i za ma wia ją cych szcze bla lo kal ne go (ZDW, ZDP)
mo gą być re gio nal ne spo tka nia i pre zen ta cje spe cja li stów PSW NA w lo -
kal nych śro do wi skach tj. gmi nach i wo je wódz twach, al bo przez włą cza nie
się we wspól ne przed się wzię cia or ga ni za cji sku pia ją cych spe cja li stów
bra nży dro go wej, np. współ dzia ła jąc z Za rzą da mi Od dzia łów SITK RP. 

WNIO SKI

Pan An drzej Wy szyń ski po dzię ko wał wszyst kim człon kom Ko mi sji
ds. Emul sji, któ rzy wzię li udział w spo tka niu i za pro po no wał przy ję cie
na stę pu ją cych wnio sków:

1) Na wnio sek Ko mi sji ds. Emul sji Za rząd PSW NA zwró ci się
do SFERB Fran cja o zgo dę na for mal ne prze tłu ma cze nie pod -
ręcz ni ka pt. „Bi tu men emul sion” 
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Uczestnicy posiedzenia Komisji PSWNA ds. Emulsji (Fot. PSWNA)



2) Uzna no za ce lo we wzno wie nie prac gru py ro bo czej pod kie run -
kiem Wło dzi mie rza Po bo że go, któ ra opra co wa ła w 2008 ro ku
pro jekt WT -3, aby w naj bli ższym okre sie pod ję ła pra ce nad opra -
co wa niem za łącz ni ków kra jo wych do PN -EN 12272 dot. po -
wierzch nio wych utrwa le ń (PU) oraz do PN -EN 12273 dot. cien -
kich warstw na zim no (CWZ). Za le co no ewen tu al ne uzu peł nie nie
skła du do tych cza so wej gru py ro bo czej o no we oso by z do świad -
cze niem w wy ko naw stwie po wierzch nio wych utrwa leń oraz cien -
kich warstw na zim no. 

3) W ce lu za pew nie nia środ ków fi nan so wych na pra ce gru py ro bo -
czej, któ ra ma się za jąć opra co wa niem za łącz ni ków kra jo wych
do PN -EN 12272 i 12273, oraz/al bo przy go to wa nia od po wied -
niej pu bli ka cji, za stę pu ją cej do tych cza so we WT -3, a do ty czą cej

wy ko naw stwa ro bót z za sto so wa niem ka tio no wych emul sji as fal -
to wych, nie zbęd ne jest przy go to wa nie for my fi nan so wa nia tych
prac. W pierw szym eta pie prac ww. gru py ro bo czej po wi nien być
przy go to wa ny pre li mi narz, a póź niej Za rząd PSW NA mo że prze -
ana li zo wać wy stą pie nie do Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad z wnio skiem o ew. do fi nan so wa nie po wy ższych prac.

4) Ko niecz ne jest po wo ła nie i/lub zak ty wi zo wa nie człon ków 
PSW NA re pre zen tu ją cych Sto wa rzy sze nie w pra cach Ko mi te tów
Tech nicz nych PKN nr 222 i 212, aby Biu ro Za rzą du PSW NA
otrzy my wa ło m.in. ak tu al ne in for ma cje na te mat opi nio wa nych
pro jek tów PN -EN. 

Na tym spo tka nie za koń czo no usta la jąc ko lej ny wstęp ny ter min
spo tka nia na po ło wę wrze śnia 2010.
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W związ ku z pod ję tą uchwa łą 15/2010 Wal ne go Zgro ma dze -
nia Człon ków PSW NA w dniu 7 kwiet nia 2010 r. Za rząd Pol skie -
go Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych pod -
jął dzia ła nia w ce lu wy ja śnie nia do mnie ma ne go wpły wu ra ko -
twór cze go opa rów as fal tu na śro do wi sko na tu ral ne i zdro wie
ludz kie. 

W po wy ższym ce lu Za rząd PSW NA zwró cił się do In sty tu tu Me dy -
cy ny Pra cy im. prof. J. No fe ra w Ło dzi, ja ko kom pe tent ne go ośrod ka na -
uko wo -ba daw cze go o opra co wa nie szcze gó ło we go ko re fe ra tu do ra por -
tu opu bli ko wa ne go w 2009 ro ku przez Mię dzy na ro do wą Agen cję Ba dań
nad Ra kiem (IARC): „Ba da nie kli nicz no -kon tro l ne przy pad ków no wo -
two ru płuc za gnie żdżo ne w ko hor cie pra cow ni ków eu ro pej skiej bra nży
as fal to wej. Ra port koń co wy z 1 lip ca 2009 ro ku”.

Au tor ką ko re fe ra tu jest dr hab. med. Ire na Szad kow ska -Stań czyk
Kie row nik Za kła du Śro do wi sko wych Za gro żeń Zdro wia w In sty tu cie Me -
dy cy ny Pra cy w Ło dzi:

– epi de mio lo g, spe cja list ka w dzie dzi nie zdro wia pu blicz ne go
i me dy cy ny pra cy,

– współ au tor ka ba dań epi de mio lo gicz nych do ty czą cych przy czyn
wy stę po wa nia no wo two rów w po pu la cjach pra cu ją cych,

– au tor ka pu bli ka cji w cza so pi smach kra jo wych i mię dzy na ro do -
wych po świę co nych ro li czyn ni ków za wo do wych w roz wo ju no -
wo two rów.

Autorka opracowała koreferat w for mie spra woz da nia pt.: „Ana li za wy -
ni ków ba dań epi de mio lo gicz nych do ty czą cych ry zy ka no wo two ro we go
u pra cow ni ków bra nży as fal to wej i przy go to wa nie opra co wa nia uwzględ nia -
ją ce go opu bli ko wa ne w 2009 ro ku przez Mię dzy na ro do wą Agen cję Ba dań
nad Ra kiem (IARC) w yni ki ba dań w za kre sie tej pro ble ma ty ki”. 

We wnio sku pod su mo wu ją cym w/w spra woz da nie dr hab. med. Ire -
na Szad kow ska-Stańczyk stwier dza: „Nie zna le zio no spój nych do wo -
dów na wy stę po wa nie związ ku przy czy no we go mię dzy na ra że -
niem (in ha la cyj nym i der mal nym) na bi tu me ny i ry zy kiem ra ka
płu ca. Stwier dzo na w ba da niu ko hor to wym nad wy żka no wo two -
rów płu ca u pra cow ni ków na ra żo nych na bi tu me ny mo że być ra -
czej przy pi sa na in ten syw no ści pa le nia pa pie ro sów i ewen tu al ne -
mu na ra że niu na smo łę wę glo wą. Po zo sta łe ba da ne czyn ni ki za -
wo do we nie od gry wa ły istot nej ro li w kształ to wa niu ry zy ka ra ka
płu ca.”

Po nad to do da je na stę pu ją cy ko men tarz au tor ski:
1. Pod ję te przez IARC kli nicz no -kon tro l ne ba da nie przy pad ków ra ka

płu ca, po prze dzo ne ba da niem ko hor to wym, zgod nie z pi śmien -
nic twem epi de mio lo gicz nym jest me to do lo gicz nie po praw ne
i w peł ni uza sad nio ne, umo żli wia ją ce oce nę za le żno ści przy czy -
no wej mię dzy czyn ni kiem szko dli wym (bi tu me ny) i cho ro bą (rak
płu ca).

2. W ba da niach, któ re po zwo li ły na wy klu cze nie wpły wu przy pad ku,
błę du oraz czyn ni ków za kłó ca ją cych, przy wy so kim po zio mie uf -
no ści (95%) nie stwier dzo no istot nie pod wy ższo ne go ry zy ka wy -
stę po wa nia ra ka płu ca u pra cow ni ków na ra żo nych na bi tu me ny.
Tak więc, uzy ska ne do wo dy nie mo gą być pod sta wą do wnio sko -
wa nia o obec no ści związ ku przy czy no we go mię dzy eks po zy cją
za wo do wą na bi tu me ny, a wy stę po wa niem ra ka płu ca u na ra żo -
nych pra cow ni ków.

Opra co wa nie ko re fe ra tu przez In sty tut Me dy cy ny Pra cy zo sta ło sfi -
nan so wa ne przez pro du cen tów as fal tów dro go wych: LO TOS As falt, 
NY NAS, OR LEN As falt, TO TAL Pol ska.

In for ma cja PSW NA
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