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„Europejskie normy metody badaƒ mma, ZKP i badania typu. Nowoczesne technologie w drogownictwie” – pod takim tytu∏em w dniach
10-11 kwietnia 2008 r. odby∏o si´ w Mszczonowie k/Warszawy kolejne
seminarium PSWNA.
W seminarium tym wzi´li udzia∏ przedstawiciele administracji
drogowej, w tym: reprezentanci laboratoriów 9 Oddzia∏ów GDDKiA, firm
wykonawczych, producentów materia∏ów stosowanych w drogownictwie
oraz uczelni, instytutów i laboratoriów zwiàzanych z budownictwem
drogowym.
Oficjalnego otwarcia i powitania uczestników seminarium dokona∏
Prezes PSWNA – Dariusz S∏otwiƒski. W swoim wystàpieniu zwróci∏
uwag´ na bie˝àce problemy bran˝y drogowej m.in. spowolnienie dynamiki planowania i uruchamiania kontraktów drogowych oraz powa˝ne
opóênienia we wdra˝aniu Norm Europejskich.
W pierwszym dniu seminarium prelegenci przedstawili nast´pujàce prezentacje:
❖ Jolanta Ochnik, Micha∏ Przymanowski (POLSKIE CENTRUM
BADA¡ I CERTYFIKACJI) – „Ocena zgodnoÊci mieszanek mineralno-asfaltowych”.
Prezentacja wyjaÊnia∏a zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, obowiàzujàce po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz zwiàzane z tym zagadnienia oceny zgodnoÊci wyrobów z Normami Europejskimi i oznakowania ich znakiem CE. Omówione zosta∏y
równie˝ zasady certyfikacji zak∏adowej kontroli produkcji (ZKP) i wymagania stawiane producentom wyrobów budowlanych. Ca∏a tematyka
prezentacji dotyczy∏a wiedzy, na którà jest ciàgle ogromny popyt w Êrodowisku drogowym, co potwierdzi∏y póêniejsze bardzo liczne pytania
i dyskusje.
❖ Jacek Boratyƒski (TPA – INSTYTUT BADA¡ TECHNICZNYCH)
– „G∏ówne za∏o˝enia badania typu wg normy PN-EN 13108-20”.
W pierwszej cz´Êci prezentacja nawiàzywa∏a do omawianej wczeÊniej tematyki oceny zgodnoÊci wyrobów budowlanych i zasad wprowadzania ich na rynek Unii Europejskiej. G∏ównym zagadnieniem natomiast by∏o wyjaÊnienie za∏o˝eƒ zwiàzanych z badaniem typu mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) wed∏ug normy PN-EN 13108-20, omó-
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wienie nowych poj´ç, wymagaƒ i zasad, które pojawiajà si´ przy wprowadzaniu tej normy do praktyki.
❖ Dariusz Samsel, Tomasz Barto (TQM CONSULTING) – „Dotychczasowe doÊwiadczenia w zakresie wdra˝ania ZKP przez producentów mieszanek mineralno-asfaltowych”.
Autorzy przedstawili jakà „drogà przez m´k´” jest w obecnej
chwili wdra˝anie przez producentów mma zak∏adowej kontroli produkcji (ZKP) w oparciu o norm´ PN-EN 13108-21. Przy wszelkich
sprzecznoÊciach w obecnie obowiàzujàcych w Polsce przepisach
w stosunku do wymogów dyrektyw Komisji Europejskiej, niespójnym
nazewnictwie, braku interpretacji Norm Europejskich oraz b∏´dach
w nich wyst´pujàcych oraz b∏´dach w ich t∏umaczeniu – jest to proces wybitnie trudny.
❖ Bartosz Wojczakowski (AMMANN Polska) – „Zak∏adowa kontrola produkcji wg PN-EN 13108-21, jako narz´dzie poprawy ja-

koÊci i zarzàdzania kosztami produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych”.
Prezentacja omawia∏a praktyczne aspekty zwiàzane z wdra˝aniem
ZKP w odniesieniu do Wytwórni Mieszanek Mineralno-Asfaltowych
(WMA). Przytoczono przyk∏ady problemów wynikajàcych ze stosowania
zapisów normy PN-EN 13108-21 w rzeczywistych warunkach produkcji
mma, a spowodowanych konstrukcjà wytwórni, jej specyfikà technicznà
i prowadzonymi w niej procesami technologicznymi.
❖ Waldemar Gaƒko (LOTOS Asfalt) – „By sprostaç wyzwaniom...”.
Uczestnikom seminarium zaprezentowano projekcj´ multimedialnà
na temat produkcji, wdra˝ania nowych technologii i znaczenia na rynku
drogowym asfaltów produkowanych przez LOTOS Asfalt.
❖ Jan Król (POLITECHNIKA WARSZAWSKA) – „Nowa metoda
oceny mikrostruktury polimeroasfaltów drogowych wg PN-EN
13632”.
Autor na wst´pie omówi∏ metody modyfikacji asfaltów drogowych,
w tym rodzaje najcz´Êciej stosowanych polimerów oraz budow´ strukturalnà polimeroasfaltów. Nast´pnie przedstawi∏ metod´ wizualnej oceny mikrostruktury asfaltów modyfikowanych opisanej w normie PN-EN
13632. W prezentacji pokazano przyk∏ady ró˝nic w strukturze polimeroasfaltów, w zale˝noÊci od stopnia modyfikacji, widzianych pod mikroskopem fluorescencyjnym.
Zwieƒczeniem pierwszego dnia seminarium by∏a uroczysta kolacja,
w trakcie której Prezes PSWNA Dariusz S∏otwiƒski wr´czy∏ akt nadania
godnoÊci honorowego cz∏onka PSWNA Panu Bohdanowi ˚urkowi w po-
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dzi´kowaniu za d∏ugoletnià prac´ i ogromny wk∏ad w rozwój polskiego
drogownictwa.
W drugim dniu seminarium uczestnikom przedstawiono nast´pujàce prezentacje:
❖ Maria Bogacka (BIURO US¸UG IN˚YNIERSKICH), Halina Sarliƒska (POLIMEX-MOSTOSTAL) – „Normy badaƒ laboratoryjnych dla ZKP i badania typu”.
W prezentacji przedstawiono szereg problemów zwiàzanych z „okresem przejÊciowym”, w trakcie którego ciàgle funkcjonujà wycofane
przepisy i normy metod badaƒ oraz wdra˝ane sà nowe Normy Europejskie serii 13108 i 12697. Brak dokumentów aplikacyjnych i szczegó∏owych procedur metod badaƒ stwarza wiele utrudnieƒ firmom wykonawczym oraz pog∏´bia chaos zwiàzany z wyst´powaniem w specyfikacjach technicznych b∏´dnych zapisów dotyczàcych wymagaƒ wobec
mma.
❖ Jacek Olszacki (ORLEN Asfalt) – „JakoÊç asfaltów 35/50
i 50/70”.
Zaprezentowano pokaz multimedialny na temat nowoczesnych instalacji do produkcji asfaltów, technologii produkcji oraz systemu kontroli jakoÊci asfaltów produkowanych przez ORLEN Asfalt.
❖ Egbert Beuving (EAPA) – „Technologie asfaltowe zgodne z zasadami zrównowa˝onego rozwoju w Europie”.
Autor przedstawi∏ najnowsze trendy w europejskiej bran˝y budownictwa drogowego, które sà szczególnie ukierunkowane na technologie
proekologiczne, majàce na celu ograniczanie negatywnego wp∏ywu na
Êrodowisko naturalne. Minimalizacja odpadów, redukcja zu˝ycia energii
i emisji gazów cieplarnianych, ponowne wykorzystywanie materia∏ów
w procesie m.in. recyklingu, jak równie˝ opracowywanie nowych technologii takich jak – nawierzchnie zmniejszajàce ha∏as ruchu – to przysz∏oÊciowe kierunki rozwoju bran˝y drogowej.
❖ Ryszard Stachyra (CECA ARKEMA GROUP) – „Mieszanki
mineralno-asfaltowe „na ciep∏o”.
Prezentacja przedstawia∏a zalety stosowania preparatu Cecabase RT
umo˝liwiajàcego produkcj´ mma w ni˝szych temperaturach od dotych-
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czas stosowanych, bez negatywnego wp∏ywu na w∏aÊciwoÊci mma. Zadaniem preparatu Cecabase RT jest redukcja zu˝ycia energii, a co za
tym idzie, zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery.
❖ Mariusz Ser˝ysko (PRZEDSI¢BIORSTWO BUDOWY DRÓG
i MOSTÓW – Miƒsk Mazowiecki) – „DoÊwiadczenia z wdra˝ania
systemu zak∏adowej kontroli produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych”.
Autor zaprezentowa∏ proces wdra˝ania systemu zarzàdzania jakoÊcià
wed∏ug normy PN-EN ISO 9001 oraz ZKP w swoim przedsi´biorstwie. Zapozna∏ równie˝ uczestników z problemami napotykanymi w trakcie opracowywania systemu ZKP i sposobami w jaki je rozwiàzywano.
Bioràc pod uwag´ bardzo liczne pytania zdawane przez uczestników
seminarium po wyg∏aszanych prezentacjach mo˝na stwierdziç, ˝e ist-

nieje ogromne zapotrzebowanie na wiedz´, szczególnie w tematyce
oceny zgodnoÊci mma, badaƒ typu i wdra˝anych metod badawczych
opisanych w Normach Europejskich.
Goràce dyskusje w trakcie seminarium i w kuluarach pokazujà, jak
wa˝ne sà to zagadnienia i jak odczuwalny jest brak publikacji opisujàcych i porzàdkujàcych wiedz´ na ich temat.
Warto odnotowaç równie˝ fakt, ˝e najwi´kszà aktywnoÊç w propagowaniu informacji na tematy zwiàzane z wdra˝anymi obecnie przepisami wykazujà firmy wykonawcze bran˝y drogowej przy znikomym zaanga˝owaniu administracji drogowej.
Sponsorami seminarium byli: AMMANN Polska, LOTOS Asfalt,
ORLEN Asfalt, ICSO Chemical Production, NORDKALK, NYNAS.

