z życia branży

Forum z targami
Otwarcie
Forum. Za stołem
prezydialnym (od
lewej): Stefan
Góralczyk (IMBiGS), Aleksander
Kabziński (PZPK),
Piotr Litwa (WUG),
Ludomir Tuszyński
(Expo Silesia)

Przemysław Płonka

Sesja plenarna, warsztaty tematyczne oraz – po raz pierwszy – Targi Kruszyw. W Sosnowcu odbyło się 3. Forum Producentów Kruszyw.
W 3. Forum wzięło udział 110 osób. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentanci organizacji i stowarzyszeń
współpracujących z Polskim Związkiem Producentów
Kruszyw oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego, przedstawiciele uczelni i instytutów
badawczych. Wśród uczestników byli prezesi i dyrektorzy
firm produkujących kruszywa naturalne, sztuczne i z
recyklingu oraz dystrybutorów maszyn.

Tematyka Forum
Jakość kruszyw oraz zmiany dotyczące zasad oceny
i dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania
w kontekście obecnie obowiązujących przepisów, były
głównymi tematami poruszanymi podczas Forum. W
kwestii jakości wciąż jest sporo do zrobienia, choć – jak
mówi Aleksander Kabziński: – W ciągu 2011 roku nastąpiła zmiana „rodzajowa” jeśli chodzi o sprzedawane
asortymenty. W 2010 wśród producentów kruszyw byli
albo bardzo dobrzy, albo źli, teraz przybyło firm w środku
peletonu.
Wystąpienia I Sesji plenarnej zawierały informacje
niezbędne dla producentów kruszyw chcących zasługiwać
na miano solidnych producentów i rzetelnych dostawców.
Przedstawiono przewidywany zakres zmian i uregulowań
prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, którymi są
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kruszywa. Udokumentowano jednoznacznie obowiązek
znakowania kruszyw symbolem CE, jako dowód na ich
bezpieczeństwo.
Ważne były informacje związane z oceną jakości kruszyw. GDDKiA przedstawiła program zapotrzebowania
kruszyw na lata 2012-2015 oraz doświadczenia i związane
z nimi oczekiwania w zakresie kształtu ziarn, nasiąkliwości
i chemicznej trwałości. Bardzo dobrze została przyjęta deklaracja zwalczania nieuzasadnionej wśród projektantów
i wykonawców nieufności w odniesieniu do stosowania
kruszyw polodowcowych i kruszyw ze skał osadowych.
W obszarze ocen kruszyw wynikających z ich badań istotnym było kolejne potwierdzenie, że są one różnicowane,
spełniają wszystkie własności oraz wymagania i – co
ważne – rośnie ilość firm, których wyroby odpowiadają
oczekiwaniom zamawiających i wykonawców.
Wystąpienia II Sesji plenarnej zawierały szczegółowe
informacje o dwu największych rejonach produkcji kruszyw naturalnych łamanych: województwie dolnośląskim
i świętokrzyskim. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich
latach nastąpił szybki wzrost wydobycia w województwie
świętokrzyskim, do poziomu nienotowanego w przeszłości, co wynika głównie z dobrego położenia wobec dużych
budów liniowych oraz znacznych utrudnień wywozowych
transportem kolejowym z województwa dolnośląskiego.
Wielu przedstawicieli branży z obawą spogląda na rok
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z życia branży
Równolegle z Forum
przebiegały Targi
Kruszyw Naturalnych
i Wtórnych – Expo
Kruszywa 2011

Na targach Expo
KRUSZYWA 2011
zwiedzający mieli
okazję zapoznać się z
ofertą 65 firm

2012 i lata następne. Z prognoz przygotowanych przez
prof. Wiesława Kozioła i Aleksandra Kabzińskiego wynika, że rynek kruszyw czeka spowolnienie, a następnie
spadek zapotrzebowania w latach 2013-2020, co wobec
znacznego potencjału produkcyjnego może wpłynąć na
konkurencję w zakresie jakości produkcji.

Warsztaty
Drugi dzień Forum już tradycyjnie poświęcony był
spotkaniom tematycznym – warsztatom. Największym
zainteresowaniem słuchaczy cieszył się temat „kruszywa
jako podstawowy wyrób budowlany”, przedstawiony z
pozycji: oceny i badania kruszyw oraz nowego problemu
dotyczącego zjawiska reaktywności alkalicznej kruszyw.
Podczas drugiego spotkania omawiano kwestie
dostępności do złóż i rozwiązywania konfliktów. Oba
problemy zostały zaprezentowane w przykładach wy-

stępowań, ale i w propozycjach poprawy skuteczności
działania w przyszłości.
Trzecie spotkanie dotyczyło logistyki i transportu
kruszyw. Przedstawiono zarówno przebieg realizacji
programu wywozu koleją kruszyw na budowy Euro
2012, jak i zmiany w prawie w zakresie transportu i
przewozów samochodowych, który po wprowadzeniu
będzie wspomagał załadowców stosujących konieczną
dla bezpieczeństwa zasadę: „Nie przekraczam całkowitej
masy pojazdów [CMP]”.
Zakończeniem programu merytorycznego Forum
był pokaz dynamiczny maszyn i urządzeń dla górnictwa
odkrywkowego, jaki odbył się w Górniczych Zakładach
Dolomitowych w Siewierzu.

Targi Kruszyw
Przy okazji Forum Kruszyw organizowane były
również – po raz pierwszy – Targi Expo KRUSZYWA
2011. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą
65 firm, m. in.: Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
DB Schenker, Komatsu Poland Sp. z o.o., B.H. RUDA
Trading International, Fabryka Maszyn Budowlanych
i Drogowych S.A., XCMGEuropa S.A., WICHARY
Technologies Sp. z o.o., FREIGHTLINER PL Sp. z o.o,
LIEBHERR, NORDKALK Sp. z o. o., BOLOIL S.A.,
GÓRAŻDŻE KRUSZYWA Sp. z o. o., Sandvik Mining
and Construction Sp. z o.o
Q

3. Międzynarodowe Forum Producentów Kruszyw odbyło się w Sosnowcu w dniach
23-24 listopada 2011 roku. Hasłem przewodnim tego spotkania było
„Dla jakości kruszyw nie ma alternatywy”. Organizatorem Forum był
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i Polski
Związek Producentów Kruszyw.
Równolegle z Forum przebiegały Targi Kruszyw Naturalnych i Wtórnych – Expo Kruszywa 2011, przygotowane na terenach wystawienniczych Expo Silesia w Sosnowcu w dniach 23-25 listopada 2011 r.

