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KRUSZYWA MINERALNE
W KUDOWIE

DEBATA NA SALONIE
KRUSZYW

Kolejna konferencja Kruszywa Mineralne to tradycyjnie liczne referaty, wystawa stoisk, wycieczka techniczna. Jednak, już nietradycyjnie,
12. edycja imprezy odbyła się w Kudowie Zdrój.

Tegorocznym targom Autostrada Polska po raz pierwszy towarzyszył „SALON KRUSZYW”, podczas którego
odbyła się debata „Znowelizowane zasady obrotu
kruszywami”, gdzie omawiano konsekwencje zastąpienia dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych
nr 89/106/EEC Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
we Wrocławiu, wraz z Instytutem Górnictwa Wydziału Geoinżynierii,
Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej od kilkunastu lat przygotowują konferencje dla branży górnictwa kopalin skalnych. Tegoroczna,
zorganizowana w dniach 25-27 kwietnia, zbiegła się z obchodami 60-lecia
Wrocławskiego Oddziału SITG.
Tematy konferencji
Referaty wygłoszone podczas konferencji obejmowały problematykę
normalizacji, badań surowców i produktów, przeróbki kruszyw, eksploatacji kopalin skalnych z uwzględnieniem jakościowych, rynkowych
i środowiskowych uwarunkowań krajowego rynku surowcowego. Omawiano kwestie nowego prawa geologicznego i górniczego. Słuchacze
mogli dowiedzieć się m.in., jaka jest baza zasobowa kruszyw naturalnych
żwirowo-piaskowych północno-wschodniej Polski, jakie są podobieństwa
i różnice we właściwościach kruszyw gabrowych i bazaltowych oraz jak
można wykorzystać odpady powstające w górnictwie węgla kamiennego
do produkcji kruszyw.

Mariola Stefanicka od lat zaangażowana jest
w organizację konferencji

Aleksander Kabzińskimówił o prognozach
rynku kruszyw w Polsce i Europie

Sporo czasu poświęcono na zagadnienia związane z robotami wiertniczo-strzałowymi oraz procesami przeróbczymi i obróbki skał. Nie zabrakło
także tematyki środowiskowej.
Najczęściej, zwłaszcza w kuluarach, dyskutowano o przyszłości branży
– mówiono o perspektywach, komentowano ostatnie informacje dotyczące
problemów DSS czy upadłości przedsiębiorstw wykonawczych. Wśród ﬁrm
związanych z górnictwem odkrywkowym można wyczuć atmosferę niepewności, obaw odnośnie kolejnych miesięcy. Co po Euro? Jaki będzie budżet
UE na kolejne lata? Czy inwestycje drogowe w Polsce staną? Na niektóre z
tych pytań z pewnością będzie można szerzej podyskutować podczas kolejnej
konferencji, na którą organizatorzy zapraszają ponownie do hotelu Verde
Montana w Kudowie Zdroju, na 23–25 kwietnia 2013 r.
Wycieczka
Wprowadzeniem do wycieczki technicznej były wystąpienia przedstawicieli firm Bergerat Monnoyeur, Sandvik Construction oraz Strateg Capital. W
drugim dniu konferencji, po przejechaniu autokarami przez Park Narodowy
Gór Stołowych, uczestnicy konferencji zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami eksploatacji kopalin skalnych w Kopalni Melafiru Tłumaczów.
Sponsorzy konferencji zaprezentowali tu pokaz pracy maszyn Caterpillar oraz
urządzeń Sandvik.
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Rozporządzenie uściśla prawa i obowiązki podmiotów
wprowadzających wyroby na rynek (producentów, dystrybutorów, importerów, upoważnionych przedstawicieli). Nowe
przepisy dodatkowo wymagają, zarówno po stronie producenta, jak też i odbiorcy, sprecyzowania właściwości użytkowych
wyrobu do jego zamierzonego zastosowania.
Przewodni temat debaty dyskutowany był w dwóch blokach problemowych poprzedzonych krótkimi prezentacjami
wprowadzającymi:
• BLOK 1. Problemy nowelizacji uwarunkowań prawnych
przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu.
• BLOK 2. Zadania nadzoru rynku wyrobów budowlanych.
Podsumowując debatę, paneliści podkreślili najważniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia:
• Nowe uregulowania wprowadzają obowiązek wystawiania deklaracji właściwości użytkowych zamiast deklaracji
zgodności przewidywanych dyrektywą.
• W przeciwieństwie do dotychczasowych uregulowań,
nowe rozporządzenie nie przewiduje stosowania regulacji
krajowych w sytuacji, gdy dany wyrób budowlany został
objęty Normą Zharmonizowaną.
• Rozporządzenie likwiduje obowiązek opracowywania
krajowych Aprobat Technicznych w sytuacji, gdy wyrób
nie był objęty Normą Zharmonizowaną. Tym samym
konieczne będzie opracowywanie Europejskich Aprobat
Technicznych. Ponownie jest to zmiana podkreślająca
stosowanie jedynie przepisów europejskich, a nie – jak
dotychczas – także krajowych.
• Uwzględnione zostały warunki przejściowe przewidujące
możliwość dalszego funkcjonowania znaku CE uzyskanego na podstawie dotychczasowych przepisów, ale pod
warunkiem zastąpienia deklaracji zgodności odpowiednią
deklaracją właściwości użytkowych.
• Zasady dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu
i stosowania według Rozporządzenia będą dotyczyły
nowych wyrobów i asortymentów.
• Rozporządzenie rozszerza zagadnienie nadzoru rynku
dotyczącego wyrobów budowlanych.
Według uczestników debaty istnieje konieczność organizowania szkoleń w zakresie nowych przepisów, celem
przygotowania producentów i odbiorców wyrobów budowlanych do stosowania wprowadzonych zmian zgodnie z
Rozporządzeniem. Dr Stefan Góralczyk zaoferował pomoc
specjalistów IMBiGS w realizacji tych szkoleń.
SALON KRUSZYW został zorganizowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, przy
współpracy z Targami Kielce SA.
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Moderatorem dyskusji panelowej był dr Stefan Góralczyk – dyrektor IMBiGS. W dyskusji wzięli udział: Andrzej Wiśniewski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej; Anna Wilczewska z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Aldona Mizgalska z COLAS Polska Sp. z o.o.; Jadwiga Szuba – Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.;
Łukasz Leśnik – Eurovia Kruszywa SA; Marek Krajewski – Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.; Czesław Ilcewicz i Wojciech Wójtowicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego.
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