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Działalność Komitetu Technicznego ISO/TC 195
„Maszyny i urządzenia budowlane”
Komitet Techniczny ISO/TC 195 „Maszyny i urządzenia budowlane” jest jednym z międzynarodowych komitetów prowadzonych przez PKN. Został
powołany w 1989 r., w wyniku wspólnej inicjatywy
ówczesnego PKNMiJ oraz Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Od
początku istnienia sekretariat Komitetu jest ulokowany w Instytucie, który pokrywa również (od
2008 r.) wszystkie koszty związane z jego utrzymaniem.
IMBiGS uczestniczy czynnie w pracach Komitetu, delegując swoich pracowników jako ekspertów w grupach roboczych.
Zlokalizowanie sekretariatu w Instytucie sprzyja
dobrej organizacji prac, gdyż zarówno przewodniczący Komitetu prof. dr hab. inż. Eugeniusz Budny,
jak i sekretarz, autor niniejszego artykułu, należą do
grona pracowników Instytutu. Ponadto w Instytucie
istnieje możliwość doświadczalnego sprawdzenia
metod badań, proponowanych w projektach norm.
Obecnie w skład Komitetu wchodzą przedstawiciele 14 krajów – członków czynnych (P) i 18 krajów
– obserwatorów (O) wg poniższej tablicy:
Członkowie
czynni (P)
(z prawem
głosu)

Brazylia, Chiny, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Japonia, Niemcy, Polska, Republika Korei, Rumunia, Szwecja, Wielka
Brytania, Włochy, USA

Członkowie
obserwatorzy (O)
(bez prawa
głosu)

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Filipiny,
Hiszpania, Holandia, Hongkong, Izrael, Kuba,
Mołdowa, Filipiny, Arabia Saudyjska, Słowacja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Węgry

Zakres działania Komitetu ISO/TC 195 obejmuje: terminologię, klasyfikację, dane znamionowe,
wymagania techniczne i metody badań, wymagania
bezpieczeństwa, instrukcje obsługi i konserwacji
maszyn i urządzeń stosowanych na placach budów
i do produkcji kruszyw oraz budowy i utrzymania
dróg.
Tematyka Komitetu jest też bardzo różnorodna:
sprzęt do robót palowych, maszyny i urządzenia do
robót betonowych i przeróbki kruszyw, maszyny do
robót wykończeniowych i instalacyjnych, ręcznie prowadzone przecinarki do materiałów budowlanych,
płyty wibracyjne i ubijaki do zagęszczania gruntu,
wyciągi towarowe i towarowo-osobowe, rusztowania,
maszyny do budowy i utrzymania dróg, maszyny do
specjalistycznych robót budowlanych, np. do drążenia tuneli czy bezwykopowego układania rur i kabli.


Można powiedzieć, że ISO/TC 195 zajmuje się całym
obszarem normalizacji maszyn budowlanych z wyłączeniem żurawi, maszyn do robót ziemnych i podnoszonych platform roboczych.
Cechą charakterystyczną naszego Komitetu jest
dominujący udział w jego pracach przedstawicieli
producentów maszyn budowlanych. Są oni delegowani przez krajowe stowarzyszenia producentów, takich
jak: JCMA (Japonia), AEM (USA) lub VDMA (Niemcy).
Drugą grupę uczestników stanowią przedstawiciele
jednostek naukowo–badawczych oraz organizacji
normalizacyjnych. Handlowcy i użytkownicy sprzętu
(w tym firmy wynajmujące maszyny budowlane) nie
są reprezentowani w Komitecie.
Struktura organizacyjna Komitetu:
– Podkomitet SC 1 Maszyny i urządzenia do robót
betonowych
– Grupa Robocza 1 (WG 1) Klasyfikacja
– Grupa Robocza 5 (WG 5) Maszyny do budowy
i utrzymania dróg
– Grupa Robocza 6 (WG 6) Ręcznie prowadzone
maszyny i urządzenia
– Grupa Robocza 7 (WG 7) Ręcznie prowadzony
sprzęt do zagęszczania gruntu
– Grupa Robocza 8 (WG 8) Urządzenia do przeróbki
kruszyw.
Wynikiem dotychczasowej działalności Komitetu
jest opublikowanie 19 norm ISO i 1 raportu technicznego z zakresu maszyn do robót drogowych, betonowych, palowych, przenośnych ręcznie prowadzonych
przecinarek z napędem spalinowym, płyt i ubijaków
wibracyjnych oraz ogólnej terminologii dotyczącej maszyn budowlanych. Obecny program pracy obejmuje
4 projekty norm, na różnych etapach zaawansowaFot. 1. B
 etoniarka samochodowa z pompą do betonu
i wysięgnikiem rozdzielczym
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nia. Jedna z nich, dotycząca kruszarek przejezdnych,
jest bliska opublikowania.

Prace sekretariatu ISO/TC 195
W pracy sekretariatu można wyróżnić trzy grupy
zadań:
1. Prace organizacyjno-techniczne związane z bieżącą działalnością Komitetu, które obejmują:
– koordynację projektów norm opracowywanych
przez grupy robocze;
– współpracę z komitetami technicznymi ISO
i CEN (ISO/TC 43, 96, 108, 118, 127, 176,
199, 214 oraz CEN/TC 53, 151 i 214 i 337);
– współpracę z ISO/CS;
– sprawozdawczość;
– przygotowywanie w kraju posiedzeń WG oraz
posiedzenia plenarnego Komitetu (jeśli któryś z członków nie wystosował zaproszenia do
goszczenia zebrania lub posiedzenia);
– przygotowanie dokumentów na posiedzenie TC;
– umieszczanie na stronie internetowej Komitetu (tzw. LIVELINKU) projektów norm do głosowania i podawanie jego rezultatów.
W 2007 r. odbyło się 17. Plenarne Posiedzenie
Komitetu w Jeju (Republika Korei). Ostatnie posiedzenie zorganizowano w dniach 15–18 kwietnia
2008 r. w Chicago.
2. Udział merytoryczny w opracowaniu norm i ich
końcowej redakcji na poszczególnych etapach.
	 Procedura opracowania norm ISO podzielona jest
na 6 etapów, od zgłoszenia nowej propozycji do
etapu publikacji. Na wszystkich etapach projektów
zbierane są komentarze ekspertów zaopatrzone
w opinię sekretariatu oraz podsumowywane są
wyniki głosowań w celu przesunięcia projektu normy na wyższy etap lub przygotowania poprawionej
wersji na danym etapie.
3. Udział w pracach badawczych niezbędnych do weryfikacji proponowanych metod badań lub przedstawienia własnych propozycji.
W IMBiGS wykonano 6 prac badawczych na rzecz
tworzenia norm ISO dotyczących:
– pomiaru drgań działających na ręce operatora
obsługującego wibratory pogrążalne do betonu
i przecinarek do betonu z napędem spalinowym
– weryfikacji metody określenia jakości mieszania w betoniarkach wg normy ISO 18650-2;
– weryfikacji metod wyznaczania „średnicy zagęszczania” wibratorów pogrążalnych;
– określenie energii uderzenia ubijaków wibracyjnych do zagęszczania gruntu.
Sprawozdania z tych badań są przedstawiane do
wiadomości członków ISO i służą do opracowania
norm.
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Fot. 2. U
 czestnicy plenarnego posiedzenia Komitetu
ISO/TC 195 w Jeju

Nowe tematy normalizacyjne Komitetu
W celu usystematyzowania prac normalizacyjnych
dotyczących wymienionych grup maszyn opracowano
na początku istnienia TC klasyfikację ogólną oraz terminologię maszyn budowlanych. Są to dwa podstawowe dokumenty:
– Raport Techniczny ISO/TR 12603:1996 dotyczący klasyfikacji maszyn budowlanych;
– Norma ISO 11375:1998 dotycząca nazewnictwa
(terminy i definicje) maszyn z zakresu naszego komitetu.
Po przygotowaniu tych dokumentów przystąpiono
do opracowania norm poszczególnych grup maszyn.
Zgodnie z zalecaną w ISO „piramidalną sekwencją opracowania norm” (terminologia i charakterystyki techniczne – metody badań – bezpieczeństwo -- ochrona środowiska) nasze prace dotyczą
w większości pierwszego szczebla piramidy, tj. norm
terminologicznych i charakterystyk technicznych.
Ujednolicenie nazewnictwa ułatwia porozumienie
pomiędzy producentami, handlowcami i użytkownikami maszyn oraz stanowi podstawę dalszych prac
normalizacyjnych.
Normy bezpieczeństwa i metod badań maszyn
stanowią dotychczas niewielki procent prac Komitetu (ok. 20%). Dotyczą one głównie mniejszych
maszyn, jak: wibratory pogrążalne i przyczepne do
betonu, ręczne przecinarki z napędem spalinowym
do materiałów budowlanych, betoniarki i ubijaki wibracyjne.
Nowe tematy prac normalizacyjnych są proponowane przez członków czynnych komitetu (P) w zależności od potrzeb. Po przyjęciu nowego tematu w drodze głosowania, tworzona jest nowa grupa robocza
w celu przygotowania normy. W najbliższej przyszłości
ważnym zadaniem dla Komitetu będzie podjęcie prac
nad adaptacją Norm Europejskich (EN) odnoszących
się do bezpieczeństwa maszyn budowlanych jako
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Fot. 3. Układarka do nawierzchni asfaltowych

Fot. 4. Frezarka do nawierzchni drogowych

norm ISO (zgodnie z Porozumieniem Wiedeńskim).
Drugim zadaniem jest rozpoczęcie prac normalizacyjnych dotyczących maszyn nieobjętych dotychczas
normalizacją międzynarodową. Mam na myśli: rusztowania, sprzęt do robót wykończeniowych, instalacyjnych itp.

 orzyści dla Instytutu
K
z prowadzenia sekretariatu
Komitetu ISO/TC 195
1. Dostęp do informacji o asortymencie, nowych kierunkach rozwoju i wymaganiach dla maszyn budowlanych. Bliska współpraca i udział ekspertów
z IMBiGS w pracach organów roboczych, takich
jak:
– ISO/TC 127 Maszyny do robót ziemnych
–	CEN/TC 151 Maszyny i urządzenia budowlane
do produkcji materiałów budowlanych – Bezpieczeństwo
–	CEN/TC 53 Tymczasowe urządzenia stosowane
na placu budowy (rusztowania i deskowania).
Umożliwia to Instytutowi uzyskiwanie najświeższych informacji nt. prac normalizacyjnych i wpły10

wanie na treść tworzonych norm oraz dostęp do
dokumentów normalizacyjnych, opracowywanych
w komitetach ISO i CEN, tematycznie zbliżonych
do ISO/TC 195.
2. Udział w normalizacji międzynarodowej.
Prowadząc sekretariat Instytut wnosi, w imieniu
krajowych podmiotów z tej dziedziny, wkład w normalizację międzynarodową i ma wpływ na treść
norm. Opracowane w Komitecie Normy Międzynarodowe obejmują ujednolicone nazewnictwo, zunifikowane wymagania bezpieczeństwa i metody
badań maszyn, ułatwiają międzynarodową wymianę towarową.
Obecnie na ogólną liczbę ponad tysiąca komitetów technicznych i podkomitetów technicznych
ISO, Polska prowadzi pięć takich organów roboczych, co stanowi ok. 0,5 % ogółu prac ISO.
W komitecie ISO/TC 195 IMBiGS zaproponował i przewodził opracowaniu 3 norm (ISO
11886:2002 dotyczącej maszyn do robót palowych, ISO 11375:1998 dotyczącej nazewnictwa
maszyn budowlanych, ISO 22242:2005 dotyczącej maszyn do robot drogowych) i jednego raportu
technicznego ISO/TR 12603:1996).
3. Nowe tematy badawcze wynikające z prac komitetów ISO.
W działalności normalizacyjnej często konieczna
jest realizacja tematów badawczych dotyczących
nowych badań lub poprawy bezpieczeństwa maszyn. Z tego względu prowadzenie prac normalizacyjnych można uznać za wartościowe źródło tematów badawczych.
Obecnie produkcja maszyn budowlanych w Polsce znacząco spadła. Jednak należy przypuszczać, że w wyniku rozwoju gospodarczego będzie się ona rozwijać i korzyści z uczestnictwa
w międzynarodowej działalności normalizacyjnej
staną się w większym stopniu wykorzystywane
przez krajowych producentów. Ważne jest więc
dalsze wspieranie i utrzymanie naszej pozycji
w normalizacji międzynarodowej. Nie można zapominać, że łatwo ją stracić na korzyść potentatów przemysłowych, którzy chętnie przejęliby
prowadzenie tego sekretariatu. Prowadząc sekretariat ISO/TC 195 i uczestnicząc w pracach
normalizacyjnych, strona polska uzyskała doświadczenie i zdobyła uznanie międzynarodowe.
Nasz dorobek i pozycja w tej dziedzinie są powszechnie akceptowane.
Mgr inż. Adam Rozbiewski
jest pracownikiem Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
oraz sekretarzem Komitetu Technicznego
ISO/TC 195 „Maszyny i urządzenia budowlane”.
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