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►  Definicje popiołów w normach produktowych 

►  Status wybranych zharmonizowanych norm produktowych 

 (cement, wapno, popiół lotny, kruszywa, ..) 

►  Status wybranych norm niezharmonizowanych 

 (roboty ziemne, ..) 

►  Status norm na badania (TC 351) 

► Bieżące działania w TC CEN 

 (TC 154/WG12; TC 396/WG7) 

► Zagadnienia nadchodzące 

 (EN 450-1; EN 14227-4; ... ) 
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ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 

IEC – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna 

ITU – Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna 

CEN  –  Europejski Komitet Normalizacyjny 

CENELEC –  Europejski Komitet Normalizacji 

                         Elektrotechnicznej 

ETSI  –  Europejski Instytut Norm 

                         Telekomunikacyjnych 

NSBs  – Krajowe Ciała Normalizacyjne 

WTO   – Światowa Organizacja Handlu 

EC      –  Komisja Europejska 

EFTA  –  Europejskie Stowarzyszenie  

               Wolnego Handlu  

Wprowadzenie 
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Członkowie CEN 

Europejski Komitet Normalizacyjny 

Wprowadzenie 
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Normy Europejskie 

Zharmonizowane  Niezharmonizowane  

Normy krajowe 

Wytyczne i specyfikacje 

Europejska 

aprobata 

techniczna   

Krajowa aprobata 

techniczna   

Branżowe porozumienia ws jakości 

Wprowadzenie 
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Normy produktowe  Normy aplikacyjne  

Szczegółowe informacje o wyrobie 

i jego zamierzonym zastosowaniu 

  Zakres 

  Powołania normatywne  

  Specyfikacje 

   - chemiczne 

   - fizyczne 

   - pozostałe 

   - Informacje na życzenie 

  Pakowanie i etykietowanie 

  Kryteria poboru próbek 

Szczegółowa informacja  

o sposobie stosowania wyrobu  

w różnych aplikacjach (np. EN 206, 

z regulacjami o sposobie 

wytwarzania betonu z cementu, 

kruszyw, dodatków, domieszek  

i wody dla różnych klas 

ekspozycji; minimalna zawartość 

cementu oraz ustalony wskaźnik 

w/c.  

Dodatkowe normy krajowe lub dokumenty wytycznych  

dla regulacji nie ujętych w normach EN 

Wprowadzenie 
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Wybrane normy produktowe i aplikacyjne 

► EN 197-1  Cement   

►   EN 450   Popiół lotny do betonu 

►  prEN 13282  Hydrauliczne spoiwo drogowe  

►  prEN 14227  Mieszanki spajane hydraulicznie 

► EN 12620  Kruszywa do betonu 

►  EN 13055 Kruszywa lekkie 

► EN 13242 Kruszywa do asfaltu 

 

 

Wybrane normy do stosowania popiołów  

► EN 206  Beton 

…… wyroby betonowe, materiały budowlane drogowe  

 

Wprowadzenie 

 

Normy 

produktowe 

Normy 

aplikacyjne 
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EN - nr tytuł 
popiół 

krzemianowy  
popiół wapniowy  

197-1 cement X X 

450-1 Popiół lotny do betonu X 

13282-1, -2 
Hydrauliczne  

spoiwa drogowe  
X (ref. 197-1) X (ref. 197-1) 

14227-4 
Mieszanki spajane 

hydraulicznie 
X X 

Treść norm 

Definicje 

Wymagania (identyfikacja, 

reaktywność, stałość objętości, ....) 

Definicje popiołów w normach produktowych 
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Definicja popiołu lotnego wg EN 197-1 

Popiół lotny (V,W) 

Ogólnie 

(1) Popiół lotny uzyskuje się poprzez wytrącenie elektrostatyczne 

lub mechaniczne pyłowych cząsteczek z gazów odlotowych  

z palenisk opalanych miałem węglowym.  ….. 

  

(2)  Popiół lotny może mieć naturę krzemianową lub wapniową.  

Ten pierwszy ma właściwości pucolanowe, ten drugi posiada 

dodatkowo właściwości hydrauliczne. Definicje popiołów  

w normach produktowych. ….. 

Definicje popiołów w normach produktowych 
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Definicja popiołu lotnego wg EN 197-1 

Popiół lotny (V,W) 

Popiół lotny krzemianowy (V) 

- jest drobnym proszkiem o przeważnie kulistych cząsteczkach 

posiadającym własności pucolanowe 

- zasadniczo składa się z reaktywnego dwutlenku krzemu (SiO2) 

oraz tlenku glinu (Al2O3) 

- udział reaktywnego tlenku wapnia (CaO) powinien wynosić 

poniżej  10 % wagowo 

- zawartość reaktywnego dwutlenku krzemu nie powinna być 

niższa od 25 % wagowo  

Definicje popiołów w normach produktowych 
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Popiół lotny (V,W) 

Wapniowy popiół lotny (W; W1/W2) 

- jest drobnym proszkiem posiadającym własności hydrauliczne 

i/lub pucolanowe 

- składa się zasadniczo z tlenku wapnia (CaO), reaktywnego 

dwutlenku krzemu (SiO2) oraz tlenku glinu (Al2O3) 

- udział reaktywnego tlenku wapnia (CaO) powinien być nie 

mniejszy od 10 % wagowo 

- popiół lotny zawierający pomiędzy 10,0 a 15,0 % wagowo 

reaktywnego tlenku wapnia powinien zawierać nie mniej niż  

25,0 % wagowo reaktywnego dwutlenku krzemu (W1) 

- popiół lotny z > 15 % wagowo reaktywnego dwutlenku wapnia 

powinien posiadać wytrzymałość na ściskanie co najmniej  

10 MPa po 28 dniach przy badaniu zgodnie z EN 196-1 (W2)  

Definicja popiołu lotnego wg EN 197-1 

Definicje popiołów w normach produktowych 
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1) CaOreaktywne   = całkowite CaO pomniejszony o frakcje wyliczone jako CaCO3 oraz CaSO4  
2) CaOwolne      = ilość do 2,5 % wagowo, dopuszczana przy uzyskaniu stałości objętości  (zob. 5)) 
3) SiO2rektywna    = frakcja SiO2 która jest rozpuszczalna po przemyciu HCl oraz wrzącym roztworem KOH 
4) zaprawy ze zmielonym popiołem lotnym jako spoiwem, ilość frakcji < 40µm pomiędzy 10 a 30 % wagowo 
5)  mieszanina 30 % wagowo mielonego popiołu lotnego 70 % wagowo cementu 

Wymagania dla lotnego popiołu krzemianowego i wapniowego w EN 197-1 

Definicje popiołów w normach produktowych 

 

Parametr  

Popiół lotny 

krzemianowy 

V 

Popiół lotny wapniowy 

W1 W2 

Reaktywny tlenek wapnia 1) ≤ 10% wagowo 10-15% wagowo ≥ 15% wagowo 

Wolny tlenek wapnia ≤ 1% wagowo2) 

Reaktywny dwutlenek krzemu ≥25% wagowo ≥25% wagowo 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 d4) - - ≥10 N/mm2 

Stałość objętości5) - - ≤10 mm 

Strata prażenia 

0 do 5% wagowo 

do 7% wagowo 

do 9% wagowo 
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Definicja popiołu lotnego wg EN 450-1 

Popiół lotny 

- jest drobnym proszkiem o głównie kulistych, szklistych cząsteczkach, 

uzyskiwanym ze spalania sproszkowanego węgla, z udziałem lub bez 

materiałów współ-spalanych, posiadającym właściwości pucolanowe  

i składającym się zasadniczo z  SiO2 oraz Al2O3  
 

popiół lotny uzyskuje się poprzez wytrącanie elektrostatyczne lub 

mechaniczne pyłowych cząsteczek z gazów odlotowych z elektrowni.  
 

popiół lotny może być przetwarzany, na przykład poprzez przesiewanie, 

dobór, suszenie, mieszanie, mielenie lub redukcję zawartości węgla, 

bądź poprzez połączenie tych procesów, w odpowiednich instalacjach 

wytwórczych. Taki przetworzony popiół lotny może składać się  

z popiołów lotnych z różnych źródeł, z których każde spełnia definicję 

podaną w niniejszym ustępie.   

Definicje popiołów w normach produktowych 
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5.1 Składniki główne 

- składniki zgodne z ustępem 5 normy EN 197-1: 2000 

 - klinkier cementu portlandzkiego (k); 

 - granulowany żużel wielkopiecowy (S); 

 - materiały pucolanowe: naturalne pucolany (P) oraz naturalne 

                 pucolany kalcynowane (Q); 

 - popiół lotny: popiół lotny krzemianowy (V) i popiół lotny  

                 wapniowy (W); 

 - łupek palony (T);  

 - wapień (L); 

- wapno CL oraz NHL zgodne z EN 459-1; wapno CL może być wapnem  

  palonym (CL-Q) lub wapnem hydratyzowanym (CL-S) 

- niegaszony lotny popiół wapniowy (Wa), zawierający co najmniej 15 % 

  reaktywnego tlenku (CaO), do stosowania jedynie jako składnik  

  hydraulicznych spoiw drogowych klas 5 oraz 12,5 

Definicja popiołu lotnego krzemianowego i wapniowego  

w EN 13282-1, -2 

Definicje popiołów w normach produktowych 

 



15 UPS meeting on 28th February 2018, web presentation 

5.1 Składniki główne 

- składniki zgodne z ustępem 5 EN 197-1: 2000 

 - klinkier cementu portlandzkiego (k); 

 - granulowany żużel wielkopiecowy (S); 

 - materiały pucolanowe: naturalne pucolany (P) oraz naturalne 

                pucolany kalcynowane (Q); 

 - popiół lotny: krzemianowy popiół lotny (V) oraz wapniowy  

                popiół lotny (W), za wyjątkiem użycia jako składnika 

                hydraulicznych spoiw drogowych klas 5; 12,5; 22,5  

                straty prażenia popiołu lotnego nie powinny przekraczać 10 % 

                dla klas N1, N2 oraz N3; 

 - łupek palony (T);  

 - wapień (L, LL); 

- wapno CL oraz NHL zgodne z EN 459-1; wapno CL może być albo wapnem 

  palonym (CL-Q), albo wapnem hydratyzowanym (CL-S) 

Definicja popiołu lotnego krzemianowego i wapniowego  

w EN 13282-1, -2 

Definicje popiołów w normach produktowych 
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- popiół lotny krzemianowy z cyrkulacyjnego złoża fluidalnego (Va) powstający 

  ze spalania węgla, o następującej charakterystyce: 

 - (SiO2) + (Al2O3) + (Fe2O3) ≥ 70 % 

 - wolne wapno < 2 % 

 - krzemionka reaktywna ≥ 20 % 

 - SO3 < 6 % 

 - strata prażenia ≤ 10 % 

 - przechodzi przez sito 45 µm > 75 % 

- niegaszony wapniowy popiół lotny (Wa) zawierający co najmniej 15 % 

  reaktywnego tlenku (CaO), do stosowania wyłącznie jako składnik normalnie 

  twardniejących hydraulicznych spoiw drogowych klas N1 oraz N2. 

- żużel krystaliczny z zasadowego konwertera tlenowego (Sb) powstający  

  z przemiany surówki hutniczej w stal w procesie obróbki tlenowej, zgodny  

  z następującą charakterystyką: 

 - CaO całkowite > 40 % 

 - (SiO2) + (Al2O3) + (Fe2O3) ≥ 40 % 

 - MgO < 9 % 

 - wolne wapno od 7 do 15 % (wg EN 459-2) 

 - SO3 < 0,3 % 

 - stałość wymiarów żużla z zasadowego konwertera  

                 tlenowego (miałkość wg Blaine > 2000 cm²/g)  

                 < 30 mm (wg EN 196-3) 

Definicje popiołów w normach produktowych 
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3.2 popiół lotny krzemianowy (popiół lotny krzemianowo-glinowy) 

 

popiół lotny, którego zasadniczymi składnikami chemicznymi są tlenki krzemu, 

glinu i żelaza, wyrażone jako SiO2, Al2O3 oraz Fe2O3 i posiadający 

właściwości pucolanowe. 

3.3 popiół lotny wapniowy (popiół lotny siarkowo-wapniowy) 

 

popiół lotny, którego zasadniczymi składnikami chemicznymi są tlenki krzemu, 

glinu i wapnia oraz siarczany, wyrażone jako SiO2, Al2O3, CaO oraz SO3,  

i posiadujący właściwości hydrauliczne i pucolanowe. 

Definicja popiołu lotnego krzemianowego i wapniowego  

w EN 14227-4 Popiół lotny dla mieszanek spajanych  

hydraulicznie 

Definicje popiołów w normach produktowych 
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Wymagania dla popiołu lotnego krzemianowego i wapniowego 

w EN 14227-4 - Popiół lotny do mieszanek spajanych 

hydraulicznie 

 

 

Definicje popiołów w normach produktowych 

 

parametr krzemianowy wapniowy 

rozmiar cząsteczki 
90 µm ≥ 70% przechodzi 

45 µm ≥ 40% przechodzi 

315 µm ≥ 95% przechodzi 

90 µm ≥ 60% przechodzi 

strata prażenia maks. 10% wagowo - 

SO3 maks. 4% wagowo - 

CaOwolne / stałość objętości < 1% wagowo* - 

zawartość wody < 1% wagowo < 1% wagowo 

aktywność pucolanowa 

aktywność hydrauliczna 
wymaga  zadeklarowania wymaga  zadeklarowania 

reaktywne CaO >5% wagowo 
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Od lipca 2013 roku Rozporządzenie o wyrobach budowlanych CPR  

(UE 305/2011) zastępuje całkowicie Dyrektywę o wyrobach budowlanych 

(89/106/EWG).  

 

Cele tego Rozporządzenia są takie same jak Dyrektywy o wyrobach 

budowlanych (CPD):  

 

wspierać swobodny przepływ i stosowanie wyrobów budowlanych  

na rynku wewnętrznym!  

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 
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Rozporządzenie skupia się m.in. na:   Wymaganiach podstawowe 

dla „Robót budowlanych dla ekonomicznie rozsądnej żywotności 

użytecznej” 

  

Podlega 

rozszerzonym 

mandatom  

dla norm 

produktowych 

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 

 

1. Odporność mechaniczna i stabilność 

2. Bezpieczeństwo w przypadku pożaru 

3. Higiena, zdrowie oraz środowisko 

4. Bezpieczeństwo i dostępność podczas użytkowania 

5. Ochrona przed hałasem 

6. Oszczędność energii oraz zatrzymywanie ciepła 

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 
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Podsumowanie (przedstawione na jednym slajdzie!)  

 Wszystkie normy muszą zostać znowelizowane w celu spełnienia 

wymogów Rozporządzenia o wyrobach budowlanych 

 Dwa powody opóźnień: aspekty techniczne i formalne    

 Następstwa: 

- aspekty formalne: znowelizowane normy przeszły Głosowanie 

  Formalne, lecz nie są zgodne z Rozporządzeniem 

- aspekty techniczne: normy wymagające wprowadzenia nowych klas  

  są opóźnione z powodu nieobjęcia mandatem (co na koniec jest 

  również kwestią formalną!)  

       skutek: nieopublikowane w dzienniku urzędowym (OJEU) lub odłożone  

  
Dobre wieści: można dalej stosować poprzednie normy!  

 
LECZ 

Trzeba działać, zanim KE dokona tego zamiast CEN  

(np. PWO3 – VOC)!!! 

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 

 



22 UPS meeting on 28th February 2018, web presentation 

EN 197-1 Cement  

 musiała zostać znowelizowana pod kątem potrzeb CPR  

 

 Główną zmianą w wersji znowelizowanej jest wprowadzenie 

niskoklinkierowych cementów tercjarnych.  

Normalizacja tych cementów opiera się na pracy TC 51 datującej się na rok 

2006, dotyczącej możliwości normalizacji nowych cementów wytwarzanych 

z tradycyjnych materiałów składowych i metod wytwarzania, lecz w oparciu 

o składy graniczne wykraczające poza granice określane jak dotąd  

w EN 197-1. 

 

 Norma jest gotowa, lecz Głosowanie Formalne najprawdopodobniej nie 

dałoby pozytywnego wyniku i/lub norma najprawdopodobniej nie zostałaby 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) 

 

 Powodem tego jest będący w toku mandat M 114 

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 

 



23 UPS meeting on 28th February 2018, web presentation 

 EN 459-1:2015-04: Wapno i wapno hydrauliczne 

- norma została znowelizowana uwzględniając wymogi CPR, lecz 

  opublikowano ją z szablonem dla Załącznika ZA, który nie odpowiada 

  ostatniej wersji Załącznika ZA 

- norma nie została opublikowana w OJEU, przy znakowaniu znakiem CE 

  należy przywoływać normę EN 459-1:2010-09. 

 

 EN 459-2: 2010-09; Procedury badań 

- norma podlega 5-letniej nowelizacji  

- praca odłożona z powodu nowych badań międzylaboratoryjnych dla oceny 

  procedur badań opisanych w normie, w porównaniu z procedurami badań 

  stosowanymi w codziennych rutynowych badaniach.  

 

 EN 459-3:2015-04: Ocena zgodności 

- norma wymagała nowelizacji dla uzyskania wersji zgodnej z CPR 

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 
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► EN 13282-1: Skład, specyfikacja oraz 

kryteria zgodności szybko twardniejących spoiw drogowych. 

 Są to spoiwa oparte na cemencie, spełniające wymagania  

znane już z prEN13282.         

 

►  prEN 13282-2: Skład, specyfikacja oraz kryteria zgodności normalnie 

twardniejących spoiw drogowych. Te spoiwa mają niższe zawartości cementu, 

wytrzymałość na ściskanie wymaga sprawdzenia  

po 56 dniach (część 1 po 28 dniach).  

 Wdrożono procedurę gaszenia w celu zagwarantowania,  

że również mieszanki bogate w wapno mogą być oceniane 

w laboratorium. Również popiół fluidalny o określonym  

składzie może być używany jako składnik główny HSD.                            

 

►  EN 13282-3: Ocena zgodności 

Opublikowana 

wdrażana  

od 1.11.2014 r. 

Opublikowana 

wdrażana  

od 1.11.2014 r. 

Znowelizowana i po 

pozytywnym GF,  

lecz nieopublikowana  

w OJEU z uwagi  

na deklarację składu, 

której nie ma  

w mandacie 

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 
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EN 12620  kruszywa do betonu 

EN 13043  kruszywa do mieszanek bitumicznych i utrwaleń powierzchniowych...  

EN 13139  kruszywa do zapraw 

EN 13242  kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

Status  - wszystkie normy zostały już znowelizowane w 2013 r.  

  lecz nie zostały opublikowane w OJEU lub w wykazach  

  krajowych z powodów formalnych i dlatego nie mogły być 

  stosowane.  

 

 - wszystkie normy są ponownie znowelizowane i gotowe do 

  rozpoczęcia Głosowania Formalnego. Publikacja jest 

  prawdopodobna, choć niektóre z wymagań podstawowych CPR 

  nie są uwzględnione (PWO3)  

  

Normy na kruszywa 

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 
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Wyjątek z Tabeli A.1 w znowelizowanych normach kruszywowych 

Załączniki A norm dotyczące surowców  

Dlaczego te normy są ważne?  

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 

 

Nr Źródło Podnr Konkretny materiał 
Historia 

użytkowania 

Specjalne 

wymaganie 

w normie 

Dodatkowe 

wymaganie 

w normie 

 

C 

 

Energetyka 

węglowa 

C1 Popiół lotny z węgla Tak  Nie Tak  

C2 
Popiół lotny ze spalania 

fluidalnego (FBCFA) 
Tak  Nie Nie 

C3 Żużel kotłowy Tak  Nie Tak  

C4 Popiół denny z węgla Tak  Nie Tak  

C5 
Popiół denny ze spalania 

fluidalnego (FBCBA) 
Tak  Nie Nie 

… W wersji końcowej 

usunięto kolumny 

… 
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EN 13285 kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

Status - normy zostały już znowelizowane w 2013r. lecz nie zostały 

  opublikowane w OJEU lub w wykazach krajowych z powodów 

  formalnych i dlatego nie mogły być stosowane.  

 

 - norma została ponownie znowelizowana i jest gotowa do 

  rozpoczęcia Głosowania Formalnego. Publikacja jest 

  prawdopodobna, choć niektóre z wymagań podstawowych CPR 

  nie są uwzględnione (PWO3)  

 

 - zamiarem było uczynienie z niej zharmonizowanej normy  

  produktowej (wymagającej kontroli własnej i trzeciej strony!).  

  Jednakże TC 227 zdecydował o ponownym opublikowaniu 

  znowelizowanej wersji jako niezharmonizowanej, by pozwolić 

  na szybkie jej opublikowanie. 

Normy na kruszywa 

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 
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EN 13055 dla kruszyw lekkich 

  
EN 13055- Część 1:  „Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i rzadkich zapraw” 

oraz EN 13055-2 Kruszywa lekkie - Część 2:  Kruszywa lekkie do mieszanek 

bitumicznych i utrwaleń powierzchniowych oraz do zastosowań związanych  

i niezwiązanych” zostały zgodnie z decyzją TC 154 połączone w jedną normę.  

Nowa norma EN 13055 będzie zatytułowana „Kruszywa lekkie do betonu, 

zapraw, rzadkich zapraw, mieszanek bitumicznych, utrwaleń powierzchniowych 

oraz do zastosowań związanych i niezwiązanych”. 

 

Norma jest dostępna, lecz nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

 

Uwaga:  Wdrożono nową procedurę określania gęstości opartą na poprzedniej 

 procedurze BVK (parametry dopasowano tak, by były miarodajne 

 również dla pozostałych kruszyw lekkich 

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 
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 część 10: cementem  

 część 11: wapnem  

 część 11: żużlem 

 część 11: hydraulicznymi spoiwami drogowymi  

 część 11: popiołem lotnym.  

W maju 2012 r. rozpoczęto nowelizację prEN 14227  

dot. „ulepszania gruntu” 

 prEN 14227-15 dla „gruntów stabilizowanych hydraulicznie”.  

 
 opublikowana 

 
Status:  

 Norma może zostać ujęta w nowej normie o ulepszaniu gruntu, 

przygotowywanej przez TC 396: prEN16907-4: ulepszanie gruntu 

wapnem i/lub spoiwami hydraulicznymi (GF rozpoczęte niedawno 

razem z wszystkimi pozostałymi normami 16907-) 

 

Uwaga:  

Status wybranych zharmonizowanych  

norm produktowych 

 

W myśl wymagań podstawowych CEN, normy te scalono w jedną część  

i opublikowano jako:  
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ECOBA  nie jest obserwatorem w TC 396, lecz jest powiązana z nim  

za pośrednictwem komitetów krajowych.  

TC 396 ustanowiono do zajmowania się normami niezharmonizowanymi  

dla obszaru robót ziemnych. Przygotował 6 norm, które wszystkie przeszły 

etap zapytań i zostaną wysłane do głosowania formalnego wiosną 2018 r.  

 

FprEN 16907; Część 1 Zasady i reguły ogólne 

FprEN 16907; Część 2 Klasyfikacja materiałów 

FprEN 16907; Part 3 Procedury budowlane 

FprEN 16907; Część 4 Ulepszanie gruntu wapnem i/lub spoiwami hydraulicznymi 

FprEN 16907; Część 5 Kontrola jakości 

FprEN 16907; Część 6 Rekultywacja terenów 

 

Głosowanie formalne rozpoczęło się niedawno!  

Status wybranych norm niezharmonizowanych 
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Odpowiedzialny:  CEN TC 351 dla „Wyrobów budowlanych:  

      Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych” 

 

Zadanie:  Opracowanie metod badań dot. uwalniania do powietrza  

w budynkach oraz do gleby i gruntu.  

Status:  Normy dotyczące uwalniania do powietrza w budynkach oraz 

emisji do gleby i gruntu przez materiały związane są 

opublikowane jako projekty norm.  

 Norma dotycząca uwalniania do gleby i gruntu przez materiały 

niezwiązane była przedmiotem ostrych dyskusji, ponieważ 

Komisja uzna tylko jedną zdefiniowaną procedurę badania.  

Ostatecznie znaleziono kompromis uznany przez wszystkie 

strony.  

PWO3 „Higiena, zdrowie i środowisko”  

Status norm dotyczących badań (TC 351) 
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Zestaw proponowanej normy dla badania 

wymywalności do gleby i gruntu 

DSLT  
(Badanie wymywalności w zbiorniku) 

Próba perkolacji z przepływem w górę 

Standtest (Labor)

Eluent

Prüfkörper 

(a = 100 mm)

S0, J

Standtest (Labor)

Eluent

Prüfkörper 

(a = 100 mm)

S0, J

Ergebnis, z. B.: 

Et = 56 days  

= XX mg/m²  

für Nickel 

TC 351 – Normalizacja pozioma 

 

PWO3 „Higiena, zdrowie i środowisko”  

Status norm dotyczących badań (TC 351) 
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CEN/T…16637-1, 16637-2 oraz 16637-3  

Status norm dotyczących badań (TC 351) 

 

nie publiczne 

publikacja 

publikacja 

CEN/TC 351/WG1 – Harmonogram dla norm  

na badania/specyfikacji 

 
Projekt specyfikacji technicznej zatwierdzony  

do walidacji 

3 Specyfikacje Techniczne 

(Wytyczne, badanie w zbiorniku, próba perkolacji) 

3 Normy EN 

(Wytyczne, badanie w zbiorniku, próba perkolacji) 

Walidacja krok 1 

„Krzepkość” 

Walidacja krok 2 
„Badanie 

międzylaboratoryjne” 
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 TS 003510014 „Wyroby budowlane – Ocena uwalniania 

substancji niebezpiecznych – Określenie stężeń aktywności 

radu 226, toru 232 i potasu 40 w wyrobach budowlanych,  

przy użyciu gamma spektrometrii” 

– Oparte na właściwej normie holenderskiej NEN 5697  

 

 TR 00351020 “Wyroby budowlane: Ocena uwalniania 

substancji niebezpiecznych – promieniowanie z wyrobów 

budowlanych – Ocena dawki wyemitowanego promieniowania 

gamma” 

– Uwzględniając regulacje MS, EC RP 112, Dyrektywę BSS 

.... 

 

CEN TC 351/WG3 Promieniowanie z wyrobów budowlanych:   

Status norm dotyczących badań (TC 351) 
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W dniu 30 czerwca poinformowano o najważniejszym wyniku spotkań 

TC, a szczególnie o trwającej dyskusji w TC 154 nad przeniesieniem 

wykazu materiałów źródłowych z Załącznika A i B wszystkich norm 

kruszywowych do TS CEN.  

 

Propozycja oparta jest na dyskusji z KE, która nie chce opublikować 

znormalizowanych i ostatecznie uzgodnionych norm, gdyż wykaz 

materiałó źródłowych jest zbyt szeroki w odniesieniu do zakresu.  

TC 154 zgodził się na to przeniesienie, aby pozwolić na publikację 

znowelizowanych norm w dzienniku urzędowym.  

 

TC 154/WG12 ds kruszyw wtórnych otrzymała polecenie przygotowania 

specyfikacji technicznej.  

 

WG12 spotkała się 15 stycznia 2018r. i przedyskutowała pierwszy 

projekt stanowiący wierną kopię informacji zawartych w Załącznikach 

A/B norm kruszywowych.   

 

Działania bieżące – TC 154 / WG 12 
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Działania bieżące – TC 154 / WG 12 

 
Materiały źródłowe uwzględnione przy opracowywaniu norm 

kruszywowych przez TC 154 

 

Zadaniem niniejszej Specyfikacji Technicznej (TS) jest informowanie 

użytkowników o surowcach uwzględnionych przy opracowywaniu norm 

kruszywowych EN 12620, 13043, 13139, 13242, 13383, 13450  

oraz normy na Kruszywa lekkie 13055. 

…. 

W niniejszej TS zawarto jedynie materiały źródłowe mające historię stosowania 

w jednym lub więcej krajów członkowskich. Dla niektórych źródeł historia 

stosowania ogranicza się jedynie do zakresu jednej lub kilku norm 

opracowywanych przez TC 154. Niniejsza TS określa również materiał 

źródłowy z historią stosowania w zakresie jedynie którejś szczególnej normy 

TC 154. 

Znowelizowana wersja projektu TR zostanie przekazana, kiedy będzie już 

dostępna! 



37 UPS meeting on 28th February 2018, web presentation 

W lutym 2017r. TG 3 została rozwiązana i ustanowiono nową grupę roboczą 

(WG7) dla kontynuowania prac nad „Stosowaniem w pracach ziemnych 

materiałów wtórnych wytworzonych i pochodzących z recyklingu”.  

 

Grupa zestawi doświadczenia istniejące w krajach członkowskich w postaci 

sprawozdania o statusie, który zostanie opublikowany jako CEN TR  

w kolejnej numeracji dla pozostałych norm aplikacyjnych.  

 

W pierwszym kroku grupa przygotowała ankietę o doświadczeniach  

i regulacjach krajowych w zakresie użytkowania materiałów wtórnych  

w krajach członkowskich. Wykaz materiałów jest zbliżony do wykazu 

materiałów źródłowych w załączniku A norm kruszywowych 

Objęte zostaną doświadczenia w Austrii, Republice Czeskiej, Finlandii, 

Francji, Niemczech i Norwegii. Grupa poszukuje również doświadczeń  

z innych krajów. Złożono propozycję o sprawdzeniu u specjalistów w TC 

154/WG12. 

  

Członków ECOBA prosi się o propozycje ... 

 

Działania bieżące – TC 396/WG7 
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Działania bieżące – TC 396/WG7 

 

Tabele dla ankiet krajowych 
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Podczas ostatniego spotkania TC 104 23/24 maja w Berlinie, CEN TC 104 

/ WG 4 zaproponowała rozpoczęcie nowelizacji EN 450-1 dla popiołu 

lotnego w betonie oraz również EN 450-2 dla oceny zgodności.  

 

Sprawozdanie WG 4 zawierało również opcje wdrożenia wymagań PWO3. 

Jednakże TC 104 nie mógł zdecydować o rozpoczęciu nowelizacji, gdyż 

mandat M 128 jest zbyt niejednoznaczny i z powodu niejednoznacznych 

mandatów szereg norm już oczekuje na publikację.  

 

TC 104 popiera propozycję kategorii wymagań komunikowania dla rynku 

w odniesieniu do PWO3 i poproszono WG 4 o przygotowanie tekstu 

noweli EN 450-1 oraz EN 450-2, celem przyspieszenia procesu 

nowelizacji, kiedy zostanie już otwarty Temat Pracy dla tej nowelizacji.  

Zagadnienia nadchodzące – EN 450-1 
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EN 450-1: nowelizacja 5-letnia   

Zagadnienia nadchodzące – EN 450-1 
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CEN TC 104?WG 4 przygotowała propozycję wdrożenia PWO3  

w EN 450-1 w oparciu o kategorie  

 

Kategoria = zestaw parametrów, procedur badań oraz wartości 

granicznych do uwzględnienia w danym kraju członkowskim.  

 

Propozycję przedstawiono i objaśniono we wszystkich TC 

produktowych oraz przedyskutowano ją wnikliwie podczas 

spotkania TC 104 w maju 2017 r., co przyniosło polecenie 

przygotowania zapisów.  

 

Jednakże nowelizacji nie wszczęto z powodu niewłaściwych 

mandatów.   

 

Zagadnienia nadchodzące – EN 450-1 
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Zagadnienia nadchodzące – EN 450-1 

 

lub według kategorii  

Następstwa „wartości deklarowanych” w przeciwieństwie do „klas/kategorii” w Deklaracji właściwości 

użytkowych” oraz oznakowaniu znakiem CE – Wyciąg z referatu A. Saraber na EUROCOALASH 2017 

lub 

PWO3 w normach produktowych                wg wartości deklarowanych 
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TC 227/WG4, zajmująca się materiałami związanymi hydraulicznie 

i niezwiązanymi, również poinformowała o nadchodzących  

5-letnich nowelizacjach 14227- części 1 do 5 w roku 2018.  

 

Ponadto zbliża się dyskusja nad normą produktową 14227-4  

dla popiołu lotnego do mieszanek związanych hydraulicznie,  

w odniesieniu do potrzeb harmonizacji i przeniesienia 

odpowiedzialności do TC 51, jak również nad nakładaniem się 

norm TC 396 np. z 14227-15 dla uzdatniania gruntu.  

 

W Niemczech zwierciadlany komitet pracuje nad normą zgodności 

dla systemu 2+ (jak dla wapna) dla wszystkich parametrów, jakie 

podano w 14227-4. Może ona posłużyć do nowelizacji, kiedy WG4 

poprosi TG3/4 o nowelizację 14227-4.  

 

 

Zagadnienia nadchodzące – EN 14227-4 
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 Wszystkie normy produktowe i dotyczące oceny zgodności muszą zostać 

znowelizowane dla spełnienia wymogów Rozporządzenia o wyrobach 

budowlanych CPR. 

 Nowelizacja aspektów formalnych odnosi się głównie do słownictwa CPR 

oraz do Załącznika informacyjnego ZA w normach produktowych oraz do 

kwestii oceny zgodności stałości osiągów we wszystkich normach oceny 

zgodności.  

 Większość z nowelizowanych norm jest opóźniona z powodów formalnych 

(niespełnienia terminologii lub formatu CPR (Załącznik ZA, PWO3)  

lub z powodu zmian technicznych (klas nie objętych mandatem). 

 TC 154 WG 12 przygotowuje TR CEN, który zastąpi poprzednie  

Załączniki A i B w normach kruszywowych. 

 TC 396 WG 7 polecono przygotowanie TR CEN dotyczącego doświadczenia 

istniejącego w krajach członkowskich w zakresie stosowania materiałów 

wtórnych w pracach ziemnych. Brakuje wkładu z Polski!!!  

 CEN TC 104 WG4 rozpoczęła przygotowywać nowelizację EN 450-1 

obejmującą wdrożenie istniejących regulacji środowiskowych.  

Propozycja deklarowania wyników za pomocą kategorii!! 

 

 Wnioski 
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Hans- Joachim Feuerborn 
 

ECOBA - European Coal Combustion Products Association e.V. 

Deilbachtal 173, 45257 Essen, Germany (www.ecoba.org) 
 

E-mail: info@ecoba.org 

 

Dziękuję   

za uwagę!  


