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1. Wprowadzenie

Szybki rozwój krajowej sieci drogowej jest jednym z priorytetów współ-

czesnej gospodarki. Niezbędnym surowcem do budowy dróg są mieszanki 

mineralno-asfaltowe, wykorzystywane do układania nawierzchni drogowej. 

Produkcja tego surowca odbywa się w wytwórniach mas bitumicznych. Duży 

popyt na ten produkt sprawia, że obiekty tego typu coraz liczniej pojawiają się  

w krajobrazie już nie tylko stref  przemysłowych wielkich miast, ale również       

w mniejszych miejscowościach. Szerokie spektrum oddziaływań na tereny są-

siednie otaczarni rodzi wiele konfliktów społecznych i protestów okolicznych 

mieszkańców. Uciążliwości związane są głównie z emisją szkodliwych subs-

tancji, hałasem związanym ze specyfiką produkcji i wykorzystywanym ma-

teriałem (dotyczy to głównie kruszyw skalnych, które do produkcji muszą być 

dowożone, magazynowane, sortowane i transportowane), transportem samo-

chodowym dowożącym na teren zakładu surowce i odbierającym gotowy pro-

dukt, a także w sytuacjach, gdy instalacje powstają w rejonach wiejskich i rolni-

czych, zaburzony zostaje ład przestrzenny tych terenów.

Celem pracy jest przybliżenie procesu technologicznego produkcji mas bi-

tumicznych, aby zidentyfikować najważniejsze zagrożenia z nim związane,        

a także przedstawienie problemu lokalizacji tych instalacji ze szczególnym 

uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, na tle licz-

nych konfliktów społecznych wywołanych powstawaniem i eksploatacją wy-

twórni.

Zakres pracy obejmuje analizę istniejących instalacji do produkcji mas bitu-

micznych biorąc pod uwagę rodzaj stosowanej technologii produkcyjnej, wiel-

kość emisji, uwarunkowania lokalizacyjne oraz potencjalne oddziaływania na 

tereny sąsiednie, w tym obszary z zabudową mieszkaniową i środowisko przy-

rodnicze.

2. Umocowanie prawne budowy i lokalizacji wytwórni mas bi-

tumicznych w Polsce

Na etapie planowania proces inwestycyjny budowy i lokalizacji wytwórni 

mas bitumicznych regulują przepisy ustaw: prawo budowlane [22], o udostępnia-

niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [27], o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz              

o gminach uzdrowiskowych [26], o ochronie przyrody [25], a także inne prze-

pisy szczegółowe wynikające z powyższych wraz z aktami wykonawczymi.

Instalacje do produkcji mas bitumicznych zostały wprost wymienione          

w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko [17] jako: „instalacje do produkcji mas 

bitumicznych” (§3 ust. 1 pkt 22). Zgodnie z powyższym, a także zgodnie               

z przepisami ustawy Prawo budowlane [22] określonymi w art. 29 ust. 3 przed-

sięwzięcie polegające na budowie wytwórni mas bitumicznych wymaga uzyska-

nia decyzji o pozwoleniu na budowę. Niezbędnym załącznikiem do wniosku       

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest projekt budowlany, w którym 

projektant ma obowiązek uwzględnić m.in. ustalenia określone w decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach (art. 20, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo budowla- 

ne [22]). 

Uzyskanie ww. decyzji regulują osobne przepisy ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [27]. W art. 71 oraz 72 

tej ustawy wskazano, że decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest 

wymagana m.in. dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko (art. 71), a także że jej uzyskanie następuje przed uzyska-

niem pozwolenia na budowę (art. 72). Reasumując, dla wytwórni mas bitumicz-

nych jest ona obligatoryjna.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środo-

wisko, do organu właściwego sprawie składa się kartę informacyjną o przedsię-

wzięciu (art. 74, ust. 1, pkt 2), a na podstawie tej dokumentacji może zostać 

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, lub postanowienie o ko-

nieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo-

wisko wraz z ustalonym zakresem raportu [27]. 

Postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-

wisko odbywa się z udziałem społeczeństwa, co wskazane jest w art. 79 ust. 1 

ustawy o udostępnianiu informacji..., a dane właściwe w tym postępowaniu 

umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 2). Społeczeństwo
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jest więc informowane o wszystkich dokumentach właściwych w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko.

W Rozdziale 2 ww. ustawy [27] przedstawiono procedurę udziału społe-

czeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,         

w oznaczonym okresie można zapoznać się z dokumentacją właściwą sprawie, 

w tym z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z jej załącznikami (m.in. z raportem). 

Art. 34 przedstawia szeroki zakres możliwości składania wniosków i uwag do 

ww. dokumentów. Organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnios-

ki, po czym w uzasadnieniu decyzji, podaje informacje o udziale społeczeństwa 

w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 

społeczeństwa (art. 37).

Na etapie planowania inwestycji, istotna jest jej zgodność z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. Gdy przedsięwzięcie będzie reali-

zowane na terenie, dla którego nie ustanowiono miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (art. 4, ust. 2, pkt 2) [24], wydaje się decyzję ustalającą warunki 

zabudowy. Wymagania w tym zakresie zostały wskazane w ustawie Prawo bu-

dowlane [1], gdzie na etapie projektu budowlanego projektant ma obowiązek 

uwzględnić w nim ustalenia określone w decyzji o warunkach zabudowy i za-

gospodarowania terenu (art. 20, ust. 1, pkt 1).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się również 

warunki lokalizacyjne zakładów przemysłowych w odniesieniu do przepisów 

ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [26]. Na obszarze uzdrowiska 

lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref  ochron-

nych, oznaczone literami „A”, „B” i „C”. Opis poszczególnych stref  przedsta-

wiony jest w art. 38. W odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych       

w powyższym artykule wskazane jest:

! na terenie strefy „A” zakazuje się lokalizacji zakładów przemysłowych       

(ust. 1, pkt 1, lit a),

! na terenie strefy „B” zabrania się lokalizacji nowych oraz rozbudowy 

istniejących zakładów przemysłowych (...) (ust. 1, pkt 2, lit. a),
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! na terenie strefy „C” zabrania się lokalizacji nowych, uciążliwych obiektów 

budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysło-

wych (ust. 1, pkt 3, lit. c).

Zasadniczo, w świetle przytoczonych przepisów nie ma możliwości rozwoju 

działalności przemysłowej na terenach objętych ochroną uzdrowiskową.

Lokalizacja zakładów przemysłowych, w tym wytwórni mas bitumicz-    

nych, nie może kolidować również z formami ochrony przyrody określonymi           

w ustawie o ochronie przyrody [25]:

! na terenie parków narodowych i rezerwatów zabrania się budowy lub 

rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych (art. 15, ust. 1, 

pkt 1) – w tym instalacji do produkcji mas bitumicznych; zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane [22] instalacja tego typu, jako instalacja wolnostojąca od-

powiada definicji budowli (art. 3, pkt 3), ta zaś z kolei zalicza się do obiektów 

budowlanych (art. 3, pkt 1),

! na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu 

może być wprowadzony zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (art. 17, ust. 1 pkt 1 oraz art. 24, ust. 1, pkt 2); 

zakaz ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena 

oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego 

wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego i obszaru chronionego 

krajobrazu, dodatkowo na terenach parków krajobrazowych przepis ten do-

tyczy tylko tych przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziały-

wania na środowisko nie jest obowiązkowe.

Analizując wymagania prawne konieczne do spełnienia przez wytwórnie na 

etapie eksploatacji, w myśl przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska [23] 

eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia 

standardów emisyjnych (art. 141, ust. 1), a oddziaływanie instalacji lub urzą-

dzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych 

rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi (art. 141, ust. 2). Biorąc 

powyższe pod uwagę, ustawodawca narzuca użytkownikom instalacji szereg 

obostrzeń, a ich eksploatacja i oddziaływanie na środowisko podlega limitom 

ustanowionym w aktach wykonawczych do ustawy Prawo ochrony środowiska 

oraz w decyzjach administracyjnych, w których organ właściwy określa limity 

emisyjne (zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczeń w ściekach, odpadów) 

dla poszczególnych instalacji.

26

Katarzyna Kordus



Działalność wytwórni mas bitumicznych wiąże się przede wszystkim z emi-

sją zanieczyszczeń do powietrza, a w mniejszym stopniu z wytwarzaniem od-

padów (pochodzących przede wszystkim z ogólnego funkcjonowania zakładu), 

dla których zgodnie z art. 180 [23] wymagane jest uzyskanie pozwolenia. Zakłady 

tego typu zobowiązane są również do nie przekraczania dopuszczalnych norm 

emisji hałasu, których wysokość określona jest w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [18].

3. Przegląd literatury

Narażenie zawodowe pracowników pracujących w budownictwie drogo-

wym zostało szeroko omówione w opracowaniach poświęconych tej gałęzi 

przemysłu. Istnieją teksty przedstawiające oddziaływanie różnych czynników 

zewnętrznych, w tym chemicznych i fizycznych, na pracowników pracujących 

przy układaniu nawierzchni drogowych [13], [7]. Choć samo układanie goto-

wych mieszanek jest odrębnym procesem, zachodzącym po właściwej pro-

dukcji tego materiału w otaczarniach, jego oddziaływanie chemiczne na ludzi            

i środowisko, przez emisję konkretnych związków do atmosfery, jest zbliżone.

Problem emisji i oddziaływań procesów przetwórstwa mas bitumicznych na 

zdrowie pracowników poruszony został także w opracowaniu Centralnego 

Instytutu Ochrony Pracy [15]. Pozycja ta skupia się jedynie na oddziaływaniach 

chemicznych, wskazując i charakteryzując najważniejsze związki chemiczne 

pod kątem toksykologicznym, uwalniane podczas procesów produkcyjnych 

prowadzonych z udziałem mas bitumicznych.

W literaturze istnieją również próby wyznaczenia wskaźników wielkości 

emisji zanieczyszczeń do powietrza z wytwórni mas bitumicznych oparte na 

pomiarach emisji [3]. W publikacji tej przedstawiono wyniki badań emisji 

wybranych substancji zanieczyszczających przeprowadzonych na dziewięciu 

wytwórniach mas bitumicznych. W pozycji tej opracowano wskaźniki wielkości 

emisji, oprócz pomiarów, biorąc pod uwagę wielkość rocznej produkcji danej 

instalacji oraz jej roczny czas pracy. Badano emisję nie tylko węglowodorów       

(i fenolu), ale również produktów spalania paliw, z uwagi na konstrukcję nie-

których otaczarni, z których emisja, zarówno z procesu suszenia, jak i otaczania 

kuszywa, odbywa się wspólnym emitorem.

Ocena zagrożeń zdrowia, jakie niesie ze sobą mieszkanie w pobliżu 

uciążliwych zakładów przemysłowych została szerzej omówiona w publikacji
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czasopisma Medycyna Środowiskowa [1]. Artykuł ten przedstawia amery-

kańską metodę oceny ryzyka zdrowotnego oparciu o rozważania zagrożeń 

zdrowotnych wynikających z narażenia na substancje toksyczne oraz dodatko-

wego ryzyka nowotworowego wynikającego z narażenia na substancje kancero-

genne emitowane do środowiska. W publikacji tej analizowano oddziaływanie 

związków chemicznych emitowanych do atmosfery, na zdrowie mieszkańców, 

narażonych na wnikanie tych substancji do organizmu drogą inhalacyjną. Na 

podstawie danych o wielkościach emisji i warunkach ich wprowadzania do 

atmosfery (parametrów emitorów) wybranego do badań zakładu, przy użyciu 

modelu dyspersyjnego, wyliczono średnioroczne stężenia substancji w przes-

trzennej siatce receptorów. Wyniki obliczeń zestawiono z danymi toksykolo-

gicznymi badanych substancji z uwzględnieniem ich oddziaływania na poszcze-

gólne grupy struktury demograficznej mieszkańców województwa łódzkiego. 

Wynikiem przeprowadzonej oceny była probabilistyczna charakteryzacja za-

grożeń zdrowotnych w zasięgu oddziaływania zakładu oraz graficzne przedsta-

wienie rozkładu przestrzennego tych zagrożeń.

4. Opis procesu produkcji mas bitumicznych

Proces produkcji mieszanek asfaltowo-mineralnych (masy bitumicznej) 

obejmuje następujące operacje:

! przygotowanie i dozowanie wstępne kruszywa, 

! suszenie i ogrzewanie kruszywa,

! sortowanie i dozowanie gorącego kruszywa i dodatków,

! składowanie i dozowanie asfaltu,

! mieszanie kruszywa z wypełniaczem i asfaltem,

! odbiór gotowej masy.

Głównym urządzeniem instalacji do produkcji mas bitumicznych jest ota-

czarka kruszywa, w której wykonuje się mieszanki asfaltobetonowe zgodnie        

z opracowaną wcześniej recepturą. Produkcja mas obywa się również przy 

współudziale urządzeń: suszarka kruszyw, dozownik wypełniacza, instalacja 

odpylająca, zbiorniki bitumu i wypełniaczy oraz zasobnik gotowej masy.             

W otaczarce zachodzi zasadniczy proces wymieszania składników masy i koń-

cowy proces produkcji masy bitumicznej.
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Proces produkcyjny realizowany jest następująco:

! kruszywa mineralne z zasobników z wstępnym naważaniem, podawane        

są do suszarki obrotowej z palnikiem zasilanym odpowiednim paliwem 

(olejem opałowym, gazem ziemnym lub pyłem węglowym), gdzie są su-

szone i podgrzewane do wymaganej temperatury ok. 150 ÷ 170°C; czyn-

nikiem grzewczym w tym procesie są spaliny, które następnie odprowadzane 

są z bębna do układu odpylającego w postaci np. baterii cyklonów lub filtra 

tkaninowego, a pyły wychwycone w tych urządzeniach mogą być wyko-

rzystywane ponownie jako wsad do procesu produkcyjnego;

! z suszarki gorące materiały są podawane elewatorem kubełkowym na sor-

townik w celu rozdziału na frakcje (ilość zależna od potrzeb), urządzenie to 

składa się z zespołu sit, na których następuje precyzyjny rozdział materiału 

skalnego, spadającego do komór dozatora;

! proces produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej odbywa się cyklicznie 

(choć istnieją również wytwórnie z ciągłym procesem produkcyjnym, te są 

jednak rzadsze), na sygnał z centralnego systemu sterowania rozpoczyna się 

dozowanie składników mieszanki, w pierwszej kolejności są podawane na 

wagę poszczególne frakcje gorącego kruszywa, następnie naważany jest wy-

pełniacz; ze zbiornika wagowego materiały wprowadzane są do mieszal-

nika, do którego podawany jest asfalt i dodatki;

! po wymieszaniu składników, mieszanka mineralno-asfaltowa podawana jest 

do zbiornika masy gotowej i stamtąd ładowana bezpośrednio na samochody 

odbiorcy produktu, po całkowitym opróżnieniu mieszalnika rozpoczyna się 

następny cykl produkcyjny.

Kruszywami stosowanymi w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 

są: piasek, grys lub żwir (materiał łamany lub okrągłe ziarna). Technologia 

produkcji drogowych mas bitumicznych dopuszcza stosowanie jako dodatku 

destruktu (frezów betonu asfaltowego) z remontowanych nawierzchni asfal-

towych. Zamiennie z niewielką ilością kruszywa mineralnego można również 

stosować żużle szybowe i granulowane z hutnictwa cynku. Kruszywa zazwyczaj 

magazynowane są w boksach zabezpieczających przed zmieszaniem poszcze-

gólnych rodzajów i granulacji lub w pryzmach w obrębie placu składowe-        

go [2, 8, 10].

Rolę wypełniaczy w mieszankach najczęściej spełnia mączka wapienna, 

powstająca poprzez drobne zmielenie skał wapiennych.
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Najważniejszym składnikiem mieszanek mineralno-asfaltowych jest bitum 

(asfalt). Posiada on właściwości wiążące, zatem pełni w mieszankach rolę le-

piszcza. Bitum charakteryzuje się barwą brązową do czarnej, stałą lub półstałą 

konsystencją. Aby możliwe było dodanie go w odpowiednich proporcjach do 

procesu, konieczne jest więc podgrzewanie tego składnika do temperatury 

umożliwiającej swobodny wtrysk do mieszanki – ok. 180 °C. Asfalty to mie-

szaniny wielkocząsteczkowych węglowodorów. Ich skład zależy od rodzaju 

ropy, z której zostały wyprodukowane oraz od procesów zastosowanych pod-

czas produkcji [7], [8]. Dokładna budowa chemiczna asfaltów jest trudna do 

określenia, ale właściwości fizykochemiczne asfaltów zależą od zawartości czte-

rech podstawowych grup składników [15]:

! 5 ÷ 20%: asfalteny – najcięższe składniki asfaltów, o masie cząsteczkowej 

2000 ÷ 5000, są to czarne, twarde, amorficzne, kruche i połyskliwe, nietop-

liwe materiały, oprócz węgla i wodoru zawierają azot, siarkę i tlen oraz 

śladowe ilości niklu i wanad;

! < 25%: żywice asfaltowe – nieco lżejsze od asfaltenów, o masie cząstecz-

kowej 800 ÷ 2000, mogą charakteryzować się ciągliwą konsystencją lub być 

w postaci twardej, kruchej, brunatnej substancji;

! 45 ÷ 60%: związki pierścieniowe – stanowią główną część dyspersyjnego 

medium zmiękczającego o masie cząsteczkowej 500 ÷ 900, są to związki 

aromatyczne lub naftenowo-aromatyczne z bocznym łańcuchem;

! 5 ÷ 20%: związki nasycone – są to przeważnie węglowodory alifatyczne         

o prostych i rozgałęzionych łańcuchach, łącznie z alkilonaftenami i alkilo-

aromatami, ich masa cząsteczkowa jest podobna do masy cząsteczkowej 

związków pierścieniowych nasyconych i nienasyconych. 

5. Emisje zanieczyszczeń do powietrza związane z pracą wy-

twórni i ich oddziaływanie na zdrowie człowieka

Pośniak i in. [15] wskazała najważniejsze substancje emitowane przy 

produkcji mas bitumicznych. Substancje te wskazane również zostały przez 

Centralny Instytut Ochrony Pracy [33], jako związki, które powinny być 

oznaczane podczas przeprowadzania pomiarów w celu oceny narażenia zawo-

dowego przy przetwórstwie mas bitumicznych. Do substancji tych należą: 

dymy asfaltu, WWA (benzo[a]piren, antracen, chryzen, benzo[k]fluoranten,
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benzo[g,h,i]perylen, dibenzo[a,h]antracen, benzo[b]fluoranten, indeno[1,2,3-  

-c,d]piren, benzo[a]antracen) oraz formaldehyd.

Z uwagi na przedstawiony w punkcie 4 skład chemiczny asfaltów, oprócz 

powyższych, z punktu widzenia ochrony środowiska analizuje się również wę-

glowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne i fenol oraz produkty spala-

nia paliw niezbędnych do ogrzania i wysuszenia kruszywa, a także ogrzania 

zbiorników asfaltu: SO , CO, NO , Pył i CO  [3]. Należy zaznaczyć, że proces 2 x 2

produkcji mieszanek jest źródłem pyłu generowanego nie tylko podczas spala-

nia paliw, ale również przy sortowaniu i transporcie kruszywa, jego składowa-

niu, napełnianiu zbiorników wypełniaczy (przez króćce oddechowe silosów), 

czy transporcie samochodowym odbywającym się nieraz po nieutwardzonym 

terenie zakładu.

Dopuszczalne wielkości stężeń substancji w środowisku (pracy i natural-

nym) zostały określone w następujących aktach prawnych:

! rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [16],

! rozporządzenie w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji          

w powietrzu [19].

Pierwszy określa m.in. wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń che-
3micznych w mg/m  i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-

dowisku pracy wyrażone jako [16]:

! najwyższe dopuszczalne stężenie NDS – wartość średnia ważona stężenia, 

którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego         

i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodek-

sie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować 

ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przy-

szłych pokoleń,

! najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) – wartość średnia 

stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia 

pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut      

i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie 

krótszym niż 1 godzina,

! najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – wartość stężenia, 

która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być 

w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.
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Rozporządzenie w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji        

w powietrzu określa wartości odniesienia uśrednione dla okresu 1 godziny oraz 
3dla okresu roku wyrażone w μg/m , istotne z punktu widzenia ochrony śro-

dowiska dla zachowania dobrej jakości powietrza w otoczeniu zakładów prze-

mysłowych.

Z uwagi na fakt, iż najbardziej kontrowersyjnym składnikiem emisji zanie-

czyszczeń z procesu produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych są wielopierś-

cieniowe węglowodory aromatyczne, w niniejszej pracy grupę tych związków 

omówiono szerzej.

! Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to liczna grupa 

związków o budowie pierścieniowej, zawierających od 2 do 13 skondensowa-

nych pierścieni benzenowych w ułożeniu liniowym, kątowym lub klasterowym. 

W stanie czystym WWA występują w postaci bezbarwnych, białych, jasnożół-

tych lub jasnozielonych kryształów. Znanych jest ponad 100 różnych WWA, 

lecz tylko 17 z nich często występuje w środowisku. WWA są powszechne        

w środowisku człowieka. Są m.in. składnikami naturalnych kopalin, powstają  

w procesach pirolizy substancji organicznych zachodzących w wielu procesach 

przemysłowych, a także w warunkach niepełnego ich spalania. Często spoty-

kane są w niektórych surowcach przemysłowych i ich produktach, takich jak 

smoła węglowa, pak węglowy, oleje mineralne, smoła pogazowa, asfalty, sadze, 

smoły i olej krezolowy. Większość WWA występuje w powietrzu w postaci par         

i aerozoli, niektóre z nich mogą być także osadzone na pyle [14]. Forma ich 

występowania jest uzależniona od masy cząsteczkowej:

! związki o małym ciężarze cząsteczkowym (np. acenaften, acenaftylen, 

antracen, fluoren i fenantren) najczęściej w powietrzu występują w fazie 

gazowej,

! związki o średnim ciężarze cząsteczkowym (fluoranten, piren) – występują 

w fazie gazowej oraz stałej,

! związki o dużym ciężarze cząsteczkowym (np. benzo[a]antracen, benzo[a]-

piren, chryzen) występują w postaci zaadsorbowanej na cząsteczkach pyłu 

najczęściej o średnicy 3 μm.

Związki te zawsze występują w mieszaninie. Występowanie jednego ze 

związków z grupy WWA w próbie środowiskowej wskazuje na obecność także 

innych związków tej grupy [15].
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WWA mogą dostawać się do organizmu trzema drogami:

! przez układ oddechowy, do którego docierają w postaci par lub zaadsor-

bowane na cząstkach pyłu, wchłaniane tą drogą WWA mogą osadzać się       

w różnych odcinkach dróg oddechowych (w zależności od rodzajów cząs-

tek, na których są zaadsorbowane), skąd z kolei mogą być usuwane trans-

portem rzęskowo-śluzowych i trafiać do przewodu pokarmowego, z badań 

wynika, że 60% pirenu zawartego w powietrzu zostaje zatrzymane w płucach;

! przez układ pokarmowy ze spożywaną żywnością oraz z wodą pitną lub 

glebą,

! przez skórę – ma miejsce przede wszystkim w warunkach ekspozycji za-

wodowej wskutek bezpośredniego kontaktu.

Związki te łatwo rozpuszczają się w lipidach, dzięki temu szybko przenikają 

przez błony białkowo-lipidowe komórek. Są metabolizowane głównie przez 

specyficzne systemy enzymatyczne do epoksydów, które jak się uważa, są 

aktywnymi substancjami rakotwórczymi [14]. Kancerogenne działanie WWA 

polega na występowaniu w cząsteczkach tych związku tzw. „bay region” (struk-

tura fenantrenu), czyli obszar o zwiększonej gęstości elektronowej umożliwia-

jący tworzenie się np. adduktów z DNA [21] poprzez wiązania kowalencyjne. 

Nie stwierdzono ostrych zatruć WWA, brak jest także danych epidemiolo-

gicznych dotyczących ekspozycji na poszczególne WWA. Są natomiast liczne 

badania dotyczące narażenia różnych populacji na substancje zawierające 

WWA. Dane te wskazują na wzrost liczby zgonów spowodowanych nowo-

tworem płuc u pracowników narażonych na emisję dymów i pyłów z pieców 

węglowych, smoły do pokrywania dachów, a także u palaczy tytoniu [14].

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne mają określone względne 

współczynniki rakotwórczości. Opracowania tego dokonali Nisbet i LaGoy         

w 1992 r. Koncepcja autorów opiera się na założeniu, że benzo[a]piren jest 

związkiem wskaźnikowym, a siła działania kancerogennego innych związków 

obliczana jest w stosunku do tej substancji. Współczynniki podano w tabeli 

poniżej [15].

Tab. 1. Współczynniki kancerogenności wybranych WWA

L.p.

1.

2.

Względny współczynnik kancerogenności

5

1

Dibenzo[a,h]antracen

Benzo[a]piren

Związek
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Źródłem emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przy 

produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest proces otaczania kruszywa        

w mieszalniku oraz magazynowanie asfaltu w zbiornikach (emisja przez króćce 

oddechowe) i magazynowanie wraz z załadunkiem gotowej masy.

! Substancje smołowe i dymy asfaltu

Substancje smołowe te są ważnym składnikiem dymów asfaltu, których 

oznaczenie często odbywa się na stanowiskach pracy w zakładach, w których 

wykorzystuje się do produkcji asfalt. W skład substancji smołowych wchodzą 

takie substancje, jak mieszaniny węglowodorów, aldehydów, metale ciężkie, 

cyjanki. Dymy asfaltu występują w postaci par i lotnych cząstek stałych [7, 33]. 

Najważniejsze związki tej grupy opisano szczegółowo w pozostałych roz-

działach niniejszej pracy.

Źródłem ww. substancji jest przede wszystkim główna działalność produk-

cyjna wytwórni – produkcja mieszanek. Związki te emitowane są ze wszystkich 

etapów procesu, w których wykorzystywany jest asfalt, a więc: otaczanie kru-

szywa, magazynowanie asfaltu, magazynowanie i załadunek gotowej masy.

! Formaldehyd

Formaldehyd (inaczej aldehyd mrówkowy) jest bezbarwnym gazem o ostrym, 

nieprzyjemnym zapachu [33]. Jest to substancja toksyczna o silnym działaniu 

drażniącym i uczulającym. W stężeniach przekraczających 25% działa toksycz-

nie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu. 

Skutkiem jego działania mogą być oparzenia [15], ponieważ formaldehyd jest 

substancją silnie reaktywną. Przy zatruciu ostrym, w małych stężeniach, nie-      

co przekraczających dopuszczalne, wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie 
3spojówek; w większych (ok. 15 mg/m ) – kaszel, ból głowy, uczucie dusz-        

ności, kołatanie serca. Może wystąpić skurcz oskrzeli. W dużych stężeniach, 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,01

0,001

Benzo[a]antracen

Benzo[b]fluoranten

Benzo[k]fluoranten

Indeno[1,2,3-c,d]piren

Antracen

Chryzen

Benzo[g,h,i]perylen

Naftalen

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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3przekraczających 60 mg/m , może nastąpić skurcz głośni, obrzęk krtani, 

obrzęk płuc. Następstwem może być zapalenie płuc. Zatrucia przewlekłe obja-

wiają się zapaleniem oskrzeli (u osób nadwrażliwych – astmą oskrzelową), 

świądem skóry i jej podrażnieniem oraz wypryskiem alergicznym [33].

Istnieją pewne dowody na potencjalną rakotwórczość tego związku, jednak 

prowadzone w tym zakresie badania nie dają jednoznacznych wyników. Wg 

kategorii rakotwórczości obowiązujących w Polsce (i w Unii Europejskiej) 

formaldehyd znalazł się w kategorii 3 tj. wśród substancji o możliwym działaniu 

rakotwórczym na człowieka, choć pewne źródła podają, że substancja ta po-

winna być zaliczana do grupy pierwszej, czyli do substancji o działaniu rako-

twórczym na człowieka [6]. 

Formaldehyd jest składnikiem zanieczyszczeń atmosferycznych, występu-
3jącym niekiedy w dużych ilościach (do 0,197 mg/m ), zwłaszcza w rejonach 

uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Głównymi źródłami emisji formalde-

hydu do atmosfery, oprócz przemysłowych technologii wytwarzania i prze-

twórstwa, są: procesy spalania paliw energetycznych (stałych, płynnych i gazo-

wych) w zakładach energetycznych, elektrociepłowniach i kotłowniach, spala-

nie paliw pędnych w silnikach samochodowych i spalanie odpadów komunal-

nych w spalarniach. Ponadto formaldehyd tworzy się w wyniku naturalnej foto-

oksydacji węglowodorów aromatycznych pochodzących ze spalin samocho-

dowych [33].

Źródłem emisji formaldehydu przy produkcji mieszanek mineralno-asfal-

towych są procesy, w których wykorzystywany jest asfalt oraz spalanie paliw.

! Węglowodory aromatyczne

Inną grupą związków uwalnianych do atmosfery podczas produkcji mie-

szanek mineralno-asfaltowych są węglowodory aromatyczne. Związki te skła-

dają się z węgla i wodoru oraz występują w formie pierścieni z wiązaniami aro-

matycznymi. Wśród związków tego typu, z procesu produkcji mas bitumicz-

nych emitowane są głównie toluen, etylobenzen, ksylen i trimetylobenzen. 

Substancje te charakteryzują się działaniem szkodliwym i drażniącym. Wszyst-

kie działają szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową [15], nie są 

jednak zaklasyfikowane jako rakotwórcze [33].

Głównym źródłem emisji węglowodorów aromatycznych przy produkcji 

mieszanek mineralno-asfaltowych są te etapy procesu, w których wykorzysty-

wany jest asfalt.
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! Węglowodory alifatyczne

Związki te zbudowane są z węgla i wodoru; występują w postaci łańcuchów 

pojedynczych lub rozgałęzionych, nasyconych lub nienasyconych. W wysokim 

stężeniu grupa tych związków może mieć właściwości narkotyczne. Panuje jed-

nak pogląd, że węglowodory alifatyczne nasycone są pod względem biologicz-

nym mało reaktywne. Wchłaniają się do ustroju w postaci par lub aerozoli 

przede wszystkim przez płuca i wydalają się głównie z powietrzem wydycha-

nym [14].

Wśród emitowanych nasyconych węglowodorów alifatycznych z procesu 

wytwarzania mas bitumicznych znajdują się głównie heksan, heptan i oktan. 

Alkany te należą do związków mało aktywnych toksycznie. Jedynie heksan 

działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, a stwarza zagro-

żenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego [15]. Produkty prze-

mian metabolicznych heksanu charakteryzują się działaniem neurotoksycz-

nym [14].

Głównym źródłem emisji węglowodorów alifatycznych przy produkcji 

mieszanek mineralno-asfaltowych są te etapy procesu, w których wykorzysty-

wany jest asfalt.

! Fenol

Fenol jest najprostszym alkoholem pochodnym aromatycznych. Składa się    

z jednego pierścienia aromatycznego z przyłączoną grupą –OH. Fenole wchła-

niają się dobrze w drogach oddechowych, przez skórę oraz z przewodu po-

karmowego. Fenol jest związkiem o niedużej lotności. W warunkach narażenia 

zawodowego, nie występuje zatem w wysokich stężeniach, które mogły by 

powodować zatrucia ostre. Zatrucia przewlekłe objawiają się bólami i zawro-

tami głowy, uporczywymi potami, bezsennością, stanami nerwicowymi. Mogą 

wystąpić również objawy ze strony przewodu pokarmowego: biegunki, nud-

ności, wymioty oraz uszkodzenia narządów wewnętrznych. W układzie odde-

chowym mogą wystąpić stany zapalne oraz uporczywy kaszel [14]. Pod wzglę-

dem rakotwórczym fenol klasyfikuje się do kategorii 3 – czynnik niemożliwy do 

klasyfikacji z punktu widzenia działania rakotwórczego u ludzi [33].

Źródłem emisji fenolu przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 

jest proces otaczania kruszywa w mieszalniku oraz magazynowanie asfaltu        

w zbiornikach (emisja przez króćce oddechowe).
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! Pył

Pyłowe zanieczyszczenia powietrza stanowią złożoną mieszaninę substancji 

organicznych i nieorganicznych. Ze względu na masę i skład pyłów wyróżnia 

się dwie podstawowe frakcje:

! frakcja PM10: powstaje głównie podczas poruszania się pojazdów po nie-

utwardzonych powierzchniach, ich rozdrabniania i kruszenia, a także z tzw. 

pylenia wtórnego,

! frakcja PM2,5: powstaje podczas spalania paliw w silnikach samochodo-

wych, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych oraz paleniskach 

domowych.

Skutki zdrowotne, jakie pył zawieszony może wywołać u ludzi, zależą za-

równo od wielkości cząstki, jak i od ich stężenia. W procesie oddychania część 

wchłanianego aerozolu jest deponowana na powierzchni dróg oddechowych,        

a pozostałość wydychana. Duże cząstki powyżej 10 μm, osadzają się głównie        

w górnych odcinkach układu oddechowego – przede wszystkim w nosogar-

dzieli, natomiast cząstki respilabilne o wymiarach mniejszych niż 10 μm osadza-

ją się stopniowo przez długi okres czasu w dolnym odcinku układu oddecho-

wego. W oskrzelikach zatrzymuje się frakcja o wymiarach poniżej 3 μm [5].

Głównymi źródłami emisji pyłów przy produkcji mieszanek mineralno-        

-asfaltowych jest proces suszenia kruszywa w suszarce, jego transportu, sorto-

wania, a także proces energetycznego spalania paliw niezbędnych do wytwo-

rzenia spalin suszarniczych oraz podgrzania asfaltu. Po terenie wytwórni po-

ruszają się również samochody dowożące surowce i odbierające gotowy wyrób. 

Spalanie paliw w silnikach jest również źródłem emisji pyłu, pylenie następuje 

też przy poruszaniu się środków transportu po nieutwardzonych placach.

! Produkty spalania paliw (NO , SO , CO, CO ,)x 2 2

Źródłem emisji produktów spalania paliw przy procesie produkcji mas 

bitumicznych jest przede wszystkim spalanie paliw w palniku lub palnikach 

suszarki. Niektóre instalacje wyposażone są również w nagrzewnice utrzymu-

jące we właściwej temperaturze asfalt w zbiornikach. Źródłem emisji związków 

tego typu są również silniki pojazdów poruszających się po terenie otaczarni.

Podstawowymi produktami spalania paliw są: tlenki azotu, dwutlenek siarki, 

tlenek i dwutlenek węgla.
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a) Tlenki azotu: wśród emitowanych tlenków azotu najważniejszymi są tle-

nek i dwutlenek azotu. Tlenek azotu jest gazem bezbarwnym i bezwon-        

nym w nieznacznym stopniu rozpuszczalnym w wodzie. Dwutlenek azotu 

występuje w równowadze ze swoim dimerem – czterotlenkiem azotu           

(2NO  ↔ N O ). Tlenki azotu ulegają ciągłym przemianom w powietrzu 2 2 4

atmosferycznym [20]. Tlenki azotu wchłaniają się do organizmu przez układ 

oddechowy. Zatrucia ostre powodują zmiany w układzie oddechowym         

i krążenia. Zatrucia przewlekłe związane są przede wszystkim z objawami  

ze strony układu oddechowego, podrażnieniem spojówek, owrzodzeniami 

jamy ustnej, uszkodzeniem zębów, spadkiem ciśnienia krwi i zwolnieniem 

tętna. Charakterystycznym objawem zatrucia tymi związkami jest żółte 

zabarwienie skóry i włosów, wywołane reakcją ksanto-proteinową [14].

b) Dwutlenek siarki: jest bezbarwnym gazem o ostrym zapachu. Jest ubocz-

nym produktem z procesu spalania paliw zawierających w swoim składzie 

siarkę. SO  wchłania się przez drogi oddechowe. Jest gazem silnie draż-2

niącym. Łatwo rozpuszcza się w wydzielinie błon śluzowych, tworząc kwas 

siarkowy, który działa na nie drażniąco. W wysokich stężeniach powoduje 

śmierć (poprzez nagły skurcz głośni, będący przyczyną uduszenia) [20]. Ze 

względu na ostry, drażniący, łatwo wyczuwalny zapach rzadko dochodzi do 

ostrych zatruć. Pierwsze objawy podrażnienia śluzówek dwutlenkiem siarki 
3występują przy stężeniach 16 ÷ 22 mg/m . Bezpośrednie zagrożenie życia 
3następuje przy stężeniach 400 ÷ 500 mg/m  [14].

c) Tlenek i dwutlenek węgla: dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym, 

bezwonnym, ma kwaskowaty smak. Nie jest gazem trującym, jednak             

w większych stężeniach wpływa na skład powietrza, obniżając w nim za-

wartość tlenu. W przeciwieństwie do dwutlenku węgla, tlenek węgla działa 

bardzo toksycznie. Gaz ten również jest bezbarwny i bezwonny. Powstaje ja-

ko produkt niepełnego spalania węgla i różnych substancji pochodzenia 

organicznego zawierających węgiel. Tlenek węgla wchłania się do orga-

nizmu z dróg oddechowych w ilości zależnej od jego stężenia w powietrzu, 

czasu narażenia i wentylacji płuc. Toksyczne działanie CO wiąże się z jego 

silnym powinowactwem do hemoglobiny, skutkiem czego następuje jej za-

blokowanie dla cząsteczek tlenu, a w konsekwencji dochodzi do niedotle-

nienia organizmu [20].
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Wg polskich aktów prawnych [16], [19] substancje emitowane podczas pro-

dukcji mieszanek mineralno-asfaltowych mają określone stężenia maksymalne, 

jakie mogą być powodowane przez ich emisję do atmosfery bądź stężenia 

występujące w środowisku pracy:

Tab. 2 .Wielkości dopuszczalnych stężeń substancji emitowanych z procesu produkcji mas bitumicznych

1) 9 pierwszych związków zawartych w tabeli 1
2) dla mieszaniny izomerów
3) dla mezytylenu
4) jako ditlenek (dwutlenek) azotu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Benzo[a]piren

Naftalen

WWA (jako suma iloczynów stężeń i współczynni-

 1)ków rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA)

Substancje smołowe

Asfalt naftowy – dymy

Formaldehyd

Heksan

Heptan

Oktan

Węglowodory alifatyczne

Toluen

Etylobenzen

Ksylen

Trimetylobenzen (mezytylen)

Węglowodory aromatyczne

Fenol

Inne nietrujące pyły przemysłowe – w tym 

zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę 

poniżej 2% - pył całkowity

Pył zawieszony PM10

Tlenki azotu

Dwutlenek siarki

Tlenek węgla

Dwutlenek węgla.

0,002

20

0,002

-

5

0,5

100

1200

1000

-

100

100

100

2)100 

-

7,8

10

-

5

2

30

9000

0,012

-

-

100

-

50

-

-

-

3000

100

500

100

3)100 

1000

20

-

280

4)200 

350

30 000

-

-

75

-

-

10

1

400

2000

1800

-

350

350

350

2)170 

-

-

-

-

10

5

180

27 000

NDS 
3[mg/m ]

[16]

NNDSCh 
3[mg/m ]

[16]

Wartość 
odniesienia 
uśredniona 
dla 1 godzi-

3ny [μg/m ]
[19]

0,001

-

-

10

-

4

-

-

-

1000

10

38

10

3)13 

43

2,5

-

40

4)40 

20

-

-

Wartość 
odniesienia 
uśredniona 

dla roku 
3[μg/m ]

[19]

L.p. Związek
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6. Emisja hałasu związana z pracą wytwórni i jego oddziały-

wanie na zdrowie człowieka

W literaturze hałas definiuje się jako wszystkie dźwięki, które irytują, są po-

wodem odczuwania przykrości i lęku, rozpraszają uwagę, pogarszają między-

ludzką komunikację, utrudniają wykonywanie pracy, są w danym miejscu oraz 

danym czasie niechciane, nietolerowane, a wskutek tego obniżają subiektywnie 

odczuwalną jakość życia [4].

Skutki działania hałasu można podzielić na: słuchowe i pozasłuchowe, spe-

cyficzne i niespecyficzne, bezpośrednie i pośrednie.

Ubytków słuchu spowodowanych hałasem nie można wyleczyć, ale można 

im całkowicie zapobiec. Hałas wpływa na układ hormonalny człowieka, zmie-

nia się przemiana materii oraz biochemizm krwi, tkanek i narządów, a więc 

można stwierdzić, że hałas jest stresorem, a jako stresor przyczynia się do roz-

woju różnego typu chorób (np. choroba ciśnieniowa, choroba wrzodowa, ner-

wice i inne). Szkodliwe działanie hałasu na narząd słuchu uwarunkowane jest 

poziomem dźwięku powyżej 80 dB, obecnością wysokich częstotliwości oraz 

impulsów akustycznych, długim czasem działania, współwystępowaniem nara-

żenia na niektóre związki chemiczne [7]. Należy zaznaczyć, że hałas o pozio-

mie niższym niż 80 dB nie uszkadza słuchu, nawet przy długotrwałym i nie-

przerwanym działaniu. Występują jednak skutki pozasłuchowe hałasu o niż-

szym poziomie (55 ÷ 75 dB), polegające na rozproszeniu uwagi, czy obniżeniu 

wydajności pracy [33].

Wg norm ustanowionych w obowiązujących aktach prawnych, dotyczących 

zarówno ochrony pracowników na stanowiskach pracy, jak i ochrony środo-

wiska, w tym ochrony terenów związanych z bytowaniem ludności przed 

szkodliwym działaniem hałasu emitowanego przez zakłady przemysłowe, emi-

sję hałasu limituje się do następujących wartości:

a) z uwagi na ochronę pracowników [16]:

! 85 dB dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego 

dobowego wymiaru czasu pracy lub do tygodnia pracy,

! 115 dB dotyczy maksymalnego poziomu dźwięku A,

! 135 dB dla szczytowego poziomu dźwięku C.
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b) wartości dla ochrony środowiska w tym terenów związanych z bytowaniem 

ludności przedstawiono w poniższej tabeli [18]:

Tab. 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla obiektów będących jego źródłem innych niż drogi 

lub linie kolejowe

Przedstawione powyżej wartości dotyczą terenów sąsiednich zakładom 

przemysłowym (w tym wytwórniom mas bitumicznych). Kwalifikacja tych te-

renów następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja wytwórni mas bitumicznych nierozerwalnie wiąże się z emisją 

hałasu. Hałas przy tego typu działalności związany jest nie tylko z eksploatacją 

maszyn produkcyjnych i środkami transportu poruszającymi się po terenie za-

kładu, ale również z czynnościami pomocniczymi, takimi jak wyładunek su-

rowców i załadunek gotowej masy. Natomiast w obrębie samej instalacji wy-

różnia się następujące główne źródła hałasu [9]:

! napędy przenośników taśmowych wraz ze stacjami przesypu kruszywa         

z dozatorów,

4
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
równoważnym poziomem dźwięku A w dB

Przeznaczenie terenu

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej, 
    jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
     czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
    wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

Pora dnia – przedział 
czasu odniesienia równy 
8 najmniej korzystnym 
godzinom dnia, kolejno 
po sobie następującym

Pora nocy – przedział 
czasu odniesienia równy 

1 najmniej korzystnej 
godzinie nocy

Lp.

1

2

3

45

50

55

55 45

40

45

40
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! wentylatory instalacji odprowadzającej gazy odlotowe do instalacji odpyla-

jącej i dalej do emitora,

! silniki napędowe oraz przekładnie zębate bębna suszarki kruszywa,

! wentylatory ciągu palnika bębna suszarki,

! silniki napędzające oraz przekładnie mieszalnika (otaczarki).

7. Opis oddziaływań na przykładach konkretnych instalacji

! Oddziaływanie przez emisję zanieczyszczeń do powietrza

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki modelowania poziomów subs-

tancji w powietrzu i zależności ich wysokości od odległości od źródła emisji, 

celem zobrazowania rozkładu występowania stężeń tych substancji. Przeanali-

zowano cztery instalacje funkcjonujące w obrębie województwa śląskiego, bio-

rąc pod uwagę wielkość rzeczywistej emisji potwierdzoną prowadzonymi po-

miarami, ich parametry techniczne, w tym parametry wyrzutu gazów odloto-

wych do atmosfery oraz uwarunkowania lokalizacyjne.

Obliczenia stężeń substancji emitowanych z procesu produkcji mieszanek 

mineralno-asfaltowych w otaczarniach przeprowadzono zgodnie z referencyj-

ną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu opisaną w Roz-

porządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia [19]. Do ob-

liczeń wykorzystano program EK100W wersja 4.8 firmy Atmoterm z Opola. 

Do obliczeń stężeń dla wszystkich instalacji przyjęto reprezentatywną różę 

wiatrów ze stacji meteorologicznej w Katowicach. Obliczenia wykonano w siat-

ce receptorów o wymiarach 2000 m na 2000 m, z krokiem siatki co 20 m. Punkt 

zero układu współrzędnych dla przyjętej siatki obliczeniowej zlokalizowano       

w jej środku, punkt ten stanowi również lokalizację kluczowego emitora. Zgod-

nie z prawem instalacja może powodować ponadnormatywne oddziaływanie, 

ale tylko w granicach terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny. Aby w pełni 

zobrazować oddziaływania przez emisję zanieczyszczeń do powietrza, w obli-

czeniach pominięto teren zakładu.

Na potrzeby niniejszej pracy przeanalizowano wielkości emisji, parametry 

wyrzutu gazów i pyłów do powietrza oraz lokalizację czterech wytwórni mas 

bitumicznych (oznaczonych symbolami: A ÷ D) zlokalizowanych na terenie 

województwa śląskiego. Do obliczeń przyjęto po jednym, kluczowym emito-

rze z danej instalacji, a do programu obliczeniowego wprowadzano jedynie 
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wielkości rzeczywistej emisji zorganizowanej, wyznaczonej na podstawie po-

miarów. Należy zaznaczyć, że wytwórnie mas bitumicznych są znaczącym źró-

dłem emisji niezorganizowanej, jednak z uwagi na jej charakter i trudności       

w oszacowaniu rzeczywistych ładunków emisji substancji, nie uwzględniono jej 

w niniejszym opracowaniu. Na każdej z czterech instalacji przeprowadzono od 

1 do 5 serii pomiarowych, wykonanych w latach 2000 ÷ 2009, w zakresie pro-

duktów spalania paliw oraz wybranych związków organicznych [11]. Przy wyz-

naczaniu średniej (przeciętnej) wielkości emisji zanieczyszczeń przyjętej do 

obliczeń dla każdej z instalacji, opierano się na wszystkich seriach pomiarowych 

dla konkretnej instalacji. Pomiary wykonywane były na emitorach zbiorczych, 

odprowadzających gazy z całej instalacji (instalacje B, D), lub w przypadku,       

gdy z emitorem zintegrowana jest jedynie suszarka – tylko z procesu suszenia,         

w tym spalania paliw w palniku suszarki (instalacje A, C). Emisja z procesu ota-

czania w instalacjach A i C odbywa się w sposób niezorganizowany. W insta-

lacjach tych mieszalnik nie jest doposażony w odciąg technologiczny. W insta-

lacjach B i D funkcjonuje tzw. suszarko-otaczarka, z której substancje emito-

wane są w sposób zorganizowany.

Parametry techniczne analizowanych źródeł emisji oraz warunki i wielkość 

emisji przyjętej do obliczeń, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tab. 4. Parametry techniczne emitorów analizowanych instalacji

Tabe. 5. Wielkość emisji z instalacji

Średnica wylotu

Wysokość emitora

Prędkość gazów na wylocie

Temperatura wylotowa gazów

Czas emisji

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu

Wielkość produkcji instalacji

m

m

m/s

K

h/rok

m

Mg/rok

A

1,05

14

17

363

2100

0,224

336000

Instalacja

C

0,85

12

16,3

354

2000

0,479

80000

D

0,5

34

16,8

373

850

0,4

20000

B

1,6

22

6,22

373

2500

1

150000

Parametr Jednostka

Pył*

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

1,4784

0,7594

2,0548

Emisja średnia z instalacji

1,0002

1,5712

5,9265

0,0018

0,2522

0,3131

10,1046

1,7699

1,0028

Substancja A
[kg/h]

B
[kg/h]

C
[kg/h]

D
[kg/h]
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* jako pył całkowity (w tym PM10)

Przeanalizowano również najbliższe otoczenie ww. instalacji pod kątem 

występowania w ich okolicy zabudowy mieszkaniowej i obszarów chronionych 

wymienionych w ustawie o ochronie przyrody [25].

a) Instalacja A:

! zakład zlokalizowany jest w obrębie terenów przemysłowych, jednak 

najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 150 m 

od terenu zakładu,

! w możliwym obszarze oddziaływania zakładu nie zidentyfikowano 

terenów chronionych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [25].

b) Instalacja B:

! zakład zlokalizowany jest na terenach wykorzystywanych przemysłowo, 

a najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m 

od terenu zakładu,

! w możliwym obszarze oddziaływania zakładu nie zidentyfikowano 

terenów chronionych wymienionych w ustawie o ochronie przyrody 

[25].

c) Instalacja C:

! zakład zlokalizowany jest na nieużytkach poprzemysłowych, a najbliższa 

zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m od terenu 

zakładu,

! w możliwym obszarze oddziaływania zakładu nie zidentyfikowano 

terenów chronionych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [25].

Tlenek węgla

Benzo(a)piren

Etylobenzen

Fenol

Formaldehyd

Ksylen

Mezytylen

Substancje smołowe

Toluen

Węglowodory alifatyczne

Węglowodory aromatyczne

WWA

2,782

0,00032

0,0037

0,0028

0,0242

0,0149

0,0012

0,5306

0,0254

0,3189

0,0045

-

30,3443

0,000006

-

0,1477

0,3059

-

-

2,02

-

0,0117

-

0,0145

12,0366

-

-

0,028

-

-

-

0,0005

-

0,1642

0,077

-

3,606

-

-

0,0055

-

-

-

-

-

0,1172

0,015

-
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d) Instalacja D:

! zakład zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo, 

a najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 100 m 

od terenu zakładu,

! teren zakładu znajduje się w obrębie obszaru chronionego sieci Natura 

2000 [28].

W poniższej tabeli przedstawiono najwyższe obliczone stężenia emitowa-
3nych substancji w μg/m , odniesione do okresu roku, w opisanej wyżej siatce 

receptorów. Stężenia te zestawiono z obowiązującymi normami wielkości stę-

żeń średniorocznych (wartościami odniesienia), określonymi w rozporządze-

niu Ministra Środowiska [19].

Tab. 6. Porównanie najwyższych stężeń średniorocznych

* jako pył zawieszony PM10

** jako tlenki azotu

Pył

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

Tlenek węgla

Benzo(a)piren

Etylobenzen

Fenol

Formaldehyd

Ksylen

Mezytylen

Substancje 

smołowe

Toluen

Węglowodory 

alifatyczne

Węglowodory 

aromatyczne

WWA

Emisja średnia z instalacji

Substancja

Emisja średnia z instalacji

40*

20

40**

-

0,001

38

2,5

4

10

13

10

10

1000

43

-

Dopuszczalne 
stężenie 

średnioroczne 
3w μg/m  

0,31655

0,3252

0,87993

1,19134

0,00014

0,00158

0,0012

0,01036

0,00638

0,00051

0,22722

0,01088

0,13656

0,00193

-

stężenie 
maks.

3[μg/m ]

% 
normy

% 
normy

0,79

1,63

2,2

-

14

0,004

0,05

0,26

0,06

0,004

2,27

0,11

0,01

0

-

2,68573

0,94085

0,53307

16,13061

0

-

0,07852

0,16261

-

-

1,0738

-

0,00622

-

0,00771

6,71

4,7

1,33

-

0

-

3,14

4,07

-

-

10,74

-

0,001

-

-
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0,42198

1,32576

5,00071

10,15634

-

-

0,02363

-

-

-

0,00042

-

0,13855

0,06497

-

stężenie 
maks.

3[μg/m ]

% 
normy

stężenie 
maks.

3[μg/m ]

% 
normy

1,05

6,63

12,5

-

-

-

0,95

-

-

-

0,004

-

0,01

0,15

-

0,00007

0,02078

0,0258

0,29718

-

-

0,00045

-

-

-

-

-

0,00966

0,00124

-

0,0002

0,1

0,06

-

-

-

0,018

-

-

-

-

-

0,001

0,003

-

stężenie 
maks.

3[μg/m ]



Dla wyników obliczeń emisji substancji każdej z instalacji wykonano rów-

nież wykresy rozkładu stężeń odniesionych do okresu roku. Wykresy przedsta-

wiono na poniższych rysunkach. Wykresy obrazują jedynie zależność wysokoś-

ci stężenia substancji od odległości od emitora. W przypadku emisji zespołu 

substancji z jednego emitora jednocześnie, w celu przedstawienia ww. zależ-

ności nie ma znaczenia wielkość emisji. Rozkład dla każdej z substancji z danej 

instalacji przybiera taką samą formę.

Rys. 1. Zależność wysokości średniorocznych stężeń substancji od odległości od źródła emisji dla instalacji A

Rys. 2. Zależność wysokości średniorocznych stężeń substancji od odległości od źródła emisji dla instalacji B
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Rys. 3. Zależność wysokości średniorocznych stężeń substancji od odległości od źródła emisji dla instalacji C

Rys. 4. Zależność wysokości średniorocznych stężeń substancji od odległości od źródła emisji dla instalacji D

Odległości, w jakich występują maksymalne stężenia dla poszczególnych 

instalacji są następujące:

-dla instalacji A – 137 m,

-dla instalacji B – 137 m,

-dla instalacji C – 89 m,

-dla instalacji D – 206 m.
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! Oddziaływanie przez emisję hałasu

Wśród instalacji wskazanych w poprzednich punktach instalacja o symbolu 

„D” była opomiarowana pod kątem oddziaływania akustycznego na tereny są-

siednie, w tym tereny zakwalifikowane do zabudowy jednorodzinnej, dla któ-

rych rozporządzenie [18] określa dopuszczalny poziom hałasu w porze 

dziennej na poziomie 50 dB. Wytwórnie mas bitumicznych nie pracują w porze 

nocnej. Punkty pomiarowe zlokalizowano w miejscach, w których przewidy-

wany poziom emisji hałasu z terenu zakładu będzie największy.

Z punktu widzenia akustyki procesu, na cykl produkcyjny w ww. instalacji 

składają się:

! grawitacyjne dozowanie z zasobników kruszywa poszczególnych frakcji,

! przekazanie taśmociągami kruszywa do obrotowej suszarki, gdzie surowiec 

jest podgrzewany,

! transport przenośnikiem kubełkowym podgrzanego kruszywa do sortow-

nika, gdzie następuje naważanie poszczególnych frakcji,

! grawitacyjne dozowanie z sortownika do mieszalnika, gdzie za pomocą 

pompy wtłaczany jest asfalt,

! transport podajnikiem jednonaczyniowym do silosu,

! przekazanie wytworzonej mieszanki asfaltowo-mineralnej z silosu na samo-

chód odbiorczy.

W stanie istniejącym hałas emitowany jest do środowiska z następujących 

procesów:

! transport taśmociągami z zasobników kruszywa,

! praca obrotowej suszarki,

! rotacyjna praca mimośrodu w sortowniku,

! transport podajnikiem jednonaczyniowym do silosu,

! praca odpylającego wentylatora odciągowego.
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Wyniki przeprowadzonych pomiarów w trzech punktach pomiarowych 

przedstawiono w poniższej tabeli [12].

Tab. 7. Wyniki pomiarów emisji hałasu dla instalacji D 

8. Podsumowanie i wnioski

Jak wykazano w poprzednich rozdziałach działalność wytwórni mas bitu-

micznych wiąże się z szeregiem oddziaływań, z których najważniejsze związane 

są emisją zanieczyszczeń do atmosfery oraz emisją hałasu. Z przeprowadzonej 

analizy oddziaływań powodowanych przez przedmiotowe instalacje wynika, że:
! Najwyższe stężenia substancji występują dopiero w pewnej odległości od 

źródła emisji. Odległość ta zależna jest od wysokości emitora, prędkości 

gazów na wylocie (tzw. efektywna wysokość emitora) oraz topografii tere-

nu, na którym zlokalizowana jest instalacja. Maksymalne stężenia mogą wys-

tępować w odległości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów od zakładu.
! Wysokość maksymalnych stężeń jest zależna od wielkości emisji, wielkości 

rozproszenia gazów (im wyższy emitor i większa prędkość wylotowa, tym 

stężenia substancji będę niższe).
! W żadnym punkcie siatki przyjętej do modelowania, stężenia maksymalne 

powodowane przez analizowane instalacje nie przekraczają dopuszczalnych 

wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu [19].
! Pomiary hałasu wykonane w punktach pomiarowych zlokalizowanych na 

granicy zakładu „D” nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości 

określonych w rozporządzeniu [18], jednak zmierzone i przedstawione wiel-

kości, są bardzo zbliżone do wartości maksymalnych, istnieje zatem ryzyko 

wystąpienia przekroczeń i związanych z nimi uciążliwości, szczególnie        

z powodu bliskości występowania zabudowy mieszkaniowej i obszarów 

cennych przyrodniczo.

Nr punktu 
pomiarowego

Wartość równoważnego poziomu dźwięku A 
dla czasu odniesienia T wyrażonego wskaźnikiem 
hałasu LAeq D po korekcie (z uwagi na lokalizację 
punktu pomiarowego przy elewacji budynku) [dB]

Wartość równoważnego 
poziomu dźwięku A 

dla czasu odniesienia T, 
wyrażonego wskaź-
nikiem hałasu [dB]

49,2

41,3

40,4

49,2

41,3

40,4

PP 1

PP 2

PP 3
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Jak wykazano, oddziaływanie wytwórni na zdrowie mieszkańców przez 

emisje szkodliwych substancji może być dyskusyjne. Z jednej strony nie zostały 

przekroczone dopuszczalne normy stężeń maksymalnych, z drugiej strony od-

działywanie na zdrowie związków nawet w niewielkich stężeniach może być 

trudne do przewidzenia, z uwagi na strukturę demograficzną okolicznej spo-

łeczności i podatności niektórych osób na choroby. Aby w pełni zobrazować 

skutki zdrowotne analizowanych instalacji należałoby zastosować metodykę 

przedstawioną w publikacji [1], a także przeprowadzić badania na konkretnej 

populacji ludzi narażonych na oddziaływanie wytwórni, co wykracza poza za-

kres niniejszej pracy.

Problem lokalizacji wytwórni mas bitumicznych jest bardzo złożony. Loka-

lizacja każdej tego typu instalacji już na etapie planowania, musi przejść przez 

skomplikowaną procedurę prawną związaną z prawidłowym i starannym prze-

prowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W trakcie 

oceny niezwykle istotnym jest uwzględnienie wszystkich uwag lokalnej spo-

łeczności i dopiero na tej podstawie można wydać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, lub w przypadku gdy lokalizacja inwestycji jest niezgodna         

z obowiązującymi przepisami, organ przeprowadzający ocenę może odmówić 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

W ostatnim czasie w mediach często porusza się tematy związane z budową  

i eksploatacją wytwórni i związanych z nimi licznymi protestami [29-32]. Po 

zapoznaniu się z przedstawianymi informacjami można zauważyć szereg nie-

prawidłowości w samej procedurze oddziaływania przedsięwzięcia na środo-

wisko, wynikających z nierzetelnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, a co się z tym wiąże wydaniem decyzji nie-

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieraz po uzyskaniu wszystkich nie-

zbędnych pozwoleń inwestorzy eksploatują instalacje niezgodnie z ich warun-

kami. Zdarzają się również przypadki budowy i eksploatacji instalacji bez zez-

woleń.
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