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ROZWIĄZANIA DLA 
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Zabezpieczenie Powierzchniowe i Ochrona przed Odłamkami 

www.geobrugg.com/mining

Kruszywa naturalne to podstawowy surowiec wykorzystywany przez ludzkość niemal od początku rozwo-
ju cywilizacyjnego, a zapotrzebowanie na nie ciągle wzrasta. Kruszywa wykorzystuje się przede wszystkim 
w  budownictwie jako materiał konstrukcyjny lub tworzący strukturę konstrukcyjną, wypełniacz i  materiał 
pomocniczy w różnych procesach technologicznych. Według szacunkowych danych, roczne światowe zużycie 
kruszyw przekracza już 40 mld t, w tym ok. 3 mld t w krajach Unii Europejskiej. W Polsce w ostatnim ćwier-
ćwieczu wydobycie wzrosło ponad czterokrotnie – z 63 do 257 mln t.

Kruszywa do budowy dróg 

Temat specjalny
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Kruszywa znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich rodza-
jach budownictwa, przy czym zdecydowanie największy popyt 
generuje budownictwo liniowe. W tym numerze przedstawiamy 
rodzaje i zastosowanie kruszyw właśnie w budownictwie dro-
gowym. Autorem obszernego opracowania na temat kruszyw 
do budowy dróg krajowych i samorządowych jest prof. dr hab. 
inż. Wiesław Kozioł z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego. Artykuł, będący rodzajem raportu, prezen-
tuje rodzaje kruszyw wykorzystywanych w drogownictwie, ich 
wydobycie i produkcję, zawiera też prognozę zapotrzebowania 
na ten materiał budowlany w branży drogowej w najbliższych 
latach. Świetnym uzupełnieniem tematu specjalnego związa-
nego z kruszywami jest artykuł dr. hab. inż. Tomasza Gawendy 
z Akademii Górniczo-Hutniczej na temat technologii w produkcji 
kruszyw. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości pro-
dukcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych oraz 
zaprezentowanie nowych metod eksploatacji kruszyw.
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