
Fot. K. B∏a˝ejowski

Nr 2/2007(10) ISSN 1734-1434

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych



Cena ksià˝ki: 79 z∏.
Dla studentów zni˝ka.

Ksià˝k´ mo˝na zamawiaç:
❖ pocztà: Rettenmaier Polska Sp. z o.o. 

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181
❖ faksem: (022) 608 51 51
❖ e-mailem: sma@jrs.pl



NAWIERZCHNIE
A S F A L T O W E

ASPHALT
PAVEMENTS

Quarterly

of the Polish Asphalt
Pavements Association

Polskiego Stowarzyszenia
Wykonawców Nawierzchni

Asfaltowych

Kwartalnik

Spis treÊci

Od redakcji

Wdra˝anie Norm Europejskich dotyczàcych mieszanek mineralno-asfaltowych w Niemczech  . . . . 2

Lothar Drüschner, wybitny specjalista niemiecki, przedstawia przygotowane w Niemczech 
projekty przepisów technicznych wdra˝ajàcych Normy Europejskie i komentuje wybory 
dokonane w zakresie wdra˝ania nowych norm.

Produkcja i stosowanie kationowych emulsji asfaltowych w Polsce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Andrzej Wyszyƒski charakteryzuje rozwój i obecny stan produkcji i stosowania kationowych emulsji
asfaltowych w Polsce, wskazujàc na sta∏y, powa˝ny rozwój technologii z ich u˝yciem.

List do Redakcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Publikujemy list otrzymany od p. Jacka Boratyƒskiego w sprawie oznaczania 
liczby asfaltowej wype∏niaczy wraz odpowiedzià Redakcji.

Propozycje wymagaƒ wobec kationowych emulsji asfaltowych w Polsce 
wed∏ug EN 13808:2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Wypracowane w ramach prac  Komisji ds. emulsji PSWNA pierwsze propozycje wymagaƒ
sà przedstawione w 8 tablicach artyku∏u Anny Czuj-P´kalskiej i W∏odzimierz Pobo˝ego 
(do dyskusji i zaopiniowania przez zainteresowanych).

Informacje PSWNA

Informacja o uruchomionej stronie internetowej PSWNA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Informacja o zmianach personalnych w PSWNA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Informacja o tematyce i przebiegu XV Seminarium PSWNA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Szanowni Czytelnicy

Kolejny numer NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH porusza tak istotne dla drogownictwa problemy wdra˝ania Norm
Europejskich. 

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje referat p. Lothara Drüschnera omawiajàcy prace i decyzje zwiàzane z wprowa-
dzaniem nowych przepisów dotyczàcych mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco w Niemczech i pokazujàcy roz-
wag´ i technicznà rzetelnoÊç przy dokonanym wyborze metod badaƒ i wymagaƒ. Polecamy ten artyku∏ uwadze Czy-
telników.

Równie˝ wa˝nym zagadnieniem wydajà si´ przedstawione pierwsze propozycje krajowych wymagaƒ wobec ka-
tionowych emulsji asfaltowych. Oczekujemy na uwagi i opinie w tym zakresie.

Niestety nadal odczuwamy brak autorów, którzy przedstawili by swoje oceny, wàtpliwoÊci i osiàgni´cia na ∏a-
mach kwartalnika.

Ponownie goràco zapraszamy do wspó∏pracy 
Redakcja

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców

Nawierzchni Asfaltowych dzia∏a od 1999 r.,

a od 2000 r. jest cz∏onkiem EAPA (Euro-

pejskiego Stowarzyszenia Nawierzchni As-

faltowych).

Celem PSWNA jest promowanie na-

wierzchni asfaltowych, rozwój technologii

nawierzchni podatnych, a tak˝e transfer wie-

dzy i informacji w Êrodowisku drogowym

w Polsce. Stowarzyszenie zrzesza osoby

prawne i fizyczne zainteresowane rozwojem

nawierzchni asfaltowych w Polsce.

WYDAWCA

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców 

Nawierzchni Asfaltowych

02-261 Warszawa, ul. Trojaƒska 7

tel./fax (48 22) 57 44 374

tel. (48 22) 57 44 352

e-mail: pswna@stowarzyszenie.org.pl

REDAKCJA

Bohdan ˚urek – Redaktor Naczelny

Hanna K. Wal´cka

Krzysztof B∏a˝ejowski

Adres Redakcji:

02-261 Warszawa, ul. Trojaƒska 7

tel./fax (48 22) 57 44 374

tel. (48 22) 57 44 352

e-mail: pswna@stowarzyszenie.org.pl

www.road.pl/na

ISSN 1734-1434

Czasopismo jest wspomagane finansowo przez:



Uwagi wst´pne

Przepisy dotyczàce budowy nawierzchni asfaltowych w Niemczech
by∏y dotychczas uj´te kilku w dokumentach (przepisach technicznych),
a najwa˝niejsze z nich przedstawia tablica 1. Przepisy te majà status re-
gulacji umownych do umów budowlanych lub sà sformu∏owane jako
„wytyczne”. Wytyczne nie stajà si´ automatycznie cz´Êciami sk∏ado-
wymi umów o roboty budowlane lecz pozostawiajà Zamawiajàcemu do-
wolnoÊç wyboru konkretnych wymagaƒ do umowy o roboty budowlane.
W kolejnych przepisach typu „instrukcja” wyjaÊniony jest najnowszy
stan wiedzy technicznej. Te instrukcje nie mogà zostaç w ca∏oÊci w∏à-
czone jako cz´Êci sk∏adowe umowy, raczej dopuszcza si´ tylko wybra-
ne cz´Êci jako sk∏adniki umowy. 

Te przepisy techniczne (wytyczne, instrukcje) opracowywane sà
przez Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV –
Stowarzyszenie Badawcze Drogownictwa i Transportu), a nast´pnie
zalecane do stosowania przez w∏aÊciwe ministerstwo federalne.
Wdro˝enie przepisów nast´puje poprzez poszczególne ministerstwa
krajów zwiàzkowych (landów).

Jak wynika z tablicy 1 dotychczas w Niemczech uregulowane
w normach sà jedynie metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych
(DIN 1996) oraz asfalty drogowe (DIN EN 12591). To si´ zmieni wraz
z wprowadzeniem normalizacji europejskiej, wed∏ug której wyroby as-
faltowe jak i wewn´trzna (zak∏adowa) kontrola produkcji sà opisane od-
powiednimi normami. Normy DIN nie potrzebowa∏y dotàd ˝adnego
wprowadzenia.

Przebieg i zakres prac zwiàzanych z wdra˝aniem 
EN dotyczàcych nawierzchni asfaltowych w Niemczech

Przy wdra˝aniu Norm Europejskich z wymaganiami na mieszanki
mineralno-asfaltowe (normy serii EN 13108-x) nale˝y wybraç jeden
z dwóch rodzajów wymagaƒ: doÊwiadczalny (empiryczny) lub podsta-
wowy (fundamentalny). W Niemczech nie by∏o wàtpliwoÊci, ˝e zo-
stanà wybrane wymagania doÊwiadczalne (empiryczne), mi´-
dzy innymi wobec sk∏adu, g´stoÊci i dalej poÊrednio wobec w∏a-
ÊciwoÊci mieszanek mineralno-asfaltowch, jak na przyk∏ad ba-
danie koleinowania. Do wdro˝enia podstawowych (fundamen-

Wdro˝enie Norm Europejskich 
dotyczàcych mieszanek 
mineralno-asfaltowych w Niemczech
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ZTV Asphalt-StB 01 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien für den Bau von Fahrbahn-
decken aus Asphalt, Ausgabe 2001 
(Dodatkowe techniczne warunki umów 
i wytyczne budowy nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych, wydanie 2001)

ZTV T-StB 98/03 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Tragschichten im Straßen-
bau, Ausgabe 1998/Fassung 2003
(Dodatkowe techniczne warunki umów 
i wytyczne wykonania podbudów nawierzchni
drogowych, wydanie 1998/wersja 2003)

ZTV BEA-StB 98/03 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung
von Verkehrsflächen-Asphaltbauweisen, 
Ausgabe 1998/Fassung 2003
(Dodatkowe techniczne warunki umów 
i wytyczne wykonania asfaltowych robót utrzy-
maniowych na powierzchniach komunikacyj-
nych, wydanie 1998/wersja 2003)

DIN 1996-1 bis-20 Prüfung von Asphalt 
(Badania mieszanek mineralno-asfaltowych)

DIN EN 12591 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel –
Anforderungen an Straßenbaubitumen
(Asfalty i lepiszcza zawierajàce asfalt 
– wymagania wobec asfaltów drogowych)

TL PmB 01 Technische Lieferbedingungen für Polymer-
modifizierte Bindemittel, Ausgabe 2001
(Techniczne warunki dostawy lepiszczy 
modyfikowanych polimerami, wydanie 2001)

M SNAR Merkblatt für Schichtenverbund, Nähte, 
Anschlüsse und Randausbildung von Ver-
kehrsflächen aus Asphalt, Ausgabe 1998
(Instrukcja wykonywania po∏àczeƒ mi´dzywar-
stwowych, spoin pod∏u˝nych, po∏àczeƒ i for-
mowania kraw´dzi powierzchni 
komunikacyjnych z mieszanek mineralno-
-asfaltowych, wydanie 1998)

TL AG-StB 06 Technische Lieferbedingungen 
für Asphaltgranulat, Ausgabe 2006
(Techniczne warunki dostawy destruktu 
asfaltowego sortowanego, Wydanie 2006)

Tablica 1. Najwa˝niejsze obecnie obowiàzujàce 
przepisy dotyczàce nawierzchni asfaltowych



Nawierzchnie Asfaltowe – 2/2007 3

talnych) wymagaƒ i ich zastosowania w regulacjach umownych
brakuje w tej chwili odpowiednich doÊwiadczeƒ krajowych
i kryteriów oceny. 

Celem, który sobie postawiono przy wdra˝aniu Norm Europejskich
w Niemczech, by∏o zmienianie tak ma∏o jak to mo˝liwe w stosunku do
dotychczasowych przepisów. Ze wzgl´du na dowolnoÊç wyboru wyma-
gaƒ normowych oraz fakt, ˝e nie wszystko z Norm Europejskich musi
zostaç przej´te do regulacji narodowych, w Niemczech, wybrano nie-
zb´dne normy wyrobów i dokonano selekcji norm metod badaƒ. 

Normy metod badaƒ DIN EN 12697-1 do DIN EN 12697-43 nie b´-
dà wdro˝one w ca∏ym zakresie w momencie wprowadzenia Norm Euro-
pejskich 1 stycznia 2008. Najpierw zostanà opracowane te norm, które
sà niezb´dne w umowach budowlanych. 

Kontrola produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych tj. kontrola
wewn´trzna i kontrola zewn´trzna zosta∏a w Niemczech wdro˝ona na
d∏ugo przed wprowadzeniem Norm Europejskich. Poczàtkowo kontrola
produkcji odbywa∏a si´ na zasadzie dobrowolnoÊci, nast´pnie sta∏a si´
ona powszechna po wprowadzeniu przepisu TL G Asphalt-StB 01, Teil:
Güteüberwachung (Techniczne warunki dostawy mieszanek mineralno-
-asfaltowych. Cz´Êç: Kontrola jakoÊci, wydanie 2001). Elementy z tego
przepisu znajdujà si´ w normie DIN EN 13108-21 (Zak∏adowa Kontrola
Produkcji), tak wi´c przestawienie si´ na wymagania Normy Europej-
skiej b´dzie doÊç ∏atwe. Norma DIN EN 13108-21 nie zosta∏a zaadop-
towana w przepisach technicznych i pozostaje w niemieckoj´zycznej
wersji oryginalnej. 

JeÊli chodzi o norm´ DIN EN 13108-20 (Pierwsze badanie kwalifi-
kacyjne), to dotychczas w Niemczech nie istnia∏ porównywalny doku-
ment. Jednak˝e dla niektórych przedsi´wzi´ç budowlanych by∏o ko-
nieczne wykonanie tak zwanych badaƒ kwalifikacyjnych mieszanek mi-
neralno-asfaltowych. W badaniach kwalifikacyjnych jest opisywany ka˝-
dorazowo dla okreÊlonego przedsi´wzi´cia budowlanego osobno: sk∏ad
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz cel stosowania. Te badania kwali-
fikacyjne mog∏y byç wykonywane dotychczas jedynie przez certyfikowa-
ne jednostki badawcze,. Badania te by∏y wpisane jako cz´Êç sk∏adowa
umowy i by∏y przywo∏ywane podczas czynnoÊci odbiorczych.

Równolegle z normami na mieszanki mineralno-asfaltowe b´dzie
wprowadzony przepis techniczny wdra˝ajàcy normy DIN EN 12591 (Asfal-
ty drogowe) i DIN EN 14023 (Asfalty modyfikowane polimerami). Wpro-
wadzenie tego przepisu odb´dzie si´ równoczeÊnie, przy czym okres
przejÊciowy dla norm lepiszczowych rozpoczyna si´ dopiero w styczniu
2008. Dzi´ki temu nowe oznaczenia lepiszczy b´dà mog∏y zostaç przyj´-
te w przepisach dotyczàcych budowy nawierzchni asfaltowych.

Norma DIN EN 13808 (Kationowe emulsje asfaltowe) wprowadzona
b´dzie w przepisie TL BE-StB 07 Technische Lieferbedingungen für Bi-
tumenemulsionen im Straßenbau (Techniczne warunki dostawy emulsji
asfaltowych w budownictwie drogowym) równoczeÊnie z przepisem do-
tyczàcym budowy nawierzchni asfaltowych, gdy˝ emulsje asfaltowe wy-
mieniane sà w ZTV Asphalt-StB 07.

W zakresie utrzymania dróg asfaltowych stosuje si´ obecnie prze-
pis ZTV BEA-StB 03 (Dodatkowe techniczne warunki umów i wytyczne
wykonania asfaltowych robót utrzymaniowych na powierzchniach komu-
nikacyjnych, wydanie 2003), który na podstawie normalizacji europej-
skiej zostanie ponownie opracowany. Nowy przepis ZTV BEA-StB b´dzie
wydany równoczeÊnie z TL BEA-StB (Techniczne warunki dostawy mie-

szanek mineralno-asfaltowych do robót utrzymaniowych na powierzch-
niach komunikacyjnych) prawdopodobnie dopiero w roku 2008 ze
wzgl´du na to, ˝e Normy Europejskie dotyczàce powierzchniowych
utrwaleƒ nie sà jeszcze ostatecznie opracowane. 

Rozwój przepisów technicznych
Wspó∏czeÊnie obowiàzujàce przepisy ZTV Asphalt-StB 01 (tablica

1) obejmujà warunki umowne dla warstw Êcieralnych i wià˝àcych wyko-
nywanych z mieszanek mineralno-asfaltowych i ZTV T-StB 98/03 (tabli-
ca 1) dla podbudów asfaltowych. W obydwu tych przepisach sà poda-
ne regulacje dotyczàce umów budowlanych i jednoczeÊnie wymagania

TL Asphalt-StB 07 Technische Lieferbedingungen für Asphaltmi-
schgut für den Bau von Verkehrsflächenbefe-
stigungen
(Techniczne warunki dostawy mieszanki 
mineralno-asfaltowej do budowy powierzchni
komunikacyjnych)

ZTV Asphalt-StB 07 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflä-
chenbefestigungen aus Asphalt
(Dodatkowe techniczne warunki umów 
i wytyczne budowy powierzchni komunikacyj-
nych z mieszanek mineralno-asfaltowych)

TP Asphalt-StB 07 Technische Prüfvorschriften für Asphalt
(Techniczne przepisy dotyczàce badaƒ 
mieszanek mineralno-asfaltowych)

TL Bitumen-StB 07 Technische Lieferbedingungen für Straßen-
baubitumen und gebrauchsfertige polymer-
modifizierte Bitumen
(Techniczne warunki dostawy asfaltów 
drogowych i gotowych do u˝ycia asfaltów 
modyfikowanych polimerami)

TL BE-StB 07 Technische Lieferbedingungen für Bitumene-
mulsionen im Straßenbau
(Techniczne warunki dostawy emulsji 
asfaltowych w budownictwie drogowym)

Tablica 2. Przepisy techniczne, które powinny 
ukazaç si´ w Niemczech jesienià 2007 r.

TL BEA-StB 08 Technische Lieferbedingungen für Asphaltmi-
schgut für die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflächen 
(Techniczne warunki dostawy mieszanki 
mineralno-asfaltowej do robót utrzymanio-
wych na powierzchniach komunikacyjnych)

ZTV BEA-StB 08 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung 
von Verkehrsflächen – Asphaltbauweise
(Dodatkowe techniczne warunki umów i wy-
tyczne wykonania asfaltowych robót utrzyma-
niowych na powierzchniach komunikacyjnych)

Tablica 3 Przepisy techniczne, które powinny ukazaç si´
w Niemczech w 2008 r.



wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych. Ze
wzgl´du na to, ˝e Europejskie Normy opisujà wy∏àcznie wyma-
gania wobec mieszanek bez uwzgl´dnienia uwarunkowaƒ
umownych sta∏o si´ konieczne podzielenie ZTV Asphalt-StB na:

❖ TL Asphalt-StB (Techniczne warunki dostawy mieszanki
mineralno-asfaltowej do budowy nawierzchni drogowych) 

❖ ZTV Asphalt-StB (Dodatkowe techniczne warunki umów
i wytyczne budowy powierzchni komunikacyjnych z mie-
szanek mineralno-asfaltowych).

W przepisie TL Asphalt-StB zosta∏y cz´Êciowo zintegrowane normy
wyrobów z serii DIN EN 13108 i norma DIN EN 13108-20 (Pierwsze ba-
danie kwalifikacyjne).

Nowy przepis ZTV Asphalt-StB b´dzie regulowa∏ w przysz∏oÊci tyl-
ko wymagania umowne oraz wymagania dotyczàce wbudowywania jak
na przyk∏ad równoÊç czy wskaênik zag´szczenia. 

Dotychczasowe wymagania dotyczàce podbudów z mieszanek mi-
neralno-asfaltowych z przepisu ZTV T-StB b´dà przeniesione do przepi-
sów TL Asphalt-StB i ZTV Asphalt-StB, tak wi´c przepis ZTV T-StB
w przysz∏oÊci straci wa˝noÊç. 

Metody badawcze z serii DIN EN 12697 zostanà wdro˝one w prze-
pisie TP Asphalt-StB (Techniczne przepisy dotyczàce badaƒ mieszanek
mineralno-asfaltowych), przy czym, jak ju˝ wczeÊniej wspominano, zo-
stanà uwzgl´dnione w nim tylko niezb´dne metody badawcze. 

Jedynie norma DIN EN 13108-21 pozostaje jako samodzielna. Przy
czym nale˝y zaznaczyç, ˝e FGSV opracuje i opublikuje wskazówki
do prowadzenia zak∏adowej kontroli produkcji wg EN dla lepsze-
go zrozumienia zagadnieƒ uj´tych w niej. 

Normy DIN EN 12591 (Asfalty drogowe) i DIN EN 14023 (Asfalty
modyfikowane polimerami) b´dà w Niemczech wdro˝one razem w prze-
pisie TL Bitumen-StB (Techniczne warunki dostawy asfaltów drogowych
i gotowych do u˝ycia asfaltów modyfikowanych polimerami). Dzi´ki te-
mu b´dzie istnia∏ wspólny dokument dla obydwu rodzajów lepiszczy. 

Przepisy dotyczàce wdro˝enia normy DIN EN 13808 (Kationo-
we emulsje asfaltowe) jak i norm DIN EN 12591 (Asfalty drogowe), DIN
EN 14023 (Asfalty modyfikowane polimerami) sà na tyle dobrze przy-
gotowane, ˝e ju˝ 1 stycznia 2008 b´dà one gotowe do stosowania.

Wprowadzenie Norm Europejskich do niemieckich przepisów tech-
nicznych, niezale˝nie od prac przygotowawczych, rozpocz´te zosta∏o
z poczàtkiem 2005 roku. W mi´dzyczasie zosta∏o zakoƒczone przygoto-
wanie poszczególnych przepisów technicznych. 

Grupa robocza „Nawierzchnie asfaltowe” w FGSV zatwierdzi∏a pro-
jekty z niewielkimi zmianami w koƒcu lutego 2007, tak wi´c zmienio-
ne wersje zosta∏y rozes∏ane w kwietniu 2007 do konsultacji w krajach
zwiàzkowych. Uwagi z krajów zwiàzkowych powinny zostaç opracowa-
ne do wrzeÊnia tego roku, tak aby przepisy te mog∏y ukazaç si´ równie˝
jesienià. 

W∏aÊciwe ministerstwo federalne zaleci wtedy wdro˝enie przepisów
poszczególnym krajom zwiàzkowym, a kraje te, wdro˝à je, na podstawie
struktury federalistycznej Republiki Federalnej Niemiec. Notyfikacja
tych przepisów w Komisji Europejskiej b´dzie odbywa∏a si´ równolegle. 

Na podstawie tego harmonogramu wdro˝enie Norm Europejskich do-
tyczàcych mieszanek mineralno-asfaltowych mo˝e odbyç si´ we w∏aÊci-
wym czasie. Ze wzgl´du na to, ˝e umowy o roboty budowlane trwajà d∏u˝-
szy czas, na poczàtku roku 2008 umowy b´dà realizowane wg obecnie

obowiàzujàcych warunków umownych. Nowe przepisy wejdà prawdopo-
dobnie do umów o roboty budowlane dopiero w drugiej po∏owie 2008.

Przeszkodà w planowaniu terminów mo˝e okazaç si´ akredytacja
zewn´trznych jednostek kontrolujàcych i certyfikujàcych zak∏adowà
kontrol´ produkcji wg normy DIN EN 13108-21, gdy˝ oko∏o 700 wy-
twórni mieszanek asfaltowych w Niemczech musi zostaç odebranych
w ramach pierwszej inspekcji (audytu certyfikujàcego). Odpowiedzialny
za to Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej nie dopuÊci∏ do dnia dzi-
siejszego ˝adnej instytucji ani nie akredytowa∏ jej w Brukseli. Mimo wy-
znaczenia ogólnych ram czasowych, mo˝e powstaç, z powodu braku
czasu, „zator” przy odbieraniu wytwórni, co doprowadzi do tego, ˝e
mieszanki nie b´dà mia∏y oznakowania CE.

TL Asphalt-StB, uwagi ogólne

Przepis TL Asphalt-StB (Techniczne warunki dostawy mieszanki mi-
neralno-asfaltowej do budowy powierzchni komunikacyjnych) stanowiç
b´dzie wdro˝enie norm wyrobów (normy serii EN 13108) do niemiec-
kich przepisów technicznych. 

Ze wzgl´du na obowiàzujàcà nomenklatur´ w Normach Europej-
skich nale˝a∏o przemyÊleç opisy rodzajów i odmian mieszanek mineral-
no-asfaltowych. Dotychczas w Niemczech rozró˝niano mieszank´ mine-
ralno-asfaltowà na warstw´ podbudowy, warstw´ wià˝àcà i beton asfal-
towy. Przy czym poj´cie beton asfaltowy oznacza∏o warstw´ Êcieralnà
wykonanà z betonu asfaltowego. 

W normalizacji europejskiej poj´cie beton asfaltowy stosuje si´
jednak˝e do mieszanek, w których mieszanka mineralna sk∏ada si´
z frakcji równomiernie stopniowanych ze Êcis∏ym wype∏nieniem kruszy-
wa grubego przez drobne. Dlatego dotychczas nazywane mieszanki mi-
neralno-asfaltowe na warstw´ podbudowy i warstw´ wià˝àcà wg Norm
Europejskich nazywamy obecnie betonami asfaltowymi.

Do rozró˝niania poszczególnych rodzajów mieszanek mineral-
no-asfaltowych wg ich celu zastosowania obok angielskiego skró-
tu „AC” dla betonu asfaltowego z normalizacji europejskiej, wpro-
wadzono dodatkowo narodowe oznaczenia: „D” – beton asfaltowy
do warstwy Êcieralnej, „B” – do warstwy wià˝àcej i „T” – do pod-
budowy. Ponadto w przepisie TL Asphalt-StB stosowane sà dalsze naro-
dowe oznaczenia, wynikajàce z poszczególnych rodzajów obcià˝enia na-
wierzchni ruchem. I tak „S” oznacza du˝e obcià˝enia, „N” normalne i „L”
niskie obcià˝enia. Litera „S” dotyczy wysoko obcià˝onych powierzchni
komunikacyjnych jak autostrady, „N” dotyczy normalnych obcià˝eƒ jak
np. dla dróg powiatowych, litera „L” odnosi si´ do mieszanek mineralno-
-asfaltowych stosowanych na drogach o ma∏ych obcià˝eniach jak: drogi
serwisowe, chodniki, Êcie˝ki rowerowe. W tablicy 4 podano przyk∏ady wy-
jaÊniajàce oznaczenia betonu asfaltowego przyj´te w Niemczech.
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AC 16 D S Beton asfaltowy, 0/16, warstwa Êcieralna 
dla du˝ych obcià˝eƒ

AC 16 B N Beton asfaltowy, 0/16, warstwa wià˝àca 
dla normalnych obcià˝eƒ

AC 32 T L Beton asfaltowy, 0/32 warstwa podbudowy
dla niskich obcià˝eƒ

Tablica 4. Przyk∏ady oznaczeƒ mieszanek 
mineralno-asfaltowych przyj´te w Niemczech
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Mieszanki mineralno-asfaltowe wg Norm Europejskich DIN EN 
13108-2 (Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw), DIN EN 
13108-3 (Mi´kki beton asfaltowy) i DIN EN 13108-4 (Mieszanka HRA) nie
b´dà uj´te w TL Asphalt-StB jako przepisy standardowe. Dzieje si´ tak, gdy˝
„Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw” jest mieszankà pochodzenia
francuskiego, nie stosowanà w Niemczech. „Mi´kki beton asfaltowy” jest
w∏àczony do normalizacji europejskiej tylko ze wzgl´du na warunki klima-
tyczne panujàce w pó∏nocnych regionach Skandynawii i w zwiàzku z tym jest
on nieprzydatny w ∏agodniejszym klimacie panujàcym w Niemczech. „Mie-
szanka HRA” jest regionalnà mieszankà mineralno-asfaltowà, przewa˝nie
stosowanà w krajach anglosaskich. W Niemczech nie ma doÊwiadczeƒ z te-
go rodzaju mieszankà. 

W odniesieniu do normy DIN EN 13108-8 (Destrukt asfaltowy) nie
istnieje koniecznoÊç wdro˝enia, gdy˝ nie jest ona normà zharmonizowa-
nà. Jednak˝e ta w∏aÊnie norma zosta∏a wprowadzona na koniec roku
2006 do przepisu TL AG-StB 06 (Techniczne warunki dostawy destruk-
tu asfaltowego sortowanego).

Zgodnie z powy˝szym w przepisie TL Asphalt-StB wdro˝ono nast´-
pujàce rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych:

❖ DIN EN 13108-1 Beton asfaltowy (AC),
❖ DIN EN 13108-5 Mieszanka mastyksowo-grysowa (SMA),
❖ DIN EN 13108-6 Asfalt lany (MA),
❖ DIN EN 13108-7 Asfalt porowaty (PA).

TL Asphalt-StB, wymagania

Wymagania dotyczàce sk∏adu poszczególnych rodzajów mieszanek
mineralno-asfaltowych dzielà si´ na trzy cz´Êci.

W pierwszej cz´Êci sà opisane ka˝dorazowo w∏aÊciwoÊci materia-
∏ów sk∏adowych (kruszywo i lepiszcze). Druga cz´Êç opisuje wymagany
sk∏ad mieszanki, a w trzeciej cz´Êci sà podane wymagania wobec goto-
wej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Jako przyk∏ad przytoczono wymagania z tablicy 7 przepisu TL Asphalt-
-StB 07, dotyczàce betonów asfaltowych 0/16, 0/11 i 0/8, przeznaczonych
na warstwy Êcieralne dróg o najwi´kszym obcià˝eniu ruchem (patrz poni˝ej
– tablica 5).

Opis Kategoria Jednostka AC16 DS AC11 DS AC8 DS

Materia∏y

Kruszywo (dostarczane)

ZawartoÊç ziaren o powierzchni przekruszonej C C90/1 C90/1 C90/1

OdpornoÊç na rozdrobnienie SZ/LA SZ18/LA20 SZ18/LA20 SZ18/LA20

OdpornoÊç na polerowanie PSV PSVdeklarowany PSVdeklarowany PSVdeklarowany

(48) (48) (48)

Wynikowy wskaênik wysypu frakcji 0,063/2 s ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35
Lepiszcze, typ i rodzaj PmB(1) 45 PmB(1) 45 PmB(1) 45

50/70 50/70 50/70
(PmB(1) 25)

Sk∏ad mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralna przechodzi przez sito     22 mm % (m/m) 100

16 mm % (m/m) 90 do 100 100

11 mm

% (m/m) 70 do 85 90 do 100 100

8 mm % (m/m) 70 do 85 90 do 100

5 mm % (m/m) 65 do 85

2 mm % (m/m) 35 do 45 40 do 50 40 do 55

0,125 mm % (m/m) 7 do 17 7 do17 8 do 20

0,063 mm % (m/m) 5 do 9 5 do 9 6 do 12

Minimalna zawartoÊç lepiszcza B min B min 5,4 B min 6,0 B min 6,2

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Minimalna zawartoÊç wolnej przestrzeni
w mieszance mineralno-asfaltowej Vmin Vmin 3,0 Vmin 3,0 Vmin 2,0

Maksymalna zawartoÊç wolnej przestrzeni 
w mieszance mineralno-asfaltowej Vmax Vmax 5,0 Vmax 5,0 Vmax 4,0

Maksymalany stopieƒ wype∏nienia wolnej
przestrzeni w mieszance mineralnej VFBmax VFBmax 83 VFBmax 83 VFBmax 86

Tablica 5. Wyciàg z TL Asphalt-StB 07, pkt. 3.2.4 (tablica 7)

1 Od redakcji: PmB – dotychczas stosowane w Niemczech oznaczenie asfaltu modyfikowanego polimerami



Opis tablicy 5
❖ W pierwszej cz´Êci podane sà wymagania dotyczàce kruszywa. Bazà

tych wymagaƒ jest norma DIN EN 13043, która zosta∏a wdro˝ona
przepisem TL Gestein-StB 04 (Techniczne warunki dostawy kruszyw
w budownictwie drogowym, wydanie 2004). W przypadku warstw
Êcieralnych bardzo istotnà rol´ odgrywa zawartoÊç w kruszywie zia-
ren o powierzchni przekruszonej, szczególnie dotyczy to dróg o du-
˝ym obcià˝eniu ruchem. I tak dla warstw Êcieralnych z naszego przy-
k∏adu wymagana jest kategoria C90/1. Natomiast dla podbudów asfal-
towych dróg o du˝ych obcià˝eniach jest wymagana kategoria C50/30,
a dla ma∏ych obcià˝eƒ jest to kategoria CNR 2 Dla asfaltu porowatego
wymagana jest kategoria C100/0.

❖ W nast´pnym wierszu sà podane równorz´dne kategorie SZ/LA odpor-
noÊci kruszywa na rozdrobnienie. Je˝eli chodzi o Niemcy to d∏ugà tra-
dycj´ ma tutaj badanie odpornoÊci na uderzenie SZ, natomiast w Eu-
ropie bardziej rozpowszechniony jest test Los Angeles (LA) do oceny
odpornoÊci na rozdrobnienie. Przewidujàc przysz∏e regulacje europej-
skie i to ˝e metoda badawcza Los Angeles jest metodà referencyjnà
(wzorcowà), obie metody zosta∏y uj´te w wymaganiach. W przyk∏adzie
z w tablicy 5. najwy˝sze parametry wymagane sà dla betonów asfalto-
wych na warstw´ Êcieralnà – kategorie SZ18 i LA20. Natomiast dla war-
stwy Êcieralnej z betonu asfaltowego dla ma∏ych obcià˝eƒ wystarczajà
naturalnie kategorie SZ26 i LA30. Te kategorie majà równie˝ zastosowa-
nie przy podbudowach asfaltowych dla du˝ych obcià˝eƒ.

❖ W normie DIN EN 13043 i w przepisie TL Gestein-StB 04 odpornoÊç
na polerowanie jest wyra˝ona w kategoriach PSV50 i PSV44. W Niem-
czech PSV by∏a to wartoÊç Êrednia z trzech ostatnich badaƒ. Dzi´ki
temu mo˝na by∏o niwelowaç odchylenia wynikajàce z ró˝nych stref
wydobycia w kamienio∏omie. Ta mo˝liwoÊç ju˝ nie istnieje, gdy˝
w tej chwili jest to wynik jednorazowy. Ten wynik bez dalszych zabie-
gów mo˝e byç podawany jako kategoria, przy czym ta metoda nie
uwzgl´dnia ju˝ odchyleƒ wynikajàcych z ró˝nych stref wydobyw-
czych kruszywa. Przy kategorii PSV chodzi o wartoÊç granicznà, któ-
ra nie powinna zostaç przekroczona i odnosi si´ to ogólnie do
wszystkich kategorii. Z tego powodu, jako rozwiàznie kompromisowe
przyj´to obni˝enie o dwie jednostki PSV wymagaƒ podawanych
w przepisie ZTV Asphalt-StB 01. Ze wzgl´du na brak mi´dzy katego-
riami PSV50 i PSV44 kategorii poÊrednich wg DIN EN 14043 wprowa-
dzono wartoÊç PSVdeklarowane do przepisu TL Asphalt-StB. Dla warstw
Êcieralnych z betonu asfaltowego dla du˝ych obcià˝eƒ wymagane
jest wg przepisu ZTV Asphalt-StB 01 PSV o wartoÊci 50. W przysz∏o-
Êci, zgodnie z przyk∏adem przytoczonym w tablicy 5, b´dzie obowià-
zywa∏a dla tego typu mieszanek mineralno-asfaltowych wartoÊç
PSVdeklarowane(48). Dla warstw Êcieralnych z betonu asfaltowego dla
obcià˝eƒ normalnych lub lekkich b´dzie wystarcza∏o stosowanie kru-
szywa kategorii PSV44. Dla mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA 11S i SMA 8S zalecono stosowanie kategorii PSVdeklaro-

wane(51) zamiast dotychczas stosowanej kategorii PSV53 nato-
miast dla asfaltów porowatych obni˝ono poziom wymagaƒ
o jednà jednostk´ PSV do PSVdeklarowane(54). Dla mieszanek
przeznaczonych na podbudowy asfaltowe oraz warstwy wià˝àce oczy-
wiÊcie nie podano ˝adnych wartoÊci PSV.

❖ Na podstawie przeprowadzonych badaƒ w Niemczech jest wiadomo,
˝e wskaênik wysypu frakcji kruszywa drobnego o wartoÊci 30 sekund
opisuje cz´sto piaski naturalne, a wspó∏czynnikiem wskaênikiem
przewy˝szajàcym 35 sekund cz´sto opisane sà piaski ∏amane. Mi´dzy
czasami wysypu 30 – 35 sekund nie jest jeszcze mo˝liwe jedno-
znaczne charakteryzowanie piasków. W mi´dzyczasie projekt badaw-
czy, zainicjonowany przez FGSV pokaza∏, ˝e piaski ∏amane mogà mieç
czas wysypu poni˝ej 30 sekund, a piaski naturalne mogà mieç czas
wysypu powy˝ej 35 sekund. Dotychczas nie wyjaÊniono jaki wp∏yw na
odpornoÊç mieszanki mineralno-asfaltowej na odkszta∏cenie majà
piaski znajdujàce si´ w obszarze przejÊciowym czasu wysypu. Obec-
nie przyjmuje si´ do ocen, ˝e piaski ∏amane majà czas wysypu powy-
˝ej 35 sekund. 

❖ Je˝eli chodzi o dobór lepiszczy, to w porównaniu z zaleconymi
w przepisie ZTV Asphalt-StB 01 mo˝na zaobserwowaç przesuni´cie
w stron´ lepiszczy o wy˝szej lepkoÊci. Do warstw Êcieralnych na dro-
gi o du˝ym obcià˝eniu ruchem proponuje si´ z regu∏y asfalty mody-
fikowane polimerami. Podstawà tego by∏y dotychczasowe dobre do-
Êwiadczenia odnoÊnie odpornoÊci na odkszta∏cenia oraz zachowanie
w czasie niskich temperatur.

❖ Sk∏ad mieszanki mineralnej do mieszanek mineralno-asfaltowych
okreÊla si´ za pomocà iloÊci ziaren przechodzàcych przez sita
0,063 mm; 0,125 mm (tylko dla AC); 2 mm; D/2, D, 1,4D. Do
warstw Êcieralnych z mieszanki mastyksowo-grysowej i asfaltu lane-
go sito poÊrednie 0,125 mm, ze wzgl´dów technologicznych jak
i wewn´trznej kontroli nie jest zalecane. Minimalne zawartoÊci le-
piszcza wynikajàce z przepisu ZTV Asphalt-StB 01 zosta∏y skorygo-
wane wg wzoru a = 2,650/rd. Dlatego minimalne zawartoÊci lepisz-
cza a sà usytuowane, co do zasady, na wy˝szym poziomie. W przy-
k∏adzie z tablicy 5 dla betonu asfaltowego AC 11 DS podano katego-
ri´ Bmin6,0 w przeciwieƒstwie do minimalnej zawartoÊci lepiszcza wy-
nikajàcej z przepisu ZTV Asphalt-StB 01 na poziomie 5,9 % (m/m).

❖ W doÊwiadczalnych (empirycznych) specyfikacjach, mieszanki mi-
neralno-asfaltowe ocenia si´ na podstawie zawartoÊci wolnej prze-
strzeni w próbkach Marshalla. Jak pokazano w tabelicy 5, wymaga-
nia odnoÊnie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla dla odpowied-
nich rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych odpowiadajà wy-
maganiom zawartym w przepisach ZTV Asphalt-StB 01 i ZTV T-StB
98/03. Przy czym do tej pory nie uwzgl´dnia∏o si´, ˝e temperatury
sporzàdzania próbek Marshalla nale˝y rozró˝niaç zgodnie z lepkoÊcià
lepiszcza. A obecnie wed∏ug norm DIN EN 12697-30 i 35 nale˝y
ustaliç temperatur´ zag´szczania próbek Marshalla w zale˝noÊci od
lepkoÊci lepiszcza 3. Mimo, ˝e z techniczno-badawczego punktu wi-
dzenia jest to prawid∏owe, ten sposób post´powania nie daje porów-
nywalnoÊci wyników g´stoÊci obj´toÊciowej. W przepisach ZTV
Asphalt-StB 01 i ZTV T-StB 98/03 temperatury sporzàdzania próbek
Marshalla by∏y na sta∏ym poziomie. Dzi´ki temu mo˝na by∏o oceniç
wp∏yw lepkoÊci lepiszcza na g´stoÊci obj´toÊciowe i porównywaç
wp∏yw na wolnà przestrzeƒ. Te problemy majà wp∏yw na ocen´ stop-
nia zag´szczenia, gdy˝ wzorcowe g´stoÊci obj´toÊciowe zmie-
niajà si´ ze wzgl´du na ró˝ne temperatury, a temperatury za-
g´szczenia sà prawie sta∏e, w praktyce budowlanej.

2 Od redakcji: kategoria NR oznacza brak wymagania 3 Od redakcji: jest to zwiàzane z tzw. temperaturà lepkoÊci równowa˝nej
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❖ NowoÊcià w Niemczech jest cz´Êciowe wprowadzenie maksymal-
nego stopnia wype∏nienia wolnej przestrzeni VFBmax i minimalnego
stopnia wype∏nienia wolnej przestrzeni VFBmin. W przyk∏adzie z ta-
blicy 5 dla betonu asfaltowego AC11 DS jest podana kategoria
VFBmax 83.

W przyk∏adzie podanym w tablicy 5 nie przytoczono dwóch dal-
szych parametrów, które sà istotne dla innych rodzajów mieszanek mi-
neralno-asfaltowych. I tak, odpowiednio dla warstwy wià˝àcej z betonów
asfaltowych AC22 BS i AC16 BS oraz mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA 11S i SMA 8S, nale˝y podaç proporcjonalnà g∏´bokoÊç koleiny
PRDPowietrze w badaniu kwalifikacyjnym. Nie jest to jednak wymaganie
umowne. 

OdpornoÊç na odkszta∏cenia asfaltu lanego jest kolejnym parame-
trem stwarzajàcym problem. techniczno-badawczy. Jest wiadomo, ˝e
g∏´bokoÊç wg∏´bienia statycznego niewystarczajàco ró˝nicuje asfalty
lane o du˝ej odpornoÊci na odkszta∏cenia. Dynamiczne wg∏´bienie
trzpienia umo˝liwia bardziej zró˝nicowane ocenianie odpornoÊci na od-
kszta∏cenia. Ze wzgl´du na to, ˝e do tego badania potrzeba du˝ych na-
k∏adów inwestycyjnych na sprz´t laboratoryjny, to obecnie bardzo nie-
wiele instytucji badawczych mo˝e przeprowadziç takie badania i zdecy-
dowano si´ w Niemczech zachowaç badanie metodà statycznà. Dla as-
faltów lanych na nawierzchnie o du˝ych obcià˝eniach podano wartoÊci
graniczne 1 do 3 mm, przy czym górna granica 3 mm nie opisuje asfal-
tu lanego majàcego wystarczajàcà odpornoÊç na odkszta∏cenia. Jednak
nie mo˝na by∏o podaç wartoÊci mniejszej ni˝ 2,5 mm, gdy˝ przy warto-
Êci granicznej poni˝ej 2,5 mm konieczne jest badanie g∏´bokoÊci wg∏´-
bienia metodà dynamicznà. Z tego wzgl´du w nowym przepisie ZTV
Asphalt-StB dopuszczalna tolerancja dla tego wymagania, w ramach
umów budowlanych zosta∏a zmniejszona o 0,5 mm na 1 mm, tak wi´c
w ramach opracowywanych recepturach i badaniu kwalifikacyjnym na-
le˝y si´ do tego dostosowaç. 

Kategorie i wartoÊci graniczne podane w przepisie TL Asphalt-StB
odnoszà si´ do badania kwalifikacyjnego (pierwszego badania), dla wy-
magaƒ zawartych w dokumentach przetargowych, jak równie˝ do oceny
wype∏nienia warunków umownych przy odbiorze robót.

ZTV Asphalt-StB 07

Ze wzgl´du na to, ˝e wp∏yw Norm Europejskich na mieszanki mine-
ralno-asfaltowe koƒczy si´ na bramie zak∏adowej wytwórni, nastàpi∏a ko-
niecznoÊç uregulowania wbudowywania mieszanek mineralno-asfalto-
wych oraz powiàzanych kwestii umownych w innych przepisach. Dotych-
czas uregulowane to by∏o w przepisie ZTV Asphalt-StB 01 (Dodatkowe
techniczne warunki umów i wytyczne budowy powierzchni komunikacyj-
nych z mieszanek mineralno-asfaltowych, wydanie 2001). Te zagadnienia
b´dà w przysz∏oÊci dalej uregulowane w przepisie ZTV Asphalt-StB 07. 

Przy przygotowaniu przepisu ZTV Asphalt-StB 07 wykorzystano jed-
nak okazj´ do wprowadzenia nowoÊci. NowoÊcià w przepisie ZTV
Asphalt-StB 07 jest co nast´puje:

❖ Warstwy podbudowy asfaltowej zosta∏y w∏àczone do przepisów
ZTV Asphalt-StB (i do TL Asphalt-StB). Przepis ZTV T-StB 98/03
traci wa˝noÊç.

❖ Asfalt porowaty jest równie˝ uj´ty w przepisach ZTV Asphalt-StB
(i w TL Asphalt-StB). Dotychczas stosowanie tej mieszanki by∏o

uregulowane w Instrukcji (Merkblatt). Dzi´ki wprowadzeniu as-
faltu porowatego do przepisów ZTV Asphalt-StB jego stosowanie
sta∏o si´ standardowe.

❖ Instrukcja po∏àczeƒ mi´dzywarstwowych, szwów, po∏àczeƒ
i kszta∏towania kraw´dzi asfaltowych nawierzchni drogowych
straci w przysz∏oÊci wa˝noÊç, gdy˝ treÊç tej instrukcji zosta∏a
w∏àczona do przepisu ZTV Asphalt-StB.

❖ Kompaktasfalt b´dzie równie˝ w przysz∏oÊci uj´ty w przepisie
ZTV Asphalt-StB, dzi´ki czemu stanie si´ metodà standardowà.

❖ Asfalt lany o niskiej emisji ha∏asu, dzi´ki wprowadzeniu do prze-
pisu ZTV Asphalt-StB, sta∏ si´ równie˝ rozwiàzaniem standardo-
wym. 

Jako dalsze nowoÊci nale˝y wymieniç: 
❖ Badanie kwalifikacyjne, które opisuje kwalifikacj´ konkretnej

mieszanki mineralno-asfaltowej do konkretnego zastosowania
i jest cz´Êcià umowy, traci wa˝noÊç w dotychczasowej formie.
Jednak dla poszczególnych umów budowlanych b´dzie wyma-
gane stwierdzenie kwalifikacji przydatnoÊci, które bazuje na
pierwszym badaniu wg DIN EN 13108-20. Dowód kwalifikacji
(przydatnoÊci) b´dzie ró˝ni∏ si´ od klasycznego badania kwalifi-
kacyjnego, poniewa˝ nie b´dà opisywane ró˝ne wersje sk∏adu.

❖ Przy dostawie z kilku wytwórni mieszanek mineralno-asfalto-
wych na jedno przedsi´wzi´cie budowlane muszà zostaç przed-
∏o˝one dla mieszanek na warstw´ wià˝àcà i Êcieralnà takie same
dowody kwalifikacji. Przy mieszankach na podbudow´ asfaltowà
dopuszczalne sà drobne odchy∏ki w zawartoÊci lepiszcza, wype∏-
niacza i kruszywa powy˝ej 2 mm.

❖ W ramach wewn´trznej kontroli na budowie nale˝y sporzàdzaç
pisemne protokó∏y dotyczàce np. temperatury wbudowania,
temperatury powietrza i pod∏o˝a przy wbudowywaniu lub te˝
w przypadku asfaltu lanego czas postoju termosów transporto-
wych. W przepisie ZTV Asphalt-StB 07 maksymalne dopuszczal-
ne czasy przechowywania asfaltu lanego w termosach transpor-
towych zosta∏y okreÊlone w zale˝noÊci od zastosowanego rodza-
ju lepiszcza.

❖ Nie zosta∏y zmienione wymagania dotyczàce szorstkoÊci (w∏a-
ÊciwoÊci przeciwpoÊlizgowych) i wartoÊci graniczne gruboÊci
wbudowywanych warstw. Je˝eli chodzi o odchy∏ki od wartoÊci
wymaganych z dowodu kwalifikacji przydatnoÊci dla mieszanki
mineralno-asfaltowej, to nie wprowadzono ˝adnych istotnych
zmian w stosunku do obowiàzujàcych odchy∏ek. 

Ocena wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej nast´puje po-
przez wskaênik zag´szczenia. WartoÊcià odniesienia w badaniu wskaêni-
ka zag´szczenia jest w Niemczech zag´szczona próbka Marshalla. 

W przepisie ZTV Asphalt-StB 01 ustalono temperatury sporzàdza-
nia próbek Marshalla z mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem
drogowym: 135°C, a dla mieszanek z asfaltem modyfikowanym polime-
rami: 145°C. 

Norma DIN EN 12697-30 (Przygotowanie próbek Mashalla zag´sz-
czanych ubijakiem Marshalla) wprowadza natomiast ró˝ne temperatury
przygotowania próbek Marshalla w zale˝noÊci od lepkoÊci lepiszcza.
Rozpoczynajà si´ one od 135°C dla charakterystycznego w Niemczech
asfaltu 160/220 i koƒczà si´ na 180°C dla asfaltu 20/30. Dla asfaltu dro-
gowego 50/70, którego stosowanie w Niemczech jest najbardziej rozpo-



wszechnione, temperatura sporzàdzania próbek wynosi 150°C. Tylko
z powodu przesuni´cia temperatury z 135°C na 150°C nale˝y oczekiwaç
innych g´stoÊci obj´toÊciowych odniesienia (referencyjnych), które
zmienià poziom wskaênika zag´szczenia. Dotyczy to tak˝e próbek zawie-
rajàcych asfalty modyfikowane polimerami. W zwiàzku z tym pozostaje
jeszcze jeden aspekt metody badawczej g´stoÊci obj´toÊciowej wg nor-
my DIN EN 12697-6. W przeciwieƒstwie do niemieckiej standardowej
metody badawczej zmiany przesun´∏y poziom wskaênika zag´szczenia.
Nie rozwiàzano dotychczas tego zagadnienia. Jest wiele modeli, które
jednak sà bardzo skomplikowane i dlatego nie wydajà si´ praktyczne
w codziennym stosowaniu. Prostym rozwiàzaniem tego problemu by-
∏oby obni˝enie obecnie obowiàzujàcego wskaênika zag´szczenia
z 97% na mo˝e 96% lub 95%. Pozostaje pytanie: czy do tego sposo-
bu dzia∏ania uda si´ przekonaç Zamawiajàcego, gdy˝ zawsze b´dzie on
dà˝y∏ do uzyskania maksimum. Wskaênik zag´szczenia mo˝e byç rów-
nie˝ zastàpiony wymaganiem dotyczàcym wolnej przestrzeni w gotowej
warstwie. Ten parametr jest niezale˝ny od próbek Marshalla i odnosi si´
bardziej do g´stoÊci obj´toÊciowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dla
umownego ustalenia parametrów brakuje w Niemczech niezb´dnych do-
Êwiadczeƒ za wyjàtkiem warstw Êcieralnych.

Innym problemem, nie wyst´pujàcym w bezpoÊrednim zwiàzku
z Normami Europejskimi, jest zagadnienie gwarancji. Przepis ZTV
Asphalt-StB 01 z 2001 r. nak∏ada okres gwarancji w zale˝noÊci od gru-
boÊci warstwy, przy czym standardowy okres gwarancyjny wynosi 4 la-
ta. Odpowiedzialne za drogi federalne ministerstwo ˝yczy sobie
przed∏u˝enia gwarancji do 5 lat dla dróg klas budowy 4 SV i I.
Zwykle chodzi tutaj o autostrady.

Równie˝ inna grupa problemów zwiàzanych z gwarancjami nie jest
jeszcze do koƒca rozwiàzana. Przyk∏adowo szorstkoÊç dotychczas odno-
si∏a si´ do 4 lat u˝ytkowania. Tak˝e nowe ustalenie, ˝e nierównoÊci po-
przeczne wi´ksze od 7 mm nale˝y okreÊlaç jako koleiny dotyczy okresu
gwarancyjnego 4 lat. Jakie majà byç wymagania po 5 latach?

TP Asphalt-StB

Seria norm DIN EN 12697 pozostawia du˝e pole manewru w przepro-
wadzeniu badaƒ i ustaleniu warunków badawczych. Z niemieckiego punktu
widzenia, szczególnie bioràc pod uwag´ ustalenia umowne w przepisach TL
Asphalt-StB i ZTV Asphalt-StB metody badawcze nale˝a∏o doprecyzowaç.
To dopasowanie nastàpi∏o w przepisie TP Asphalt-StB (Techniczne przepisy
dotyczàce badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych). Jak ju˝ na poczàtku
wspomniano, nie wszystkie jednak normy badawcze z serii DIN EN 12697
zosta∏y przeniesione do przepisu TP Asphalt-StB. Przyk∏adem sà normy EN
12697-16 (Âcieranie przez opony z kolcami) i EN 12697-37 (PrzyczepnoÊç
lepiszcza w lakierowanym grysie za pomocà goràcego piasku), gdy˝ doty-
czy mieszanki HRA, której nie stosuje si´ w Niemczech. 

Z istniejàcych 43 cz´Êci serii DIN-EN 12697 obecnie wprowadzo-
no 21 cz´Êci do przepisu TP Asphalt-StB (tablica 6).

W przepisie tym na wst´pie wprowadzono jeszcze cz´Êç wyjaÊnia-
jàcà. Numeracja cz´Êci w przepisie TP Asphalt-StB jest zgodna z nume-
racjà wdro˝onych cz´Êci DIN-EN 12697.

Z wprowadzonych 21 cz´Êci DIN-EN 12697 wszystkie, za wyjàtkiem
cz´Êci 13, sà niezb´dne do rutynowych badaƒ kwalifikacyjnych i zak∏a-
dowej kontroli produkcji (ZKP). Opis metod badawczych wykonano z za-
∏o˝eniem zmieniania tak ma∏o, jak to tylko mo˝liwe w stosunku do do-
tychczasowych metod badawczych. Przewiduje si´ wdro˝enie nast´p-
nych badawczych Norm Europejskich, jak np. DIN EN 12697-24 (Od-
pornoÊç na zm´czenie).

Przyk∏adowo cz´Êç 1 normy DIN EN 12697-1, dotyczàca okreÊlania
zawartoÊci lepiszcza, odbiega od dotychczas znormalizowanej metody.
Wed∏ug normy DIN 1996-6 rozró˝nia si´ rozpuszczalnà i nierozpuszczalnà
zawartoÊç lepiszcza i dalej ca∏kowità zawartoÊç lepiszcza. Ca∏kowita za-
wartoÊç lepiszcza jest sumà rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej zawartoÊci
lepiszcza i jest podstawà oceny wg umowy. Nierozpuszczalna cz´Êç kal-
kulowana jest wed∏ug formu∏y, która odnosi si´ do zawartoÊci wype∏nia-
cza. Najcz´Êciej przyjmowanà iloÊcià jest -0,2% (m/m)5. Wg normy DIN
EN 12697-1 przeciwnie jednak oblicza si´ i ocenia rozpuszczalnà zawar-
toÊç lepiszcza. Ze wzgl´du na to, ˝e ta ró˝nica mog∏aby spowodowaç
zmian´ w wymaganiach, w przepisie TP Asphalt-StB wprowadzono poj´-
cie zawartoÊci lepiszcza jako sumy rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego
lepiszcza.

Cz´Êç 6 normy DIN EN 12697 „Oznaczanie g´stoÊci obj´to-
Êciowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej” stwarza du˝e
trudnoÊci przy wdro˝eniu do niemieckich przepisów. Co do zasa-
dy istnia∏a zgodnoÊç, ˝e nale˝y unikaç parafinowania próbek, gdy˝ ta
metoda jest k∏opotliwa i pracoch∏onna. Dlatego nast´pujàce procedury
badawcze zosta∏y przyj´te z cz´Êci 6:

1. Metoda A, „Metoda obj´toÊciowa”, dla asfaltu lanego
2. Metoda B, „Metoda obj´toÊciowa – powierzchnia nasycona,

osuszona”, dla betonu asfaltowego AC D i AC B oraz mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA

3. Metoda D, „Metoda pomiarowa”, dla warstw podbudowy AC T.
W∏aÊnie metoda opisana jako A jest identyczna z dotychczas sto-

sowanà metodà dla asfaltu lanego, natomiast metoda badawcza B mo-
˝e byç uznana jako bliska niemieckiej procedurze badawczej. Przy
czym, przy metodzie B, nale˝y si´ spodziewaç niewielkich ró˝-
nic w stosunku do dotychczas mierzonych g´stoÊci obj´toÊcio-
wych. Metoda badawcza D „Metoda pomiarowa” dla warstw
podbudowy asfaltowej daje natomiast du˝o wi´ksze odchy∏ki
rz´du ok. 2% (V/V). Je˝eli, obecnie jeszcze trwajàce, badania po-
twierdzà ten rzàd wielkoÊci to wymagania odnoÊnie g´stoÊci obj´to-
Êciowej dla warstw podbudowy asfaltowej, nale˝y zmieniç w przepisie
TL Asphalt-StB.

Tak jak pokazujà te dwa powy˝sze przyk∏ady, Normy Europejskie
metod badaƒ majà w Niemczech ogromny wp∏yw na dotychczas znane
wymagania i dalej na prowadzenie umów budowlanych wg dotychcza-
sowego wzoru. Wed∏ug niemieckiej oceny metody badawcze Nor-
m Europejskich ingerujà najmocniej w obecnie stosowane prze-
pisy narodowe. Normy stosowane przed dzisiejszym stanem obejmo-
wa∏y zawsze wszystkie istniejàce w Europie metody badawcze. Dopiero
w ostatnim momencie z inicjatywy Konsultanta Komisji Europejskiej
wprowadzono zasad´ „Jedna cecha = jedna metoda badawcza”.
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4 Od redakcji: w Niemczech drogi ze wzgl´du na obcià˝enie ruchem dzieli si´ na 
„klasy budowy”; SV, I – to klasy budowy dróg o najwi´kszym obcià˝eniu ruchem

5 Od redakcji: wg DIN 1996-6 korekta -0,2% zawartoÊci masy asfaltu odpowiada 
od 5 do 15% zawartoÊci wype∏niacza w mieszance mineralno-asfaltowej
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DIN EN 12697- TP Asphalt-StB Tytu∏ DIN 1996-

Cz´Êç 0 Uwagi i podzia∏

1 Cz´Êç 1 ZawartoÊç rozpuszczalnej cz´Êci asfaltu 6

2 Cz´Êç 2 Oznaczenie sk∏adu ziarnowego 14

3 Cz´Êç 3 Odzysk asfaltu w wyparce obrotowej 6

5 Cz´Êç 5 Oznaczanie g´stoÊci 7

6 Cz´Êç 6 Oznaczanie g´stoÊci obj´toÊciowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 7

8 Cz´Êç 8 Oznaczanie zawartoÊci wolnej przestrzeni  7

11 Cz´Êç 11 OkreÊlanie powiàzania pomi´dzy kruszywem i asfaltem  10

12 Cz´Êç 12 OkreÊlanie wra˝liwoÊci próbek asfaltowych na wod´ (*)

13 Cz´Êç 13 Pomiar temperatury

14 Cz´Êç 14 ZawartoÊç wody 5

18 Cz´Êç 18 Sp∏ywnoÊç lepiszcza (*)

20 Cz´Êç 20 Badanie twardoÊci (penetracji) na próbkach szeÊciennych lub Marshalla  13

22 Cz´Êç 22 Badanie koleinowania (*)

27 Cz´Êç 27 Pobieranie próbek 1

28 Cz´Êç 28 Przygotowanie próbek do oznaczania zawartoÊci lepiszcza, zawartoÊci wody i uziarnienia 2

29 Cz´Êç 29 Oznaczanie wymiarów próbki z zag´szczonej mieszanki mienralno-asfaltowej

30 Cz´Êç 30 Przygotowanie próbek asfaltowych zag´szczonych ubijakiem Marshalla 4

33 Cz´Êç 33 Przygotowanie próbek zag´szczanych urzàdzeniem wa∏ujacym (*)

34 Cz´Êç 34 Badanie Marshalla 11

35 Cz´Êç 35 Mieszanie laboratoryjne 20

42 Cz´Êç 42 ZawartoÊç cz´Êci obcych w destrukcie asfaltowym (*)

Tablica 6: Dotychczas wdro˝one, w przepisie TP Asphalt-StB, Europejskie Normy metod badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych

(*) nie uj´te w normie DIN 1996 lecz w innych przepisach



Normy serii EN 12697 tylko w nielicznych cz´Êciach podajà
precyzj´ metody badaƒ. Sà to niekiedy tylko wartoÊci szacunko-
we. Przy wielu wynikach nie ma pewnoÊci, co do ich dok∏adnoÊci.
Widocznie te metody badawcze zosta∏y „po∏o˝one na stó∏”, rozwini´te lub
opisane bez rzeczowej podstawy z okreÊlonych krajów. Tutaj konieczna
jest dalsza praca i badania mi´dzylaboratoryjne. Konieczne jest ustale-
nie precyzji metod badaƒ, aby poznaç zakresy odchyleƒ wyników,
tak aby prawid∏owo oceniaç uzyskane wartoÊci. To jest wa˝ne nie
tylko przy prowadzeniu realizacji umów, ale równie˝ przy badaniu kwalifi-
kacyjnym (pierwszym badaniu), aby mo˝na by∏o oceniç konsekwencje
konkretnych odchyleƒ. Unia Europejska lub te˝ CEN musi wy∏o˝yç Êrodki
na badania mi´dzylaboratoryjne celem okreÊlenia precyzji metod badaƒ,
gdy˝ to zadanie ze wzgl´du na jednakowe normy metod badaƒ w Europie
nie mo˝e byç ju˝ zadaniem narodowym.

TL Bitumen-StB 07

Norma DIN EN 12591 na asfalty drogowe zosta∏a ju˝ wprowadzona
5 lat temu jako norma niezharmonizowana. W Niemczech wybrano opi-
sane w normie asfalty: 160/220, 70/100, 50/70, 30/45 i 20/30. JakieÊ
szczególne wdro˝enie tej normy do niemieckich przepisów standardo-
wych wówczas nie nastàpi∏o. 

W ramach odbywajàcej si´ co 5 lat rewizji norm oraz w czasie harmo-
nizacji norma DIN EN 12591, odpowiednio do Dyrektywy Wyroby Budow-
lane (CPD), zosta∏a rozszerzona o zak∏adowà kontrol´ produkcji (ZKP). 

Norma DIN EN 14023 obejmujàca asfalty modyfikowane polimera-
mi jest równie˝ normà zharmonizowanà. Tak wi´c lepiszcza modyfiko-
wane polimerami podlegajà zak∏adowej kontroli produkcji. 

Obie normy, z niemieckiego punktu widzenia, sà niezadowalajàce
jako podstawa badania kwalifikacyjnego (pierwszego badania), gdy˝
wznowienie tego badania konieczne jest dopiero przy istotnej zmianie
wartoÊci zasadniczych. Stosowanie dla przyk∏adu innej ropy naftowej do
produkcji asfaltu nie prowadzi do koniecznoÊci przeprowadzenia nowe-
go badania kwalifikacyjnego, je˝eli opublikowane wartoÊci wyrobu zo-
stanà zachowane. Klient w ˝adnym wypadku nie otrzymuje wiedzy o ja-
koÊciowych zmianach wyrobu, lecz informuje si´ go o wartoÊciach do-
tyczàcych lepkoÊci.

Obie normy DIN EN 12591 i DIN EN 14023 b´dà wdro˝one w prze-
pisie TL Bitumen-StB (Techniczne warunki dostawy asfaltów drogowych
i gotowych do u˝ycia asfaltów modyfikowanych polimerami), który uka-
˝e si´ równoczeÊnie z przepisami wdra˝ajàcymi Normy Europejskie na
mieszanki mineralno-asfaltowe. Przy wdro˝eniu normy DIN EN 12591
do przepisów TL Bitumen-StB nie podj´to ˝adnych zmian w stosunku do
dotychczasowych wymagaƒ wobec poszczególnych asfaltów drogo-
wych, tak wi´c wdro˝enie by∏o bardzo proste. 

W Niemczech obowiàzuje obecnie dla asfaltów modyfikowanych
polimerami przepis TL PmB 01 (Techniczne warunki dostawy lepiszczy
modyfikowanych polimerami, wydanie 2001). Norma DIN EN 14023
dotyczàca lepiszczy modyfikowanych polimerami nie okreÊla ich ro-

dzajów, lecz jest opracowana na zasadzie normy klasyfikacyjnej,
w której nie ma narzuconego podzia∏u wyrobu na konkretne rodzaje.
Ten system wg normy EN 14023 pozwala zestawiaç ˝àdane w∏aÊciwo-
Êci. Jednak jest to zwiàzane z takà wadà, ˝e ka˝dy kraj mo˝e zdefinio-
waç w∏asne wymagania. Dlatego mi´dzykrajowe porównywanie i wy-
miana wyrobów nie b´dzie mo˝liwa. Ten system ma jednak t´ zalet´,
˝e w przepisie TL Bitumen-StB nie trzeba by∏o wprowadzaç istotnych
zmian dla asfaltów modyfikowanych polimerami w stosunku do prze-
pisu TL PmB 01. Niestety nale˝a∏o dopasowaç nazewnictwo asfaltów
modyfikowanych polimerami do nazw podanych 
w EN 14023.

TL BE-StB

W normie DIN EN 13808 (tak˝e klasyfikacyjnej) sà podane w∏aÊci-
woÊci i klasy emulsji asfaltowych. Ze wzgl´du na to, ˝e emulsje stoso-
wane do wykonywania po∏àczeƒ mi´dzywarstwowych sà wspomniane
w ZTV Asphalt-StB, wdro˝enie normy DIN EN 13808 do przepisu TL 
BE-StB (Techniczne warunki dostawy emulsji asfaltowych w budownic-
twie drogowym) nastàpi równoczeÊnie z nowym przepisem dotyczàcym
mieszanek mineralno-asfaltowych. Obok emulsji do po∏àczeƒ mi´dzy-
warstwowych C60BP1-S, C40BF1-S i C60B1-S w przepisie TL BE-StB
uwzgl´dniono tak˝e emulsje asfaltowe stosowane do cienkich warstw,
do powierzchniowych utrwaleƒ i napraw czàstkowych.

Podsumowanie

W Niemczech Normy Europejskie dotyczàce mieszanek mineralno-
-asfaltowych b´dà wdro˝one w przepisach TL Asphalt-StB, ZTV Asphalt-
-StB i TP Asphalt-StB. Równolegle do tych wdro˝eƒ pojawià si´ przepi-
sy TL Bitumen-StB i TL BE-StB, które wprowadzajà normy DIN EN
12591, DIN EN 14023 i DIN EN 13808.

Generalnie nale˝y zadaç pytanie czy europejska Dyrektywa Wyroby
Budowlane z 1988, wprowadzona w Niemczech przez ustaw´ o wyro-
bach budowlanych w roku 1992 powinna byç stosowana do mieszanek
mineralno-asfaltowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe nie sà z pewno-
Êcià ˝adnym dobitnym przyk∏adem wyrobu eksportowego. Jest on raczej
stosowany na rynku lokalnym. Z niemieckiego punktu widzenia, a Nie-
miecki Zwiàzek Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (DAV) 6 jest
przedstawicielem tego punktu widzenia, nie jest konieczne obj´cie mie-
szanek mineralno-asfaltowych Dyrektywà Wyroby Budowlane. Normy
utrudniajà narodowe, umowne prowadzenie przedsi´wzi´ç budowla-
nych. Prezentujàc ten punkt widzenia Niemcy jednak obecnie sà pozo-
stajà osamotnione. 

T∏umaczenie z j´zyka niemieckiego 
– Ireneusz Pietruszewski
Opracowanie redakcyjne 

– Hanna K. Wal´cka i Krzysztof B∏a˝ejowski
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6 DAV – Deutscher Asphaltverband



Rynek emulsji asfaltowych w Polsce

Pierwsze gotowe, pakowane w metalowe beczki emulsje asfaltowe
pojawi∏y si´ w Polsce wg. relacji niektórych osób prawdopodobnie
w pierwszej po∏owie lat 50-tych w ramach pomocy UNRRA. Wykorzy-
stanie ich jednak by∏o znikome. Nie by∏o wtedy ˝adnego sprz´tu ani in-
formacji jak wykorzystaç nowy materia∏. 

Pierwszà profesjonalnà instalacj´ do produkcji emulsji asfaltowych
uruchomiono w Tarnowie w 1968 roku w ramach REDP Tarnów. Do koƒ-
ca lat 80-tych uruchomiono kilka innych wytwórni. 

Najwi´ksze zmiany na rynku emulsji asfaltowych mia∏y miejsce na
poczàtku lat 90-tych. By∏ to okres przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych, reor-
ganizacji istniejàcych firm i wejÊcia do Polski du˝ych zagranicznych
przedsi´biorstw drogowych. Wydzielono wtedy ze struktur Rejonów
Dróg Publicznych jednostki wykonawcze. Firmy te oferowa∏y ró˝norod-
ne prace we wszystkich technologiach, w tym tak˝e z zastosowaniem
emulsji asfaltowych. Poza tego typu przedsi´biorstwami powstajà te˝
nowe, specjalistyczne firmy zajmujàce si´ tylko i wy∏àcznie produkcjà
i wykonawstwem z wykorzystaniem emulsji asfaltowych. Specjalizujà
si´ one przede wszystkim w powierzchniowych utrwaleniach i skro-
pieniach miedzywarstwowych oraz cienkich warstwach wykonywanych
na zimno.

Przedsi´biorstwa drogowe u˝ywajàce emulsje drogowe mo˝na po-
dzieliç na trzy grupy:

❖ pierwsza – firmy nie b´dàce producentami, stosujàce emulsje
zakupione u profesjonalnych producentów. Sà to najcz´Êciej
ma∏e firmy lokalne, zajmujàce si´ g∏ównie naprawami, rzadko
wykonywaniem powierzchniowych utrwaleƒ na drogach o zna-
czeniu lokalnym, przy u˝yciu prostych Êrodków wykonawczych; 

❖ druga – firmy, które sà producentami emulsji, wykorzystujà jà do
w∏asnych robót, oraz dodatkowo sprzedajà firmom z pierwszej
grupy. Cz´sto ich oferta jest uzupe∏nieniem podstawowej oferty
robót asfaltowych z wykorzystaniem mieszanek produkowanych
w otaczarniach. Emulsja stosowna jest przez nie zarówno do
drobniejszych prac remontowych, ale te˝ do powierzchniowych
utrwaleƒ na wi´kszych powierzchniach oraz do skropieƒ miedzy-
warstwowych dla w∏asnych robót asfaltowych; 

❖ trzecia – firmy produkujàce i sprzedajàce oraz stosujàce emul-
sje asfaltowe. Firmy te posiadajà wysokowydajne instalacje pro-
dukcyjne, kombajny do wykonywania powierzchniowych utrwa-
leƒ oraz nowoczesne, sterowane komputerowo skrapiarki. 

Producenci i wielkoÊç produkcji emulsji
W chwili obecnej dzia∏a w Polsce 16 producentów emulsji asfaltowych:

❖ Bitupol - Warszawa
❖ PD Emulex - Stargard Szczeciƒski
❖ Fedro - Osieck
❖ Inreco - Marcelin
❖ LOTOS Asfalt - Jas∏o
❖ NCC Industri - Wroc∏aw
❖ PBDiM - Âwiecie
❖ PDJ Karex - Kalisz
❖ PL-Bitunowa - Bierawa
❖ PRD - E∏k
❖ PRD - Lubartów
❖ Saldrog - Stargard Szczeciƒski
❖ Strada - Âroda Wielkopolska
❖ EUROVIA POLSKA - Mys∏owice
❖ ÂPRD Trakt - Kielce
Warto tu zauwa˝yç, ˝e niektórzy z wymienionych producentów po-

siadajà wi´cej ni˝ jednà wytwórni´ (obecnie jest ich 22) lub kilka punk-
tów dystrybucyjnych. Ze wzgl´du na niech´tne udost´pnianie danych
przez producentów, doÊç trudno oszacowaç iloÊci wyprodukowanej
w ca∏ym kraju emulsji. Na podstawie ró˝nych zebranych danych iloÊci
te prawdopodobnie wynoszà (tablica 1):

Tablica 1. Szacunkowa wielkoÊç produkcji emulsji asfaltowych
w Polsce w latach 2003-2006

Rok IloÊç ton Procent wzrostu Procent wzrostu
rok/rok 2003/rok

2003 88 000 100,0% 100,0 %

2004 92 000 104,5% 104,5%

2005 105 000 114,0% 119,3%

2006 125 000 119,0% 142,0%

Jak widaç z tablicy 1 nast´puje dynamiczny wzrost produkcji emul-
sji asfaltowych w Polsce, w ciàgu czterech lat produkcja zwi´kszy∏a si´
prawie o 50%.

Rodzaje emulsji asfaltowych

Emulsje asfaltowe ogólnie mo˝na podzieliç w zale˝noÊci od:
❖ ∏adunków czàstek

• emulsje kationowe (czàstki asfaltu przenoszà ∏adunki dodatnie)
• emulsje anionowe (czàstki asfaltu przenoszà ∏adunki ujemne)
• emulsje niejonowe
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Praktyczne zastosowanie w drogownictwie majà emulsje kationowe
ze wzgl´du na ich bardzo dobre w∏asnoÊci przyczepnoÊci do kruszyw.

❖ zawartoÊci lepiszcza (od 40 do 70%):

Tablica 2. Zastosowanie emulsji o ró˝nej zawartoÊci lepiszcza

ZawartoÊç Najcz´stsze zastosowanie
lepiszcza

50%
remonty czàstkowe, skropienia mi´dzywarstwowe, 
pow∏oki ochronne

60%

remonty czàstkowe, mieszanki mineralno-emulsyjne 
na zimno,
technologie cienkowarstwowe na zimno, 
powierzchniowe utrwalenia

65%
mieszanki mineralno-emulsyjne na zimno, 
powierzchniowe utrwalenia
skropienia mi´dzywarstwowe

70% powierzchniowe utrwalenia, remonty czàstkowe

❖ szybkoÊci (czasu) rozpadu:
• szybkorozpadowe,
• Êredniorozpadowe,
• wolnorozpadowe,
• nadstabilne.

Dotychczas w Polsce (wg EmA-991) w zale˝noÊci od wartoÊci in-
deksu rozpadu emulsje asfaltowe dzielimy na cztery klasy:

K1 – emulsja szybkorozpadowa. Charakteryzuje jà szybki czas
rozpadu po zetkni´ciu si´ z nawierzchnià drogi i kruszywem. Jest naj-
cz´Êciej stosowanym rodzajem emulsji. Ze wzgl´du na iloÊç u˝ytego as-
faltu stosowane sà emulsje K1-50, K1-60, K1-65, K1-70. Wi´kszoÊç
producentów ma w ciàg∏ej sprzeda˝y emulsje K1-65 i K1-70.

K2 – emulsje Êredniorozpadowe. Emulsje te o wyd∏u˝onym cza-
sie rozpadu umo˝liwiajà skuteczne mieszanie z kruszywami o uziarnie-
niu powy˝ej 2 mm.

K3 – emulsje wolnorozpadowe. Charakteryzuje je bardzo wolny
czas rozpadu. Umo˝liwiajà otoczenie ziaren mieszanki o pe∏nym uziar-
nieniu. Stosuje je si´ do recyklingu na zimno, mieszanek mineralno-
-emulsyjnych do cienkich warstw na zimno, do stabilizacji dróg grunto-
wych, ˝wirowych i ˝u˝lowych.

K4 – emulsje nadstabilne. Emulsje o d∏ugim czasie rozpadu. Da-
jà bardzo dobre wyniki zw∏aszcza przy stosowaniu do stabilizacji ró˝nych
materia∏ów (piasek, ˝wir, ˝u˝el) o odpowiednich parametrach.

Po wdro˝eniu Normy Europejskiej (EN 13808:2005 Bitumen and bi-
tuminous binders – Framework for specifying cationic bituminous emul-
sions 2) ww. oznaczenia klas emulsji b´dà musia∏y byç zmienione. 

Zalety emulsji asfaltowych

Do wykonywania mieszanek z zastosowaniem lepiszcza asfaltowe-
go wymagane jest uzyskanie jego odpowiedniej lepkoÊci. Mo˝emy uzy-
skaç to ró˝nymi metodami. Najbardziej popularne sà dwie:

❖ podgrzanie do odpowiednio wysokiej temperatury asfaltów
stosowanych na goràco, 

❖ zdyspergowanie asfaltu w wodzie wytwarzajàc emulsje asfaltowe.
Zaletami emulsji asfaltowych w porównaniu do lepiszcza asfaltowego sà:
❖ mniejsze zu˝ycie energii, ni˝ przy podgrzewaniu asfaltu i kruszyw

(mniejsze zanieczyszczenie spalinami),
❖ ∏atwoÊç magazynowania (nawet przez d∏u˝szy czas), ∏atwoÊç

transportu, dozowania,
❖ niepalnoÊç, brak szkodliwoÊci dla Êrodowiska naturalnego i pra-

cowników,
❖ szerokie zastosowanie do ró˝norodnych technologii,
❖ uzyskiwanie wysokiej wydajnoÊci,
❖ ekonomika (zw∏aszcza powierzchniowe utrwalenia),
❖ wyeliminowanie rozpuszczalników i zwiàzków w´glowodorowych

szkodliwych dla Êrodowiska.

Rodzaje technologii emulsyjnych

Remonty czàstkowe
Najstarszym a jednoczeÊnie najprostszym sposobem jest wykona-

nie skropienia nawierzchni emulsjà asfaltowà i posypanie odpowiednim
grysem. 

Zmechanizowanie tych prac uzyskano poprzez wprowadzenie re-
monterów. Sà to urzàdzenia zaopatrzone w dwukomorowy zasobnik kru-
szywa, zbiornik na emulsj´, spr´˝ark´ powietrznà, system podgrzewania
emulsji i kruszywa, wysi´gnik. Napraw´ wykonuje si´ w nast´pujàcej
kolejnoÊci:

1. oczyszczenie miejsca uszkodzenia spr´˝onym powietrzem,
2. skropienie emulsjà pod ciÊnieniem, 
3. wtryskanie w uszkodzenie grysu otoczonego emulsjà,
4. posypanie miejsca naprawy suchym grysem. 
Wszystkie te czynnoÊci wykonuje si´ dyszà umieszczonà na wysi´-

gniku. Zaletà takiej technologii jest:
❖ bardzo dobra jakoÊç naprawy wykonanej otoczonym grysem,
❖ wysoka wydajnoÊç,
❖ bezpieczeƒstwo,
❖ oszcz´dnoÊç materia∏ów,
❖ natychmiastowa gotowoÊç do pracy sprz´tu i jego du˝a

mobilnoÊç.
Technologia ta staje si´ coraz bardziej popularna w Polsce i nawet

niewielkie firmy zakupi∏y ju˝ odpowiednie remontery. Dost´pne sà dziÊ
urzàdzenia od niewielkich montowanych na dwuko∏owych przyczepach
o pojemnoÊci zbiornika kruszywa 0,5 m3, poprzez doczepne na podwo-
ziu dwuosiowym, do samojezdnych o pojemnoÊci zbiornika kruszywa
6m3, montowanych na podwoziach samochodów ci´˝arowych.

Recykling z u˝yciem emulsji asfaltowej
Recykling jest technologià pozwalajàcà na ponowne wykorzystanie

materia∏ów uzyskanych przy pracach rozbiórkowych nawierzchni. Zaletà
tej technologii jest czynnik ekologiczny oraz wykorzystanie bezodpado-
we materia∏u. Bardzo dobre efekty uzyskuje si´ poprzez zastosowanie re-
cyklingu na zimno, z u˝yciem emulsji asfaltowej. Prace wykonuje si´
najcz´Êciej specjalnymi maszynami- remikserami (lub recyklerami)
w nast´pujàcych fazach:
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1 Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe emulsje asfaltowe (IBDiM, Zeszyt 60, wydanie 1999 r.)
2 Norma EN 13808:2005 zosta∏a wprowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny do

zbioru Polskich Norm metodà uznania jako PN-EN 13808:2005 (U)
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❖ frezowanie, rozdrabnianie,
❖ doziarnianie nowym materia∏em,
❖ dodanie spoiwa hydraulicznego,
❖ dodanie emulsji asfaltowej,
❖ dodawanie wody,
❖ mieszanie,
❖ u∏o˝enie warstwy o odpowiednim profilu,
❖ zag´szczanie.
Tak wykonana podbudowa z mieszanki mineralno – cementowo –

emulsyjnej (m-c-e) charakteryzuje si´ zmniejszonà sztywnoÊcià w po-
równaniu do stabilizacji cementem lub chudego betonu. Zmniejsza si´,
wi´c w ten sposób prawdopodobieƒstwo powstawania w podbudowie
sp´kaƒ poprzecznych, które powodujà uszkodzenia warstw asfaltowych.
Do mieszanek tego typu, jak wczeÊniej podano, stosuje si´ emulsje
wolnorozpadowe lub nadstabilne. W zale˝noÊci od obcià˝enia drogi ru-
chem asfalt u˝yty do emulsji musi mieç penetracj´ od 50/70 przy ru-
chu ci´˝kim do 160/220 dla ruchu lekkiego.

Powierzchniowe utrwalenie dróg
Celem powierzchniowego utrwalenia dróg jest:
❖ powstanie szorstkiej warstwy Êcieralnej,
❖ uszczelnienie nawierzchni, powstrzymanie jej destrukcji,
❖ poprawienie estetyki drogi, uzyskanie jednolitego wyglàdu na-

wierzchni.
Wykonuje si´ je poprzez skropienie uszorstnionej powierzchni

emulsjà asfaltowà, posypanie kruszywem i zawa∏owanie. Wykonana
w ten sposób nawierzchnia mo˝e byç jedno-, dwu- lub trójwarstwowa. 

❖ Nawierzchnia jednowarstwowa – jest to szybka i ekono-
miczna metoda konserwacji, odnowy i uszorstnienia. Najlepsze
efekty uzyskuje si´ z zastosowaniem szybkorozpadowej emulsji
kationowej i grysów frakcji 5-8 mm z twardych ska∏.

❖ Nawierzchnia dwuwarstwowa – stosowana na drogach
o znacznie wi´kszym obcià˝eniu ruchem. Technologia wykona-
nia, jak poprzednio, ale na pierwszej warstwie wykonuje si´ na-
st´pnà z drobniejszego kruszywa po ponownym skropieniu od-
powiednià iloÊcià emulsji.

❖ Nawierzchnia trójwarstwowa – metoda podobna do pozo-
sta∏ych, z tym, ˝e warstw´ spodnià wykonuje si´ z grubszego
kruszywa, natomiast do pozosta∏ych dwóch warstw u˝ywa si´
mniejszych iloÊci drobnego kruszywa ni˝ w drugiej metodzie. 

Trwa∏oÊç powierzchniowego utrwalenia zale˝y od stopnia zag∏´bienia si´
grysów w pod∏o˝u, co nastàpiç mo˝e tylko przy wy˝szej temperaturze powie-
trza. Dlatego sezon na tego typu prace trwa zazwyczaj od maja do wrzeÊnia.

Dla zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci prac konieczne jest spe∏nienie
wysokich wymagaƒ, co do klasy i jakoÊci materia∏ów (wszystkie u˝yte
materia∏y powinny byç szczególnie dok∏adnie zbadane) oraz dok∏adno-
Êci ich dozowania i odpowiedniego zag´szczenia.

Najlepiej prace te wykonywaç przy pomocy specjalistycznych maszyn-
-kombajnów z elektronicznym sterowaniem dozowania kruszywa i emulsji.
Do odpowiedniego zag´szczenia nale˝y stosowaç walce ogumione.

Cienkie warstwy asfaltowe na zimno
Ogólna nazwa tej technologii to wg. angielskiej terminologii slurry

surfacing. Jest to zabieg polegajàcy na wykonaniu dywanika asfaltowego

na zimno przy u˝yciu mieszanki kruszyw, wody, emulsji asfaltowej i dodat-
ków. Mieszanka jest wytwarzana i wbudowywana na miejscu. Proces wy-
twarzania cienkiej warstwy na zimno jest bardzo skomplikowany. W trakcie
mieszania sk∏adników zachodzà ró˝norodne reakcje chemiczne i fizykoche-
miczne rozpadu emulsji i powstania cienkiej warstwy asfaltowej o dobrej
adhezji, kohezji i szorstkoÊci. Stosowanie tej technologii wymaga bardzo
du˝ej wiedzy i du˝ego doÊwiadczenia. Ró˝ni wykonawcy posiadajà w∏asne
opracowania przedstawiane pod autorskimi nazwami.

Cienkie warstwy asfaltowe na zimno stosujemy w pracach utrzyma-
niowych, przy rekonstrukcji, ale tak˝e przy budowie nowych dróg. Za-
stosowanie tej technologii pozwala na:

❖ ulepszenie tekstury i popraw´ szorstkoÊci,
❖ poprawienie równoÊci,
❖ wype∏nienie kolein,
❖ uszczelnienie lekko sp´kanych powierzchni, 
oraz 
❖ w przypadku nowych dróg – wykonanie warstwy Êcieralnej.
Cienkie warstwy na zimno mogà byç uk∏adane na wszelkiego rodza-

ju nawierzchniach zarówno podatnych jak i sztywnych. OczywiÊcie tech-
nologia ta stosowana jest na drogach o pe∏nym zakresie obcià˝enia ru-
chem, w∏àcznie z nawierzchniami autostradowymi.

Obecnie na rynku oferowana jest technologia drugiej generacji
z dodatkowym zastosowaniem w∏ókien syntetycznych. Pozwalajà one na
stosowanie uziarnienia nieciàg∏ego, bez ryzyka segregacji i zapewniajà
trwa∏à i szorstkà powierzchni´.

W zale˝noÊci od równoÊci nawierzchni stosuje si´ jednà lub dwie
warstwy. Minimalna gruboÊç stosowana w praktyce – 1 cm. Technolo-
gia ta dost´pna jest na rynku pod nazwa GRIPFIBRE. Zastosowano jà
w roku 2002 na drodze krajowej nr 17 Warszawa-Lublin. Jest corocznie
badana przez IBDiM. Nawierzchnia nie wykazuje ˝adnych oznak zu˝ycia.
Warto zwróciç uwag´ na aspekt ekologiczny. Stosujàc takà technologi´
w znacznym stopniu oszcz´dzamy energi´, jak równie˝ zu˝ycie natural-
nych materia∏ów.

Skropienia mi´dzywarstwowe
Innym wa˝nym obszarem stosowania emulsji asfaltowych jest wy-

konywanie po∏àczeƒ mi´dzywarstwowych w konstrukcjach wielowar-
stwowych. Spe∏nia ono podwójnà funkcje:

❖ zwi´ksza wytrzyma∏oÊç zespo∏u warstw nawierzchni,
❖ uniemo˝liwia penetracj´ wody pomi´dzy warstwami.
Skropienia wykonuje si´ skrapiarkami, najlepiej ze sterowaniem

komputerowym. Daje to gwarancj´ równomiernego skropienia odpo-
wiednià, okreÊlonà iloÊcià emulsji. 

Do niedawna do skropieƒ u˝ywano emulsje nie przeznaczone do tego
zastosowania, lecz emulsje wytwarzane na mi´kkich asfaltach. Zauwa˝ono
jednak, i˝ tak wykonane po∏àczenia sà zbyt s∏abe. Wytràcony asfalt jest wra˝-
liwy na temperatur´, jego kohezja spada wskutek wzrostu temperatury. W na-
st´pstwie tego, zamiast sklejenia mo˝emy otrzymaç warstw´ poÊlizgowà.

Obecnie na podstawie doÊwiadczeƒ mo˝emy przyjàç zasad´, ˝e skro-
pienie mi´dzywarstwowe wykonujemy z emulsji wykonanej z asfaltu o zbli-
˝onej penetracji do tego, jaki by∏ u˝yty do wykonania sklejanych warstw.

Zalecana iloÊç pozosta∏ego po odparowaniu wody lepiszcza jest za-
le˝na od rodzaju pod∏o˝a i waha si´ od 0,7 do 0,5 kg/m2 dla podbudów,
i od 0,3 do 0,1 kg/m2 dla warstwy wià˝àcej.
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Zwykle pierwsze po∏àczenie wykonuje si´ na powierzchni podbudo-
wy. IloÊç i rodzaj lepiszcza zale˝y od rodzaju podbudowy. Zadaniem te-
go skropienia jest:

❖ sklejenie pierwszej warstwy asfaltowej z podbudowà,
❖ zabezpieczenie podbudowy przed wodà wp∏ywajàcà pod warstw´

asfaltowà,
❖ stworzenie warstwy odcinajàcej porowatà podbudow´ od pierw-

szej warstwy asfaltowej, co zmniejsza wch∏anianie lepiszcza
z warstwy asfaltowej

❖ zwiàzanie luênych ziaren podbudowy.
Do skrapiania podbudów powinno stosowaç si´ emulsje wolnoroz-

padowe lub nadstabilne, by zapewniç odpowiednià penetracj´ w pod-
budow´.

Wykonywanie skropienia na warstwach z betonu asfaltowego wyko-
nuje si´ emulsjà szybkorozpadowà najcz´Êciej K1-50, K1-60. Warto pa-
mi´taç, by pokrycie by∏o wykonane równomiernie, lepiszcze nie by∏o
u˝yte w nadmiarze, a czas rozpadu emulsji zosta∏ zakoƒczony przed
uk∏adaniem nast´pnej warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno
Jest to osobna grupa wyrobów wykorzystywana do drobnych robót

nawierzchniowych. Mieszanki s∏u˝à do uzupe∏niania ubytków uszkodzo-
nych nawierzchni, usuwania skutków przekopów.

Mieszanka pakowana jest w szczelne opakowania, co pozwala na
d∏ugotrwa∏e sk∏adowanie. Specjalnie dobrany sk∏ad gwarantuje odpo-
wiednie zachowanie si´ mieszanki w trakcie wbudowania. 

Wbudowanie jest czynnoÊcià bardzo prostà. Po oczyszczeniu wg∏´-
bienia zasypuje si´ r´cznie mas´. Po na∏o˝eniu warstwy o gruboÊci 5 cm
nale˝y mieszank´ ubiç. Po ka˝dym nast´pnym na∏o˝eniu kolejnej war-
stwy ponownie ubijamy. Po zape∏nieniu ca∏ego wg∏´bienia powierzchni´
wyrównujemy i zag´szczamy wibratorem powierzchniowym. Po wykona-
niu tych prac nawierzchnia gotowa jest do eksploatacji. Wbudowanie
mieszanki mo˝e si´ odbywaç w temperaturze od -20 do + 30°C. Ze
wzgl´du na wysokà cen´ mieszanki te stosuje si´ g∏ównie do niezb´d-
nych, niewielkich napraw uszkodzeƒ nawierzchni.

Bardzo dobry efekt stosowania emulsji we wszystkich wspomnia-
nych technologiach otrzymujemy tylko w przypadku spe∏nienia przed-
stawionych poni˝ej zasad:

❖ nale˝y u˝ywaç w∏aÊciwych rodzajów emulsji do odpowiednich
technologii. Rodzaj u˝ytego asfaltu, jego iloÊç w emulsji i jej
czas rozpadu, oraz ewentualne dodatki decydujà o przeznacze-
niu i sposobie u˝ycia. Nie ma jednego, uniwersalnego rodzaju
emulsji;

❖ wszystkie prace wykonywaç nale˝y z odpowiednià starannoÊcià,
u˝ywajàc odpowiednich materia∏ów i sprz´tu;

❖ nale˝y przestrzegaç odpowiednich warunków robót takich jak od-
powiednio przygotowane pod∏o˝e (w zale˝noÊci od przewidywa-
nej technologii), warunki pogodowe, czas wykonywanych prac;

❖ dobór odpowiedniego rozwiàzania do warunków eksploatacji
drogi (nat´˝enia ruchu, konstrukcji);

❖ odpowiedni nadzór nad wszystkimi etapami wykonywanych prac;
❖ w fazie projektowej precyzowanie zapisów dotyczàcych propono-

wanych rozwiàzaƒ celem wyeliminowania dowolnoÊci rozwiàzaƒ
przez wykonawców;

❖ sta∏y kontakt z producentem emulsji, przestrzeganie informacji
uzyskanych od producenta;

❖ regularne szkolenia zarówno wykonawców, projektantów jak i in-
westorów;

❖ stosowanie najnowszych technologii uwzgl´dniajàcych sta∏y po-
st´p technologiczny.

Perspektywy rozwoju rynku emulsji asfaltowych

Bioràc pod uwag´ iloÊç zu˝ywanej w innych krajach emulsji, liczo-
nej na jednego mieszkaƒca, Polska znajduje si´ w dolnej strefie w po-
równaniu do takich krajów jak Francja, Irlandia. Przyk∏adowo w tablicy
3 przedstawiono dane wybrane z kilku krajów Unii Europejskiej.

Tablica 3. Zu˝ycie emulsji na 1 mieszkaƒca w 2006 roku 
w krajach Unii Europejskiej

Kraj
Liczba  IloÊç  IloÊç 

ludnoÊci produkowanej   kg emulsji
(mln) emulsji (tony) na 1 mieszkaƒca

Irlandia 3,7 120 000 32,4

Francja 62 989 000 15,95

Hiszpania 42,7 362 000 8,47

Polska 38 125 000 3,29

Wielka
Brytania 50,1 150 000 2,99

Niemcy 82 120 000 1,46

Analiza danych z powy˝szej tablicy wskazuje, ˝e niektóre kraje przo-
dujà w wykorzystaniu emulsji asfaltowych. Moim zdaniem nale˝y dà˝yç
do powi´kszenia wykorzystywania technologii z u˝yciem emulsji tak, by
zu˝ycie w Polsce kszta∏towa∏o si´ na poziomie co najmniej Hiszpanii,
a wi´c oko∏o 2 do 3 razy wi´kszym, ni˝ obecnie.

Niektóre z przedstawionych powy˝ej technologii, a zw∏aszcza recy-
kling z u˝yciem emulsji i cienkie warstwy asfaltowe na zimno (slurry
surfacing), powinny mieç zdecydowanie wi´ksze zastosowanie, byç sze-
rzej promowane, cz´Êciej proponowane przez projektantów. 

Równie˝ skrapiania mi´dzywarstwowe nale˝y przyjàç jako zasad´
wykonywania uk∏adów wielowarstwowych. 

Osobnà rol´ odgrywajà naprawy czàstkowe, których iloÊç wraz ze
wzrostem jakoÊci nawierzchni powinna stopniowo si´ stabilizowaç.

Komisja ds. emulsji PSWNA

W celu aktywizacji rynku emulsji asfaltowych grupa wiodàcych pro-
ducentów emulsji asfaltowych postanowi∏a zrzeszyç si´ w stosownà or-
ganizacj´. Poniewa˝ wi´kszoÊç producentów wykonuje równie˝ na-
wierzchnie w technologiach tradycyjnych, postanowiono nie tworzyç
nowej organizacji, ale dzia∏aç jako struktura ju˝ istniejàcego stowarzy-
szenia. W ten sposób utworzono Komisj´ ds. emulsji PSWNA. 

Celem dzia∏ania tej Komisji jest, w pierwszym etapie, uporzàdkowa-
nie przepisów tzn. przygotowanie t∏umaczenia na j´zyk polski pakietu
Norm Europejskich i przekazanie do Komitetu Technicznego PKN 
nr 222 do wydania jako Polskie Normy. Komisja opracowuje równie˝
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propozycje krajowych wymagaƒ dla emulsji produkowanych i stosowa-
nych w Polsce. 

W ramach Komisji dzia∏ajà dwa zespo∏y robocze, jeden do przygo-
towania dokumentu aplikacyjnego wdra˝ajàcego nowe wymagania dla
emulsji, drugi do realizacji zadaƒ zwiàzanych z wdra˝aniem nowych me-
tod badaƒ emulsji. 

W nast´pnych etapach Komisja zamierza prowadziç szkolenia doty-
czàce stosowania technologii z wykorzystaniem emulsji asfaltowych dla
inwestorów, projektantów i wykonawców. Poza tym zamierzamy propa-
gowaç wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ, udzielaç porad praktycznych, nad-

zorowaç rozwój rynku, eliminowaç niesolidnych wykonawców, którzy
swoim post´powaniem podwa˝ajà zaufanie inwestorów do jakoÊci
i efektywnoÊci stosowanych rozwiàzaƒ. 

Reasumujàc: Ze wzgl´du na uniwersalnoÊç zastosowaƒ
emulsji, bezpieczeƒstwo wykonywanych prac, niewàtpliwe ko-
rzyÊci ekologiczne, obni˝enie zu˝ycia energii i dalszy rozwój
technologii uwa˝am, i˝ przed rozwojem stosowania emulsji as-
faltowych w drogownictwie jest pozytywna przysz∏oÊç, a upo-
rzàdkowanie strony normalizacyjnej spowoduje warunki do dal-
szego rozwoju tego segmentu rynku robót drogowych.

Chcia∏bym odnieÊç si´ do artyku∏u autorstwa Pani Moniki Plizgi i Pana
Sebastiana Witczaka pt.: „Kruszywa wype∏niajàce czy wype∏niacz?
Pierwsze próby badaƒ wype∏niaczy wg wymagaƒ PN-EN” opublikowa-
nego w numerze 1/2007 Nawierzchni Asfaltowych. 

W podrozdziale pt.: „Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2:2002” au-
torzy napisali: „ (...) kwestià wymagajàcà wyjaÊnienia jest obcià˝enie pe-
netrometru w czasie wykonywania badania.(...) Przy badaniu liczby asfal-
towej w miejsce ig∏y montujemy okràg∏y stempel aluminiowy o masie
15,0g, czyli zwi´kszamy obcià˝enie penetrometru o 12,5g.”. 

Moim zdaniem autorzy artyku∏u niew∏aÊciwie zinterpretowali zapisy
normy PN-EN 13179-2:2002 mówiàce o aparaturze badawczej i obcià-
˝eniu badawczym penetrometru. 

W punktach 5.7 i 5.8 normy PN-EN 13179-2:2002 czytamy, ˝e pe-
netrometr, powinien byç „zgodny z PN-EN 1426” a „okràg∏y stempel
aluminiowy o Êrednicy 8,0±0,1 mm i masie 15,0±0,2 g, zamontowa-
ny do penetrometru w miejscu uchwytu ig∏y penetracyjnej”. 

Takie sformu∏owania mog∏yby faktycznie wskazywaç, ˝e wspomnia-
ny stempel aluminiowy nale˝y montowaç w miejsce ig∏y penetracyjnej
i obcià˝enie badawcze b´dzie wynosiç wtedy 112,5 g. Byç mo˝e punkt
5.8 zosta∏ niew∏aÊciwie przet∏umaczony, ale nale˝a∏oby skonfrontowaç
to z wersjà oryginalnà normy. 

Jednak decydujàcy powinien byç tu punkt 4 normy PN-EN 13179-

-2:2002 „Zasada metody” gdzie czytamy: „Mieszanka kruszywa wype∏-
niajàcego umieszczona w cylindrycznym naczyniu, poddana jest pene-
tracji przez aluminiowy stempel o Êrednicy 8mm i masie 15g przez 5s.
Oznaczona jest iloÊç wody niezb´dnej do zag∏´bienia stempla w mie-
szance na g∏´bokoÊç mi´dzy 5,0 a 7,0 mm”. 

Z punktu tego jasno wynika, ˝e obcià˝enie badawcze w czasie pe-
netracji ma wynosiç 15g. 

Czyli w celu przeprowadzenia badania nale˝y wyjàç z penetrometru
trzpieƒ z obcià˝nikiem do badania penetracji asfaltów a na jego miejsce
wstawiç aluminiowy trzpieƒ o masie 15g. Ponadto obcià˝enie badawcze
15g t∏umaczy, dlaczego trzpieƒ musi byç wykonany z lekkiego alumi-
nium. W wypadku obcià˝enia 112,5g nie by∏oby koniecznoÊci wykony-
wania trzpienia z lekkiego metalu. 

Moje twierdzenie potwierdza równie˝ fakt, ˝e firmy zajmujàce si´
sprzeda˝à sprz´tu laboratoryjnego oferujà wymienny trzpieƒ do penetro-
metrów montowany w miejsce trzpienia do badania penetracji asfaltów
i przeznaczony jedynie do okreÊlenia „Liczby Asfaltowej”. 

Na koniec chcia∏bym podkreÊliç bardzo wa˝nà rol´ artyku∏ów publi-
kowanych w Nawierzchniach Asfaltowych opisujàcych nowe Normy Euro-
pejskie, dzi´ki którym w ramach wymiany doÊwiadczeƒ i dyskusji unik-
niemy wielu nieporozumieƒ w trakcie wdra˝ania cz´sto nowych i zupe∏nie
wczeÊniej nie znanych metod badawczych. 

Po nades∏aniu uwag kol. Boratyƒskiego, dotarliÊmy do orygina∏u
normy EN 13179-2 w j´z. angielskim. W oryginalnym tekÊcie normy,
punkt 5.8. podaje, ˝e „Round aluminium stamp (...) fitting into the pe-
netrometer in place of the needle holder”, co mo˝na rozumieç, ˝e
„stempel nale˝y umieÊciç w miejscu na uchwyt ig∏y penetracyjnej” czy-
li trzpienia z obcià˝nikiem, a nie „w uchwycie na ig∏´ penetracyjnà” czy-

li w trzpieniu. WàtpliwoÊç t´ dodatkowo rozstrzyga p. 4. normy, zgodnie
z uwagà kol. Boratyƒskiego.

Jako Redakcja cieszymy, ˝e wspólnie z Czytelnikami zaczynamy
odkrywaç i rozwiàzywaç pu∏apki t∏umaczeƒ norm PN-EN. Podzi´kowa-
nia nale˝à si´ zarówno kol. Plizga i kol. Witczakowi za dobre przygo-
towanie artyku∏u, jak i kol. Boratyƒskiemu za merytoryczne uwagi.

List do Redakcji

Komentarz Redakcji do uwagi Pana Jacka Boratyƒskiego 

Jacek Boratyƒski Laboratorium Centralne Budimex Dromex S.A.
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Wprowadzenie

W 2005 roku wprowadzono do zbioru Polskich Norm, metodà uzna-
nia, Norm´ Europejskà 13808 – „Bitumen and bituminous binders –
Framework for specifying cationic bituminous emulsions”. Przyj´ty
przez Podkomitet ds. Asfaltów KT222 PKN polski tytu∏ brzmi – „Zasady
klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”, przy czym ten tytu∏ mo˝e
jeszcze ulec zmianie.

Poniewa˝ w Polsce narastajà zaleg∏oÊci we wdra˝aniu norm EN,
cz∏onkowie Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfal-
towych, b´dàcy jednoczeÊnie producentami asfaltowych emulsji katio-
nowych, podj´li w 2006 roku inicjatyw´ sfinansowania prac zwiàzanych
z przet∏umaczeniem pakietu 15 Norm Europejskich dotyczàcych katio-
nowych emulsji asfaltowych oraz wprowadzenia ich do zbioru Polskich
Norm w polskoj´zycznej wersji.

Pakiet zawiera 13 norm dotyczàcych metod badaƒ, jednà norm´
dotyczàcà Zak∏adowej Kontroli Produkcji i jednà norm´ zawierajàca za-
sady klasyfikacji

Dzia∏ajàca w ramach PSWNA Komisja ds. emulsji powo∏a∏a grup´
roboczà do opracowania „Propozycji wymagaƒ wobec kationowych
emulsji asfaltowych w Polsce wed∏ug PN-EN 13808”. 

Pierwszy projekt takich wymagaƒ jest przedmiotem niniejszego ar-
tyku∏u.

Charakterystyka i znaczenie normy EN 13808:2005 

Opracowanie normy EN 13808: 2005 wprowadzonej w ca∏ej Unii
Europejskiej by∏o przedsi´wzi´ciem bardzo skomplikowanym z powodu
zró˝nicowanych uwarunkowaƒ klimatycznych, stosowanych materia∏ów
i doÊwiadczeƒ wykonawczych w krajach cz∏onkowskich. 

Kationowe emulsje asfaltowe stosowane w drogownictwie sà wyro-
bami budowlanymi obj´tymi harmonizacjà, co oznacza, ˝e:

a) ustalono zbiór wymaganych w∏aÊciwoÊci (technicznych) i pozio-
my wymagaƒ tych w∏aÊciwoÊci (czyli klasy), 

b) opracowano jednolite normy (EN) okreÊlajàce metody badaƒ
poszczególnych w∏aÊciwoÊci.

Norma EN 13808 uwzgl´dnia fakt, ˝e ka˝dy kraj Unii Europejskiej
produkuje szereg rodzajów emulsji asfaltowych, na bazie ró˝nych su-

rowców i receptur, dlatego dopuszcza si´ stosowanie ka˝dej technolo-
gii produkcji, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej jakoÊci wyro-
bu i doboru niesprzecznych ze sobà w∏aÊciwoÊci.

Wykaz w∏aÊciwoÊci i klas emulsji oraz odzyskanego z nich lepisz-
cza zawierajà tablice 3÷5 w rozdziale 5 (Wymagania i metody badaƒ)
normy EN 13808, a mianowicie:

❖ tablica 3 – obejmuje w∏aÊciwoÊci techniczne kationowych
emulsji asfaltowych i klasy tych w∏aÊciwoÊci (10 klas)
Tablica ta zawiera wszystkie, zidentyfikowane przy obecnym sta-
nie wiedzy, wymagania i w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe dotyczàce katio-
nowych emulsji asfaltowych przeznaczonych do ró˝nego rodza-
ju robót drogowych. 
Wprowadzony podzia∏ na „klasy” pozwala zarówno inwestorom,
producentom jak i wykonawcom na dobór wymaganych w∏aÊci-
woÊci emulsji do konkretnych robót, w okreÊlonych warunkach
klimatycznych zgodnie z wymaganiami krajowymi. 

❖ tablica 4 – obejmuje w∏aÊciwoÊci techniczne lepiszcza odzyska-
nego z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie
i 8 klas tych w∏aÊciwoÊci 
Tablica ta okreÊla wymagania stawiane asfaltom odzyskanym
z emulsji asfaltowych poprzez odparowanie wody metodà labo-
ratoryjnà. Do produkcji emulsji nale˝y dobieraç rodzaje asfaltów
pod kàtem konkretnej technologii drogowej. 
Sprawdzenie w∏aÊciwoÊci odzyskanych asfaltów bezpoÊrednio
po rozpadzie emulsji (wg Tablicy 4) pozwala oceniç w przybli-
˝eniu w∏aÊciwoÊci lepiszcza w momencie zakoƒczenia robót
i oddania odcinka drogi do ruchu.

❖ tablica 5 – obejmuje w∏aÊciwoÊci techniczne lepiszcza odzyska-
nego z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie,
które poddano procesowi stabilizacji i ewentualnie procesowi
starzenia i zawiera odpowiednio 2 lub 3 klasy tych w∏aÊciwoÊci
Tablica ta okreÊla wymagania dotyczàce w∏aÊciwoÊci asfaltów
odzyskanych z emulsji i poddanych procesom: stabilizacji
i ewentualnie starzenia, w wyniku czego w∏aÊciwoÊci lepiszcza
odpowiadajà w przybli˝eniu w∏aÊciwoÊciom lepiszcza odpo-
wiednio po 1 roku oraz po okresie 5÷10 lat eksploatacji drogi.

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w tablicach 3÷5 normy EN 13808 znajdu-
jà si´ dwie szczególne klasy, w których nie podano wymagaƒ liczbowych.
Poziom wymagaƒ w tych klasach opisany jest ni˝ej podanymi skrótami: 

❖ klasa 0:NPD (ang. no performance determined) oznacza „w∏a-
ÊciwoÊç u˝ytkowa nie oznaczona”. 
Klasa „0” mo˝e byç przyj´ta w krajach, gdzie okreÊlona w∏aÊci-
woÊç, do danego przewidywanego zakresu zastosowania, nie
podlega wymaganiom kontroli.

Propozycje wymagaƒ wobec 
kationowych emulsji asfaltowych 
w Polsce wed∏ug EN 13808:2005

Anna Czuj-P´kalska *, W∏odzimierz Pobo˝y *

* Anna Czuj-P´kalska,
LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Oddzia∏ Produkcyjny w JaÊle

* W∏odzimierz Pobo˝y,
BITUPOL Sp. z o.o., Warszawa
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❖ Klasa 1: TBR (ang. to be reported) oznacza „do zadeklarowania”.
Przyporzàdkowanie w∏aÊciwoÊci klasie „1” oznacza, ˝e produ-
cent jest proszony o dostarczenie odpowiednich informacji wraz
z wyrobem, jednak nie jest do tego zobowiàzany. 

Ponadto w tablicach 3 i 4 oraz w tablicy 5 normy EN 13808 wyst´-
puje jeszcze w odniesieniu do niektórych w∏aÊciwoÊci poziom wymagaƒ
w klasie 2 opisany skrótem:

❖ DV (ang. Declared Value) oznaczajàcy „wartoÊç deklarowana”. 
Przyporzàdkowanie w∏aÊciwoÊci tej klasie oznacza, ˝e producent
jest zobowiàzany do podawania wartoÊci tej w∏aÊciwoÊci w praw-
nie przewidzianej deklaracji i do póêniejszego prawnie uregulo-
wanego oznakowania CE. 

Uk∏ad wszystkich trzech tablic (3÷5)  EN 13808 daje mo˝liwoÊç
doboru w∏aÊciwoÊci emulsji i odzyskanego asfaltu i poziomu (klas),
stosownie do krajowych wymagaƒ technologicznych ka˝dego kraju Unii. 

Ka˝dy kraj powinien wybraç w∏aÊciwoÊci i poziom ich wymagaƒ
spoÊród podanych w normie EN 13808, w stosunku do emulsji asfalto-
wych i asfaltów wchodzàcych w ich sk∏ad, w dostosowaniu do krajo-
wych warunków i doÊwiadczeƒ.

Opracowanie takiego wyboru i opublikowanie mo˝e nastàpiç np.
w formie: krajowego za∏àcznika do Normy Europejskiej lub krajowych
wytycznych technicznych, bàdê te˝ normy krajowej, ale w ka˝dym przy-
padku, dokument aplikujàcy postanowienia Normy Europejskiej powi-
nien byç niesprzeczny z normà EN. 

Wobec powy˝szego wspomniana na wst´pie grupa robocza przygoto-
wa∏a w pierwszym kwartale 2007 r. pierwszy projekt wymagaƒ wobec emul-
sji kationowych, które b´dà stosowane do robót drogowych w Polsce.

Przygotowujàc tà propozycj´ autorzy rozpoznali i wykorzystali do-
Êwiadczenia innych krajów UE w tej dziedzinie. 

W Austrii przyj´to, ˝e dokumentem aplikujàcym postanowienia EN
b´dzie norma krajowa (ÖNORM).

We Francji trwajà obecnie prace nad opracowaniem za∏àcznika kra-
jowego do EN 13808. 

W Niemczech opracowywany jest krajowy dokument aplikacyjny
„Techniczne warunki dostaw emulsji asfaltowych stosowanych w budow-
nictwie drogowym”, który b´dzie notyfikowany w Komisji Europejskiej
i zatwierdzony przez federalnego ministra ds. transportu. 

Te 3 dokumenty stanowi∏y dla autorów punkt wyjÊcia do opracowania
projektu wymagaƒ odnoÊnie klasyfikacji i stosowania kationowych emul-
sji asfaltowych, przy uwzgl´dnieniu warunków klimatycznych panujàcych
w Polsce i polskich doÊwiadczeƒ w stosowaniu emulsji asfaltowych. 

JednoczeÊnie producenci emulsji asfaltowych w Polsce, stowarzy-
szeni w PSWNA, uznali, ˝e najkorzystniejszà formà wprowadzenia normy
EN 13808 do naszej praktyki b´dà wytyczne techniczne, zawierajàce wy-
magania wobec emulsji asfaltowych do poszczególnych jej zastosowaƒ.
Wytyczne te by∏yby wprowadzone do stosowania, po notyfikacji w Komi-
sji Europejskiej, rozporzàdzeniem ministra w∏aÊciwego ds. transportu.

Propozycje wymagaƒ wobec emulsji kationowych w Polsce

Pierwszà istotnà zmianà, wynikajàcà z wprowadzenia EN 13808 jest
inne, ni˝ dotychczas stosowane w Polsce, skrótowe oznaczenie wszyst-
kich rodzajów emulsji. Zasada tworzenia tych skrótowych oznaczeƒ zo-
sta∏a zamieszczona w tablicy 1 EN 13808 (przytoczone poni˝ej):

Przyk∏ady skrótowych oznaczeƒ, podane zosta∏y w tablicy A. 1 Za-
∏àcznika A do tej normy i przytoczono je poni˝ej.

Przyk∏ad 1 C 69 B 2
Kationowa, o zawartoÊci lepiszcza 69%, wyprodukowana
z asfaltu drogowego, klasa 2 indeksu rozpadu emulsji as-
faltowej

Przyk∏ad 2 C 65 BF 3
Kationowa, o zawartoÊci lepiszcza 65%, wyprodukowana
z asfaltu drogowego, zawierajàca wi´cej ni˝ 2% fluksu,
klasa 3 indeksu rozpadu emulsji asfaltowej

Przyk∏ad 3 C 40 BF 6
Kationowa, o zawartoÊci lepiszcza 40%, wyprodukowana

Pozycja skrótu Litery i cyfry ObjaÊnienie Wed∏ug EN

1 C Kationowa emulsja asfaltowa EN 1430 (polarnoÊç czàstek)

2 i 3 liczba dwucyfrowa ZawartoÊç asfaltu w emulsji w % (m/m) EN 1428 (zawartoÊç wody)
lub
EN 1431 (asfalt odzyskany + olej podestylacyjny) 

4 albo 4 i 5 Rodzaj u˝ytego asfaltu
lub EN 12591 (wymagania wobec asfaltów drogowych)

4 i 5 oraz 6 B Asfalt drogowy
P Modyfikowany polimerami EN 14023 lub polimer mo˝e byç dodany przed, podczas

lub po emulgacji
F Dodatek wi´kszy ni˝ 2% (m/m) fluksu w stosunku 

do emulsji

5 lub 6 1 do 7 Klasa indeksu rozpadu EN 13075-1 (indeks rozpadu)
albo 7

(jako istotny)

UWAGA Przyk∏ady skrótów do oznaczenia emulsji asfaltowych podane sà w za∏àczniku A

ObjaÊnienie zasady tworzenia oznaczeƒ emulsji wg tablicy 1 EN 13808



z asfaltu drogowego, zawierajàca wi´cej ni˝ 2% fluksu,
klasa 6 indeksu rozpadu emulsji asfaltowej

Przyk∏ad 4 C 65 BP 3
Kationowa, o zawartoÊci lepiszcza 65%, wyprodukowana
z asfaltu modyfikowanego polimerem, klasa 3 indeksu roz-
padu emulsji asfaltowej

Przyk∏ad 5 C 60 BPF 6
Kationowa, o zawartoÊci lepiszcza 60%, wyprodukowana
z asfaltu modyfikowanego polimerem, zawierajàca wi´cej
ni˝ 2% fluksu, klasa 6 indeksu rozpadu emulsji asfaltowej

Propozycje krajowych wymagaƒ wobec emulsji asfaltowych opra-
cowano w oparciu o zasady podane w rozdziale 5 (Wymagania i metody
badaƒ) normy EN 13808.

Autorzy sporzàdzili, w formie 8 tablic, propozycje wymagaƒ odno-
Ênie emulsji asfaltowych do nast´pujàcych technologii robót drogo-
wych stosowanych w Polsce: 

❖ Wymagania wobec kationowych emulsji niemodyfikowanych do
powierzchniowych utrwaleƒ

❖ Wymagania wobec kationowych emulsji modyfikowanych do
powierzchniowych utrwaleƒ

❖ Wymagania wobec kationowych emulsji niemodyfikowanych do
remontów czàstkowych

❖ Wymagania wobec kationowych emulsji niemodyfikowanych do
zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych, warstw asfaltowych z podbudowa-
mi mechanicznie stabilizowanymi, stabilizowanymi cementem
i z warstwami asfaltowymi

❖ Wymagania wobec kationowych emulsji modyfikowanych do
zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych, warstw asfaltowych z podbudowa-
mi mechanicznie stabilizowanymi, stabilizowanymi cementem
i z warstwami asfaltowymi

❖ Wymagania wobec kationowych emulsji niemodyfikowanych do
recyklingu na zimno

❖ Wymagania wobec kationowych emulsji niemodyfikowanych do
cienkich warstw na zimno typu slurry surfacing

❖ Wymagania wobec kationowych emulsji modyfikowanych do
cienkich warstw na zimno typu slurry surfacing

Zawarte w tablicach (1÷8) wymagania sà wy∏àcznie propo-
zycjami, które po szerokich konsultacjach w Êrodowisku drogo-
wym mogà i powinny podlegaç jeszcze korektom, poszerzeniom
i uzupe∏nieniom.

Nale˝y zaznaczyç, ˝e w tablicach 1÷8 podano wymagania odno-
Ênie emulsji do technologii popularnie stosowanych w naszym kraju,
wy∏àczajàc technologie b´dàce na etapie opracowywania lub stanowià-
ce nietypowe rozwiàzania. Nie uwzgl´dniono w nich wymogów iden-
tycznych dla wszystkich emulsji np. polaryzacja (kationowe) i ocena or-
ganoleptyczna.
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Tablica 1. Propozycje wymagaƒ wobec kationowych emulsji niemodyfikowanych do powierzchniowych utrwaleƒ

Wymagania techniczne PN-EN Jednostka
C 70 B 3 C 65 B 3 C 65 B 4

odniesienia Klasa Zakres Klasa Zakres Klasa Zakres
wartoÊci wartoÊci wartoÊci 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 nie 3 50 do 100 3 50 do 100 4 70 do 130

ZawartoÊç lepiszcza (poprzez zawartoÊç wody) PN-EN 1428 % (m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67 5 58 do 62

ZawartoÊç up∏ynniacza PN-EN 1431 % 2 £2* 2 £2* 2 £2*
Czas wyp∏ywu ø2 mm przy 40°C PN-EN 12846 s 5 70÷130 4 35÷80 4 35÷80

Czas wyp∏ywu ø4 mm przy 40°C PN-EN 12846 s 
W trakcie prac badawczych IBDiM

Czas wyp∏ywu ø4 mm przy 50°C PN-EN 12846 s

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,1 2 £0,1 3 £0,2

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,16 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,25 2 £0,25 2 £0,5

Sedymentacja (po 7 dniach magazynowania) PN-EN 12847 % (m/m) 2 £5 2 £5 2 £5

PrzyczepnoÊç PN-EN 13614 % pokrycia 2 ≥75 2 ≥75 2 ≥75
powierzchni

LepkoÊç dynamiczna w 40°C PN-EN 14896 mPa•s 1a TBR 1a TBR 1a TBR

Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie 
(zgodnie z PN EN 13074)

Konsystencja w Êredniej temperaturze 
– penetracja w 25°C PN-EN 1426 mm/10 4 £150 4 £150 4 £100

Konsystencja w podwy˝szonej temperaturze 
– temperatura mi´knienia PN-EN 1427 °C 5 ≥39 5 ≥39 5 ≥39

* W przypadku gdy zawartoÊç oleju podestylacyjnego wynosi 0% producent powinien to zadeklarowaç
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Tablica 2. Propozycje wymagaƒ kationowych emulsji modyfikowanych do powierzchniowych utrwaleƒ

Wymagania techniczne Jednostka
C 70 BP 3 C 65 BP 3

Klasa Zakres Klasa Zakres
wartoÊci wartoÊci

Indeks rozpadu PN EN 13075-1 nie 3 50 do 100 3 50 do 100 

ZawartoÊç lepiszcza (poprzez zawartoÊç wody) PN-EN 1428 % (m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67

ZawartoÊç up∏ynniacza PN-EN 1431 % (m/m) 2 £2* 2 £2*
Czas wyp∏ywu ø2 mm przy 40°C PN-EN 12846 s 5 70÷130 4 35÷80

Czas wyp∏ywu ø4 mm przy 40°C PN-EN 12846 s 
W trakcie prac badawczych IBDiM

Czas wyp∏ywu ø4 mm przy 50°C PN-EN 12846 s

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,1 2 £0,1

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,16 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,25 2 £0,25

Sedymentacja (po 7 dniach magazynowania) PN-EN 12847 % (m/m) 2 £5 2 £5

PrzyczepnoÊç PN-EN 13614 % pokrycia 2 ≥75 2 ≥75
powierzchni

LepkoÊç dynamiczna w 40°C PN-EN 14896 mPa•s 1a TBR 1a TBR

Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie 
(zgodnie z PN EN 13074)

Konsystencja w Êredniej temperaturze – penetracja w 25°C PN-EN 1426 mm/10 4 £150 4 £150

Konsystencja w podwy˝szonej temperaturze – temperatura mi´knienia PN-EN 1427 °C 5 ≥45 5 ≥43

Nawrót spr´˝ysty PN-EN 13598 % 4 ≥50 4 ≥50

PN-EN
odniesienia

* W przypadku gdy zawartoÊç oleju podestylacyjnego wynosi 0% producent powinien to zadeklarowaç

Tablica 3. Propozycje wymagaƒ kationowych emulsji niemodyfikowanych do remontów czàstkowych

Wymagania techniczne Jednostka
C 65 B 4 C 60 B 4

Klasa Zakres Klasa Zakres
wartoÊci wartoÊci

Indeks rozpadu PN EN 13075-1 nie 4 70 do 130 4 70 do 130 

ZawartoÊç lepiszcza (poprzez zawartoÊç wody) PN-EN 1428 % (m/m) 6 63 do 67 5 63 do 67

ZawartoÊç up∏ynniacza PN-EN 1431 % 2 £2* £2*
Czas wyp∏ywu ø2 mm przy 40°C PN-EN 12846 s 4 35÷80 3 15÷45

Czas wyp∏ywu ø4 mm przy 40°C PN-EN 12846 s W trakcie prac badawczych IBDiM

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 £0,2 3 £0,2

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,16 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,25 2 £0,25

Sedymentacja (po 7 dniach magazynowania) PN-EN 12847 % (m/m) 2 £5 2 £5

PrzyczepnoÊç PN-EN 13614 % pokrycia 2 ≥75 2 ≥75
powierzchni

LepkoÊç dynamiczna w 40°C PN-EN 14896 mPa•s 1a TBR 1a TBR

Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie 
(zgodnie z PN EN 13074)

Konsystencja w Êredniej temperaturze – penetracja w 25°C PN-EN 1426 mm/10 4 £150 4 £150

Konsystencja w podwy˝szonej temperaturze – temperatura mi´knienia PN-EN 1427 °C 5 ≥39 5 ≥39

PN-EN
odniesienia

* W przypadku gdy zawartoÊç oleju podestylacyjnego wynosi 0% producent powinien to zadeklarowaç
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Tablica 4. Propozycje wymagaƒ kationowych emulsji niemodyfikowanych do zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych warstw asfaltowych 
z podbudowami mechanicznie stabilizowanymi, stabilizowanymi cementem

* W przypadku gdy zawartoÊç oleju podestylacyjnego wynosi 0% producent powinien to zadeklarowaç

Wymagania techniczne PN-EN Jednostka
C 60 B 5 C 60 B 3 C 60 B 4

odniesienia Klasa Zakres Klasa Zakres Klasa Zakres
wartoÊci wartoÊci wartoÊci 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 g/100 g 5 120÷180 3 50÷100 4 70 do 130

Rozpad na cemencie PN-EN 12848 g 2 £2
ZawartoÊç lepiszcza (poprzez zawartoÊç wody) PN-EN 1428 % (m/m) 5 58÷62 5 58÷62 5 58 do 62

ZawartoÊç up∏ynniacza PN-EN 1431 % 0 NPD 2 £2* 2 £2*
Czas wyp∏ywu ø2 mm przy 40°C PN-EN 12846 s 3 15÷45 3 15÷45 3 15÷45

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,5 mm PN-PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,1 2 £0,1 2 £0,1

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,16 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,25 2 £0,25 2 £0,25

Sedymentacja (po 7 dniach magazynowania) PN-EN 12847 % (m/m) 2 £5 2 £5 2 £5

PrzyczepnoÊç PN-EN 13614 % pokrycia – – 2 ≥75 2 ≥75
powierzchni

pH emulsji PN-EN 12850 – ≥3,5 – – ≥3,5
LepkoÊç dynamiczna w 40°C PN-EN 14896 mPa•s – – 1a TBR 1a TBR

Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie 
(zgodnie z PN EN 13074)

Konsystencja w Êredniej temperaturze 
– penetracja w 25°C PN-EN 1426 mm/10 3 £101 3 £100 3 £100

Konsystencja w podwy˝szonej temperaturze 
– temperatura mi´knienia PN-EN 1427 °C 5 ≥39 5 ≥39 5 ≥39

Tablica 5. Propozycje wymagaƒ kationowych emulsji modyfikowanych do zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych warstw asfaltowych 
z podbudowami mechanicznie stabilizowanymi, stabilizowanymi cementem i z warstwami asfaltowymi

Wymagania techniczne PN-EN odniesienia Jednostka C 60 B 4
Klasa Zakres wartoÊci

Indeks rozpadu PN EN 13075-1 brak 4 70 – 130 

ZawartoÊç lepiszcza (poprzez zawartoÊç wody) PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62

ZawartoÊç up∏ynniacza PN-EN 1431 % 2 £2*
Czas wyp∏ywu ø2 mm przy 40°C PN-EN 12846 s W trakcie prac badawczych IBDiM

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 4 £0,5

Sedymentacja (po 7 dniach magazynowania) PN-EN 12847 % (m/m) 2 £5

PrzyczepnoÊç PN-EN 13614 % pokrycia 2 ≥75
powierzchni

Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie 
(zgodnie z PN EN 13074)

Konsystencja w Êredniej temperaturze – penetracja w 25°C PN-EN 1426 mm/10 3 £100

Konsystencja w podwy˝szonej temperaturze – temperatura mi´knienia PN-EN 1427 °C 5 ≥39

Nawrót spr´˝ysty PN-EN 13598 % 4 ≥50

* W przypadku gdy zawartoÊç oleju podestylacyjnego wynosi 0% producent powinien to zadeklarowaç
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Tablica 6. Propozycje wymagaƒ kationowych emulsji niemodyfikowanych do recyklingu na zimno

Wymagania techniczne PN-EN odniesienia Jednostka C 60 B 5
Klasa Zakres wartoÊci

Indeks rozpadu PN EN 13075-1 brak 5 120 – 180

Rozpad na cemencie PN-EN 12848 9 2 £2
ZawartoÊç lepiszcza (poprzez zawartoÊç wody) PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62

ZawartoÊç oleju destylacyjnego PN-EN 1431 % 2 £2*
Czas wyp∏ywu ø 2 mm przy 40°C PN-EN 12846 s 3 15÷45

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,1

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,16 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,25

Sedymentacja (po 7 dniach magazynowania) PN-EN 12847 % (m/m) 2 £5
LepkoÊç dynamiczna w 40°C PN-EN 14896 mPa•s 1a TBR 

Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie 
(zgodnie z PN EN 13074)

StabilnoÊç podczas mieszania z cementem PN-EN 12848 g 1a TBR

Konsystencja w Êredniej temperaturze – penetracja w 25°C PN-EN 1426 mm/10 3 £100

Konsystencja w podwy˝szonej temperaturze – temperatura mi´knienia PN-EN 1427 °C 5 ≥39

* W przypadku gdy zawartoÊç oleju podestylacyjnego wynosi 0% producent powinien to zadeklarowaç

Tablica 7. Propozycje wymagaƒ kationowych emulsji niemodyfikowanych do cienkich warstw na zimno typu slurry surfacing

* W przypadku gdy zawartoÊç oleju podestylacyjnego wynosi 0% producent powinien to zadeklarowaç

Wymagania techniczne PN-EN Jednostka
C 70 B 3 C 65 B 3 C 65 B 4

odniesienia Klasa Zakres Klasa Zakres Klasa Zakres
wartoÊci wartoÊci wartoÊci 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 nie 5 120 do 180 6 170 do 230 6 120 do 180

ZawartoÊç lepiszcza (poprzez zawartoÊç wody) PN-EN 1428 % (m/m) 6 63 do 67 5 58 do 62 5 58 do 62

ZawartoÊç up∏ynniacza PN-EN 1431 % 2 £2* 2 £2* 2 £2*
Czas wyp∏ywu ø2 mm przy 40°C PN-EN 12846 s 1a TBR 1a TBR 1a TBR

Czas wyp∏ywu ø4 mm przy 50°C PN-EN 12846 s 1a TBR 1a TBR 1a TBR

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,1 2 £0,1 3 £0,1

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,16 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,25 2 £0,25 2 £0,25

Sedymentacja (po 7 dniach magazynowania) PN-EN 12847 % (m/m) 2 £5 2 £5 2 £5

PrzyczepnoÊç PN-EN 13614 % pokrycia 2 ≥75 2 ≥75 2 ≥75
powierzchni

LepkoÊç dynamiczna w 40°C PN-EN 14896 mPa•s 1a TBR 1a TBR 1a TBR

StabilnoÊç podczas mieszania z cementem PN-EN 12848 g 2 £2 3 ≥2 3 ≥2
Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie 
(zgodnie z PN EN 13074)

Konsystencja w Êredniej temperaturze 
– penetracja w 25°C PN-EN 1426 mm/10 3 £100 3 £100 3 £100

Konsystencja w podwy˝szonej temperaturze 
– temperatura mi´knienia PN-EN 1427 °C 5 ≥39 5 ≥39 5 ≥39



Ww. propozycje wymagaƒ krajowych odnoszà si´ zarówno do emulsji
asfaltowych, jak i do asfaltów odzyskanych po odparowaniu wed∏ug PN-EN
13074. Zgodnie z sugestiami zawartymi w normie EN 13808, (rozdzia∏ 5,
UWAGA 3) wymagania wobec lepkoÊci dynamicznej podane w tablicy 3 nor-
my EN oraz wymagania dotyczàce lepiszcza po stabilizacji i starzeniu poda-
ne po w tablicy 5 normy EN nale˝y zakwalifikowaç do klasy 0 lub klasy 1 (do
czasu uzyskania danych umo˝liwiajàcych okreÊlenie wartoÊci liczbowych).

Podsumowanie i wnioski

❖ Opracowanie pierwszego projektu „Wymagaƒ wobec kationowych emul-
sji asfaltowych wed∏ug EN 13808:2005” jest bardzo wa˝nym etapem prac
zwiàzanych z wprowadzeniem tej normy w Polsce. Projekt ten zosta∏
przedstawiony uczestnikom XV seminarium PSWNA (Jachranka, 25-
27.04.2007 r.), m.in. w celu zg∏oszenia uwag i propozycji zmian.
Temu celowi s∏u˝y równie˝ publikacja tych propozycji w kwartalniku
„NAWIERZCHNIE ASFALTOWE”.

❖ Po zebraniu uwag i opinii, powo∏any przez Komisj´ ds. emulsji PSW-
NA, zespó∏ roboczy opracuje kolejnà wersj´ wymagaƒ wobec katio-
nowych emulsji asfaltowych w Polsce wed∏ug EN 13808: 2005.

❖ Z normà EN 13808: 2005 powiàzany jest pakiet 13 norm EN doty-
czàcych badaƒ kationowych emulsji asfaltowych i norma EN doty-
czàca zak∏adowej kontroli produkcji. Przet∏umaczone normy sà suk-
cesywnie przekazywane do w∏aÊciwego Komitetu Technicznego (KT
222) PKN. Komisja ds. emulsji PSWNA przewiduje, ˝e do koƒca
czerwca 2007 przekazany b´dzie ca∏y pakiet norm przet∏umaczo-
nych na j´zyk polski. 

❖ Wdro˝enie norm EN metod badaƒ wymaga, mi´dzy innymi, ˝mudnych
prac zwiàzanych z przygotowaniem sprz´tu laboratoryjnego i przepro-
wadzeniem serii porównawczych badaƒ mi´dzylaboratoryjnych.

❖ Prawid∏owe funkcjonowanie norm emulsyjnych oraz krajowych wy-
magaƒ wobec kationowych emulsji asfaltowych w Polsce wed∏ug EN
13808:2005 w budownictwie drogowym wymagaç b´dzie zorganizo-
wania szkoleƒ dla: inwestorów, biur projektów, wykonawców, produ-
centów emulsji i laboratoriów drogowych.
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Tablica 8. Propozycje wymagaƒ kationowych emulsji modyfikowanych do cienkich warstw na zimno typu slurry surfacing

Wymagania techniczne Jednostka
C 70 BP 3 C 65 BP 3

Klasa Zakres Klasa Zakres
wartoÊci wartoÊci

Indeks rozpadu PN EN 13075-1 nie 6 120 do 180 5 170 do 230 

ZawartoÊç lepiszcza (poprzez zawartoÊç wody) PN-EN 1428 % (m/m) 6 63 do 67 5 58 do 62

ZawartoÊç up∏ynniacza PN-EN 1431 % 2 £2* 2 £2*
Czas wyp∏ywu ø2 mm przy 40°C PN-EN 12846 s 1a TBR 1a TBR

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,1 2 £0,1

Pozosta∏oÊç na sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 2 £0,25 2 £0,25

Sedymentacja (po 7 dniach magazynowania) PN-EN 12847 % (m/m) 2 £5 2 £5

PrzyczepnoÊç PN-EN 13614 % pokrycia 2 ≥75 2 ≥75
powierzchni

LepkoÊç dynamiczna w 40°C PN-EN 14896 mPa•s 1a TBR 1a TBR

Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie 
(zgodnie z PN EN 13074)

Konsystencja w Êredniej temperaturze – penetracja w 25°C PN-EN 1426 mm/10 3 £100 3 £100

Konsystencja w podwy˝szonej temperaturze – temperatura mi´knienia PN-EN 1427 °C 5 ≥39 5 ≥39

Nawrót spr´˝ysty PN-EN 13598 % 4 ≥50 4 ≥50

PN-EN
odniesienia

* W przypadku gdy zawartoÊç oleju podestylacyjnego wynosi 0% producent powinien to zadeklarowaç



Pani Ewa Korycka z∏o˝y∏a rezygnacj´ z funkcji skarbnika PSWNA i nie
pe∏ni ju˝ tej funkcji od koƒca marca 2007 r. Zarzàd PSWNA wyrazi∏ ser-
deczne podzi´kowanie Pani Ewie Koryckiej za prac´ w Stowarzyszeniu.

W dniu 17 maja 2007 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
Cz∏onków PSWNA nowym skarbnikiem Stowarzyszenia wybrany zosta∏ 

Pan Jerzy Jantar  Pragniemy przypomnieç, ˝e Pan Jerzy Jantar pe∏ni∏
funkcj´ skarbnika w czasie poprzednich kadencji Zarzàdu.

Poni˝ej publikujemy list od Pani Marii Jóêwiak, która od 1 marca br.
pe∏ni funkcj´ Dyrektora Biura PSWNA, o czym informowaliÊmy PT Czy-
telników w pierwszym tegorocznym numerze NA.

Redakcja
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Szanowni Paƒstwo,

Dnia 1 marca 2007 Zarzàd PSW-
NA powo∏a∏ mnie na stanowisko Dy-
rektora Biura Stowarzyszenia. Korzy-
stajàc z okazji chcia∏abym serdecznie
powitaç Paƒstwa i przedstawiç si´.

Jestem magistrem in˝ynierem
budownictwa dwóch specjalnoÊci
Dróg i Mostów oraz Konstrukcji Bu-
dowlanych i In˝ynierskich. Po stu-
diach pracowa∏am w wykonawstwie
dróg, a do moich obowiàzków nale˝a∏ nadzór nad jakoÊcià wykonywanych
robót oraz praca w laboratorium drogowym. Ostatnio pracowa∏am w mi´-
dzynarodowej firmie budowlanej, na budowie nowej fabryki dla Toyota
Motor Manufacturing Poland na Dolnym Âlàsku, koordynujàc projekty
z bran˝y drogowej i konstrukcyjnej.

Z ogromnym zapa∏em przystàpi∏am do pracy w PSWNA i mam na-
dziej´, ˝e b´d´ mog∏a przyczyniç si´ do dalszego rozwoju Stowarzysze-
nia oraz uczestniczyç w najwa˝niejszych wydarzeniach bran˝owych.

W bie˝àcym roku Biuro Stowarzyszenia b´dzie kontynuowaç prac´
przy organizacji seminariów technicznych. Najwa˝niejszym wydarze-

niem b´dzie mi´dzynarodowa konferencja organizowana w Warszawie
w paêdzierniku br., która jest elementem przygotowaƒ do Kongresu
EAPA w Kopenhadze w 2008 roku.

Mam nadziej´, ˝e rozszerzymy równie˝ wspó∏prac´ z oÊrodkami na-
ukowymi, akademickimi i szkoleniowymi, w celu realizacji programu
szkoleƒ dla aktywnych zawodowo in˝ynierów oraz przygotowania zawo-
dowego studentów. B´d´ si´ staraç motywowaç Paƒstwa do aktywnego
uczestnictwa w pracach Komisji Technicznych i przygotowywaniu ró˝-
nych publikacji na stron´ internetowà lub do naszego Kwartalnika.

BezpoÊredni kontakt z Paƒstwem pozwoli mi wys∏uchaç Paƒstwa
opinie na tematy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Biura Stowarzyszenia i wy-
chodziç naprzeciw Paƒstwa oczekiwaniom.

Jednà z form wymiany informacji b´dzie z pewnoÊcià nasza nowa
strona internetowa, jednak Biuro PSWNA b´dzie dost´pne dla Paƒstwa
zawsze za poÊrednictwem telefonu lub maila. 

Mam nadziej´, ˝e otwarta komunikacja i rozmowy z Paƒstwem po-
zwolà mi lepiej poznaç oczekiwania Cz∏onków Stowarzyszenia i proble-
my bran˝y. 

Maria Jóêwiak
Dyrektor Biura PSWNA

maria.jozwiak@pswna.pl

Informacje o zmianach personalnych w PSWNA

Podczas ostatniego seminarium PSWNA w Jachrance 25.04.2007
po raz pierwszy zaprezentowa∏em uczestnikom nowà stron´ internetowà
www.pswna.pl

Podstawowym celem, dla którego zosta∏a opracowana strona inter-
netowa jest polepszenie wymiany informacji pomi´dzy cz∏onkami Sto-
warzyszenia oraz przedstawienie naszej dzia∏alnoÊci szerokim kr´gom
in˝ynierów, a tak˝e innych osób zainteresowanych z bran˝y budownic-
twa drogowego. Strona internetowa PSWNA, podobnie jak strony innych
stowarzyszeƒ, instytucji i firm stopniowo stanie si´ wizytówkà naszej
dzia∏alnoÊci i narz´dziem wzajemnych kontaktów.

Strona ta sk∏ada si´ z wielu zak∏adek tematycznych i zawiera pod-
stawowe informacje o naszym Stowarzyszeniu, jego historii, strukturze
i bie˝àcej dzia∏alnoÊci. Na stronie publikowane sà i b´dà informacje
o wszystkich wa˝nych wydarzeniach z ˝ycia stowarzyszenia oraz spra-
wozdania z wykonywanych prac w ramach komisji tematycznych, semi-
nariów i dzia∏alnoÊci organów statutowych.

Zakres i poziom merytoryczny informacji zawartych na naszej stronie
b´dzie zale˝a∏ od zaanga˝owania cz∏onków Stowarzyszenia w przygotowa-
nie i opracowanie materia∏ów. Biuro Stowarzyszenia b´dzie ∏àcznikiem,
w którym zbiera si´ i przetwarza materia∏y opracowywane w ramach po-
szczególnych komisji i grup roboczych. Od nas wszystkich b´dzie zale˝eç
wartoÊç i przydatnoÊç informacji publikowanej na naszej stronie. Bie˝àce
utrzymanie strony b´dzie finansowane z op∏at za powierzchni´ reklamowà,
która umo˝liwia umieszczenie linku do strony reklamodawcy.

Jako osoba upowa˝niona przez Zarzàd Stowarzyszenia do kierowa-
nia pracami nad tworzeniem strony serdecznie zapraszam do korzysta-
nia z niej i zach´cam do przekazywania do Biura Stowarzyszenia Paƒ-
stwa opinii o zawartoÊci strony, jej formie graficznej i oczekiwaniach na
przysz∏oÊç. 

Piotr Heinrich
Cz∏onek Zarzàdu PSWNA

Informacja o uruchomieniu strony internetowej PSWNA



W ostatnim tygodniu kwietnia, jak co roku, odby∏o si´ seminarium
PSWNA. Tematem tegorocznego spotkania by∏y zagadnienia normaliza-
cji emulsji asfaltowych, asfaltów modyfikowanych i mieszanek mineral-
no-asfaltowych. Poni˝ej krótkie omówienie referatów i prezentacji. 

❖ Otwarcie seminarium. Wprowadzenie – Prezes PSWNA Dariusz
S∏otwiƒski

W przemówieniu otwierajàcym Prezes S∏otwiƒski powita∏ uczestni-
ków oraz wprowadzi∏ w cel, zakres i tematyk´ seminarium. Ostatnià cz´-
Êcià wystàpienia by∏o oficjalne po˝egnanie kol. Bohdana ˚urka, który
z dniem 1.03.2007 r. przesta∏ pe∏niç funkcj´ Dyrektora Biura PSWNA.

❖ Produkcja i stosowanie kationowych emulsji asfaltowych w Pol-
sce – Andrzej Wyszyƒski, EUROVIA POLSKA

W prezentacji przedstawiono podstawowe informacje o rynku
emulsji drogowych w Polsce – wielkoÊci, strukturze, rodzajach wyro-
bów. Omówiono tak˝e zastosowania emulsji w technologiach drogo-
wych. W podsumowaniu dokonano oceny perspektyw rozwoju rynku
oraz roli PSWNA i jej Komisji ds. emulsji. Referat jest zamieszczony
w bie˝àcym numerze Kwartalnika.

❖ Normy Europejskie dotyczàce kationowych emulsji asfaltowych
– Konrad Jab∏oƒski, PSWNA

W obszernym i szczegó∏owym referacie zaprezentowano podstawo-
we informacje o normalizacji europejskiej w dziedzinie emulsji asfalto-
wych. Podano charakterystyk´ normy PN-EN 13808 wraz z objaÊnienia-
mi jej struktury i istotnych zapisów.

❖ Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych a Zak∏adowa
Kontrola Produkcji. Kationowe emulsje asfaltowe – Helena Li-
piƒska-WiÊniewska, INRECO Emulsja i Pawe∏ Berg, BITUPOL

W prezentacji omówiono podstawy prawne wprowadzania wyrobów
do obrotu. Przedstawiono podstawowej za∏o˝enia Zak∏adowej Kontroli
Produkcji emulsji asfaltowych.

❖ Technologie robót drogowych z u˝yciem emulsji stosowane
w Polsce – ocena i kierunki rozwoju – Marek Lorecki i Aldona
Mizgalska, STRADA

W referacie dokonano przeglàdu zastosowaƒ ró˝nych technologii,
w których stosowana jest emulsja. Podano te˝ „9 powodów, dla których
warto u˝ywaç emulsji asfaltowych”.

❖ Emulsje kationowe we Francji – Rodzaje, wymagania i metody
badaƒ – Bernard Eckmann, EUROVIA

Pan Eckmann przedstawi∏ w swoim wystàpieniu francuskie do-
Êwiadczenia w zakresie stosowania emulsji asfaltowych. Omówione zo-
sta∏y wymagania dla emulsji do powierzchniowych utrwaleƒ, warstw
sczepnych, mieszanek na zimno (slurry seal), recyklingu z udzia∏em
emulsji. Zakoƒczeniem tego ciekawego referatu by∏o przedstawienie
projektu wymagaƒ wobec emulsji asfaltowych wg EN 13808 przygoto-
wanego we Francji.

❖ Wdro˝enie Norm Europejskich dotyczàcych mieszanek mineral-
no-asfaltowych w Niemczech – Lothar Drüschner, FGSV

Prezentacja Pana Drüschnera z FGSV przedstawia∏a sposób oraz za-
kres przygotowania niemieckiego drogownictwa do wdro˝enia norm EN,

dotyczàcych przede wszystkim mieszanek mineralno-asfaltowych na
goràco. Omówiona zosta∏a zarówno struktura dokumentów technicznych,
jak i zawartoÊç ka˝dego z nich. Jednà z najciekawszych cz´Êci wystàpie-
nia by∏o wskazanie problemów interpretacyjnych norm EN oraz ich kon-
sekwencji dla techniki oraz potencjalnych problemów podczas realizacji
kontraktów. Referat zosta∏ wydrukowany w obecnym numerze NA.

❖ Propozycje wymagaƒ wobec kationowych emulsji asfaltowych
w Polsce, wed∏ug PN-EN 13808: 2005 (U) – Anna Czuj-P´kal-
ska, LOTOS Asfalt i W∏odzimierz Pobo˝y, BITUPOL

W referacie (zamieszczonym w niniejszym numerze NA) przedsta-
wiono norm´ PN-EN 13808 oraz pierwszy projekt krajowych wymagaƒ dla
emulsji asfaltowych, przygotowany przez Komisj´ ds. emulsji PSWNA.

❖ Charakterystyka metod badaƒ emulsji asfaltowych wed∏ug no-
wych Norm Europejskich – Zenon Szczepaniak, IBDiM

Podczas wystàpienia przedstawiono nowe metody badaƒ emulsji,
zgodne z procedurami norm EN. Omówiono szczegó∏owo sposób bada-
nia wg 7 norm PN-EN. 

❖ Propozycje wymagaƒ wobec polimeroasfaltów drogowych we-
d∏ug PN-EN 14023 – Krzysztof B∏a˝ejowski, ORLEN Asfalt

Podczas prezentacji przedstawiono projekt wymagaƒ dla asfaltów
modyfikowanych polimerami wg PN-EN 14023, przygotowany przez Ko-
misj´ ds. asfaltów PSWNA.

❖ Europejskie nowoÊci w produkcji mieszanek mineralno-asfalto-
wych – Egbert Beuving, Europejskie Stowarzyszenie Nawierzch-
ni Asfaltowych (EAPA)

W prezentacji omówiono tendencje zmian zarówno w okreÊlaniu
w∏aÊciwoÊci mieszanek mineralno-asfaltowych, jak i nowe podejÊcie do
specyfikacji kontraktowych. Omówiono normy z serii EN 13108.

❖ Zasady dopuszczania do obrotu mieszanek mineralno-asfalto-
wych oraz zasady dopuszczania do zastosowania w danym
obiekcie budowlanym – Kamil Paw∏owski, ITB

Omówiono podstawy formalne dopuszczania wyrobów budowla-
nych do obrotu, oznakowanie znakiem budowlanym B, oznakowanie CE
oraz zasady kontroli wyrobów przez GUNB i WINB.

❖ Podsumowanie i zamkni´cie obrad
Oprócz wystàpieƒ merytorycznych, w trakcie seminarium mia∏y

miejsce tak˝e prezentacje firm produkujàcych lepiszcza asfaltowe: Lo-
tos Asfalt, ORLEN Asfalt oraz CNIM Babcock, producenta instalacji
grzewczych.

W najbli˝szych numerach kwartalnika zostanà przedstawione wy-
brane referaty (w obecnym numerze zamieszczono ju˝ trzy z nich).

Wnioski z seminarium:

1. Kationowe emulsje asfaltowe sta∏y si´ wa˝nym lepiszczem
w polskim drogownictwie, a technologie drogowe z ich u˝yciem znajdu-
jà coraz szersze zastosowanie.

2. Powa˝nym osiàgni´ciem we wdra˝aniu Norm Europejskich sà re-
zultaty prac Komisji ds. emulsji PSWNA, przygotowujàcej polskie wer-
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sje norm EN oraz projekt dokumentu aplikacyjnego, umo˝liwiajàcego
wdro˝enie tych norm.

3. Jednak wdra˝anie pozosta∏ych norm EN do krajowej techniki dro-
gowej jest nadal powa˝nie opóênione, a przy wyborze i ustalaniu
(w opracowywanych dokumentach aplikacyjnych) metod badaƒ i wyma-
gaƒ wobec wyrobów nie sà dostatecznie wykorzystywane doÊwiadczenia
i przyk∏ady zagraniczne w tym zakresie.

4. Konieczna jest szersza, publiczna dyskusja nad wyborem metod
badaƒ i wymagaƒ dotyczàcych mieszanek mineralno-asfaltowych na
goràco. Wybór ten b´dzie mia∏ ogromne znaczenie gospodarcze i tech-
niczne dla rozwoju budownictwa drogowego. Niemieckie doÊwiadczenia
i decyzje w tym zakresie wskazujà jak rozwa˝nie i rozumnie nale˝y wdra-
˝aç Normy Europejskie.

5. Nadal nie sà podejmowane mi´dzylaboratoryjne badania porównaw-
cze, pozwalajàce na okreÊlenie wp∏ywu zmian metod badaƒ na uzyskiwane
wyniki liczbowe oraz na ustalanie koƒcowych wymagaƒ dla wyrobów.

Redakcja

Zak∏adowà Kontrol´ Produkcji emulsji omawia Pawe∏ Berg 
(fot. K. Jab∏oƒski)

Stosowane w Polsce technologie robót z u˝yciem emulsji 
omawia Aldona Mizgalska (fot. K. Jab∏oƒski)

Prezes PSWNA Dariusz S∏otwiƒski wita uczestników seminarium 
(fot. K. Jab∏oƒski)

Andrzej Wyszyƒski w trakcie prezentacji swojego referatu 
(fot. K. Jab∏oƒski

Lothar Drüschner (z prawej) przedstawia swój referat, który t∏umaczy
Ireneusz Pietruszewski (z lewej) (fot. K.Jab∏oƒski)




