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Wstęp

Dzi siej sze na wierzch nie mu szą spro stać co raz więk szym ob cią że -
niom me cha nicz nym i w związ ku z tym co raz czę ściej wy ma ga ne są
spe cjal ne na wierzch nie as fal to we, któ re bę dą mo gły speł nić sta wia ne
im wy ma ga nia tech nicz ne. Do ta kich na wierzch ni as fal to wych po trzeb -
ne są spe cjal ne le pisz cza mo dy fi ko wa ne. Po nie waż nie są one za zwy -
czaj uję te w ak tu al nych zbio rach prze pi sów, ich opis za wie ra ją spe cy fi -
ka cje do staw ców.

Du że sta tycz ne ob cią że nia w po łą cze niu z wy so ki mi war to ścia mi
tem pe ra tu ry są pod sta wo wy mi za gro że nia mi dla na wierzch ni as fal to -
wych. Naj więk szym nie bez pie czeń stwem jest po wsta wa nie trwa łych od -
kształ ceń. Od por ność na ta kie od kształ ce nia mo żna by ło by po pra wić
przez za sto so wa nie twar dych as fal tów. Przy ni skich war to ściach tem pe -
ra tu ry sta ją się one jed nak kru che i mo gą pro wa dzić do po wsta wa nia
spę kań.

Do spe cjal nych na wierzch ni as fal to wych, któ re mu szą trwa le spro -
stać du że mu na tę że niu ru chu lub du żym, sta tycz nym ob cią że niom, wy -
ma ga ne jest za sto so wa nie spe cjal nych, wy so ko mo dy fi ko wa nych, wie lo -
skład ni ko wych as fal tów. Ni niej szy ar ty kuł opi su je ta kie le pisz cza oraz
mo żli wo ści ich za sto so wa nia do na wierzch ni as fal to wych o mo żli wie
naj le piej do bra nych pa ra me trach tech nicz nych. Po nad to za wie ra za le ce -
nia do ty czą ce za sto so wań spe cjal nych i od wo łu je się do do świad czeń
i przy kła dów pro jek tów na wierzch ni o du żym ob cią że niu ru chem [1].

W nie miec kich „Tech nicz nych wa run kach do staw le pisz czy mo dy fi -
ko wa nych po li me ra mi” (TL PmB, wy da nie z 2001 ro ku) opi sa ne by ło je -
dy nie jed no le pisz cze wy so ko mo dy fi ko wa ne po li me ra mi. Prze pis 
TL PmB za wie rał opcjo nal ne me to dy ba dań as fal tów mo dy fi ko wa nych
po li me ra mi (da lej: PmB), ta kie jak ba da nie w dy na micz nym re ome trze
ści na nia (DSR), ba da nie cią gli wo ści pod czas roz cią ga nia (FD) oraz
w re ome trze zgi na nej bel ki (BBR). Te me to dy ba dań uła twia ją opi sa nie
wła ści wo ści za cho wa nia się le pisz czy. Ce lem jest wy pro du ko wa nie wie -
lo skład ni ko wych, wy so ko mo dy fi ko wa nych po li me ra mi as fal tów, któ rych
za sto so wa nie po mo że w uzy ska niu na wierzch ni as fal to wych o zwięk szo -
nej wy trzy ma ło ści na sta tycz ne i dy na micz ne ob cią że nia. Po nad to
zmniej szo na lep kość le pisz cza po zwa la na uzy ska nie lep szych pa ra me -
trów ura bial no ści mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej (da lej: mma). Za cho -
wa nie się na wierzch ni w ni skich war to ściach tem pe ra tu ry po win no po -
zo stać ta kie jak do tych czas, a na wet być lep sze [4] .

Ogól ne in for ma cje o mo dy fi ko wa niu le pisz czy

Mo dy fi ko wa nie as fal tów mo że od by wać się ró żny mi me to da mi. Za -
sto so wa ne mo gą być po li me ry naj prze ró żniej sze go ro dza ju i o ró żnych
struk tu rach che micz nych (ela sto me ry, pla sto me ry, du ro pla sty). Mo żna
rów nież za sto so wać od ręb nie lub łącz nie in ne mo dy fi ka cje, ta kie jak
na przy kład do dat ki zmniej sza ją ce lep kość (pa ra fi ny, ami dy, itp.), do -
dat ki po lep sza ją ce przy czep ność (ami ny, ami dy, itp.) i/lub do dat ki spe -
cjal ne (np. kwas po li fos fo ro wy, itp.). 

W ni niej szym ar ty ku le bli żej przed sta wio ne zo sta ną mo dy fi ka cje
za po mo cą do dat ków zmniej sza ją cych lep kość, a ta kże mo dy fi ka cje po -
li me ra mi. W dal szym roz dzia le zaj mu ją cym się mo dy fi ka cją po li me ra mi
mo dy fi ko wa ne le pisz cza spe cjal ne ro zu mia ne są ja ko le pisz cza wy żej
mo dy fi ko wa ne po li me ra mi i wo ska mi.

Le pisz cza as fal to we o zmniej szo nej lep ko ści

Oprócz do dat ko wej re duk cji lep ko ści le pisz czy as fal ty ró żne go po -
cho dze nia cha rak te ry zu ją się in ny mi wła ści wo ścia mi w za kre sie lep ko ści
i tym sa mym ró żnie za cho wu ją się pod czas prze ro bu/wbu do wy wa nia wy -
pro du ko wa nej z nich mma. Pe tro che micz ny cha rak ter le pisz czy okre ślo -
ny jest wy łącz nie przez po cho dze nie za sto so wa nej ro py naf to wej. Ro pa
naf te no wa, tzn. cię żka we ne zu el ska ro pa naf to wa ma ta ką „na tu ral ną”
cha rak te ry sty kę. As fal ty wy pro du ko wa ne z ro py we ne zu el skiej z na tu ry
ma ją wy ższą lep kość co po zor nie po win no po wo do wać gor sze wła ści wo -
ści przy wbu do wy wa niu mma, ale jest od wrot nie. Mi mo ró żnych do dat -
ków po cho dze nie as fal tów ma zna czą cy wpływ na za cho wa nie mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych. W ce lu zwe ry fi ko wa nia tego wpływu, w In sty tu -
cie Ba dań Ma te ria ło wych (IFM, Rot twe il) prze pro wa dzono ba dania,

Mo dy fi ko wa ne le pisz cza spe cjal ne
do na wierzch ni as fal to wych 
o zop ty ma li zo wa nych pa ra me trach 
tech nicz nych
In go Nösler*

* dr inż. In go Nösler – NY NAS NV No or der la an 183, BE -2030 
An twer pia, Bel gia

Rys. 1. Po rów na nie ura bial no ści



w któ rych w ska li la bo ra to ryj nej po rów ny wa no ró żne le pisz cza, przy za -
sto so wa niu ta kiej sa mej mma (tab. 1), pod ką tem ich wła ści wo ści sto -
so wa nia/prze ro bu i okre śla no na pod sta wie pró by mie sza nia IFM (rys. 1).
Do te go ce lu uży to do stęp ne na ryn ku twar de le pisz cze 20/30, as falt Ny -
pa ve 25 po cho dze nia we ne zu el skie go oraz le pisz cze o zre du ko wa nej lep -
ko ści i pe ne tra cji 20/30 (Ny pa ve  PX25). Oprócz ba da nia mo żli wo ści sto -
so wa nia/prze ro bu w ska li la bo ra to ryj nej do ko na no rów nież po rów na nia
sta tycz nych i dy na micz nych po mia rów pe ne tra cji (rys. 2).

Spe cjal nie mo dy fi ko wa ne le pisz cza 
do opty ma li za cji pa ra me trów tech nicz nych

W dal szej czę ści ar ty ku łu bar dziej szcze gó ło wo opi sa ny bę dzie pro -
ces mo dy fi ka cji le pisz czy spe cjal nych. Fir ma Ny nas Bi tu men opra co -
wa ła w opar ciu o prze pis TL PmB ró żne ro dza je spe cjal nych le pisz czy
mo dy fi ko wa nych po li me ra mi. Te spe cjal ne le pisz cza cha rak te ry zu ją się
zwięk szo ną za war to ścią po li me rów – ba zu ją na wy bra nych ela sto me -
rach SBS i spe cjal nych do dat kach zmniej sza ją cych lep kość – i pro du -
ko wa ne są wy łącz nie z as fal tów fir my NY NAS wy twa rza nych z we ne zu -
el skiej ro py naf to wej.

Przed sta wio ne dalej wy ni ki ba dań po cho dzą z pro gra mu ba daw cze -
go, prze pro wa dzo ne go na Uni wer sy te cie w Wup per ta lu w ka te drze bu -
do wy dróg [5].

Test od por no ści mma na ko le ino wa nie sto so wa ny jest za sad ni czo
przy roz sze rzo nych ba da niach oraz ja ko na rzę dzie do pro jek to wa nia
ulep szo nych skła dów mie sza nek lub do opra co wy wa nia le pisz czy
o pod wy ższo nych pa ra me trach ja ko ścio wych.

Wy ni ki ko le ino wa nia są istot ne. Głę bo ko ści ko le in są znacz nie
mniej sze w wy pad ku za sto so wa nia PmB, a w szcze gól no ści wy so ko -
mo dy fi ko wa nych le pisz czy spe cjal nych. Głę bo kość ko le iny w mma
z wy so ko mo dy fi ko wa nym le pisz czem spe cjal nym (ba da nie przy za sto -
so wa niu ko ła sta lo we go w wo dzie w tem pe ra tu rze 50°C) jest znacz nie
mniej sza, nie prze kra cza 2 mm.. Na to miast w wy pad ku mie szan ki ma -

styk so wo -gry so wej (SMA) głę bo kość ko le iny wy no si nie co po -
nad 2 mm (rys. 3 i 4).

Od por ność zmę cze nio wa ba da na by ła przy na prę że niach utrzy my -
wa nych na sta łym po zio mie i okre śla na licz bą cy klów zmia ny ob cią że -
nia aż do chwi li zła ma nia się prób ki w za le żno ści od po cząt ko we go wy -
dłu że nia. Gdy na ta kich sa mych prób kach wy ko na się wie le ba dań
przy ró żnych po zio mach na prę że nia i na nie sie się wy ni ki w ska li po -
dwój nie lo ga ryt micz nej, uzy ska się krzy wą Wöhle ra (rys. 5).

No śność ele men tu bu dow la ne go okre ślo na jest po przez ugię cie
kon struk cji w wy ni ku przy ło że nia ob cią że nia. Ugię cie dro gi, przy ta kich
sa mych po zo sta łych wa run kach, za le ży w isto cie od mo du łów sprę ży -
sto ści po szcze gól nych warstw (wraz z pod ło żem) oraz gru bo ści tych
warstw. Na mo duł sprę ży sto ści mo żna wpły wać w ró żnym stop niu w za -
le żno ści od za sto so wa ne go le pisz cza. Przy zwięk sza niu mo du łu sprę ży -
sto ści mo żna ocze ki wać po zy tyw ne go wpły wu na no śność. Mo żna dzię -
ki te mu uzy skać od cią że nie pod ło ża.

Rys. 2. Po rów na nie sta tycz nych i dy na micz nych wy ni ków pe ne tra cji 

Rys 3. Wy ni ki ko le ino wa nia SMA

Rys. 4. Wy ni ki ko le ino wa nia mma na war stwę wią żą cą

SMA 0/11 S mma war stwa wią żą ca 0/16 S mma war stwa pod bu do wy 0/22 CS

Za sto so wa ne le pisz cza NY NAS 50/70, NY POL 47, Ny nas En du ra Z2

Za war tość le pisz cza [% (m/m)] 6,5 4,8 3,75

Za war tość wol nych prze strze ni w mie szan ce mi ne ral no -as fal to wej [%] 3,5 5,5 7,8

Za war tość wol nych prze strze ni w mie szan ce mi ne ral nej [%] 19,4 16,1 16,8

Sto pień za gęsz cze nia ba da nych pró bek k = 94 %, 97 %, 100 % i 102 %

Tabela 1. Ro dza je i skład ba da nych mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych 
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Mo duł sprę ży sto ści przy za sto so wa niu PmB, a w szcze gól no ści wy -
so ko mo dy fi ko wa nych spe cjal nych le pisz czy, cha rak te ry zu je się mniej -
szą wra żli wo ścią na wa ha nia stop nia za gęsz cze nia niż w wy pad ku le -
pisz czy nie mo dy fi ko wa nych (rys. 8 i 9), a ta kże mniej szą wra żli wo ścią
na wa ha nia tem pe ra tu ry niż w wy pad ku le pisz czy nie mo dy fi ko wa nych
(rys. 6 i 7).

Sta bil ność mma przy za sto so wa niu PmB, a w szcze gól no ści wy so -
ko mo dy fi ko wa nych spe cjal nych le pisz czy, cha rak te ry zu je się znacz nie
mniej szą wra żli wo ścią na wa ha nia stop nia za gęsz cze nia niż w wy pad ku
za sto so wa nia le pisz czy nie mo dy fi ko wa nych (rys. 10 i 11).

Wy dłu że nie przy zde fi nio wa nym ob cią że niu za le żne jest od mo du -
łu sprę ży sto ści. Wy ni ka z te go, że przy zmniej sza ją cym się stop niu za -

Rys. 5. Krzy we Wöhle ra – od por ność zmę cze nio wa ró żnych le pisz czy

Rys. 6. Mo du ły sprę ży sto ści w za le żno ści od tem pe ra tu ry 
mie szan ka SMA

Rys. 7. Mo du ły sprę ży sto ści w za le żno ści od tem pe ra tu ry 
– mma na war stwę wią żą cą

Rys. 8. Mo du ły sprę ży sto ści w za le żno ści od stop nia za gęsz cze nia
– mie szan ka SMA

Rys. 9. Mo du ły sprę ży sto ści w za le żno ści od stop nia za gęsz cze nia
– mma na war stwę wią żą cą

Rys. 10. Głę bo kość ko le iny w za le żno ści od stop nia za gęsz cze nia
– mie szan ka SMA

Rys. 11. Głę bo kość ko le iny w za le żno ści od stop nia za gęsz cze nia
– mma na war stwę wią żą cą



gęsz cze nia zmniej sza się mo duł sprę ży sto ści. Du ża war tość mo du łu
sprę ży sto ści da je mniej sze wy dłu że nia oraz więk szą licz bę cy klów zmia -
ny ob cią że nia aż do zła ma nia. Tym sa mym zmniej sza ją cy się sto pień
za gęsz cze nia skut ku je skra ca ją cym się okre sem eks plo ata cji. Mniej sze
na chy le nie krzy wej Wöhle ra, jak np. w wy pad ku wy so ko mo dy fi ko wa -
nych spe cjal nych le pisz czy, ozna cza dłu ższy okres eks plo ata cji. Uzy -
sku je my wy ższą wy trzy ma łość zmę cze nio wą oraz mniej szą wra żli wość
mo du łu sprę ży sto ści na wa ha nia stop nia za gęsz cze nia mie szan ki mi ne -
ral no -as fal to wej.

Wpły wa nie na no śność oraz skłon no ść do po wsta wa nia spę kań
zmę cze nio wych, spę kań ni sko tem pe ra tu ro wych oraz ko le in w ma te ria -
łach bu dow la nych lub kon struk cjach uwzględ nia ne są w ana li tycz nych
me to dach wy mia ro wa nia w for mie mia ro daj nych kry te riów wy mia ro wa -
nia. W ce lu prze pro wa dze nia wy mia ro wa nia ana li tycz ne go wy ko nu je się
ob li cze nia ob cią że nia da nej kon struk cji jezd ni i łą czy je się z kry te ria mi
wy mia ro wa nia oraz wła ści wo ścia mi spo so bu użyt ko wa nia w for mie mo -
de li pro gnoz (np. funk cje zmę cze nio we). 

W wy pad ku, gdy na wierzch nie as fal to we wy mia ro wa ne są zgod nie
z wy tycz ny mi RStO [nie miec ki ka ta log ty po wych kon struk cji na wierzch -
ni dro go wych] oraz sto so wa ne są stan da ry zo wa ne ma te ria ły bu dow la ne
i mie szan ki ma te ria łów bu dow la nych zgod nie z od no śny mi prze pi sa mi
ZTV [nie miec kie do dat ko we prze pi sy tech nicz ne – od po wia da ją im
w przy bli że niu pol skie WT -Wy ma ga nia Tech nicz ne], nie są wy ma ga ne
ani spe cjal ne wy ni ki ba dań opi su ją ce wła ści wo ści mie sza nek
mineralno-as fal to wych, ani żad ne do ku men ty dot. wła ści wo ści użyt ko -
wych w okre sie eks plo ata cji. W ce lu wy ko na nia wy mia ro wa nia ana li -
tycz ne go na le ży speł nić ró żne kry te ria, aby móc pro wa dzić do ku men ta -
cję do ty czą cą okre su eks plo ata cji oraz stra te gii utrzy ma nia. Dla mma
ozna cza to, że ba da nia przy dat no ści mu szą ulec znacz ne mu po sze rze -
niu. I tak na przy kład dla wszyst kich mma na le ży okre ślić w la bo ra to rium
ich mo du ły sprę ży sto ści, dla as fal to wych warstw no śnych ich wy trzy -
ma łość zmę cze nio wą, na to miast dla as fal to wych warstw ście ral nych
i warstw wią żą cych ich sta bil ność i włą czyć te war to ści do wy mia ro wa -
nia ana li tycz ne go [3].

Na ka żdą kon struk cję dro gi oraz na ka żdy skład mma ma ją wpływ naj -
prze ró żniej sze pa ra me try. Na ka żdą kon struk cję dro gi wpły wa w pierw szym
rzę dzie pod ło że/pod bu do wa, war stwy no śne oraz na wierzch nia, a ta k-
że wa run ki kli ma tycz ne oraz war to ści ob cią żeń ru chem po jaz dów. Skład
mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej okre śla ją wła ści wo ści mie sza nek kru szy -
wa o ró żnej ziar ni sto ści oraz wła ści wo ści le pisz cza. Speł nie nie wy ma gań
sta wia nych sto so wa nym ma te ria łom bu dow la nym i mie szan kom ma te ria -
łów bu dow la nych oraz ich przy dat ność do da ne go za sto so wa nia wy ka zy -
wa ne jest po przez prze pro wa dza ne te stów przy dat no ści; sta no wią one tym
sa mym istot ny ele ment za rzą dza nia ja ko ścią. Przy zna nych wła ści wo -
ściach ma te ria łu oraz ob cią że nia ru chem i wa run kach kli ma tycz nych mo -
żli we jest, po przez prze pro wa dze nie wy mia ro wa nia ana li tycz ne go, pro -
gno zo wa nie za cho wa nia się kon struk cji na wierzch ni i wy ko rzy sta nie go
ja ko pod sta wy do opty ma li za cji wła ści wo ści ma te ria łów.

W prze ci wień stwie do sto so wa nia wy tycz nych RStO, w wy pad ku
wy mia ro wa nia ana li tycz ne go na le ży uwzględ nić pro gno zo wa ne wła ści -
wo ści użyt ko we w okre sie eks plo ata cji wy no szą cym 30 lat w za le żno ści
od na tę że nia ru chu, kli ma tu i skła du mma.

Roz wój wy so ko mo dy fi ko wa nych spe cjal nych le pisz czy as fal to wych
roz po czął się wraz z pro jek tem ter mi na la kon te ne ro we go w Ham bur gu.

Wówczas po ja wi ło się za po trze bo wa nie na wy so ko mo dy fi ko wa ne po li -
me ra mi spe cjal ne le pisz cze. Fir ma NY NAS Bi tu men opra co wa ła dwa ro -
dza je spe cjal nych mo dy fi ko wa nych po li me ra mi le pisz czy w opar ciu
o prze pi sy TL PmB. Za rów no Ny nas En du ra Z2, jak rów nież Ny nas En du -
ra Z4 zawierają zwięk szo ną za war tość po li me rów – ba zu ją na wy bra nych
ela sto me rach SBS oraz spe cjal ne do dat ki zmniej sza ją ce lep kość i pro -
du ko wa ne są wy łącz nie z wy ko rzy sta niem as fal tów wy pro du ko wa nych
na ba zie we ne zu el skiej ro py naf to wej.

Mie szan ka mi ne ral no -as fal to wa wy ko na na z ty mi spe cjal ny mi le -
pisz cza mi po win na być z za sa dy wbu do wy wa na me cha nicz nie. Ręcz ne
wbu do wy wa nie po win no być w mia rę mo żli wo ści ogra ni czo ne do mi ni -
mum. Opty mal na tem pe ra tu ra wbu do wy wa nia wy no si 170°C, co gwa -
ran tu je do bre wła ści wo ści pod czas wbu do wy wa nia i do bre za gęsz cze -
nie. Za gęsz cza nie na le ży wy ko nać za po mo cą cię żkich wal ców sta tycz -
nych i/lub cię żkich wal ców wi bra cyj nych. Przy tem pe ra tu rze mie szan ki
po ni żej 90°C nie po win no wy ko ny wać się dal sze go za gęsz cza nia.

Do dziś mie szan ka as fal to wa wy ko ny wa na z wy ko rzy sta niem ta kich
spe cjal nych le pisz czy mo dy fi ko wa nych po li me ra mi mo że być oce nia -
na kla sycz ny mi me to da mi ba daw czy mi. W przy szło ści, do oce ny w ra -
mach umów bu dow la nych, na le ży opra co wać no we me to dy ba dań.
W szcze gól no ści zwra ca się przy tym uwa gę na eks trak cję as fal tów wy -
ko na nych z za sto so wa niem wy so ko mo dy fi ko wa nych le pisz czy spe cjal -
nych. W ra mach prze pro wa dzo nych ba dań kon tro l nych wy eks tra ho wa ne
wy so ko mo dy fi ko wa ne le pisz cze cha rak te ry zu je się w wie lu wy pad kach
czę ścio wo nie zgod nym z nor mą spad kiem tem pe ra tu ry mięk nie nia.

To zna ne zja wi sko pod da ne zo sta ło ba da niom na uko wym [6], aby
dojść do je go jed no znacz nej przy czy ny. Mo żli we by ło wy ka za nie, że na -
le ży okre ślić po zo sta ło ści chlo ru w wy eks tra ho wa nym le pisz czu. Wy ka -
za no przy tym za war to ści chlo ru do 1%, co idzie w pa rze ze spad kiem
tem pe ra tu ry mięk nie nia aż o 6°C. Na sze obec ne wa run ki ba dań oraz
urzą dze nia la bo ra to ryj ne sto so wa ne do eks trak cji mie szan ki mi ne ral no -
-as fal to wej po cho dzą z okre su, w któ rym do mi no wa ły wy łącz nie stan -
dar do we le pisz cza do bu do wy dróg. W cza sach sto so wa nia mo dy fi ka cji
względ nie wy ższej mo dy fi ka cji as fal tów na su wa się py ta nie, czy te wa -
run ki brze go we są jesz cze zgod ne z du chem cza su i od po wied nie do
tych wy ro bów.

Prze ła du nek kon te ne rów w ham bur skim por cie ogrom nie wzrósł
w ostat nich la tach. Ża den in ny eu ro pej ski port nie mógł wy ka zać się ta -
ki mi wzro sta mi. Już w 2004 ro ku roz ła do wa no po nad 3,5 mi lio nów
kon te ne rów. Gdy by kon te ne ry te usta wić je den za dru gim, po wstał by
sze reg się ga ją cy od bie gu na pół noc ne go do bie gu na po łu dnio we go.
Aby zwięk szyć prze ła du nek kon te ne rów w ham bur skim por cie ukoń czo -
no pod ko niec 2004 ro ku bu do wę ter mi na la kon te ne ro we go „Al ten wer -
der”. Jest rze czą oczy wi stą, że mu sia no uwzględ nić szcze gól ne wy ma -
ga nia. 

Ta be la 2 po ka zu je po nad prze cięt nie do bre re zul ta ty te stu na ko le -
ino wa nie mma z uży ciem as fal tu Ny nas En du ra Z2. Test po wsta wa nia
ko le in prze pro wa dzo no ko łem sta lo wym przy tem pe ra tu rze wo dy wy no -
szą cej 60°C. Stan dar do wa tem pe ra tu ra wy no si 50°C, jed nak w ta kiej
tem pe ra tu rze ba da nia po 20000 cy kli nie od no to wa no nie mal żad nych
ko le in. Mie szan ka mi ne ral no -as fal to wa na war stwę wią żą cą wy ka zu je
po rów ny wal ne wy ni ki. Wy nik w za kre sie po wsta wa nia ko le in w mie szan -
ce SMA na war stwę ście ral ną wy ko na ną z uży ciem asfaltu Ny nas En du -
ra Z2 jest lep szy o rów no 30%.
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Pod su mo wa nie

Do świad cze nia ze bra ne z za sto so wań spe cjal nych wy so ko mo dy fi -
ko wa nych as fal tów z za war to ścią do dat ków po ka zu ją, że do dys po zy cji
są le pisz cza, któ re gwa ran tu ją wy ko na nie na wierzch ni as fal to wych od -
por nych na du że sta tycz ne ob cią że nia w po łą cze niu z wy so ki mi za kre -
sa mi tem pe ra tu ry. Za kres pla stycz ny tych szcze gól nych le pisz czy wy no -
si do 100°C. W po rów na niu ze stan dar do wym PmB sta bil ność w wy so -
kiej tem pe ra tu rze jest po nad dwu krot nie wy ższa (mie rzo na z uży ciem
współ czyn ni ka sprę ży sto ści po przecz nej). Za cho wa nie się w ni skich
war to ściach tem pe ra tu ry po zo sta je bez zmian (mie rzo ne re ome trem zgi -
na nej bel ki). Dzię ki do da niu do dat ków zmniej sza ją cych lep kość te spe -
cjal ne wy so ko mo dy fi ko wa ne le pisz cza za pew nia ją opty mal ną ura bial -
ność mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej.

Za sto so wa nie wy so ko mo dy fi ko wa nych le pisz czy spe cjal nych mo że
istot nie po pra wić od por ność na wierzch ni as fal to wych, zwięk szyć przy -
czep ność, a wy trzy ma łość zmę cze nio wa na wierzch ni as fal to wych ule ga
znacz nej opty ma li za cji, po lep szo na jest no śność, a po nad to zmniej sza
się wra żli wość na wa ha nia stop nia za gęsz cze nia. 

Ta kie spe cjal ne le pisz cza opra co wa ne zo sta ły w szcze gól no ści
do na wierzch ni as fal to wych, któ re mu szą spro stać wy so kim na tę że niom
ru chu lub du żym sta tycz nym ob cią że niom – jak np. na skrzy żo wa niach

dróg, skrzy żo wa niach z ru chem okrę żnym, dro gach na któ rych czę sto
two rzą się za to ry („kor ki”), na dwor cach au to bu so wych, dro gach o du -
żych spad kach oraz w ter mi na lach kon te ne ro wych i od wie lu lat spraw -
dza ją się w prak tycz nym za sto so wa niu. 

Bi blio gra fia:
1. Nösler, I.: High Re si stan ce Po ly mer mo di fied Bin ders to Se cu re Du ra ble Asphalt Pa ve -

ments (Le pisz cza mo dy fi ko wa ne po li me ra mi o wy so kiej od por no ści do za pew nie nia
trwa łych na wierzch ni as fal to wych), 10th In ter na tio nal Con fe ren ce Du ra ble and Sa fe Ro -
ad Pa ve ments (X Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja „Trwa łe i bez piecz ne na wierzch nie dro -
go we”), Kiel ce, maj 2004, 99-107

2. Beur te ilung der Ve rar be it bar ke it von Gus sa sphalt von Ny nas Bi tu men (Oce na wła ści -
wo ści prze ro bu as fal tu la ne go fir my Ny nas Bi tu men), IFM – In sti tut für Ma te -
rialprüfung, Rot twe il, wrze sień 2007, Spra woz da nie z ba dań, nie opu bli ko wa ne

3. Bec ke dahl, H. u. Nösler, I.: Ana ly ti sche Be mes sung von Asphalt straßen, Möglich ke iten
be im Ein satz der So ftwa re NO AH 2.0 (Ana li tycz ne wy mia ro wa nie na wierzch ni as fal to -
wych, mo żli wo ści przy za sto so wa niu opro gra mo wa nia NO AH 2.0), Asphalt, ze -
szyt 3, 2005, 16-23

4. Go os, D. u. Nösler, I.: Dau er haft wi der standsfähi ge Asphalt beläge, Ein satz von spe ziell
hoch mo di fi zier ten and ad di ti vier ten Bi tu men (Trwa le od por ne na wierzch nie as fal to we,
za sto so wa nie spe cjal nych wo so ko mo dy fi ko wa nych as fal tów z do dat ka mi), Asphalt, ze -
szyt 4, 2006, 26-29

5. Bec ke dahl, H.: Ver bes ser te Asphal te igen scha ften durch Ein satz von Spe zial -PmB
(Ulep szo ne wła ści wo ści mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej przez za sto so wa nie spe cjal -
nych PmB], Ny nas Bi tu men Fo rum, Ber no, li sto pad 2006

6. Nösler, I., So enen, H. u. Tan ghe, T.: Eva lu ation of bin der re co ve ry me thods and the ir
in flu en ce on the pro per ties of po ly mer mo di fied bi tu men (Ewa lu acja me tod po zy ski -
wa nia le pisz czy oraz ich wpływ na wła ści wo ści as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra -
mi), 4th Eu ra sphalt & Eu ro bi tu me Con gress [IV kon gres Eu ro spha falt & Eu ro bi tu me],
Ko pen ha ga, maj 2008

Za war tość le pisz cza Za war tość wol nych prze strze ni Głę bo kość ko le iny przy 60 °C Głę bo kość ko le iny przy 50 °C
[% (m/m)] [% v/v] [mm] [mm]

War stwa wią żą ca
0/16 S 4,2 5,2 1,7 1,6

SMA 0/11 S 7,1 3,7 2,5 –

SMA 0/16 S 5,2 3,7 1,4 2,1

Ta be la 2. Wy ni ki te stu ko le ino wa nia mma wbu do wa nych na te re nie ter mi na la prze ła du ne ko we go kon te ne rów w ham bur skim por cie

„Czar no na bia łym – ile as fal tu w as fal cie…?” to ty tuł XXV Se -
mi na rium Tech nicz ne go PSW NA, któ re od by ło się w dniach 26-28 paź -
dzier ni ka br. w Ho te lu Boss War sza wa -Mie dze szyn. Pa tro nat ho no ro wy
nad se mi na rium ob jął Ge ne ral ny Dy rek tor Dróg Kra jo wych i Au to strad.

Za sad ni czym za gad nie niem se mi na rium bra nży pro du cen tów ma te -
ria łów dro go wych i wy ko naw ców na wierzch ni as fal to wych by ła ana li za
i pró ba wy cią gnię cia wnio sków z do tych cza so wych do świad czeń zwią -
za nych z wdra ża niem „Wy ma gań tech nicz nych WT -1 i WT -2”, na któ re

od wie lu lat ocze ki wa ło śro do wi sko dro go we. Do nie któ rych za pi sów
tych do ku men tów dro go wcy wciąż ma ją wie le wąt pli wo ści i za strze żeń.
W I se sji se mi na rium „WT 2010 Jak spraw dza ją się w prak ty ce” pre le -
gen ci pod ję li się pró by zdia gno zo wa nia ist nie ją cych w nich nie ści sło -
ści oraz wy ja śnie nia przy ję te go w nich po dej ścia do okre ślo nych za gad -
nień na eta pie ba dań i kon tro li. Wie le py tań ze stro ny uczest ni ków wy -
wo ła ło dys ku sję na temat określania Bmin oraz badania ITSR. 

Ko lej ne se sje te ma tycz ne po świę co ne by ły as fal tom dro go wym: „As -
fal ty twar de czy mięk kie?” (se sja II) oraz no wym tech no lo giom (se sja III).

Da riusz Sło twiń ski, pre zes Pol skie go Sto wa rzy sze nia Wy ko naw -
ców Na wierzch ni As fal to wych uro czy ście przy wi tał uczest ni ków se mi na -
rium, a na stęp nie prze ka zał prze wod ni cze nie prof. Je rze mu Pi ła to wi

XXV Se mi na rium Tech nicz ne PSW NA

* mgr inż. Maria Jóźwiak – PSWNA

Maria Jóźwiak*



z Po li tech ni ki War szaw skiej, któ ry ofi cjal nie otwo rzył I se sję te ma tycz -
ną: „WT wy da nie 2010 Jak spraw dza ją się w prak ty ce?” 

Re fe rat wpro wa dza ją cy pt. „WT 2010 – czar no na bia łym” wy gło sił
Wa cław Mi chal ski, dy rek tor De par ta men tu Tech no lo gii w Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad. W swo im wy stą pie niu mó wił
przede wszyst kim o za war to ści as fal tu w mie szan ce -mi ne ral no as fal to -
wej oraz okre śla nia i ba da nia Bmin.

Na to miast szcze gó ły prak ty ki sto so wa nia WT -1 2010 „Kru szy wa
do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych” omó wił Bog dan Bog dań ski
z po znań skie go Od dzia łu GDD KiA. W swo jej wy po wie dzi pod kre ślił, że
mi mo upły wu 3 lat WT -1 nie zo sta ło w peł ni wdro żo ne za rów no przez in -
we sto rów, jak i przez pro du cen tów kru szyw.

Zwró cił uwa gę m.in. na:
 trud no ści z bez po śred nią kon tro lą na dziar na i po dziar na (więk -

szość pro du cen tów nie za uwa ży ła lub nie chcia ła za uwa żyć ko -
niecz no ści de kla ro wa nia ty po wych prze sie wów w przy pad ku
sze ro ko uziar nio nych kru szyw);

 błę dy w ozna ko wa niu CE (do ku men ty to wa rzy szą ce ozna ko wa niu
CE mniej mó wią niż daw niej przed sta wia ne świa dec twa ba dań);

 bez sen sow ne wy mo gi od no śnie ka te go rii wskaź ni ka błę ki tu me ty -
lo we go – na le ży je zmie nić lub za stą pić wskaź ni kiem pia sko wym;

 do brą mro zo od por ność kru szyw w wo dzie (prak tycz nie za wsze),
a więc ka żde na da je się na war stwy wią żą ce i pod bu do wy,

 wy ma ga nia WT -1 wo bec kru szyw gru bych są ró żni co wa ne prak -
tycz nie przez mro zo od por ność w so li, PSV oraz od por ność
na roz drab nia nie;

 wy peł nia cze ma ją zbyt du żo wy ma gań od no śnie wła sno ści
usztyw nia ją cych;

 brak roz po zna nia na eta pie badania kru szy wa (kru szy wo gru be,
drob ne i wy peł nia cze) wpły wu wo dy na przy czep ność do as fal -
tu, co jest wa żną ce chą trwa ło ścio wą przy szłej mma;

 ko niecz ność wpro wa dze nia po pra wek w na zew nic twie do no wej
edy cji PN-EN 13043 lub od po wied nie aka pi ty w WT -1.

Ba da nia wpły wu wa run ków tech no lo gicz nych na za war tość as fal tu
w be to nie as fal to wym przed sta wił prof. Ma rek Iwań ski z Po li tech ni ki
Świę to krzy skiej. Na pod sta wie wy ni ków ba dań mma Au tor omó wił wie le
czyn ni ków, któ re mo gą ulec zmia nie, przy kła dem jest za war tość as fal tu
w mie szan kach mi ne ral no -as fal to wych, któ ra mo że zmniej szać się. Czy
uby tek te go ma te ria łu w mie szan ce jest rze czy wi ście nie po ko ją cym zja wi -
skiem, mo gą cym wzbu dzać po dej rze nia? Au tor zwra ca uwa gę co ta kie go
dzie je się w pro ce sie tech no lo gicz nym, że „zni ka” as falt? Czyn ni ka mi tech -
no lo gicz ny mi, któ re rów nież wpły wa ją na na wierzch nię as fal to wą w trak cie
pro duk cji mie szan ki i na jej póź niej sze funk cjo no wa nie, są na pew no tem -
pe ra tu ra i czas jej od dzia ły wa nia. Wy so ka tem pe ra tu ra od dzia ły wu je
na mie szan kę mi ne ral no -as fal to wą, za rów no w pro ce sie jej wy twa rza nia, jak
też w cza sie jej prze cho wy wa nia i trans por tu do miej sca wbu do wa nia. Istot -
nym i pod sta wo wym pa ra me trem tech no lo gicz nym jest ad he zja, czy li za -
pew nie nie do bre go, pra wi dło we go oto cze nia kru szy wa as fal tem.

Z ko lei Piotr Ja sku ła z Po li tech ni ki Gdań skiej omó wił za ło że nia
teo re tycz ne i do ko na ne ob ser wa cje w za kre sie nisz czą cych od dzia ły wań
wo dy i mro zu na mie szan ki mi ne ral no -as fal to we na pod sta wie prze pro -
wa dzo nych ba dań. Omó wił do kład nie me to dy tych ba dań oraz ba da ne
pa ra me try.

Se ba stian Wit czak z In sty tu tu Ba dań Tech nicz nych (TPA) w swo -
im wy stą pie niu prze ana li zo wał w teo rii i w prak ty ce pro ble my okre śla -
nia za war tości as fal tu w mie szan kach mi ne ral no -as fal to wych we dług
WT -2 2010. 

Me to dy ka kon tro li ja ko ści i wa run ki od bio ru na wierzch ni as fal to -
wych w USA to z ko lei te mat pre zen ta cji Ka ro la Ko wal skie go z Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Spra wa od bio ru wy ko na nej na wierzch ni as fal to -
wej i ewen tu al nych po trą ceń za uster ki bu dzi obec nie dość sil ne emo -
cje. W swo im wy stą pie niu Au tor przed sta wił tok po stę po wa nia, za kres
wy ko ny wa nych ba dań i sys tem po trą ceń (oraz na gród !) na przy kła dzie
dy rek cji dróg w jed nym ze sta nów środ ko we go za cho du USA o wa run -
kach kli ma tycz nych zbli żo nych do wa run ków pol skich (In dia na De part -
ment of Trans por ta tion – IN DOT). Omó wił spo sób bu do wa nia za ufa nia
mię dzy IN DOT i wy ko naw cą skut ku ją cy nada niem wy twór ni sta tu su
QC/QA (qu ali ty con trol/qu ali ty as su ran ce). Omó wił spo sób ob ni że nia
wy ma ga nej ilo ści ba dań w wy twór ni ma ją cej sta tus QC/QA, pre mio wy
sys tem płat no ści oraz spra wę gwa ran cji na wy ko na ne ro bo ty dro go we. 
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Dru giej se sji prze wod ni czył prof. Piotr Ra dzi szew ski z Po li tech -
ni ki War szaw skiej, a jej te ma tem prze wod nim by ła ana li za po rów naw cza
sto so wa nie ga tun ków as fal tów (twar dych i mięk kich) w Pol sce ze sto so -
wa ny mi w in nych kra jach eu ro pej skich. 

Prof. Da riusz Sy bil ski z In sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów 
(IB DiM) przed sta wił hi sto rię zmian ro dza jów mie sza nek mi ne ral no -as -
fal to wych i ga tun ków as fal tów sto so wa nych w Pol sce po 1990 ro ku aż
do dziś, z uwa gi na zmie nia ją ce się wa run ki na dro gach (m.in. zwięk -
sza ją ca się licz ba sa mo cho dów, no we po jaz dy cię ża ro we czy zmia na
ob cią że nia osi ze 100 kN do 115 kN) oraz ro dzaje pro du ko wa nych as -
fal tów i zmie nia ją cych się tech no lo gii pro duk cji.

Pa weł Król z fir my BHG (spół ki na le żą cej do kon cer nu Stra bag;
BHG to skrót od nie miec kie go: Bi tu men han dels ge sel l schaft tłu ma czo ne
ja ko: fir ma zaj mu ją ca się han dlem as fal ta mi), przed sta wił pro cen to wo
za ku py ró żnych ga tun ków as fal tów na pod sta wie ze bra nych da nych, uzy -
ska nych od wszyst kich od dzia łów spół ki Stra bag miesz czą cych się:
w Cze chach, na Sło wa cji, Wę grzech, Chor wa cji, w Ru mu nii, Pol sce
i w Niem czech. Au tor do ko nał po rów na nia ilościowego ga tun ków as fal -
tów sto so wa nych w Pol sce i w po zo sta łych kra jach re gio nu. Ana li za do -
ty czy ła za ku pu oko ło 800 tys. ton as fal tów dro go wych rocz nie, z cze go
wy twa rza nych jest oko ło 13 mln ton mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
przez fir mę Stra bag. W kra jach o zbli żo nych do pol skich wa run kach kli -
ma tycz nych sto so wa ne są w więk szym niż u nas za kre sie as fal ty mięk kie.

Dru gi dzień se mi na rium po świę co no no wym tech no lo giom. Prze wod -
ni czą cym se sji zo stał prof. Ma rek Iwań ski z Po li tech ni ki Świę to krzy skiej.

W krę gu oma wia nych za gad nień zna la zły się m.in.: mo dy fi ko wa ne
le pisz cza spe cjal ne do na wierzch ni as fal to wych o zop ty ma li zo wa nych
pa ra me trach tech nicz nych, któ re omó wił In go Nösler (NY NAS NV, Bel -
gia). Przy kła dem ta kie go spe cjal ne go le pisz cza jest Ny nas En du ra Z2,
któ re jest as fal tem mo dy fi ko wa nym po li me ra mi z do dat ka mi zmie nia ją -
cy mi lep kość do wy twa rza nia wy so ce od por nych mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych na go rą co wy twa rza nych zgod nie ze spe cy fi ka cja mi fir my
NY NAS. 

Eg bert Beu ving – Dy rek tor Tech nicz ny Eu ro pej skie go Sto wa rzy -
sze nia Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych (EAPA) przed sta wił naj -
now szy ra port do ty czą cy sto so wa nych tech no lo gii WMA na świe cie. Za -
in te re so wa nie bra nży mie szan ka mi mi ne ral no -as fal to wy mi pro du ko wa -
ny mi i wbu do wy wa ny mi na cie pło (ang. WMA – Warm Mix Asphalt)
kon cen tro wa ło się po cząt ko wo na po pra wie wa run ków pra cy w miej scu
ukła da nia na wierzch ni i ob ni że niu emi sji ga zów cie plar nia nych. WMA
za pew nia ły te ko rzy ści, ale wy ko naw cy na wierzch ni od kry li ta kże sze reg
in nych za let tej tech no lo gii, któ re przy czy ni ły się do szyb kie go jej wdra -
ża nia. 

O „dłu go wiecz no ści” na wierzch ni as fal to wych w tech no lo gii WMA
mó wił rów nież Ser gei Dy mov (ASTEC, USA).

Re bec ca S. McDa niel, któ ra jest Dy rek to rem Tech nicz nym
w North Cen tral Su per pa ve Cen trer (NCSC) oraz pra cow ni kiem Pur due
Uni wer sy tet w USA, w swo im wy stą pie niu przed sta wi ła wy tycz ne ró ż-
nych sta nów w za kre sie do pusz czal nej za war to ści de struk tu w mie szan -
ce mi ne ral no -as fal to wej. W USA po wsta je rocz nie oko ło 100 mln ton
de struk tu as fal to we go. Omó wio ne zo sta ły za sa dy zwią za ne ze zmia ną
ro dza ju le pisz cza w za le żno ści od ilo ści sto so wa ne go de struk tu. Przed -
sta wio no głów ne za le ty sto so wa nia de struk tu oraz scha rak te ry zo wa no
spo so by po pra wy ja ko ści mma z de struk tem.

W ko lej nej pre zen ta cji na te mat no wych tech no lo gii prof. Ma rek
Iwań ski z Po li tech ni ki Świę to krzy skiej przed sta wił as falt spie nio ny ja ko
le pisz cze spe cjal ne. Do świad cze nia la bo ra to ryj ne w za kre sie be to nu as -
fal to we go z as fal tem spie nio nym wska zu ją na po ten cjal ne mo żli wo ści
wy ko rzy sty wa nia te go ro dza ju ma te ria łu w kon struk cji na wierzch ni
i wdro że nia tej tech no lo gii w wa run kach kra jo wych. Do dat ko wo as falt
spie nio ny cha rak te ry zu je się wła ści wo ścia mi po zwa la ją cy mi wy ko rzy -
sty wać go w sze ro kim za kre sie do bu do wy na wierzch ni dro go wych
(ulep szo ne pod ło że, re cy klo wa na pod bu do wa, war stwy kon struk cyj ne).
Za sto so wa nie as fal tu spie nio ne go w ma te ria łach kon struk cyj nych na -
wierzch ni wy twa rza nych na zim no lub pół cie pło po zwa la za kwa li fi ko wać
go ja ko „zie lo ne le pisz cze” przy ja zne dla śro do wi ska.

In no wa cyj ne go le pisz cza do ty czy ła rów nież pre zen ta cja Piotra
Koźlarka z In sty tu tu Ba dań Tech nicz nych (TPA) i Wło dzi mie rza Ła ty -
sze wa (Bitum Polska), któ rzy uczest ni czy li w pro jek cie nad ba da niem
funk cjo nal nym mma z in no wa cyj nym le pisz czem Po ly gum. Au to rzy
omó wi li pro wa dzo ne ba da nia oraz przed sta wi li przy kład wy ko na nia od -
cin ka do świad czal ne go na wierzch ni z tym le pisz czem. 

Mi chał Sar now ski z Po li tech ni ki War szaw skiej przed sta wił I etap
pro jek tu ba daw cze go (re ali zo wa ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go „In no wa cyj na Go spo dar ka”), do ty czą ce go przy ja znej dla śro do wi ska
tech no lo gii mo dy fi ka cji as fal tów dro go wych do dat kiem gu my, po cho -
dzą cej ze zu ży tych opon sa mo cho do wych. Wnio sko daw cą i ko or dy na to -
rem pro jek tu jest spół ka Pol ski As falt, któ ra jed no cze śnie do star cza ma -
te ria ły do ba dań oraz od po wia da za dzia ła nia in for ma cyj ne i pro mo cyj -
ne do ty czą ce sa me go pro jek tu, jak i opra co wa ne go w trak cie je go re ali -
za cji pro duk tu. Opra co wa ne roz wią za nie ma te ria ło wo -tech no lo gicz ne
po zwo li wy ko ny wać na wierzch nie o zwięk szo nej trwa ło ści, od por ne
na sta rze nie oraz cha rak te ry zu ją ce się ob ni żo ną ha ła śli wo ścią w po rów -
na niu z tech no lo gia mi tra dy cyj ny mi.

Po pre zen ta cji w ka żdej se sji se mi na rium od by wa ły się dys ku sje, do -
ty czą ce przede wszyst kim do świad czeń ze sto so wa nia WT, ich cią głe go
do sko na le nia oraz mo żli wo ści wdro że nia no wych tech no lo gii w Pol sce. 

Pre zes PSW NA – Da riusz Sło twiń ski – pod su mo wu jąc ob ra dy
zwró cił szcze gól ną uwa gę na roz wój tech no lo gii WMA oraz re cy klin gu,
któ re są nie tyl ko przy ja zne śro do wi sku, ale ta kże uza sad nio ne eko no -
micz nie. Za my ka jąc se mi na rium po dzię ko wał wszyst kim za rów no za tak
licz ne przy by cie, jak i ak tyw ny udział w dys ku sjach.

Ko lej ne Se mi na rium Tech nicz ne PSW NA od bę dzie się
w dniach 21-23 mar ca 2012 r. Już dziś ser decz nie za pra sza my
na to spo tka nie.
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Re bec ca S. McDa niel w trakcie prezentacji (fot. PSWNA)



Tro chę hi sto rii – Pod ko mi sja ds. As fal tów

W 1995 ro ku w ra mach Nor ma li za cyj nej Ko mi sji Pro ble mo wej nr 222
ds. Prze two rów Naf to wych i Cie czy Eks plo ata cyj nych zo sta ła po wo ła na
Pod ko mi sja ds. As fal tów, któ rej za kres dzia łal no ści obej mo wał: as fal ty
prze my sło we, as fal ty dro go we, le pi ki as fal to we i sta łe wę glo wo do ry.

Prze wod ni czą cym zo stał To masz Wa chal – ów cze sny głów ny tech -
no log Ra fi ne rii Naf ty Trze bi nia, po wo ła no dwóch wi ce prze wod ni czą -
cych: Te re sę Szczu rek (In sty tut Tech no lo gii Naf ty, Kra ków) i Da riu sza
Sy bil skie go (In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów, War sza wa). Sie dzi ba se -
kre ta ria tu mie ści ła się w In sty tu cie Tech no lo gii Naf ty, funk cję se kre ta rza
peł ni ła Ali cja Na staw ny (In sty tut Tech no lo gii Naf ty, Kra ków). Li stę
człon ków Pod ko mi sji ds. As fal tów przed sta wio no w ta be li 1.W okre sie
swo jej dzia łal no ści, do 2004 ro ku, Pod ko mi sja ds. As fal tów opra co wa -
ła pro jek ty Pol skich Norm (PN -EN) w opar ciu o Eu ro pej skie Nor my
(EN), przed sta wio ne w ta be li 2. Opra co wa ne pro jek ty zo sta ły prze ka za -
ne do Nor ma li za cyj nej Ko mi sji Pro ble mo wej nr 222, ce lem prze pro wa -
dze nia dal sze go po stę po wa nia nor ma li za cyj ne go.

W 2002 ro ku zgod nie z art. 27, pkt. 2 usta wy o nor ma li za cji
z dnia 12.09.2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z póź niej szy mi zmia na -
mi) Nor ma li za cyj ne Ko mi sje Pro ble mo we (NKP) prze kształ co ne zo sta ły
w Ko mi te ty Tech nicz ne (KT), a Pod ko mi sje w Pod ko mi te ty.

Pod ko mi tet ds. As fal tów KT 222

W 2005 ro ku re ak ty wo wa no Pod ko mi tet ds. As fal tów Ko mi te tu
Tech nicz ne go nr 222.

Re ak ty wo wa nie Pod ko mi te tu zwią za ne by ło z du ży mi za le gło ścia mi
w pra cach nor ma li za cyj nych we wpro wa dza niu pol skich wer sji Norm Eu ro -
pej skich, w za kre sie as fal tów i le pisz czy as fal to wych oraz me tod ich ba dań. 

In au gu ra cyj ne, pierw sze po sie dze nie Pod ko mi te tu ds. As fal tów od -
by ło się w dniu 20.09.2005 r. w In sty tu cie Tech no lo gii Naf ty w Kra ko wie. 

Spo śród no wo po wo ła nych człon ków Pod ko mi te tu, przed sta wi cie li
pro du cen tów i od bior ców as fal tów i le pisz czy as fal to wych, sto wa rzy szeń
oraz pla có wek ba daw czo -na uko wych na po sie dze niu zo sta ło po wo ła ne
Pre zy dium Pod ko mi te tu w skła dzie:

prze wod ni czą cy – An drzej Zdzie nic ki (OR LEN As falt)
wi ce prze wod ni czą cy – Fran ci szek Ste in mec 

(In sty tut Tech no lo gii Naf ty) 
se kre tarz – Elżbie ta Trza ska (In sty tut Tech no lo gii Naf ty) 
Se kre ta riat Pod ko mi te tu zlo ka li zo wa ny zo stał w Za kła dzie Ole jów,

Środ ków Sma ro wych i As fal tów w In sty tu cie Tech no lo gii Naf ty w Kra ko wie. 
W dniu 1 stycz nia 2008 r., In sty tut Tech no lo gii Naf ty, na pod sta wie

Roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 03.10.2007 r., włą czo no
do In sty tu tu Naf ty i Ga zu.

Obec nie se kre ta riat Pod ko mi te tu zlo ka li zo wa ny jest na dal w Za kła -
dzie Ole jów, Środ ków Sma ro wych i As fal tów (TO) w Pio nie Tech no lo gii
Naf ty w Kra ko wie, Se kre ta riat pro wa dzi od 2005 r. Elżbie ta Trza ska [kon -
takt: e -ma il: trza ska@in ig.pl; tel. (12) 61 77 456; fax: (12) 61 77 430].

W 2009 r. w związ ku z przej ściem wi ce prze wod ni czą ce go Fran cisz -
ka Ste in me ca na eme ry tu rę, na je go miej sce po wo ła ny zo stał Ste fan
Ptak z In sty tut Naf ty i Ga zu, Kra ków.
Ak tu al ną li stę człon ków Pod ko mi te tu przed sta wio no w ta be li 3.

Za kres dzia ła nia Pod ko mi te tu ds. As fal tów

Pod ko mi tet ds. As fal tów zaj mu je się przy go to wa niem w ję zy ku pol skim
pro jek tów norm (prPN -EN) oraz spe cy fi ka cji tech nicz nych (prPKN -CEN/TS),
w za kre sie as fal tów i le pisz czy as fal to wych oraz me tod ich ba dań. 

Pro jek ty te obej mu ją na stę pu ją ce ro dza je norm:
 nor my przed mio to we i kla sy fi ka cyj ne – za wie ra ją ce wy ma ga nia

wo bec wy ro bu, np. PN -EN 14023:2010 As fal ty i le pisz cza as fal -
to we – Za sa dy kla sy fi ka cji as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi,

 nor my na po bie ra nie pró bek, np. PN -EN 58:2009 As fal ty i le -
pisz cza as fal to we – Po bie ra nie pró bek le pisz czy as fal to wych,

 nor my na przy go to wa nie pró bek, np. PN -EN 12594 2009 As fal -
ty i le pisz cza as fal to we – Przy go to wa nie pró bek do ba dań,

 nor my ter mi no lo gicz ne, np. PN -EN 12597:2005 As fal ty i le -
pisz cza as fal to we – Ter mi no lo gia,

 nor my i spe cy fi ka cje tech nicz ne na me to dy ba dań, np.: 

Pra ce nor ma li za cyj ne 
w Pod ko mi te cie ds. As fal tów KT 222 PKN
Elżbie ta Trza ska*

* Elżbie ta Trza ska – In sty tut Naf ty i Ga zu

Ta be la 1. Człon ko wie Pod ko mi sji ds. As fal tów w la tach 1995-2003

Lp. Imię i na zwi sko Na zwa fir my

1. Elżbie ta Bar to szek Ra fi ne ria Naf ty Cze cho wi ce

2. Ire ne usz Be dyk Pe tro che mia Płock

3. Fe liks Bie lec ki Pe tro che mia Płock

4. Ja nusz Bo ro wy Ra fi ne ria Naf ty Je dli cze

5. Kry sty na Brosz kie wicz Cen tral ny Ośro dek Ba daw czo -Roz wo jo wy
Prze my słu Izo la cji Bu dow la nej, Ka to wi ce

6. Lu dwik Kos so wicz In sty tut Tech no lo gii Naf ty, Kra ków

7. Ka zi mierz Ko wal czyk Ra fi ne ria Gdań ska

8. Ste fan Ptak Ra fi ne ria Naf ty Gor li ce

9. Ze non Szcze pa niak In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów

10. Sta ni sła wa To kar ska Ra fi ne ria Naf ty Gor li ce

11. An drzej Wa chal Cen tral ne La bo ra to rium Naf to we, 
War sza wa
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– PN -EN 13588:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza -
nie ko he zji le pisz czy as fal to wych me to dą te stu wa ha dło we go,

– PKN-CEN/TS15325:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna -
cza nie lep ko ści ze ro we go ści na nia (ZSV) me to dą peł za nia w re -
ome trze dy na micz ne go ści na nia.

Po nad to do norm kla sy fi ka cyj nych, za wie ra ją cych wy ma ga nia wo -
bec wy ro bów (as fal tów i le pisz czy as fal to wych), opra co wy wa ne są za -
łącz ni ki kra jo we (NA), któ re sta no wią in te gral ną część nor my. Za łącz ni -
ki kra jo we (NA) za war te są w nor mach:

 PN-EN 12591:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Wy ma ga nia
dla as fal tów dro go wych,

 PN -EN 13924:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Wy ma ga nia
dla as fal tów dro go wych twar dych,

 PN -EN 14023:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za sa dy kla -
sy fi ka cji as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi,

 PN -EN 13808:2005 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za sa dy kla -
sy fi ka cji ka tio no wych emul sji as fal to wych.

Na 21. po sie dze niu Pod ko mi te tu ds. As fal tów w dniu 13.06.2011r.
prze wod ni czą cy Pod ko mi te tu An drzej Zdzie nic ki po wo łał Gru pę Ro bo czą
i wy zna czył na jej prze wod ni czą ce go Paw ła Czaj kow skie go. Gru pa Ro bo -
cza zo sta ła po wo ła na do opra co wa nia no we go za łącz ni ka kra jo we go (NA)
do EN 13808, w opar ciu o wy ma ga nia za war te w prEN 13808:2011.

Obec nie pro jekt nor my prEN 13808:2011jest no we li zo wa ny w Eu -
ro pej skim Ko mi te cie Nor ma li za cyj nym (CEN) w Ko mi te cie Tech nicz nym
(TC) 336 – Le pisz cza as fal to we. Do za twier dze nia prze wi dzia ny jest
w lip cu 2013 r.

Ta be la 2. Nor my opra co wa ne w Pod ko mi sji ds. As fal tów la tach 1995-2003

Nu mer nor my Wpro wa dza na
PN -EN nor ma EN

Ty tuł

/rok za twier dze nia /rok za twier dze nia an giel ski pol ski

PN -EN 58:2005 EN 58:1984 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– Sam pling bi tu mi no us bin ders – Po bie ra nie pró bek le pisz czy as fal to wych

PN -EN 1425:2002 EN 1425:1999 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– Cha rac te ri za tion of per cep ti ble pro per ties – Oce na or ga no lep tycz na

PN -EN 1426:2001 EN 1426:1999 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– De ter mi na tion of ne edle pe ne tra tion – Ozna cza nie pe ne tra cji igłą

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
PN -EN 1427:2001 EN 1427:1999 – De ter mi na tion of so fte ning po int – Ozna cza nie tem pe ra tu ry mięk nie nia

– Ring and Ball me thod – Me to da Pier ścień i Ku la 

PN -EN 12591:2004 EN 12591:1999 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– Spe ci fi ca tions for pa ving gra de bi tu mens – Wy ma ga nia dla as fal tów dro go wych

PN -EN 12592:2004 EN 12592:1999 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– De ter mi na tion of so lu bi li ty – Ozna cza nie roz pusz czal no ści

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
PN -EN 12593:2004 EN 12593:1999 – De ter mi na tion of the Fra ass bre aking po int – Ozna cza nie tem pe ra tu ry łam li wo ści 

me to dą Fra as sa

PN -EN 12594:2004 EN 12594:1999 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– Pre pa ra tion of test sam ples – Przy go to wa nie pró bek do ba dań

PN -EN 12597:2003 EN 12597:2000 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– Ter mi no lo gy – Ter mi no lo gia

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
PN -EN 12606-1:2002 EN 12606-1:1999 – De ter mi na tion of the pa raf fin wax con tent – Ozna cza nie za war to ści pa ra fi ny

– Part 1: Me thod by di stil la tion  – Część 1: Me to da de sty la cji

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we

PN -EN 12607-2:2002 EN 12607-1:2004 – De ter mi na tion of the re si stan ce to har de ning – Ozna cza nie od por no ści na twardnie nie 
un der in flu en ce of he at and air pod wpły wem cie pła i po wie trza
– Part 1: RTFOT me thod.   – Część 1: Me to da RTFOT

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we

PN -EN 12607-2:2002 EN 12607-2:2004 – De ter mi na tion of the re si stan ce to har de ning – Ozna cza nie od por no ści na tward nie nie
un der in flu en ce of he at and air pod wpły wem cie pła i po wie trza 

– Part 2: TFOT me thod   – Część 2: Me to da TFOT



Pierw sze po sie dze nie GR od by ło się w dniu 05.09.2011r. w sie dzi -
bie Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w War sza wie
Do udzia łu w pra cach GR zgło si ło się 16 osób wg li sty podanej w ta -
be li 4).

Za da nia Pod ko mi te tu ds. As fal tów

Nor my opra co wy wa ne w Pod ko mi te cie wpro wa dza ją wy łącz nie Nor my
Eu ro pej skie (EN), opra co wy wa ne przez CEN/TC 336 – Le pisz cza as fal to we.

Do za dań se kre ta rza Pod ko mi te tu na le ży przy go to wa nie pro po zy cji
pla nu prac nor ma li za cyj nych na na stęp ny rok. Plan ta ki przy go to wy wa -
ny jest w opar ciu o za war ty na stro nie in ter ne to wej CEN/TC 336 wy kaz
norm EN za twier dzo nych oraz no we li zo wa nych i opra co wy wa nych pro -
jek tów norm, prze wi dzia nych do za twier dze nia w naj bli ższym cza sie.
Pro po zy cja pla nu, dro gą e -ma ilo wą jest roz sy ła na do człon ków Pod ko -
mi te tu, a koń co wy plan jest uzgad nia ny na po sie dze niu Pod ko mi te tu.

Nor my Eu ro pej skie są pu bli ko wa ne przez CEN w trzech ofi cjal nych
wer sjach: an giel skiej, fran cu skiej i nie miec kiej. W ce lu opra co wa nia
pol skiej wer sji norm przy ję to za sa dę, za pro po no wa ną przez prze wod ni -
czą ce go An drze ja Zdzie nic kie go, tłu ma cze nia z jed nej ofi cjal nej wer sji
np. an giel skiej i we ry fi ko wa nia z in nej wer sji ofi cjal nej np. nie miec kiej.
W spra wach spor nych i wąt pli wych cza sa mi wy ko rzy sty wa na jest wer sja
fran cu ska. 

Za sa da tłu ma cze nia i we ry fi ko wa nia z dwóch ró żnych ofi cjal nych
wer sji jest sto so wa na za rów no przy opra co wy wa niu no wych norm jak
i w przy pad ku norm no we li zo wa nych. 

Za twier dzo ny plan prac wy sy ła ny jest do człon ków Pod ko mi te tu
i osób, zaj mu ją cych się te ma ty ką zwią za ną z wy twa rza niem, ba da niem
oraz sto so wa niem as fal tów i le pisz czy as fal to wych, w ce lu do ko na nia
wy bo ru au to rów i we ry fi ka to rów. W przy pad ku norm no we li zo wa nych,
au tor i we ry fi ka tor po przed niej wer sji otrzy mu ją pro po zy cje po wtór ne go
opra co wa nia te ma tu. Plan prac wraz z uzgod nio ny mi au to ra mi i we ry fi -
ka to ra mi se kre tarz Pod ko mi te tu prze sy ła do prze wod ni czą ce go, w ce lu
ak cep ta cji. Po uzy ska niu ak cep ta cji prze wod ni czą ce go nor my w od po -
wied niej wer sji ję zy ko wej prze sy ła ne są do au to rów i we ry fi ka to rów.

W za le żno ści od ilo ści opra co wy wa nych norm usta la ny jest wstęp -
ny plan po sie dzeń Pod ko mi te tu ds. As fal tów np. w 2011 ro ku zo sta ło
opra co wa nych 9 norm, któ re omó wio no w trak cie dwóch po sie dzeń
(czer wiec, paź dzier nik). 

Au tor i we ry fi ka tor prze ka zu ją uzgod nio ny pro jekt nor my prPN -EN
do se kre ta rza Pod ko mi te tu na co naj mniej dwa ty go dnie przed pla no wa nym
po sie dze niem. Se kre tarz wy sy ła prze wi dzia ne do omó wie nia nor my
do człon ków Pod ko mi te tu ds. As fal tów i człon ków KT 222, zaj mu ją cych się
te ma ty ką as fal tów, z proś bą o uwa gi, jest to tzw. an kie ta w Pod ko mi te cie. 

Uwa gi zgło szo ne przed po sie dze niem i w trak cie oma wia nia pro jek tu
nor my na po sie dze niu są dys ku to wa ne i przyj mo wa ne przez Pod ko mi tet,

Ta be la 3. Człon ko wie Pod ko mi sji ds. As fal tów KT 222

Lp. Imię i na zwi sko Na zwa fir my

Prezydium

1. Andrzej Zdzienicki ORLEN Asfalt

2. Stefan Ptak Instytut Nafty i Gazu

3. Elżbieta Trzaska Instytut Nafty i Gazu

Członkowie

4. Jan Biedroń Grupa LOTOS

5. Krzysztof Błażejowski ORLEN Asfalt

6. Paweł Czajkowski LOTOS Asfalt

7. Mirosław Folga ORLEN Asfalt

8. Konrad Jabłoński Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP

9. Wiesław Jeliński Nynas Polska

10. Aneta Jurenc Total Polska

11. Waldemar Malczewski PL-Bitunova

12. Wacław Michalski Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad

13. Iwona Rycaj Instytut Nafty i Gazu

14. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów

15. Zenon Szczepaniak Instytut Badawczy Dróg i Mostów

16. Renata Szpyrka LOTOS Asfalt Jasło

Ta be la 4. Człon ko wie Gru py Ro bo czej po wo ła nej do opra co wa nia 
za łącz ni ka kra jo we go (NA) do pro jek tu nor my
prEN 13808:2011

Lp. Imię i na zwi sko Na zwa fir my

1. Da mian Ba szar kie wicz In re co -Emul sja

2. Pa weł Berg Bi tu no va PL

3. Krzysz tof Bła że jow ski OR LEN As falt

4. Pa weł Czaj kow ski LO TOS As falt

5. Ma rek Iwań ski Po li tech ni ka Świę to krzy ska

6. Kon rad Ja błoń ski Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków
Ko mu ni ka cji RP

7. Piotr Ja sku ła Wy dział In ży nie rii Lą do wej i Śro do wi ska
Po li tech ni ki Gdań skiej 

8. Wie sław Je liń ski Ny nas 

9. Wa cław Mi chal ski Ge ne ral na Dy rek cja 
Dróg Kra jo wych i Au to strad

10. Al do na Mi zgal ska Co las Pol ska 

11. Ewa No wak Przed się bior stwo Bu do wy 
Dróg i Mo stów Świe cie 

12. Alek san dra Ry dzew ska Przed się bior stwo Ro bót Dro go wych Ełk 

13. Ze non Szcze pa niak In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów 

14. Re na ta Szpyr ka LO TOS As falt 

15. Elżbie ta Trza ska In sty tut Naf ty i Ga zu

16. An drzej Zdzie nic ki OR LEN As falt
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a w przy pad ku bra ku kon sen su, de cy du je sta no wi sko au to ra. Po pra wio ny
pro jekt nor my zo sta je przy ję ty przez Pod ko mi tet (gło so wa nie) i po na nie -
sie niu wszyst kich po pra wek jest prze ka zy wa ny do Ko mi te tu Tech nicz ne go
Nr 222, ce lem prze pro wa dze nia dal sze go po stę po wa nia nor ma li za cyj ne go.

Nor my opra co wa ne w latach 2007-2011

Pod ko mi tet ds. As fal tów zo stał re ak ty wo wa ny w 2005 r. jed nak do -
pie ro w 2007 ro ku zo sta ły opra co wa ne pierw sze nor my.

La ta 2007 i 2008, to okres wy tę żo nej pra cy Pod ko mi te tu i czas nad -
ra bia nia opóź nień w pra cach nor ma li za cyj nych w za kre sie as fal tów i le -
pisz czy as fal to wych.

Du ży udział w przy śpie sze niu prac ode gra ło Pol skie Sto wa rzy sze nie
Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych (PSW NA), któ re prze ka za ło
do Pod ko mi te tu tłu ma cze nia norm, do ty czą cych emul sji as fal to wych:

sie dem norm w 2007 r. i osiem norm w 2008 r. Przy go to wa nie pro jek -
tów pol skich wer sji tych norm zo sta ło sfi nan so wa ne przez człon ków
PSW NA – pro du cen tów dro go wych emul sji as fal to wych.

W ro ku 2007 r. zor ga ni zo wa no 8 po sie dzeń Pod ko mi te tu, pod czas
któ rych omó wio no 16 norm. W 2008 r. w trak cie 5 po sie dzeń omó wio -
no 26 norm.

W bieżącym roku plan prac nor ma li za cyj nych Pod ko mi te tu ds. As -
fal tów obej mo wał 9 norm, któ re omó wio no i przy ję to pod czas dwóch
po sie dzeń:

 21. po sie dze nia w dniu 13.06.2011. w IN iG w Kra ko wie – czte -
ry nor my: prPN -EN 13301, prPN -EN 13398, prPN -EN 13399,
prPN -EN 13702,

 22. po sie dze nia w dniu 25.10.2011. w GDD KiA w War sza wie
– pięć norm: prPN -EN 13632, prPN -EN 1430, prPN -EN 13074-1,
prPN -EN 13074-2, prPN -EN 14733/A1.

Ta be la 5. Pro jek ty pol skich wer sji Norm Eu ro pej skich opra co wa ne w Pod ko mi te cie ds. As fal tów w 2011 r.

Projekt nor my Norma
wprowadzana

Ty tuł

an giel ski pol ski

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
prPN -EN 1430 EN 1430:2009 – De ter mi na tion of par tic le po la ri ty – Ozna cza nie po lar no ści czą stek

of bi tu mi no us emul sions  w emul sjach as fal to wych

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– Re co ve ry of bin der from bi tu mi no us emul sion – Od zy ski wa nie le pisz cza z emul sji

prPN -EN 13074-1 EN 13074-1:2011 or cut -back or flu xed bi tu mi no us bin ders lub le pisz cza as fal to we go upłyn nio ne go
– Part 1: Re co ve ry by eva po ra tion as fal to wych al bo fluk so wa ne go

– Część 1: Od zy ski wa nie me to dą od pa ro wa nia

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– Re co ve ry of bin der from bi tu mi no us emul sion – Od zy ski wa nie le pisz cza z emul sji as fal to wych

prPN -EN 13074-2 EN 13074-2:2011 or cut -back or flu xed bi tu mi no us bin ders lub le pisz cza as fal to we go upłyn nio ne go
– Part 2: Sta bi li sa tion after re co ve ry by eva po ra tion al bo fluk so wa ne go

– Część 2: Sta bi li za cja po od zy ska niu 
me to dą od pa ro wa nia

prPN -EN 13301 EN 13301:2010 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– De ter mi na tion of sta ining ten den cy of bi tu men – Ozna cza nie zdol no ści as fal tów do pla mie nia

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
prPN -EN 13398 EN 13398:2010 – De ter mi na tion of the ela stic re co ve ry – Ozna cza nie na wro tu sprę ży ste go as fal tów

of mo di fied bi tu men 

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
prPN -EN 13399 EN 13399:2010 – De ter mi na tion of sto ra ge sta bi li ty – Ozna cza nie sta bil no ści pod czas 

of mo di fied bi tu men  ma ga zy no wa nia as fal tów mo dy fi ko wa nych

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
prPN -EN 13632 EN 13632:2010 – Vi su ali sa tion of po ly mer di sper sion in po ly mer – Wzro ko wa oce na zdy sper go wa nia po li me ru

mo di fied bi tu men  w as fal tach mo dy fi ko wa nych po li me ra mi

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
prPN -EN 13702 EN 13702:2010 – De ter mi na tion of dy na mic vi sco si ty – Ozna cza nie lep ko ści dy na micz nej as fal tów

of mo di fied bi tu men by co ne and pla te me thod   mo dy fi ko wa nych me to dą sto żek i płyt ka

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
prPN -EN 14733 EN 14733:2005 – Bi tu mi no us emul sions, flu xe dand cut -back – Emul sje as fal to we, as fal ty fluk so wa ne

+ A1:2010 bi tu men fac to ry pro duc tion con trol  i as fal ty upłyn nio ne. 
Za kła do wa Kon tro la Pro duk cji



Wy kaz pro jek tów norm opra co wa nych w 2011 r. przed sta wio no
w ta be li 5. 

W cią gu pię ciu lat dzia łal no ści Pod ko mi te tu ds. As fal tów, w la -
tach 2007-2011 opra co wa no lub zno we li zo wa no:

 72 nor my PN -EN,
 2 Spe cy fi ka cje Tech nicz ne PKN -CEN/TS.

Pro po zy cja pla nu prac Pod ko mi te tu ds. As fal tów w 2012 r. 

Pierw sza wer sja pro po zy cji pla nu prac nor ma li za cyj nych, opra co wa -
na przez se kre ta rza Pod ko mi te tu, obej mo wa ła 8 norm za twier dzo nych
w CEN/TC 336, jed ną spe cy fi ka cję oraz czte ry pro jek ty norm do za twier -
dze nia przez CEN, trzy w 2012 r. i je den w 2013 r. W wy ni ku oży wio nej
dys ku sji na po sie dze niu w dniu 25.10.2011. z pro po zy cji pla nu wy bra no:

 2 nor my już za twier dzo ne przez CEN:EN 12846-1:2011;
EN 13614:2011,

 4 za pro po no wa ne pro jek ty norm (3 do za twier dze nia przez CEN
w 2012 r. i 1 w 2013 r.; Fpr EN 58; Fpr 1428; FprEN 14769;
prEN 13808).

Po nad to do pla nu włą czo no 4 pro jek ty norm z wy ka zu norm opra co -
wy wa nych w CEN/TC 336 (3 do za twier dze nia w 2012 r. i 1 w 2013 r.;
FprE N13075 -1; FprE N14770; FprEN 14771; prEN 13924-2).

Uzgod nio ny plan prac Pod ko mi te tu w 2012 ro ku przed sta wio no
w ta be li 6.

Pro jek ty norm w CEN/TC 336 Le pisz cza as fal to we

W ta be li 7 przed sta wio no wy kaz norm as fal to wych do za twier dze nia
w CEN/TC 336 w la tach 2012-2013.

Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na pro jekt nor my prEN 13924-2
Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – Spe ci fi ca tion fra me work for spe cial
bi tu men – Part 2: Mul ti gra de bi tu mi no us bin ders (As fal ty i le pisz cza as -
fal to we – Wy ma ga nia dla as fal tów spe cjal nych. Część 2: As fal ty wie lo -
ro dza jo we), za wie ra ją cy wy ma ga nia wo bec as fal tów wie lo ro dza jo wych,
któ re do chwi li obec nej nie by ły okre ślo ne nor mą EN.

Ta be la 6. Plan prac Pod ko mi te tu ds. As fal tów w 2012 r.

Nu mer nor my EN/ Ty tuł

da ta za twier dze nia an giel ski pol ski

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
EN 12846-1:2011 – De ter mi na tion of ef flux ti me by the ef flux vi sco me ter – Ozna cza nie cza su wy pły wu lep ko ścio mie rzem wy pły wo wym

– Part 1: Bi tu mi no us emul sions  – Część 1: Emul sje as fal to we

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
EN 13614:2011 – De ter mi na tion of ad he si vi ty of bi tu mi no us – Ozna cza nie przy czep no ści emul sji as fal to wych po przez 

emul sions by wa ter im mer sion test  za nu rze niew wo dzie Me to da z kru szy wem 

Fpr EN 58 (2012-03)* Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
– Sam pling bi tu mi no us bin ders – Po bie ra nie pró bek le pisz czy as fal to wych

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
FprEN 1428 (2012-01)* – De ter mi na tion of wa ter con tent in bi tu mi no us emul sions – Ozna cza nie za war to ści wo dy w emul sjach as fal to wych

– Aze otro pic di stil la tion me thod – Me to da de sty la cji aze otro po wej

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
FprEN 14769 (2012-06)* – Ac ce le ra ted long-term age ing con di tio ning – Przy śpie szo ne sta rze nie dłu go ter mi no we/kon dy cjo no wa nie

by a Pres su re Age ing Ves sel (PAV)  w ko mo rze sta rze nia ci śnie nio we go (PAV)

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
FprE N14770 (2012-06)* – De ter mi na tion of com plex she ar mo du lus and pha se – Ozna cza nie ze spo lo ne go mo du łu ści na nia i ką ta prze su nię cia

an gleu sing a Dy na mic She ar Rhe ome ter (DSR)   fa zo we go w re ome trze dy na micz ne go ści na nia (DSR)

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
FprEN 14771 (2012-06)* – De ter mi na tion of the fle xu ral cre ep stif f ness – Ozna cza nie sztyw no ści peł za nia przy zgi na niu

– Ben ding Be am Rhe ome ter (BBR) – Re ometr zgi na nej bel ki (BBR)

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
prEN 13808 (2013-07) – Fra me work for spe ci fy ing ca tio nic bi tu mi no us –Za sa dy kla sy fi ka cji ka tio no wych emul sji as fal to wych

emul sions 

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders As fal ty i le pisz cza as fal to we
prEN 13924 (2013-07) – Spe ci fi ca tion fra me work for spe cial bi tu men – Wy ma ga nia dla as fal tów spe cjal nych.

– Part 2: Mul ti gra de bi tu mi no us bin ders  – Część 2: As fal ty wie lo ro dza jo we
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*) Fpr EN… – pro jekt koń co wy nor my skie ro wa ny do an kie ty za cji
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Pod su mo wa nie 

W la tach 2007-2011 w ra mach prac pro wa dzo nych w Pod ko mi te -
cie ds. As fal tów opra co wa no lub zno we li zo wa no 72 nor my PN -EN

oraz 2 Spe cy fi ka cje Tech nicz ne PKN -CEN/TS. W okre sie tym zo sta ły
nad ro bio ne za le gło ści we wpro wa dza niu pol skich wer sji Norm Eu ro pej -
skich do ty czą cych as fal tów i le pisz czy as fal to wych.

Mo żli we to by ło dzię ki fir mom – kra jo wym pro du cen tom as fal tów
i le pisz czy as fal to wych – fi nan su ją cym opra co wy wa nie norm oraz
przy ak tyw nej pra cy au to rów i we ry fi ka to rów norm.

Ta be la 7. Wy kaz norm as fal to wych do za twier dze nia przez CEN/TC 336 w la tach 2012-2013

Prze wi dy wa na 
Nu mer nor my Ty tuł da ta 

za twier dze nia

FprEN 58 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – Sam pling bi tu mi no us bin ders
(As fal ty i le pisz cza as fal to we – Po bie ra nie pró bek le pisz czy as fal to wych) 2012-03

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – De ter mi na tion of wa ter con tent in bi tu mi no us emul sions 
FprEN 1428 – Aze otro pic di stil la tion me thod (As fal ty i le pisz cza as fal to we 2012-01

– Ozna cza nie za war to ści wo dy w emul sjach as fal to wych Me to da de sty la cji aze otro po wej)

prEN 12597 rev* Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – Ter mi no lo gy (As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ter mi no lo gia) 2014-05

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – De ter mi na tion of the fle xu ral cre ep stif f ness 

FprEN 14771 – Ben ding Be am Rhe ome ter (BBR) 2012-06
(As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie sztyw no ści peł za nia przy zgi na niu
– Re ometr zgi na nej bel ki (BBR)

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – Spe ci fi ca tion fra me work for spe cial bi tu men 
prEN 13924-2 – Part 2: Mul ti gra de bi tu mi no us bin ders (As fal ty i le pisz cza as fal to we 2013-07

– Wy ma ga nia dla as fal tów spe cjal nych. Część 2: As fal ty wie lo ro dza jo we)

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – Ac ce le ra ted long -term age ing con di tio ning by 
FprEN 14769 a Pres su re Age ing Ves sel (PAV) (As fal ty i le pisz cza as fal to we Przy śpie szo ne sta rze nie dłu go ter mi no we 2012-06

ko mo rze sta rze nia ci śnie nio we go (PAV)

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – De ter mi na tion of com plex she ar mo du lus and pha se an gle using 
FprEN 14770 a Dy na mic She ar Rhe ome ter (DSR) (As fal ty i le pisz cza as fal to we Ozna cza nie ze spo lo ne go mo du łu 2012-06

ści na nia i ką ta prze su nię cia fa zo we go w re ome trze dy na micz ne go ści na nia (DSR))

FprEN 1425 Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – Cha rac te ri za tion of per cep ti ble pro per ties 
(As fal ty i le pisz cza as fal to we – Oce na or ga no lep tycz na) 2012-05

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – De ter mi na tion of bre aking be ha vio ur 

FprEN 13075-1 – Part 1: De ter mi na tion of bre aking va lue of ca tio nic bi tu mi no us emul sions, mi ne ral fil ler me thod 2012-06
(As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ba da nie roz pa du Część 1: Ozna cza nie in dek su roz pa du ka tio no wych 
emul sji as fal to wych, me to da z wy peł nia czem mi ne ral nym)

prEN 15322 rev* Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – Fra me work for spe ci fy ing cut -back and flu xed bi tu mi no us bin ders 
(As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za sa dy kla sy fi ka cji as fal tów upłyn nio nych i fluk so wa nych) 2013-07

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – De ter mi na tion of re si due on sie ving of bi tu mi no us emul sions, 
prEN 1429 rev* and de ter mi na tion of sto ra ge sta bi li ty by sie ving (As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie po zo sta ło ści 2013-07

na si cie emul sji as fal to wych oraz trwa ło ści pod czas ma ga zy no wa nia me to dą po zo sta ło ści na si cie)

prEN 13808 rev* Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – Fra me work for spe ci fy ing ca tio nic bi tu mi no us emul sions 
(As fal ty i le pisz cza as fal to we Za sa dy kla sy fi ka cji ka tio no wych emul sji as fal to wych) 2013-07

Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – De ter mi na tion of ef flux ti me of bi tu mi no us emul sions using 
FprEN 16345 the Re dwo od No. II Vi sco me ter (As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie cza su wy pły wu emul sji 2012-07

as fal to wych z za sto so wa niem wi sko zy me tru Re dwo od nr II)

Bi tu mi no us bin ders – De ter mi na tion of bre aking be ha vio ur and im me dia te ad he si vi ty of ca tio nic 
Fpr CEN/TS 16346 bi tu mi no us emul sions with 2/4 mm ag gre ga te (As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie roz pa du 2012-05

i przy czep no ści ka tio no wych emul sji as fal to wych bez po śred nio z kru szy wem 2/4) mm)

*) pr EN… rev – nor ma skie ro wa na do nowelizacji



Wstęp

Eu ro pej ski Ko mi tet Nor ma li za cyj ny (CEN) jest or ga ni za cją non -pro -
fit, któ rej mi sją jest wspie ra nie go spo dar ki eu ro pej skiej w glo bal nym han -
dlu oraz usu wa nie ba rier w swo bod nym prze pły wie to wa rów i usług po -
mię dzy kra ja mi Unii Eu ro pej skiej (UE). W pra ce w ra mach CEN jest za an -
ga żo wa nych po nad 60 ty się cy eks per tów tech nicz nych, człon ków sto wa -
rzy szeń przed się bior ców, kon su men tów oraz or ga ni za cji spo łecz nych.

Dzię ki do bro wol ne mu wspar ciu wie lu za in te re so wa nych stron, pra ce
wy ko na ne przez ostat nie dzie się cio le cia w CEN przy czy ni ły się do roz wo -
ju Eu ro pej skich Norm, a tym sa mym do star cza nych to wa rów. Nor my two -
rzo ne w CEN są po trzeb ne, bo wiem przy czy nia ją się do wzro stu war to ści
ryn ku we wnętrz ne go UE, po pra wy kon ku ren cyj no ści eu ro pej skie go prze -
my słu oraz roz wo ju go spo dar ki i spo łe czeństw w kra jach Wspól no ty.

W ra mach CEN pra cu je ok. 300 Ko mi te tów Tech nicz nych (TC)
w tym nr 336 BI TU MI NO US BIN DERS, któ re go pra ce zo rien to wa ne są
na wy ro by z gru py le pisz czy naf to wych. Sche mat TC 336 przed sta wio -
ny jest na rys 1.

Do dzia łań prio ry te to wych TC 336 na le ży opra co wy wa nie i roz wój:
 Eu ro pej skich Norm (EN) me tod ba dań oraz kla sy fi ka cji po szcze -

gól nych wy ro bów, na wnio sek użyt kow ni ków, pro du cen tów oraz
in nych or ga nów lub władz,

 Eu ro pej skich Norm (EN) i spe cy fi ka cji tech nicz nych (TS), opi -
su ją cych wła ści wo ści funk cjo nal ne le pisz czy as fal to wych do za -
sto so wań dro go wych,

 zhar mo ni zo wa nych norm kla sy fi ka cyj nych pod ką tem speł nie nia
wy ma gań Dy rek ty wy 1) oraz Roz po rzą dze nia do ty czą ce go wy ro -
bów bu dow la nych 2).

Jed nym z 31 kra jo wych człon ków CEN jest Pol ski Ko mi tet Nor ma li -
za cyj ny (PKN), któ re go Pod ko mi tet ds. As fal tów Ko mi te tu Tech nicz ne -
go 222 opra co wu je pol skie wer sje EN two rzo ne w ra mach TC 336. W ra -
mach prac Pod ko mi te tu ds. As fal tów opra co wy wa ne są rów nież za łącz ni -
ki kra jo we (NA) do norm kla sy fi ka cyj nych, któ re za wie ra ją wy ma ga nia wo -
bec po szcze gól nych grup wy ro bów as fal to wych sto so wa nych w Pol sce.

Do tych cza so wa dzia łal ność TC 336 

Ko mi tet Tech nicz ny 336 (TC 336) zo stał utwo rzo ny w sierp -
niu 2000 r. ze struk tur TC 19 (pro duk ty prze ro bu ro py naf to wej),
a pierw sze spo tka nie człon ków od by ło się w mar cu 2001r. 

W latach 2005-2009 TC 336 opra co wał 57 Norm Eu ro pej skich,
w tym 7 kla sy fi ka cyj nych do ty czą cych:

 as fal tów dro go wych, EN 12591:2009 Wy ma ga nia dla as fal tów
dro go wych;

Re la cja z 10. Ple nar ne go Po sie dze nia
Ko mi te tu Tech nicz ne go 336 
„Le pisz cza as fal to we” Eu ro pej skie go
Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go
Pa weł Czaj kow ski*

CEN, TC 336, Lepiszcza asfaltowe 
 
Przewodniczący: Bernard Lombardi 
Sekretarz: Gilles Morliere 

Grupa Doradcza 

Grupa Robocza WG1,
 

Lepiszcza asfaltowe przeznaczone 
do budowy dróg

Grupa Robocza WG2,

Asfalty fluksowane 
i emulsje asfaltowe

Konsultant CEN-u
 

Grupa Techniczna 

ws.
 

Mandatu 
 

KE nr 124 
 

Rys. 1. Struk tu ra or ga ni za cyj na Ko mi te tu Tech nicz ne go 336, CEN

* Pa weł Czaj kow ski  – LO TOS As falt Sp. z o.o.
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1) Dy rek ty wa Ra dy 89/106/EWG z dnia 21 grud nia 1988 r. w spra wie zbli że nia prze pi sów usta -
wo wych, wy ko naw czych i ad mi ni stra cyj nych Państw Człon kow skich od no szą cych się do wy -
ro bów bu dow la nych

2) Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 mar ca 2011 r.
usta na wia ją ce zhar mo ni zo wa ne wa run ki wpro wa dza nia do ob ro tu wy ro bów bu dow la nych
i uchy la ją ce dy rek ty wę Ra dy 89/106/EWG
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 as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi, EN 14023:2010 Za sa dy
kla sy fi ka cji as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi;

 twar dych as fal tów dro go wych, EN 13924:2006/AC:2006 Wy -
ma ga nia dla as fal tów dro go wych twar dych;

 emul sji as fal to wych, EN 13308:2005 Za sa dy kla sy fi ka cji ka tio no -
wych emul sji as fal to wych; 

 as fal tów fluk so wa nych, EN 15322:2009 Za sa dy kla sy fi ka cji as fal -
tów upłyn nio nych i fluk so wa nych;

 as fal tów utle nio nych (do za sto so wań prze my sło wych),
EN 13304:2009 Za sa dy kla sy fi ka cji as fal tów utle nio nych;

 twar dych as fal tów prze my sło wych, EN 13305:2009 Za sa dy kla -
sy fi ka cji twar dych as fal tów prze my sło wych.

Po za po wy ższy mi do ku men ta mi, opra co wa no 49 Norm Eu ro pej skich,
za wie ra ją cych w głów nej mie rze opis me tod ba daw czych po szcze gól nych
wła ści wo ści wy ro bów as fal to wych. Licz bę norm opra co wa nych przez
TC 336 i opu bli ko wa nych w la tach 2005-2010 pre zen tu je rys. 2.

Pięć wy mie nio nych w pierw szej ko lej no ści, spo śród sied miu norm
kla sy fi ka cyj nych, ob ję tych jest man da tem (zle ce niem) nr 124 Ko mi sji
Eu ro pej skiej (KE). W związ ku z tym, nor my EN 12591, EN 14023,
EN 13924, EN 13308, EN 15322 zo sta ły zhar mo ni zo wa ne. Z wy jąt kiem

wy ro bów ob ję tych EN 14023 (okres przej ścio wy koń czy się z dniem 1
stycz nia 2012 r.), wszyst kie po zo sta łe wy ro by as fal to we, przed wpro wa -
dze niem do ob ro tu, mu szą być pod da ne oce nie zgod no ści wg za pi sów
po szcze gól nych stan dar dów eu ro pej skich.

10. Po sie dze nie Ple nar ne TC 336

W dniach 4-5 ma ja 2011 ro ku, w sie dzi bie DIN w Ber li nie, od by ło
się 10. Ple nar ne Po sie dze nie TC 336, w któ rym uczest ni czy ło ok. 30 de le -
ga tów, w tym 4 oso by z Pol ski, bę dą ce człon ka mi Pod ko mi te tu ds. As fal tów.

Pod czas 10. Po sie dze nia Ple nar ne go po ru szo no:
 te ma ty na wią zu ją ce do uchwał pod ję tych pod czas 9. Ple nar ne -

go Po sie dze nia TC 336 CEN (Pra ga, maj 2009); 
 za gad nie nia zwią za ne ze spra woz da niem z dzia łal no ści se kre ta -

ria tu TC 336, Gru py Do rad czej przy TC 336 oraz dwóch Grup
Ro bo czych funk cjo nu ją cych w ra mach TC 336. 

Na Po sie dze niu omó wio no rów nież kwe stie do ty czą ce:
 dzia łań pro eko lo gicz nych – no wy wy móg CEN, któ ry wy mu sza

od au to rów no wych oraz ak tu ali zo wa nych norm, umiesz cze nia
obok punk tu do ty czą ce go klau zu li bez pie czeń stwa pra cy, ta kże
po zy cje od no szą ce się do aspek tów śro do wi sko wych;

 wdro że nia ozna ko wa nia CE w kra jach UE – wy mia na do świad -
czeń zwią za nych z im ple men ta cją no wych wy ma gań praw nych;

 zmian do ty czą cych man da tu nr 124 KE – Dy rek ty wa CPD / Roz -
po rzą dze nie Ra dy Eu ro py;

 kwe stii re gu lo wa nych man da tem nr 336 KE – któ re do ty czą sub -
stan cji nie bez piecz nych uwal nia nych z wy ro bów bu dow la nych.

W cza sie 10. Po sie dze nia Ple nar ne go TC 336, sze ro ko omó wio no trud -
no ści kra jów człon kow skich UE, do ty czą ce wpro wa dze nia oce ny zgod no ści,
sys te mu Za kła do wej Kon tro li Pro duk cji oraz ozna ko wa nia CE le pisz czy as fal -
to wych. Naj istot niej szym pro ble mem wpro wa dza ją cych wy ro by bu dow la ne
do ob ro tu, zwią za nym ze speł nie niem no wych wy ma gań praw nych, jest brak
ofi cjal ne go sta no wi ska jed no stek no ty fi ko wa nych w od nie sie niu do po szcze -
gól nych grup le pisz czy as fal to wych. Obec nie skut ku je to mno go ścią in ter -
pre ta cji po szcze gól nych za pi sów norm. Po wa żne utrud nie nia stwo rzył rów -
nież re la tyw nie krót ki czas (12 mie się cy) na do ko na nie pierw szej cer ty fi ka cji
sys te mu ZKP przez jed nost kę no ty fi ko wa ną, któ ra w prze cią gu 12 mie się cy
po pierw sze mu sia ła uzy skać no ty fi ka cję w KE, aby na stęp nie mo gła prze -
pro wa dzić cer ty fi ka cję sys te mu Za kła do wej Kon tro li Pro duk cji u pro du cen ta.
Wie le kra jów człon kow skich nie ma jesz cze opra co wa nych za łącz ni ków kra -
jo wych czy też in nych no ty fi ko wa nych w KE do ku men tów od nie sie nia, za -
wie ra ją cych kra jo we wy ma ga nia wo bec as fal tów i le pisz czy as fal to wych.

Pra ce TC 336, któ re re ali zo wa ne w Gru pie Ro bo czej 1 „Le pisz cza
as fal to we sto so wa ne do bu do wy dróg”, obej mu ją obec nie dzia ła nia
zwią za ne z opra co wa niem pro jek tu kil ku klu czo wych norm. Wśród nich
opra co wa nie nor my za wie ra ją cej za sa dy kla sy fi ka cji as fal tów wie lo ro -
dza jo wych oraz dal sza kon ty nu acja prac nad nor ma mi do ty czą cy mi me -
tod ba dań oraz za sad two rze nia wy ma gań wo bec as fal tów opi sy wa nych
wła ści wo ścia mi funk cjo nal ny mi.

Gru pa Ro bo cza 2 TC 336 pra cu je obec nie nad no wym pro jek tem
nor my kla sy fi ka cyj nej ka tio no wych emul sji as fal to wych, któ rej pu bli ka -
cja za pla no wa na jest w po ło wie 2013 r. Pla no wa ne zmia ny w nor mie są
zna czą ce, od re wi zji za kre sów wy ma gań po szcze gól nych wła ści wo ści,
w tym np. zmia na pia sku sto so wa ne go do ozna cza nia in dek su roz pa du,
po przez włą cze nie wy ma gań sys te mu ZKP, ana lo gicz nie jak w przy pad ku
po zo sta łych grup le pisz czy as fal to wych.

Z in for ma cji prze ka za nych w trak cie 10. Ple nar ne go Po sie dze nia
TC 336, w opra co wa niu / ak tu ali za cji są 22 nor my i spe cy fi ka cje tech -
nicz ne. Do dat ko wo na rok 2012 prze wi dzia ny jest du ży ze staw już wy -
da nych norm, któ ry bę dzie pod le gać sys te mo we mu prze glą do wi.

Co przy nie sie przy szłość

W naj bli ższym cza sie (kil ka lat) nie na le ży się spo dzie wać re wo lu -
cji za rów no w me to dach ba daw czych jak i za sa dach kla sy fi ka cji as fal -
tów i le pisz czy as fal to wych. Z istot nych no wo ści, jak już wcze śniej
wspo mnia no, w 2013 r. na le ży się ocze ki wać no wej wer sji nor my do ty -
czą cej emul sji as fal to wych EN 13808 oraz wy da nia, po raz pierw szy,
nor my EN 13924-2, okre śla ją cej za sa dy two rze nia spe cy fi ka cji as fal tów
wie lo ro dza jo wych. War to nad mie nić, iż as fal ty wie lo ro dza jo we są sto so -
wa ne mię dzy in ny mi w Pol sce a ich wła ści wo ści z po wo du bra ku nor my
mu szą być za pi sa ne w kra jo wych Apro ba tach Tech nicz nych.

Po stęp w ba da niach, pro jek to wa niu, pro duk cji za rów no as fal tów jak
i mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych wy mu sza stwo rze nie bar dziej mia -
ro daj nych me tod ba dań oraz no wej spe cy fi ka cji as fal tów prze zna czo -
nych do bu do wy i utrzy ma nia dróg. To czą ce się pra ce w GR 1, TC 336
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nad usta no wie niem no wej spe cy fi ka cji as fal tów dro go wych uwzględ nia -
ją cej funk cjo nal ne pa ra me try le pisz cza, de ter mi nu ją ce trwa łość i wła ś-
ci wo ści na wierzch ni as fal to wych, są już w znacz nym stop niu za awan so -
wa ne. 

Bie żą ca kla sy fi ka cja i me to dy ba dań as fal tów są opar te głów nie
na pa ra me trach i ba da nia ch em pi rycz nych i fi zy ko che micz nych. Spe cy -
fi ka cja wg ak tu al nych Eu ro pej skich Norm, np. EN 12591:2009 umo żli -
wia zde fi nio wa nie wy ro bu bu dow la ne go wg ze sta wu wła ści wo ści i pod -
da wa nie go oce nie zgod no ści wg jed na ko wych pro ce dur w ca łej UE.
W kon se kwen cji po zwa la to wy twa rzać wy rób o ści śle wy zna czo nych
wła ści wo ściach, któ re mo gą zo stać zwe ry fi ko wa ne przy uży ciu jed na ko -
wych w ob sza rze UE me tod ba daw czych.

Ko lej ną ge ne ra cją spe cy fi ka cji as fal tów, opra co wa nych przez CEN,
ma ją być nor my kla sy fi ka cyj ne uwzględ nia ją ce użyt ko we wła ści wo ści le -
pisz czy as fal to wych. TC 336 opra co wał już nor my czyn no ścio we za wie ra -
ją ce opis no wych me tod ba daw czych do oce ny re olo gicz nych wła ści wo -
ści as fal tu. Ak tu al nie, nor my te są już do stęp ne ta kże w ję zy ku pol skim: 

 PN -EN 14770:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we -- Ozna cza nie
ze spo lo ne go mo du łu ści na nia i ką ta prze su nię cia fa zo we go
w re ome trze dy na micz ne go ści na nia (DSR);

 PN -EN 14771:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we -- Ozna cza nie
sztyw no ści peł za nia przy zgi na niu -- Re ometr zgi na nej bel ki (BBR);

 PN -EN 14769:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we -- Przy śpie -
szo ne sta rze nie dłu go ter mi no we/kon dy cjo no wa nie w ko mo rze
sta rze nia ci śnie nio we go (PAV);

 PN -EN 15323:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we -- Przy spie -
szo ne dłu go ter mi no we sta rze nie/kon dy cjo no wa nie me to dą cy -
lin dra ob ro to we go (RCAT).

Po za nor ma mi opi su ją cy mi me to dy ba dań, są ta kże opra co wy wa ne
przez CEN spe cy fi ka cje tech nicz ne (TS), któ re w przy szło ści bę dą pod -
sta wą do wy da nia od po wied niej nor my, np.:

 CEN/TS 15324:2008 As fal ty i le pisz cza as fal to we -- Ozna cza nie
tem pe ra tu ry lep ko ści rów no wa żnej na pod sta wie po mia ru lep -
ko ści przy ma łej pręd ko ści ści na nia z za sto so wa niem re ome tru
dy na micz ne go ści na nia w try bie zmian oscy la cyj nych w za kre -
sie ni skich czę sto tli wo ści;

 CEN/TS 15325:2008 As fal ty i le pisz cza as fal to we -- Ozna cza nie
lep ko ści ze ro we go ści na nia (ZSV) me to dą peł za nia w re ome trze
dy na micz ne go ści na nia;

 CEN/TS 15963:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we -- Ozna cza nie
tem pe ra tu ry łam li wo ści na cię tej bel ki zgi na nej trzy punk to wo. 

Ak tu al nie w GR 1 TC 336 trwa ją za awan so wa ne pra ce nad przy go -
to wa niem pro jek tu nor my za wie ra ją cej za sa dy kla sy fi ka cji i me tod ba -
dań as fal tów, po wią za ne z pa ra me tra mi użyt ko wy mi (choć jest na dal
wie le wąt pli wo ści po wstał pro jekt nor my, któ ry ma być dys ku to wa ny
na ko lej nym po sie dze niu GR 1). Trwa ją rów nież pra ce nad opra co wa -
niem Eu ro pej skiej Nor my opi su ją cej me to dę w skró cie zwa ną MSCRT,
opar tą na ba da niu wła ści wo ści as fal tu w re ome trze DSR z wy ko rzy sta -
niem wie lo krot nie po wta rza ne go cy klu na prę że nia i od kształ ce nia (me -
to da wg ASTM D7405 -10a i AASH TO TP70).

Do spraw dze nia i oce ny po zo sta ją jed nak ko lej ne kwe stie ta kie jak
np: W ja kim stop niu mo żna po pra wić wła ści wo ści mie sza nek mi ne ral -
no -as fal to wych sto su jąc le pisz cza o po lep szo nych pa ra me trach lub le -
pisz cza wy se lek cjo no wa ne wg no wych kry te riów oce ny? Któ re wła ści -

wo ści as fal tu są po wią za ne funk cjo nal nie z wy ma ga nia mi sta wia ny mi
na wierzch ni as fal to wej? Jak zmie rzyć te istot ne pa ra me try?.

Po wy ższe py ta nia by ły i są pod sta wą do opra co wa nia no wej ge ne -
ra cji norm, za wie ra ją cych po wią za ne funk cjo nal nie wy ma ga nia wo bec
le pisz czy as fal to wych sto so wa nych do bu do wy i utrzy ma nia dróg. 

Pod su mo wu jąc na le ży ocze ki wać, że za kil ka lat oce na i kla sy fi ka -
cja le pisz czy as fal to wych w ni czym nie bę dzie przy po mi nać dzi siej szej.
Kie ru nek zmian ja kim po dą ża w tej te ma ty ce TC 336 jest zbli żo ny
do spe cy fi ka cji as fal tów obo wią zu ją cej w USA opar tej na ba da niach re -
olo gii le pisz cza. Ko mi tet Tech nicz ny 336 od po wied ni mi za pi sa mi
umiesz cza ny mi w do tych cza so wych nor mach kla sy fi ka cyj nych za chę ca
pro du cen tów le pisz czy as fal to wych do wy ko ny wa nia ozna czeń wg no -
wych, przy wo ła nych po wy żej, me tod w ce lu zbie ra nia da nych, któ re na -
stęp nie po słu żą do opra co wa nia wy ma gań, uwzględ nia ją cych funk cjo -
nal ne wła ści wo ści le pisz czy as fal to wych.

Kwe stie bez pie czeń stwa, hi gie ny, zdro wia i śro do wi ska

Do tych cza so we man da ty (zle ce nia) Ko mi sji Eu ro pej skiej na opra co wa -
nie przez CEN zhar mo ni zo wa nych norm wy ro bów bu dow la nych nie obej mo -
wa ły w peł ni kwe stii zwią za nych z wy ma ga nia mi dot. hi gie ny, zdro wia i śro -
do wi ska. Wśród po wo dów mo żna wy mie nić za rów no brak in for ma cji o wy -
ma ga niach, któ re zo sta ły okre ślo ne na po zio mie po szcze gól nych państw
człon kow skich oraz brak me tod ba dań jak i oce ny speł nie nia tych wy mo gów.

Z za ło że nia wy ro by bu dow la ne mo gą za wie rać, bądź emi to wać sze -
reg sub stan cji okre śla nych ja ko nie bez piecz ne dla zdro wia i śro do wi ska.
Wy ma ga nia zwią za ne z za war to ścią lub emi sją tych sub stan cji wy mu -
sza ją opra co wa nie zhar mo ni zo wa nych me tod po zwa la ją cych pro du cen -
tom na ich okre śle nie i za de kla ro wa nie w opi sie wła ści wo ści użyt ko -
wych wy ro bów. Za gad nie nia do ty czą ce nie bez piecz nych sub stan cji
uwal nia nych z wy ro bów, są przed mio tem prac Ko mi te tu Tech nicz ne -
go 351 (CEN, TC 351), któ ry opra co wu je me to dy ba dań, ma ją ce po słu -
żyć do okre śle nia po zio mu uwal nia nia sub stan cji nie bez piecz nych
do wo dy, po wie trza i gle by. Pro ce du ry ba daw cze bę dą mu sia ły zo stać
opra co wa ne do 2015-2016 r., co z ko lei wy mu si na Ko mi te cie Tech -
nicz nym 336 wpro wa dze nie od po wied nich li mi tów do norm kla sy fi ka -
cyj nych, na ba zie obo wią zu ją cych wy ma gań praw nych.

Pra ce nad no we li za cją man da tów udzie lo nych przez KE ma ją przy -
nieść zmia ny w zhar mo ni zo wa nych nor mach, któ re w kon se kwen cji za -
pew nią zgod ność wpro wa dza nych do ob ro tu wy ro bów bu dow la nych
rów nież w kwe stii in for ma cji zwią za nych z emi sją (lub za war to ścią) sub -
stan cji nie bez piecz nych bez ko niecz no ści speł nia nia do dat ko wych wy -
ma gań wy ni ka ją cych z re gu la cji kra jo wych. 

Pod su mo wa nie

Obec nie ro la Pol ski w usta na wia niu i de cy do wa niu o kształ cie Norm
Eu ro pej skich jest zni ko ma. 

Jed na kże w Pod ko mi te cie ds. As fal tów KT 222 trwa ją uzgod nie nia
do ty czą ce wy ty po wa nia spo śród za an ga żo wa nych człon ków, dwóch sta -
łych przed sta wi cie li Pol ski do udzia łu w pra cach w TC 336, od po wied nio
w Gru pie Ro bo czej 1 oraz 2. Umo żli wi ło by to ak tyw ne uczest nic two stro -
ny pol skiej w pro ce sie two rze nia za kre su me ry to rycz ne go po szcze gól nych
norm do ty czą cych me tod ba dań i wy ma gań wo bec le pisz czy as fal to wych.
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