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WSTĘP 

 
Emulsja asfaltowa jest dyspersją stałych cząstek asfaltu w wodzie, o niejednorodnym 

układzie składającym się z co najmniej dwóch nie mieszających się cieczy, silnie 
zdyspergowanych jedna w drugiej. Podstawowy skład emulsji asfaltowej zawiera od 40% do 
75% bituminu, od 0,1% do 2,5% emulgatora i od 25% do 60% wody. Celem zapobieżenia 
rozdzieleniu się cieczy stosuje się związek powierzchniowo czynny, tzw. emulgator.  

Cząstki rozproszonego asfaltu mają od 0,1 do 20 mikrometrów średnicy. Podczas 
produkcji otrzymują odpowiedni ładunek elektryczny. Dzięki odpychającym siłom 
elektrostatycznym stabilność emulsji ulega znacznej poprawie, co umożliwia jej długotrwałe 
magazynowanie. Emulsje asfaltowe można podzielić ze względu na rodzaj fazy rozpraszanej i 
rozpraszającej, zawartość asfaltu, szybkość rozpadu, rodzaj lepiszcza i dodatków. Ze względu 
na bardzo dobre właściwości przyczepności do kruszyw, praktyczne zastosowanie w 
drogownictwie mają emulsje kationowe.  

Wytwarzanie emulsji asfaltowej jest procesem polegającym na rozdrobnieniu asfaltu 
w fazie wodnej w postaci małych cząstek. Zamierzony efekt uzyskuje się dzięki włożeniu 
dużej energii mechanicznej przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora. Emulgator spełnia 
w emulsji asfaltowej trzy podstawowe funkcje:  

• obniża napięcie powierzchniowe między dwiema fazami, tj. wodą i asfaltem,  

• stabilizuje emulsję,  

• poprawia przyczepność. 

Podczas stosowania emulsji asfaltowej następuje jej rozpad z rozdzieleniem na fazę 
asfaltową i wodną. Asfalt zaczyna wówczas pełnić właściwą rolę lepiszcza, a wydzielona z 
rozpadu emulsji woda odparowuje z mieszanki mineralno-asfaltowej, bądź ze skropionego 
emulsją podłoża. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poradnik Laboranta Drogowego 
 

 

RODZAJE TECHNOLOGII EMULSYJNYCH 

 

Istnieje wiele rodzajów technologii emulsyjnych. Najstarszym i najprostszym 
sposobem jest wykonanie skropienia nawierzchni emulsją asfaltową i posypanie jej 
odpowiednim grysem. Zmechanizowanie tych prac uzyskano poprzez wprowadzenie 
remonterów, czyli urządzeń zaopatrzonych w dwukomorowy zasobnik kruszywa, zbiornik na 
emulsję, sprężarkę powietrza, system podgrzewania emulsji i kruszywa oraz wysięgnik.  

Naprawę wykonuje się, oczyszczając miejsce uszkodzenia sprężonym powietrzem, 
skrapiając je emulsją pod ciśnieniem, wprowadzając grys otoczony emulsją i posypując 
miejsca naprawy suchym grysem. Zaletą takiej technologii jest bardzo dobra jakość naprawy 
wykonanej otoczonym grysem, wysoka wydajność i oszczędność materiałów oraz 
natychmiastowa gotowość sprzętu do pracy i jego duża mobilność.  

Drugim rodzajem technologii emulsyjnych jest powierzchniowe utrwalanie dróg, któ-
rego celem jest powstanie szorstkiej warstwy ścieralnej, uszczelnienie nawierzchni i 
powstrzymanie jej destrukcji oraz poprawienie estetyki drogi i uzyskanie jednolitego wyglądu 
nawierzchni. Proces ten realizuje się poprzez skropienie uszorstnionej powierzchni emulsją 
asfaltową, posypanie kruszywem i wałowanie. Wykonana w ten sposób nawierzchnia może 
być jedno-, dwu- lub trójwarstwowa.  

Nawierzchnia jednowarstwowa jest szybką i ekonomiczną metodą konserwacji, 
odnowy i uszorstnienia. Najlepsze efekty uzyskuje się z zastosowaniem szybkorozpadowej 
emulsji kationowej i grysów frakcji 5-8 mm otrzymanych z twardych skał. Nawierzchnia 
dwuwarstwowa stosowana jest na drogach o znacznie większym obciążeniu ruchem. 
Technologia wykonania rozbudowana jest o wykonanie na pierwszej warstwie warstwy 
dodatkowej z drobniejszego kruszywa, po wcześniejszym ponownym skropieniu odpowiednią 
ilością emulsji. Nawierzchnia trójwarstwowa jest metodą podobną do pozostałych, z tym, że 
warstwę spodnią wykonuje się z grubszego kruszywa, natomiast do pozostałych dwóch 
warstw używa się mniejszej ilości drobnego kruszywa niż w metodzie dwuwarstwowej.  

Ostatnim opisanym tutaj rodzajem technologii emulsyjnej jest zabieg wykonania 
„cienkich warstw asfaltowych na zimno”. Ogólna nazwa tej technologii wywodzi się z 
terminologii angielskiej slurry surfacing. Mieszanka jest wytwarzana i wbudowywana na 
miejscu. Proces wytwarzania cienkiej warstwy na zimno jest skomplikowany. W trakcie 
mieszania składników zachodzą różnorodne reakcje chemiczne i fizyko-chemiczne rozpadu 
emulsji i powstania cienkiej warstwy asfaltowej o dobrej adhezji, kohezji oraz szorstkości. 
Cienkie warstwy asfaltowe na zimno stosowane są w pracach utrzymaniowych, przy 
rekonstrukcji oraz przy budowie nowych dróg. Zastosowanie tej technologii pozwala na 
ulepszenie tekstury i poprawę szorstkości, poprawę równości i wypełnienie kolein oraz 
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uszczelnienie lekko spękanych powierzchni, a w przypadku nowych dróg – wykonanie tzw. 
warstwy ścieralnej. Cienkie warstwy na zimno mogą być układane na wszelkiego rodzaju 
nawierzchniach, zarówno podatnych, jak i sztywnych. Minimalna grubość stosowana w 
praktyce wynosi około 1 cm.  

Osobną grupą wyrobów wykorzystywaną do drobnych robót nawierzchniowych, wy-
magającą omówienia, są mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno.  

Mieszanki z emulsją asfaltową służą do uzupełniania ubytków uszkodzonych 
nawierzchni lub usuwania skutków przekopów. Mieszanka jest szczelnie pakowana, co 
pozwala na jej długotrwale składowanie. Specjalnie dobrany skład gwarantuje natomiast 
odpowiednie zachowanie się mieszanki w trakcie wbudowania. Po nałożeniu warstwy o 
grubości ok. 5 cm należy mieszankę ubić. Z każdym następnym nałożeniem kolejne warstwy 
ponownie trzeba ubić. Po zapełnieniu całego wgłębienia powierzchni wystarczy ją wyrównać 
i zagęścić wibratorem powierzchniowym. 
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KATIONOWE EMULSJE ASFALTOWE I ICH RODZAJE 

 

Spośród kationowych emulsji asfaltowych wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje: 

1. Modyfikowane emulsje asfaltowe,  
2. Niemodyfikowane emulsje asfaltowe.  

Emulsje modyfikowane zawierają zmodyfikowany asfalt, emulgator i wodę lub asfalt, 
modyfikator, emulgator i wodę. Lepiszcze asfaltowe stosowane do produkcji emulsji powinno 
spełniać wymagania norm. Dodatkowo, zależnie od przeznaczenia emulsji, winno 
charakteryzować się penetracją w zakresie od 40 do 300 × 0,1 mm. Emulsje wytwarzane są w 
sposób ciągły, który polega na podgrzaniu asfaltu z upłynniaczem do temperatury rzędu 100-
150°C, w celu zbliżenia jego lepkości do lepkości wody. Woda wraz z kwasem solnym i 
emulgatorem ogrzewana jest do temperatury około 80°C. Średnia arytmetyczna temperatury 
lepiszcza asfaltowego, modyfikatora i wody powinna wynosić w przybliżeniu 100°C. W 
temperaturze tej znacznie ograniczone zostanie pienienie. Zmieszane składniki podawane są 
następnie do młynka koloidalnego, w którym następuje dyspersja asfaltu w wodzie. Tak 
przygotowana emulsja asfaltowa może zostać przetransportowana do odpowiednich 
pionowych zbiorników wyposażonych w system wymuszonego, powolnego mieszania.  

W podobny sposób wytwarza się emulsje niemodyfikowane z wyjątkiem procesu 
dodawania modyfikatora.  

 

Rozróżnia się dwa typy emulsji modyfikowanych: 

1. emulsje jednofazowe wytwarzane z asfaltu modyfikowanego; charakteryzują się tym, 
że faza rozproszona składa się tylko z kropelek modyfikowanego polimerem asfaltu,  

2. emulsje dwufazowe, tu modyfikator dodawany w postaci lateksu; charakteryzują się 
tym, że faza rozproszona składa się z dwóch rodzajów kropelek: asfaltu i środka 
modyfikującego (lateksu).  

Dodawanie lateksu można wykonać przez: 

1. zdyspergowanie w fazie wodnej (faza rozpraszająca), 
2. zdyspergowanie w wytworzonej emulsji asfaltowej,  
3. wtryskiwanie bezpośrednio do młynka koloidalnego.  

 

 



Poradnik Laboranta Drogowego 
 

 

Metoda zdyspergowania lateksu w fazie wodnej umożliwia właściwą regulację odczynu pH w 
trakcie procesu produkcji oraz pozwala na uzyskanie pożądanej jednorodnej dyspersji.  

Metoda dyspersji lateksu w wytworzonej emulsji asfaltowej daje produkt o obniżonej 
stabilności, ze względu na mieszanie dwóch emulsji o różnych właściwościach.  
Metoda wtryskiwania lateksu bezpośrednio do asfaltu może powodować zaburzenia w 
działaniu młyna koloidalnego.  
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BADANIA LABORATORYJNE KATIONOWYCH EMULSJI 
ASFALTOWYCH  

 

Przedstawiony wykaz norm związany jest w sposób bezpośredni lub pośredni ze 
stosowanymi technologiami produkcji kationowych emulsji asfaltowych oraz ich tosowaniem.  

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe znormalizowane rodzaje badań:  

1. PN-EN 1428: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zawartości wody w 
emulsjach asfaltowych. Metoda destylacji azeotropowej.  

2.  PN-EN 1429: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie pozostałości na sicie 
emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie.  

3. PN-EN 12846: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypływu 
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym.  

4. PN-EN 12847: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych.  

5. PN-EN 12848: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilności emulsji 
asfaltowych w mieszaninie z cementem.  

6. PN-EN 13075-1: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu. Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych. Metoda z 
wypełniaczem mineralnym.  
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Ad. 1. PN-EN 1428:2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zawartości wody w 
emulsjach asfaltowych. Metoda destylacji azeotropowej.  

Procedura wykonania oznaczenia:  

Oznaczenie wykonać należy w normalnych warunkach laboratoryjnych.  

1. Przed rozpoczęciem badań należy upewnić się czy laboratoryjna aparatura 
destylacyjna jest czysta i sucha.  

2. Do kolby okrągłodennej odważyć próbkę emulsji przygotowaną do badania w takiej 
ilości, aby spodziewana objętość wody uzyskanej w procesie destylacji wynosiła od 
15 ml do 25 ml. Dla zapobiegnięcia zabrudzenia szyjki kolby emulsją zaleca się 
materiał badany nalewać do kolby używając drutu.  

3. Do kolby dodać około 100 ml ciekłego rozpuszczalnika-nośnika oraz kilka granulek 
zapobiegających wrzeniu burzliwemu. 

4. Zmontować aparaturę. Dla zapobiegnięcia kondensacji wilgoci atmosferycznej w 
rurze chłodnicy, należy włożyć luźny korek z waty do rury chłodnicy na jej szczycie. 
Ponadto należy dobrze zaizolować pionową rurkę szklaną zamontowaną na kolbie 
okrągłodennej.  

5. Ogrzewać kolbę do punktu wrzenia, wyregulować intensywność wrzenia, tak aby 
kondensat z końca chłodnicy kapał z prędkością od dwóch do pięciu kropli na 
sekundę. 

6. Proces destylacji kontynuować do momentu, gdy objętość wody w odbieralniku ustali 
się na jednym poziomie, a w aparaturze nie będzie dostrzegalnej wody innej niż w 
odbieralniku. 

7. Po zakończeniu destylacji pozwolić na rozwinięcie się w odbieralniku wyraźnej 
granicy międzyfazowej pomiędzy warstwami wody i rozpuszczalnika, a następnie 
odczytać końcową objętość wody z dokładnością do 0,1 ml. 

8. Jeśli na ściankach rury chłodnicy osadziły się krople wody lub przylgnęły do boków 
odbieralnika należy je oderwać za pomocą drutu ze stali nierdzewnej. 

9. Opłukać chłodnicę z ciekłego rozpuszczalnika-nośnika do butelki przeznaczonej na 
zlewki po myciu. Do tego celu można użyć acetonu lub octanu etylu. 

Niezbędne obliczenia:  

Do obliczenia zawartości wody w badanej próbce (w), której wynikiem jest procent masowy 
(m/m) należy użyć następującego wzoru: 
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gdzie: 

mW - masa wody oddestylowanej z materiału testowego (próbka do badań oraz odczynniki), 
wyrażona w gramach, równa objętości wody wyrażonej w mililitrach, zebranej w części 
pomiarowej odbieralnika. 

mE - masa emulsji użytej do oznaczenia, wyrażona w gramach. 

Zawartość wody lub lepiszcza wyrazić jako procent masowy z dokładnością do 0,1 % (m/m) 
lub w celu potwierdzenia wyniku jako średnią arytmetyczną z wyników dwóch oznaczeń. 
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Ad. 2. PN-EN 1429:2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie pozostałości na sicie 
emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie.  

Procedura wykonania oznaczenia:  

a) Pozostałość na sicie 0,500 mm 

Oznaczenie wykonywać należy w normalnych warunkach laboratoryjnych. 
 

1. Przed badaniem emulsję dokładnie wymieszać. 
2. Przemyć sito 0,500 mm ksylenem lub toluenem, a następnie etanolem lub acetonem. 
3. Sito wraz z podstawką wysuszyć przez jedną godzinę w suszarce o temperaturze 100-

110oC a następnie ochłodzić w eksykatorze. 
4. Zważyć sito wraz z podstawką z dokładnością do 0,001 g i zanotować jego masę m1 . 
5. Zwilżyć sito odpowiednim roztworem Sa lub Sc. 
6. Odsączyć dokładnie sito i umieścić na lejku, który jest umieszczony nad zakręcaną 

butelką. 
7. Zważyć pojemnik z dokładnością do 0,001 g i zanotować jego masę mC. 
8. Do pojemnika nalać 1000 g ± 5 g emulsji i zanotować masę emulsji ME z 

dokładnością do 1g. 
9. Nalać emulsję bezpośrednio na zwilżone wcześniej sito i pozwolić na całkowite jej 

spłynięcie. 
10. Należy odrzucić pierwsze 30 ml lub 40 ml przefiltrowanej emulsji, aby uniknąć 

możliwych do wystąpienia modyfikacji własności emulsji w połączeniu z roztworami 
Sa lub Sc. 

11. Możliwie najdokładniej opróżnić pojemnik z emulsji (odlać na sito), 
ponownie zważyć z dokładnością do 0,001 g i zanotować jego masę mC’. 

12. Odstawić butelkę zawierającą przefiltrowaną emulsję (przesącz) i zamknąć ją 
szczelnie korkiem. 

13. Uwaga: Przefiltrowana w ten sposób emulsja będzie użyta do wykonania 
oznaczenia pozostałości na sicie 0,160 mm oraz może być wykorzystana do 
wszystkich pozostałych badań emulsji. 

14. Umieścić sito na lejku, który jest zamontowany nad kolb ą stożkową o objętości 250 
ml. Przemyć pozostałość na sicie roztworem Sa lub Sc dopóki przesącz z 
przemywania nie będzie klarowny. Przemywanie zakończyć wodą. 

15. Odsączyć dokładnie sito i umieścić na podstawce. Suszyć w suszarce laboratoryjnej 
przynajmniej 2 godziny, a następnie schłodzić w eksykatorze przez około 30 min. 

16. Zważyć sito wraz z podstawką i pozostałością na sicie z dokładnością do 0.001 g i 
zanotować masę m2. 
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b) Oznaczenie cząstek pomiędzy 0,16 mm a 0,50 mm 
 
1. Przemyć sito 0,160 mm ksylenem lub toluenem, a następnie etanolem lub 

acetonem, 
2. Sito wraz z podstawką wysuszyć przez jedną godzinę w suszarce o temperaturze 

100-110oC a następnie ochłodzić w eksykatorze, 
3. Zważyć sito wraz z podstawką z dokładnością do 0,001 g i zanotować jego masę m3 
4. Zwilżyć sito odpowiednim roztworem Sa lub Sc 
5. Odsączyć dokładnie sito i umieścić na lejku, który jest umieszczony nad zakręcaną 

butelką. 
6. Wymieszać emulsję, wcześniej przesączoną przez sito 0,500 mm znajdującą się w 

butelce, poprzez potrząsanie butelką. 
7. Wlać około 50 g roztworu Sa lub Sc do kolby stożkowej o objętości 200 ml, następnie 

odważyć do kolby stożkowej 50 g, z dokładnością do 0,05 g, wcześniej 
przefiltrowanej emulsji mE. 

8. Zamknąć kolbę stożkową korkiem ze szlifem i dokładnie wymieszać zawartość 
przez wstrząsanie. 

9. Przesączyć rozcieńczoną emulsję przez sito 0,160 mm i kontynuować zgodnie z 
opisem sączenia emulsji z użyciem sita 0,500 mm, lecz ograniczyć do trzech ilość 
kolejnych przemyć, używając każdorazowo 20 ml roztworu Sa lub Sc. 

10. Odsączyć dokładnie sito i umieścić na podstawce. Suszyć w suszarce laboratoryjnej 
nie mniej niż 2 godziny, a następnie ochłodzić w eksykatorze przez około 30 minut 

11. Zważyć sito wraz z podstawką i pozostałością na sicie z dokładnością do 0,001 g i 
zanotować masę m4. 

Niezbędne obliczenia:  

Wykonywanie obliczeń i sposób wyrażania ostatecznego wyniku badania 

 

Do obliczeń pozostałości na sicie 0,500 mm (R0,500), której wynikiem jest procent masowy 
należy użyć następującego wzoru: 

 

gdzie: 

m1 - masa sita 0,500 z podstawką, g, 



Poradnik Laboranta Drogowego 
 

 

m2 - masa sita 0,500 z podstawką + pozostałość po sączeniu, g, 
ME - masa emulsji przesączonej, g, 

mC’ - masa pojemnika z resztkami emulsji, 
g, mC - masa pojemnika, g. 

 

Do obliczeń pozostałości na sicie 0,160 mm (R0,160), której wynikiem jest procent masowy 
należy użyć następującego wzoru: 

 

 

gdzie: 

m3 - masa sita 0,160 z podstawką, g, 

m4 - masa sita 0,160 z podstawką + pozostałość po sączeniu, g, 
mE - masa emulsji przesączonej, g, 

 

Wyrazić pozostałość na sicie jako procent masowy z dokładnością do 0,01 % (m/m) lub w 
celu potwierdzenia wyniku jako średnią arytmetyczną z wyników dwóch bada ń. 

Dodatkowe oznaczenia (badania) są wymagane tylko w celu potwierdzenia wyniku. W 
przypadku rutynowej wewnętrznej kontroli produkcji dopuszcza się wykonać pojedyncze 
badanie. 
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Ad. 3. PN-EN 12846: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypływu 
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym.  

Procedura wykonania oznaczenia:  

Oznaczenie należy wykonać w normalnych warunkach laboratoryjnych.  

 

1. Przed rozpoczęciem wykonywania oznaczenia należy upewnić się, że wszystkie części 
aparatury, które będą stykać się z próbką, są czyste i suche. 

2. Wymieszać dokładnie emulsją każdorazowo przed nalaniem do kubka, 
3. Zamknąć otwór kubka lepkościomierza zatyczką i napełnić go ostrożnie badaną 

próbką emulsji trochę powyżej poziomu wieszaka. Zakryć od wierzchu kubek, np. 
odpowiednią pokrywką, aby zapobiec odparowaniu wody.  

4. Zamieszać wodę w łaźni mieszadłem i sprawdzić termometrem (6.3) temperaturę 
wody w łaźni lepkościomierza czy jest odpowiednia do przeprowadzenia oznaczenia. 

5. Umieścić napełniony emulsją kubek w uchwycie lepkościomierza, mieszając ją od 
czasu do czasu drugim termometrem, aż do osiągnięcia przez próbkę wymaganej w 
oznaczeniu temperatury. W razie potrzeby, kubek z emulsją może być doprowadzony 
do żądanej temperatury, przed umieszczeniem go w uchwycie. Tę czynność można 
wykonać w łaźni wodnej z termostatem lub alternatywnie, emulsja może być 
doprowadzona do żądanej temperatury w zamykanym pojemniku takim jak butelka 
plastikowa. 

6. Usunąć pokrywkę i jednocześnie usunąć nadmiar emulsji będący powyżej linii 
środkowej wieszaka, używając w tym celu termometr. Jeśli osiągnięcie poziomu 
wymaga dolania emulsji, należy przerwać oznaczenie. 

7. Do odbieralnika wlać 20 ml lekkiego oleju mineralnego (nie pieni się) lub roztworu 
Sc. 

8. Ustawić odbieralnik pod otworem kubka i otworzyć zatyczkę zawieszając ją 
wieszakiem na krawędzi kubka. Po osiągnięciu w odbieralniku poziomu kreski 25 ml, 
włączyć stoper, a po osiągnięciu kreski 75 ml zatrzymać. Zapisać czas wypływu 
zaokrąglając wynik do pełnej sekundy.  

9. Jeśli wartość czasu wypływu będzie poza zakresem wskazanym w tablicy 5, wynik 
oznaczenia powinien zostać odrzucony. Należy wtedy powtórzyć test z kubkiem o 
innych wymiarach otworu. 

10. Powtórzyć oznaczenie z drugą próbką badanej emulsji. 

 

Niezbędne obliczenia:  

Podać w sprawozdaniu średnicę otworu kubka i temperaturę oznaczenia. Wyrazić wynik jako 
średnią arytmetyczną z wyników dwóch oznaczeń przeprowadzonych zgodnie z pkt. 4.3., 
zaokrąglając wynik do pełnej sekundy, jeśli poszczególne wyniki nie różnią się więcej niż o 
10 % od średniej arytmetycznej. Jeśli wyniki różnią się więcej niż o 10 % od średniej, należy 
powtórzyć całe postępowanie od początku. 
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Ad. 4. PN-EN 12847: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sedymentacji 
emulsji asfaltowych.  

Procedura wykonania oznaczenia:  

Oznaczenie należy wykonać w normalnych warunkach laboratoryjnych.  

1. Zamknąć dwie boczne rurki skalowanego cylindra. 
2. Próbkę badanej emulsji dokładnie wymieszanej wlać bezpośrednio do cylindra do 

osiągnięcia poziomu na kresce 500 ml. 
3. Zamknąć szczelnie cylinder i pozostawić w spokoju na określony czas (t=7 dni). 
4. Po upływie tego czasu, bez mieszania zawartości cylindra, wyjąć korek i porcję 

badanej emulsji (p1), około 55 ml zlać z góry cylindra przez górną boczną rurkę do 
zlewki. 

5. Emulsję w zlewce łagodnie wymieszać do ujednorodnienia. 
6. Dokładnie odważyć (patrz PN-EN 1428) do zważonej kolby okrągłodennej od 40 g do 

50 g próbki, zależnie od oczekiwanej zawartości wody. Im wyższa jest oczekiwana 
zawartość wody, tym mniejszą próbkę trzeba odważyć. 

7. Zlać emulsję ze środkowej części cylindra do naczynia pomocniczego, otwierając 
dolną boczna rurkę i pozwalając jej w całości wypłynąć . Odrzucić tę część emulsji. 

8. Zamknąć boczną dolną rurkę. 
9. Zamieszać za pomocą długiej bagietki pozostałą emulsję (ok. 55 ml) tak, żeby nie 

stracić zsedymentowanego osadu ze ścianek i ze dna. 
10. Jeśli ujednorodnienie pozostałej na dnie części emulsji jest nie możliwe, np. na skutek 

rozpadu emulsji, badanie należy przerwać. Informację o tym należy zamieścić w 
sprawozdaniu. 

11. Wylać pozostałą zawartość cylindra do drugiej zlewki by uzyskać drugą porcję 
badanej emulsji (p2).  

12. Oznaczyć zawartość wody w każdej części badanej próbki zgodnie z PN-EN 1428. 

 

Niezbędne obliczenia:  

Obliczyć sedymentację, ST, próbki badanej, przy pomocy następującego 

równania: 

ST = (a – b) % (m/m) 

gdzie: 

a - zawartość wody w górnej warstwie, tj. w pierwszej porcji, p1, w procentach masowych, 
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b - zawartość wody w dolnej warstwie, tj. w drugiej porcji, p2, w procentach masowych. 
Uzyskanie wartości ujemnej w oznaczeniu sedymentacji, wskazuje na wypływ fazy asfaltowej 
ku powierzchni emulsji. 

Podać w sprawozdaniu czas t, po którym wykonano oznaczenie, zawartość wody a w górnej 
warstwie i zawartość b w dolnej warstwie. Uzyskany wynik wyrazić jako procent masowy, 
zaokrąglając wynik do 0,1 %. 
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Ad. 5. PN-EN 12848: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilności emulsji 
asfaltowych w mieszaninie z cementem.  

Procedura wykonania oznaczenia:  

1. Przesiać cement przez suche sito 0,16 mm i pozostawić przesiew do dalszych badań. 
2. Przemyć sito 2 mm i podstawkę do sit, po czym wysuszyć je w suszarce przez 30 min. 
3. Ochłodzić sito i podstawkę w eksykatorze i razem je zważyć (m1). 
4. Przesączyć badaną emulsję przez sito 0,50 mm. 
5. Odważyć 50,0 g ± 0,1 g cementu do parownicy. Dodać 100 ml badanej emulsji i od 

razu mieszać przez 1 min. ruchem obrotowym z prędkością 1 obrót na sekund ę. 
Dodać 150 ml wody i mieszać przez dalsze 3 min z tą samą prędkością. 

6. Przelać mieszaninę przez sito 2 mm, upewniając się, że cała mieszanina została 
usunięta z parownicy, przez przemywanie wodą. Gdy cała ilość mieszaniny zostanie 
przeniesiona z parownicy, przemywać sito kolejnymi porcjami wody wylewanymi z 
wysokości150 mm ± 5 mm, aż popłuczyny będą czyste.  

7. Włożyć sito w podstawkę i wysuszyć je w suszarce przez 1 h. Ostudzić je w 
eksykatorze i ponownie zważyć. Powtarzać te czynności, aż do uzyskania stałej masy 
(m2) tj. uzyskania różnicy między ważeniami mniejszej niż 0,1 g. 

 

Niezbędne obliczenia:  

Obliczyć stabilność emulsji na cemencie, Sc, próbki badanej, w gramach , za pomocą 
następującego równania: 

Sc = m2 - m1 

gdzie: 

m1 – masa sita i podstawki, w gramach, 

m2 – masa sita i podstawki po suszeniu, w gramach. 

 

Wyrazić wynik w gramach, zaokrąglony do 0,1 g. 
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Ad. 6. PN-EN 13075-1: 2009. Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu. Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych. Metoda z wypełniaczem 
mineralnym.  

Procedura wykonania oznaczenia:  

Oznaczenie należy wykonywać w normalnych warunkach laboratoryjnych.  

 

1. Napełnić odpowiednią butelkę porcją emulsji o masie 250 g ± 10 g i szczelnie 
zamknąć. 

2. Umieścić butelkę z emulsją w łaźni wodnej o temperaturze25 oC ± 1 oC na czas nie 
krótszy niż 1,5 godziny. 

3. Zważyć parownicę z łopatką z dokładnością do 0,1 g (m1). 
4. Odważyć 100 g ± 1 g emulsji z butelki do zważonej parownicy, z dokładnością 0,1 g 

(me), . 
5. Rozpocząć dodawanie wypełniacza z dozownika równocześnie z pomiarem czasu. 

Dokładnie mieszać emulsję i wypełniacz ruchem obrotowym ze stałą prędkością w 
przybliżeniu 1 obrót łopatką/sekundę. 

6. Mieszanina podczas dodawania wypełniacza zagęszcza się i przyjmuje się, że nastąpił 
rozpad emulsji w momencie, gdy mieszanina odstaje od ścianek parownicy. 

7. W tym momencie należy zakończyć dodawanie wypełniacza, pomiar czasu i 
mieszanie. 

8. Zważyć miseczkę emaliowaną ze znajdującą się w niej rozpadniętą emulsją i łopatką z 
dokładnością 0,1 g (m2). 

9. Powtórzyć pomiar przy użyciu drugiej porcji emulsji pobranej z tej samej butelki, 
nowej parownicy i nowej łopatki. 

10. Pomiar czasu dozowania powinien być wykonywany okresowo, w celu sprawdzenia 
prędkości dozowania wypełniacza z dozownika, która ma istotny wpływ na wynik 
oznaczenia. 
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Niezbędne obliczenia:  

Indeks rozpadu, IR, dla 100 g emulsji, należy obliczyć według następującego wzoru: 

 

Należy przedstawić wyniki każdego z 2 pomiarów indeksu rozpadu, a uśrednioną wartość 
indeksu rozpadu zaokrąglić do najbliższej wartości liczby całkowitej. Jeśli wyniki różnią się 
więcej niż o 5 % od wartości średniej, oznaczenie należy powtórzyć. 
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Polskie Normy związane z badaniem właściwości emulsji asfaltowych i 
asfaltów 
 
 

Lp. Numer normy   Tytuł normy    
   

1. PN-EN 58:2009 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Pobieranie  próbek 
  lepiszczy asfaltowych     

2. PN-EN 1425:2002/A1:2006 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Ocena organoleptyczna 
         

3. PN-EN 1426:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji 
  igłą       

4. PN-EN 1427:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury 
  mięknienia – Metoda Pierścień i Kula    

5. PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie 
  zawartości wody w emulsjach asfaltowych - Metoda 
  destylacji azeotropowej     

6. PN-EN 1429:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
  pozostałości  na  sicie  emulsji  asfaltowych  oraz  
  trwałości  podczas magazynowania metodą 
  pozostałości na sicie     

7. PN-EN 1430:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie polarności 
  cząstek w emulsjach asfaltowych    
   

8. 

PN-EN 1431:2009 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości 
asfaltu i olejów destylacyjnych w emulsjach asfaltowych 

metodą destylacji  
9. PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów 

  drogowych    
10. PN-EN 12594:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Przygotowanie próbek do 

  badań     
11. PN-EN 12595:2009 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  lepkości 

  kinematycznej   
12. PN-EN 12596:2009 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  -  Oznaczanie  lepkości 

  dynamicznej metodą próżniowej kapilary 
13. PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 
14. PN-EN 12846:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu 

  wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem 
  wypływowym    



Poradnik Laboranta Drogowego 
 

 

15. PN-EN 12847:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
  sedymentacji emulsji asfaltowych  

16. PN-EN 12848:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
  stabilności emulsji asfaltowych w mieszaninie z 
  cementem    

17. PN-EN 12849:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zdolności 
  emulsji asfaltowych do penetracji 

18. PN-EN 12850:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH 
  emulsji asfaltowych   

19. PN-EN 13074:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
  emulsji asfaltowych przez odparowanie 

20. PN-EN 13075-1:2009 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  Badanie  rozpadu  – 
  Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 
  emulsji   asfaltowych,   metoda   z   wypełniaczem 
  mineralnym    

21. PN-EN 13075-2:2003 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cześć 
  2:  Oznaczanie  czasu  mieszania  kationowych  emulsji 
  asfaltowych    

22. PN-EN 13357:2003 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  czasu 
  spływania asfaltów upłynnionych rozpuszczalnikiem 
  naftowym lub fluksantem   

23. PN-EN 13398:2009 
Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  nawrotu 
sprężystego asfaltów modyfikowanych  

    
24. PN-EN 13587:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

  lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania  
25. PN-EN 13588:2009 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  kohezji 

  lepiszczy asfaltowych metodą testu z wahadłowego 
26. PN-EN 13589:2008 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  – Oznaczanie  siły 

  rozciągania   asfaltów   modyfikowanych,   metoda   z 
  duktylometrem   

27. PN-EN 13614:2005 Asfalty i lepiszcza   asfaltowe –   Oznaczanie 
  przyczepności emulsji bitumicznych poprzez zanurzenie 
  w wodzie – Metoda z kruszywem  

28. PN-EN 13703:2009 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  energii 
  odkształcenia   

29. PN-EN 13808:2005 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe-  Zasady  specyfikacji 
  kationowych emulsji asfaltowych  

30. PN-EN 14023:2009 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  klasyfikacji 
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asfaltów modyfikowanych 
polimerami  

31. PN-EN 14733:2005 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Emulsje asfaltowe, 
asfalty fluksowane i asfalty upłynnione.  

   
      

32. PN-EN 14769:2006 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Przyśpieszone starzenie 
  długoterminowe metodą  starzenia 
  ciśnieniowego PAV    

33. PN-EN 14895:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Stabilizacja lepiszczy z 

  

upłynnionych emulsji 
asfaltowych lub asfaltów 
fluksowanych    

      
34. PN-EN 14896:2006 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  lepkości 

  dynamicznej  emulsji  asfaltowych  –  Lepkościomierz  z 
  trzpieniem obrotowym    
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ROZWÓJ TECHNOLOGII EMULSYJNYCH FLUKAR  

 

Drogownictwo jest branżą interdyscyplinarną, w której zaawansowana wiedza z 
zakresu budownictwa, fizykochemii, materiałoznawstwa i innych nauk wymusza współpracę 
co najmniej kilku sektorów. Przykładowo w firmie Flukar realizowane jest przedsięwzięcie, 
którego podstawowym celem jest demonstracja innowacyjnej technologii wytwarzania 
emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych, 
charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do 
obecnie stosowanych w drogownictwie.  

Zaproponowane rozwiązania zakładają współdziałanie czterech węzłów technolo-
gicznych: produkcji asfaltu zmodyfikowanego, produkcji nanowłókien, upłynniania, 
oczyszczania i modyfikacji polimerów odpadowych oraz produkcji emulsji.  

Wprowadzenie nanowłókien polimerowych do końcowego etapu produkcji emulsji 
asfaltowej winno przyczynić się do wzrostu odporności niskotemperaturowej, która jest jedną 
z głównych przyczyn odspojenia głównych warstw nawierzchni drogowej oraz do poprawy 
właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Przewiduje 
się, że w wyniku wdrożenia nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej modyfikowanej 
recyklatem polimerowym i nanonapełniaczami mineralnymi (montmorylonit MMT i nano-
krzemionka) nastąpi wydłużenie cyklu życia nawierzchni asfaltowej i poprawa bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poradnik Laboranta Drogowego 
 

 

LITERATURA 

 

Nieradka G., Emulsje asfaltowe i ich funkcje w drogownictwie. Analiza czynników 
determinujących wybór lepiszcza, Chemia i Biznes, 3/2018  

Trzaska E., Kationowe emulsje asfaltowe. Metody wytwarzania, rodzaje i zastosowanie, 
Nafta-Gaz, nr 6/2017  

Piłat J., Radziszewski P., Król J., Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015  

Gaweł I., Kalabińska M., Piłat J., Asfalty drogowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 2014  

Stefańczyk B., Mieczkowski P., Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach 
mineralno-asfaltowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010  

 

 

 

 


