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Jakie czynniki wpływają na jakość 
wykonania technologii 
emulsyjnych?



Plan prezentacji

• Złączenia międzywarstwowe

- sposób przygotowania podłoża

- najczęściej popełniane błędy

• Cienkie dywaniki z mieszanki mineralno-emulsyjnej

- przygotowanie receptury

- czynniki wpływające na jakość wykonania CWZ

- najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu CWZ

• Powierzchniowe utrwalenia i remonty cząstkowe

- czynniki wpływające na jakość wykonania PU oraz remontów cząstkowych

- najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu PU oraz remontów cząstkowych



Rozpad emulsji asfaltowej

Proces rozpadu emulsji następuje wskutek:

• odparowania wody

• reakcji chemicznej z materiałem mineralnym

• wstrząsania

• przepompowywania

• ogrzewania powyżej temperatury 80 °C

• zmiany wartości pH

Rozpad emulsji asfaltowej – proces, w wyniku którego faza zdyspergowana 

(asfalt) oddziela się od fazy rozpraszającej (wody)

Kluczowym czynnikiem decydującym o jakości 

robót z emulsją asfaltową jest doprowadzenie do 

warunków, w których możliwy jest prawidłowy 

rozpad emulsji.



Złączenia międzywarstwowe

Podłoże przygotowane do ułożenia nowej 

warstwy asfaltowej powinno być:

• czyste, bez pozostałości luźnego kruszywa

• wyprofilowane, równe i bez kolein

• nośne i ustabilizowane

• suche

• skropione emulsją asfaltową w kontrolowanej ilości



Złączenia międzywarstwowe

WT-2, 2016 – część II, Wykonanie nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zalecane ilości emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Emulsja: C60B3 ZM, C60BP3 ZM



Złączenia międzywarstwowe

Mini-ładowarka wyposażona w sprzęt 
zamiatający – przygotowanie podłoża do 

skropienia

Panel sterujący automatyczną kontrolą 
skropienia

Poprawne wykonanie skropienia



Złączenia międzywarstwowe

Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu złączeń międzywarstwowych:

• zbyt krótki czas od momentu aplikacji emulsji do układania MMA

• wykonywanie skropienia w czasie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (niska temperatura, opady)

• niewłaściwie oczyszczona nawierzchnia przed zabiegiem skropienia

• użycie niewłaściwego rodzaju emulsji asfaltowej

• użycie niewłaściwej ilości emulsji asfaltowej

• nierównomierne dozowanie emulsji przez belkę spryskową skrapiarki

• zanieczyszczenie skropionej warstwy



Złączenia międzywarstwowe

Skutki niewłaściwego wykonania skropienia podbudowy z kruszywa łamanego 



Cienkie dywaniki z mieszanki mineralno-emulsyjnej (CWZ)

Przygotowanie receptury mieszanki mineralno-emulsyjnej 
do wykonania cienkiej warstwy na zimno 

Kruszywa łamane
0/5 lub 0/8 mm

Emulsja wolnorozpadowa
modyfikowana

Dodatek                                                 
chemiczny

CementWoda

Skład mieszanki mineralno-emulsyjnej

Dodatki regulujące rozpad

Lateks (SBR)



Cienkie dywaniki z mieszanki mineralno-emulsyjnej (CWZ)

Czynniki wpływające na jakość wykonania cienkich 

dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej:

a) odpowiednie przygotowanie podłoża (czystość podłoża, równość, 

zabezpieczenie spękań)

b) jakość emulsji asfaltowej (zawartość asfaltu, odpowiednio dobrany 

czas rozpadu, lepkość, jednorodność)

c) jakość kruszywa (odpowiednia zawartość pyłów w mieszance 

umożliwiająca prawidłowy rozpad emulsji)

Proces rozkładania cienkiego dywanika (CWZ)



Cienkie dywaniki z mieszanki mineralno-emulsyjnej (CWZ)

d) powinowactwo kruszywo-emulsja wyznaczone na etapie 

projektowania mieszanki

e) zgodność z recepturą (odpowiednio dobrane regulatory 

czasu rozpadu, zawartość emulsji, wilgotność kruszywa, krzywa 

uziarnienia)

Poprawnie wykonany cienki dywanik                                                                                    
z mieszanki mineralno-emulsyjnej (CWZ)

Czynniki wpływające na jakość wykonania cienkich 

dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej:



Cienkie dywaniki z mieszanki mineralno-emulsyjnej (CWZ)

f) warunki atmosferyczne (temperatura, nasłonecznienie, brak 

opadów) - Minimalna temperatura otoczenia w trakcie układania to 

+10°C. Jest to technologia sezonowa (maj-wrzesień)

g) czas dopuszczenia do ruchu po zakończeniu układania -

Dopuszczenie do ruchu po upływie od 30 min. do 2 godzin od 

ułożenia

Poprawnie wykonany cienki dywanik                                                                                
z mieszanki mineralno-emulsyjnej (CWZ)

Czynniki wpływające na jakość wykonania cienkich 

dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej:



Cienkie dywaniki z mieszanki mineralno-emulsyjnej (CWZ)

Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu cienkich dywaników (CWZ) 

Niezgodność z recepturą, (na zdj.: za wysoka 
zawartość emulsji asfaltowej)

Niezgodność z recepturą, (na zdj.: 
niewłaściwy dobór regulatora czasu 

rozpadu)

Zbyt szybkie dopuszczenie do ruchu pojazdów po 
ułożeniu CWZ



Cienkie dywaniki z mieszanki mineralno-emulsyjnej (CWZ)

Nieodpowiednie uziarnienie mieszanki 
kruszywa (nadziarno, krzywa uziarnienia)

Niestaranne wykonanie szwów technologicznych

Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu cienkich dywaników (CWZ) 

Nadmierne skropienie emulsją asfaltową 
przed ułożeniem warstwy CWZ



Powierzchniowe utrwalenia i remonty cząstkowe

Proces jednoczesnego skrapiania emulsją                                                      
i rozsypywania kruszywa

Czynniki wpływające na jakość wykonania 

powierzchniowego utrwalenia i remontów cząstkowych:

a) odpowiednie przygotowanie podłoża - czystość podłoża (dla 

technologii powierzchniowego utrwalenia (PU) istotna jest 

również równość podłoża - wszelkie uszkodzenia nawierzchni 

powinny być najpierw wyremontowane)

b) jakość emulsji asfaltowej (zawartość asfaltu, odpowiednio 

dobrany czas rozpadu, lepkość, jednorodność)



Powierzchniowe utrwalenia i remonty cząstkowe

Czynniki wpływające na jakość wykonania 

powierzchniowego utrwalenia i remontów cząstkowych:

c) jakość kruszywa - należy stosować kruszywo czyste, 

uprzednio wypłukane i wysuszone

d) powinowactwo kruszywo-emulsja wyznaczone na etapie 

projektu – należy stosować kruszywo ze skał magmowych 

lub metamorficznych

Powierzchniowe utrwalenie przed procesem wałowania 
(formowania mozaiki kruszywowej)



Powierzchniowe utrwalenia i remonty cząstkowe

Czynniki wpływające na jakość wykonania 

powierzchniowego utrwalenia i remontów cząstkowych:

e) warunki atmosferyczne (temperatura, nasłonecznienie, brak 

opadów) PU to technologia sezonowa, najczęściej wykonywana 

w miesiącach maj-wrzesień. Temperatura otoczenia powinna być 

większa niż 10°C, brak opadów atmosferycznych! 

f) dobór właściwego procesu wałowania (walec ogumiony) – ok. 

5 przejść walca 

Proces wałowania (formowania mozaiki 
kruszywowej) walcem ogumionym



Powierzchniowe utrwalenia i remonty cząstkowe

Czynniki wpływające na jakość wykonania 

powierzchniowego utrwalenia i remontów cząstkowych:

g) czas dopuszczenia do ruchu – wymagane wyłączenie odcinka 

z ruchu na okres 2-6 godzin. Następnie przywrócenie ruchu o 

ograniczonej prędkości i przy zakazie wyprzedzania na okres 

min. 3 dni (niezwiązane ziarna kruszywa na powierzchni 

warstwy),

h) oczyszczenie warstwy z luźnego kruszywa po ok. 2 

tygodniach. Właściwie wykonana mozaika kruszywowa



Powierzchniowe utrwalenia i remonty cząstkowe

Poprawnie wykonane powierzchniowe utrwalenie



Powierzchniowe utrwalenia i remonty cząstkowe

Wykonanie technologii „po sezonie” 
– mokre podłoże

Mokre kruszywo użyte do PU –
nierównomierny wysyp z kosza

Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu 

powierzchniowych utrwaleń:

a) Stosowanie nadmiernie zapylonego kruszywa

b) Stosowanie mokrego kruszywa

c) Wykonanie technologii w nieodpowiednich 

warunkach atmosferycznych (za niska temperatura 

powietrza, opady atmosferyczne)

d) Niewłaściwe oczyszczenie podłoża

e) Miejscowe zastosowanie zbyt małej ilości emulsji

f) Zbyt późne rozsypanie kruszywa

g) Zbyt duża ilość rozsypanego kruszywa

h) Niewystarczające lub nierównomierne wałowanie



Powierzchniowe utrwalenia i remonty cząstkowe

Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu remontów cząstkowych

Zanieczyszczone miejsce implementacji emulsji                           
i kruszywa (luźne kawałki nawierzchni, zanieczyszczenia 

organiczne)

Niewłaściwe warunki atmosferyczne (za niska 
temperatura podczas wykonywania robót, opady 

atmosferyczne)



Dodatkowe informacje można znaleźć w broszurach:

„Złączenia międzywarstwowe (ZM)”

„Powierzchniowe utrwalenie (PU)”

„Cienkie warstwy układane w technologii na zimno (CWZ)”

opracowanej przez Komisję Emulsyjną PSWNA i opublikowanej na

stronie internetowej Stowarzyszenia https://www.pswna.pl/komisja-emulsyjna

Broszury do pobrania



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
www.pswna.pl

www.nawierzchnieasfaltowe.pl


