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Резиме: Овај рад служи као информација и упутство за производњу и полагање 
хладног рециклираног асфалта. Дате су основне смернице за рециклажу стругане 
асфалтне масе, као и производњу и полагање хладног и рециклираног асфалта. Поред 
тога рад садржи спецификацију поступака који су потребни на постављању 
рециклаже. Лабораторијска испитивања претходне мешавине уграђеног асфалта, 
потребна механизација и могућност примене на путевима. Примењена су искуства из 
света, највише из Скандинавије као и искуство у протеклих годину дана производњом у 
Србији. Рециклажа струганог асфалта је сигурно један од примарних задатака због 
вишеструких предности у развоју и одржавању локалне путне мреже. Производња и 
примена струганог асфалта омогућава чување природних ресурса каменог агрегата. 
Најзначајнија предност рециклаже струганог асфалта је у еколошком погледу јер се 
смањују нагомилане депоније струганог асфалта и њихово неконтролисано расипање. 
Кључне речи: Производња, рециклажа, асфалт, испитивање, стругани. 
 
RECYCLING ASPHALT PRODUCTION ACCORDING TO COLD PROCEEDINGS 
 
Аbstract: This text is an information and instruction for production and laying of cold 
recycling asphalt. The basic directives for recycling of milled asphalt, and also production 
and laying of cold and recycling asphalt are given. Besides that, this work consists a 
specification of proceedings which are necesary during and after producton of recycling 
asphalt. Mix laboratory testing of built-in asphalt, necesary machines and applying 
possibility on roads. Experiences from world are used, the most of them from Scandinavia 
and also our experience in Serbia during the last year. Recycling of milled asphalt is surely 
one of primary tasks because of varied advantages in developing and maintenance of  local 
road network. Production and applying of milled asphalt enable keeping natural resources 
of stone aggregate. The most important advantage of milled asphalt recycling is in ecology 
respect, because the accumulated stockpiles are reducing and also their uncontrolled 
spilling. 
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Основни циљ транспортне политике за Државну службу за одржавање путева нама 
сличних земаља је обезбеђивање мреже путева с ниским транспортним трошковима, 
предвидљивим временом путовања и добром приступачношћу актуелним циљевима 
путовања. Служба за одржавање путева у већини случаја имале су веома лош стандард 
на великом делу мреже путева. Годишња мерења бразди и уједначености показују да се 
ситуација погоршава. За постизање наведених циљева морају се изменити и методе 
рада и оквири буџета. Методе рада морају бити ефикасније. Централни елементи таквог 
развоја ће бити: оптимално искоришћење ресурса постојећих путева, добро 
искоришћење локалних ресурса, подизање нивоа компетентности и тестирање нових 
типова конструкција и производних метода. У оквиру Пројекта за производњу асфалта 



полазна тачка је била мрежа секундарних путева. За смањивање транспортних  тршкова 
сасвим је неопходно да се производи асфалт задовољавајућег квалитета у мањим 
количинама близу места уградње. Будући да су то велика растојања с многобројним 
локалним мајданима, било је природно размотрити примену хладних маса. Квалитет 
хладних маса од рециклираног асфалта је досад био лошији него код топлих маса. 
Стога је неопходно: развијање лабораторијских метода за побољшање могућности 
одређивања састава материјала, развијање и прилагођавање опреме и производа, 
развијање производних метода које обезбеђују добар квалитет, као и систематизација и 
употреба нових и постојећих података о путевима при планирању мера. Поменути  
моменти су укључивали  велико ослањање на ресурсе, како економске, тако људске и 
стручне, да је била неопходна сарадња приватног и јавног сектора.  
Главни циљ овог пројекта био је побољшање носивости и развој функционалних и 
повољних хабајућих површина, као и  метода  одржавања, првенствено коришћењем 
локалних ресурса и хладних маса од рециклираног асфалта.  
Мрежа путева  је веома различита и неповољно се развијала. Потреба за оперативним  
планским средствима која користе податке о путевима (нарочито мерења бразди и 
уједначености) за димензионирање одржавања слојева, и која узимају у обзир потребу 
за различитим мерама, је због тога велика. Уовом делу рада циљ је био развијање 
допунских плансих средстава која: идентификују и локализују проблематичне деонице 
и димензионирају мере за одржавање. Дизајнирање мешавине обухвата процес од 
процене агрегата и везивног  средства до тестирања својстава материјала у 
лабораторији израде радног  рецепта. Добро изведено дизајнирање мешавние 
представља основу за успешан резултат на путу. Дизајнирање мешавине је неопходно 
за контролу квалитета производње и уградње материјала за путеве. Стога је неопходно 
одвојити довољно времена за овај посао. Оптимално дизајнирање мешавине би могло 
довести до тог да се мешање  и тестирање изводе више пута. Веће залагање у процесу 
дизајнирања мешавине даће већу сигурност у извођењу. У пројекту радило се с 
хладним асфалтом произведеним у постројењу, углавном са емулзијом, али и са 
пенастим битуменом. Циљ је био побољшање лабораторијских метода за процену 
хладног асфалта, и обезбеђивање великог поклапања између лабораторије и терена. 
 
Хладан рециклирани асфалт се најчешће користи на путевима са слабијим саобраћајем, 
у подручјима с великом удаљеношћу од стационарних постројења за топли асфалт, као 
и стационарних шљункара. 
 За обезбеђивање доброг квалитета хладног рециклираног асфалта који се производи 
морају се поставити следећи услови за агрегат: материјали се морају фракционисати 
помоћу два или три сортирања, како би се дошло до уједначене расподеле зрна у 
асфалтној маси, сортирана фина маса мора бити хомогена, будући да варијације у 
садржају ситног материјала дају различиту рефракцију (односи се на битуменску 
емулзију), крупно камење не сме имати превише наслаге, будући да то спречава добро 
приањање битумена и камена. При употреби емулзије он се ломи на наслагама, 
материјали не смеју садржати превише воде. У производњи хладним поступком обично 
нема могућности за смањење садржаја воде у агрегату.  
 
У пројекту је коришћена битуменска емулзија (60%) са базичним битуменом Б200. 
Произведена је густа емулзиона маса са различитим депозитима материјала за носећи и 
хабајући слој, нормалним садржајем битумена у носећем слоју од 4,5 % и за хабајући 
од 5,0 %.  
 



Постројење за мешање (cold mix) састојало се од три предозатора, три танка за 
емулзију, силоса за цемент и танка за воду. (Слика 1.) 
 

 
 

Слика 1: Cold mix plant 
 
У производњи хладног рециклираног асфалта на постројењима за мешање желели смо 
да постигнемо: хомогену масу без грудви ситног материјала и везива, масу с добрим 
приањањем агрегата и битумена и масу с добром могућношћу прераде. Приликом 
примене битуменске емулзије пожељна је маса која има добру превлаку, приања брзо и 
добро а истовремено је лако прерадљива и нема дренирање смеђе воде приликом 
разбијања. 
За постизање хомогене масе без грудви (агломерата) изведен је низ мера и подешавања 
на постројењу за мешање. Асфалтна површина произведна методом састоји се од 
рециклираног асфалта, битумена и ваздушних пора. Асфалт произведен хладном 
методом састоји се, поред тога, и од воде.  
 
У току пројекта постало је јасније да садржај воде у агрегату јесте одлучујући за 
добијање добрих својстава масе, и за избегавање отицања воде од разбијања. Све већи 
део контроле квалитета се одваја за контролу садржаја влаге у каменом материјалу. 
Ранија искуства показују да је тешко уградитии хладне емулзионе масе са стврднутим 
битуменом, уз задовољавајуће резултате. Узрок томе могу бити: маса која се превише 
тешко прерађује и тешка је за пролаз кроз машину за извливање, лепљење битумена на 
глачајућим плочама и сечивима за сабијање и хомогена маса  која даје неуједначено 
напајање а затим и неуједначеност у слоју. За постизање доброг резултата на путу, 



морају бити исуњени следећи услови: маса мора бити хомогена и имати добру 
могућност прераде, машина за наливање мора прелазити уједначеном и правилном 
брзином, мора постојати правилан и равномеран прилив масе током  постављања слоја, 
тачка извлачена треба да буде најнижа могућа, матица мора стајати на правилној 
висини, сечива за сабијање морају имати правилну брзину, брзина вибрација мора бити 
тачна се морају одржавати чистим од битумена.Хладне битуменске масе разликују се 
од топлог асфалта по том што у масама има воде и при наливању и при сабијању. То је 
битна разлика која чини хладан асфалт другачијим за прераду и сабијање од топлог 
асфалта.  
 
Код поступка хладног мешања врши се уобичајена подела улазног материјала на две 
или више гомиле (на пр. На два места сортирани грануллат и на трећем месту материјал 
од камена). На транспортног траци између дозатора на хладно и места производње 
врши се мешање коначне мешавине, путем континуираног дотока до мешалице, где се 
додају вода, емулзија и цемент. Поступак мешања одвија се у континуитету и 
мешалица је опремљена осовинама које ротирају у супротним правцима и имају на себи 
лопатице за мешање (масе) (потисна мешалица). Готова измешана маса са емулзијом 
смешта се затим у прихватни суд за лагеровање, на одређено место или директно на 
камиону. Поступак мешања може се разликовати од производног погона до 
производног погона и има неколико варијанти мешања емулзије, гранулата и каменог 
материјала у мешалици. Да би се од грубљег материјала постигао добар технички 
степен, заједно са везивним средствима, он се прво ставља у мешалицу. За мешавину 
масе долазе у обзир мешалице са покретном траком слободног пада. 
 
Асфалтни гранулат је назив мешаног или млевеног слоја асфалта. Зрно гранулата се 
састоји углавном од грудвица везивног материјала и каменог материјала (покривни 
слој) варирајуће дебљине, међутим може се догодити да се постави прво слој каменог 
материјала. Да би слој рециклираног асфалта добио поновно уједначеност, стара 
асфалтна маса мора да се уситни (издроби) и сортира. Маса за млевење може понекад 
бити подобна за мешање и није потребно да се уситњава. Површински слој не треба да 
буде најдебљи слој, нити да прелази 16 мм, а носећи (основни) слој не сме да буде 
дебљи од 22 мм. Када се гранулат дели у фракције, потребно га је поделити у два дела, 
у део фине гранулације и део крупније (грубље) гранулације. Одговарајуће гранулације 
у сортирању могу бити 0-8, 8-16 или 8-22 мм.  
  
Да би маса могла да се меша, а да би истовремено било олакшано руковање и паковање 
масе, додаје се вода. Вода се не додаје гранулату, нити у мешалицу. Ако гранулат од 
почетка садржи сувише велики проценат влажности (>5%), онда се вода не додаје 
после емулзије, јер већ садржи воду. Остали фактори који утичу на избор да ли треба 
додати воду или не, је квота (количина) емулзије и врста временских прилика. Код суве 
и топле климе (временских прилика) потребно је додати више воде, а код влажног 
времена вода се смањује. 
 
Да би маса добила најбоље особине за паковање, потребно је воду додати оптимално. 
Под појмом квота (количина) течности подразумева се количина емулзије + количина 
воде и гранулат. Паковање се одређује према различитим количинама течности или 
воде, и сходно тежини сабијене масе или Марсхалл паковање које наводи одговарајућу 
функцију и намену садржаја паковања. Врло градирано одређени материјал (млевен 
или уситњен гранулат) треба да имају садржај течности око 7% што је оптимално. 



Сарджај воде у маси утиче на влажност у слоју асфалта, додавање воде као и емулзије. 
Потребно је, ако се емулзија додаје у количини од 3%, да садржај (количина) воде 
укупно не пређе 4% у гранулату (вода која улази у састав гранулата + вода која се 
додаје гранулату). 
 
Умешавање каменог материјала врши се у циљу повећања стабилности материјала, ако 
гранулат садржи сувише висок проценат везивних средстава (>6%) или у циљу 
конзистентности масе и површинског полагања масе. Ако од самог почетка маса 
садржи сувише висок проценат материјала од камена (>20% природног материјала), тј. 
Неповезани материјал је доспео у масу приликом откопавања, треба избегавати 
умешавање већег каменог материјала (>8мм), посебно ако маса треба да се користи као 
површински / хабајући слој (асфалта). У супротном, може доћи до одвајања камења из 
асфалтне масе и оштећења асфалта на друму пре времена. 
 
Приликом хладног поступка рециклирања у фабрици (производном погону) умешавају 
се један или више типова везивних средстава у гранулат, а везивно средство нормално 
претставља битуменска емулзија, али такође и пенасти битумен се може користити. 
Више типова везивних средстава се појављују у употреби, али њихове емулзије су 
базиране на меком битумену, који се и најчешће користи. За рециклирање се користи 
већи број различитих емулзија: најчешће КС-60 – КС-67 (катјонска стабилна).Емулзије 
базиране на меком битумену користе се више за путеве, где се траже флексибилна 
својства (асфалтна), на пример на путевима са лошом носивошћу, неравним 
површинама, или где су зиме оштре и јаке. Емулзије базиране на тврђим везивним 
средствима користе се више за путеве са већим захтевима у погледу отпорности и 
стабилности. Ако се користе емулзије које садрже тврда везивна средства, онда је 
важно да маса не буде сувише тврда и тешка за руковање и о томе треба водити рачуна 
при избору везивних средстава. Проба узорака на мањој површини или лабораторијска 
проба узорака може бити полазни параметар за процену конзистентности масе. То је 
такође важно, како би производни погон функционисао и при раду са оваквим 
типовима асфалтних маса.  
 
Битумен или битуменска мешавина емулгирана у бурету са водом даје могућност 
руковања (обраде) масе на нижим температурама. Осим тога, битумен садржи 
емлулзију увек са водом као и са мањим количинама киселине, соли и разних 
емулгатора аминотипа. Битуменске емулзије могу се базирати на мекшим или тврдим 
типовима битумена. Удео битумена и емулзије за рециклирање асфалта креће се у 
границама од 60 до 67%.  
 
Површина пута (Слика 2.) једно време може бити мекана и осетљива на механичка 
дејства, специјално на ивицама друма, и на избаченим местима. На пример, механичко 
дејство које може проузроковати штете друму са оптерећења од стране потпорних 
стопица ( ногара ), радног возила као и обртни моменат тешког теретног возила. Ако се 
планирају радови  на подебљавању и изравнавању онда то треба урадити са истом 
асфалтном масом, предвиђеном за тај друм. Слој хладно рециклиране асфалтне масе за 
ту сврху може бити неодговарајући за захтеве путева/друмова са високим утицајем 
статичког механичког оптерећења или ударца. 
Слој асфалтне масе постепено временом постаје тврђи за неколико недеља или ако се 
полагање врши у јесен, пола године је потребно да површина очврсне колико је 
потребно (предвиђено). Густина саобраћаја и температуре су фактори који утичу на 



проток процеса отврдњавања површине асфалта. Сепарирајуће површине (рупе) и лоши 
састави/фугне  треба затворити (поравнати) на време и смањити штету. Ако се камење 
одваја из масе или се материјал хаба (расипа) још прве зиме, онда ће се он следеће 
године мање расипати или хабати, јер ће бити утабан кретањем возила по њему. Ако 
проблем и даље буде актуелан, потребно је површину поправити или поравнати што 
пре. Хладно умешане асфалтне масе треба поправљати прве године слојем од 2-4 мм 
(величина зависи од дебљине основног слоја асфалта), а када површински слој отврдне, 
смањује се појава пукотина и рупа на прихватљив ниво (неколико мм годишње). 
 

 
 

Слика 2: Пут од хладног рециклираног асфалта 
 
Да би покривни слојеви асфалта од хладно рециклиране асфалтне масе имали 
прихватљив квалитет и функцију, потребно је да гранулат буде погодан у одређеном 
степену, а исто тако и хладно рециклирана асфалтна маса треба да има за ову намену 
прихватљив састав (структуру). Умешавање нових везивних средстава је неопходно да 
би маса поново имала везивна својства, а понекад је потребно да се дода и камени 
материјал, да би се добило на лакшем руковању и раду са материјалом као и на 
стабилности. Степен зрнасте структуре гранулата и садржај воде имају важност за 
стабилност асфалтне масе, за хомогеност, степен лакоће у руковању и „паковању“ 
(полаганју) асфалтне масе. 
 
Подаци о садржају везивних средстава и о својствима старих везивних средстава су 
неопходне информације за одабир и утврђивање потребне количине и типа новог 
везивног средства које треба употребити. Пошто старији асфалтни слојеви могу имати 



врло различито, варирајуће порекло и састав, потребно је код већих волумена масе за 
саобраћај  утврдити захтеве који се односе на својства и карактеристике и који се траже 
приликом  пропорцирања (одређивања количина) старих рециклираних асфалтних 
маса. Својства могу бити важна за утврђивање модула тврдоће асфалтне масе, чврстине 
и отпорности, носивости, стабилности, конзистентности и трајности. Код узимања 
узорака за пробу приликом припреме пробних  узорака треба узети нешто већу 
количину, како би се добили релевантни упоредиви резултати. 
 
Када је контрола узорака готова, треба да се направи узорак масе према радној 
рецептури ( на основу обрађеног узорка). Пробно полаганје је најбољи начин да се 
утврди да ли маса одговара постављеним захтевима и да ли се може користити за 
полаганје на пут/фдрум. Према ранијим искуствима са хладно прављеним асфалтним 
масама, може после производње доћи до тога да су потребне неке корекције радне 
рецептуре. 
 
ПРОВЕРА УЗОРАКА СЕ ВРШИ ПРЕМА СЛЕДЕЋИМ ФАЗАМА: а) Узиманје узорака 
- Узорак се узима са друма или према документацији и описа производње (асфалта) од 
стране Уреда (министарства) за саобраћај ВВМБ 620:2000, б) Карактерологија 
резултата испитивања асфалта -  Садржај везивних средстава и кривуља гранулације на 
екстрахованом (узетом) узорку, Пенетрација, тачка мекоће (топљења) или вискозитета 
рециклираног везивног средства и Кривуља гранулације (сходно прозирности) и 
садржај влаге у гранулату. Контроле материјала престављају основу за утврђивање 
метода рециклирања и утврђивање типа везивног средства. Састав материјала и 
карактеристике везивног средства користе се као основа за утврђивање и одређивање 
погодних носача везивних средстава код  пропорцирања (мешања) као и одређивање 
потребне количине воде и количине камења који се умешавају у рециклажну асфалтну 
масу. в) Пропорционирање - Припрема (препарација) и очвршћивање пробног 
гранулата, Сарджај шупљина (празног простора) модул издржљивости на притисак или 
модул отпорности (тврдоће на притисак) и Осетљивост на воду (понекад отпорност на 
смрзавање, због воде у маси). Пропорционирање представља полазну основу за израду 
радне рецептуре. г) Контрола квалитета асфалтне масе - Садржај везивних средстава 
кривуља гранулације и садржај воде, Препарација (припрема) и отврдњавање пробног 
гранулата, Садржај празног простора (шупљина) стабилност, модул издржљивости на 
притисак или модул отпорности (тврдоће, на притисак) и Осетљивост на воду 
(смрзавање). 
 
Испитивање материјала тј. својства масе може обухватити следеће: садржај празног 
простора, отпорност на притисак на 10°С, модул тврдоће на 10°С (способност 
распоређивања, оптерећења и флексибилности), стабилност сходно Marshall или 
динамички тест на +25°С, осетљивост на воду, отпорност на смрзавање-топљење и 
осетљивост на со, конзистентност и степен покривности. 
 
Типови слојеви асфалта (носећи или хабајући слој) опредељују које методе треба 
одабрати. За хабајуће слојеве осетљивост на воду игра веома важну улогу као и 
отпорност на притисак, док за носеће слојеве, важну улогу има стабилност и модул 
отпорности. Имајући у виду различиту строгост третмана, на пр. пут се посипа сољу, 
налази се у екстремно влажном региону или је саобраћај изузетно густ и терет тежак, 
онда у рецептури важну улогу имају својства као што су отпорност и стабилност. 
Важно је да грануле (честице гранулата и камење) у асфалтној маси имају добар степен 



покривености (покривања подлоге) и да се маса може обрађивати. Постављање пробног 
узорка може бити неопходно, како би се преконтролисао у завршној фази степен 
покривања подлоге масом код одабране рецептуре. 
 
Контрола квалитета треба да обухвата делом захтеве у погледу количине везивног 
средства и количине воде у пробном узорку асфалтне масе, делом у погледу празног 
простора (у маси), модула отпорности и тврдоће, отпорности на притисак и 
осетљивости на воду, а који се контролишу на сабијеном узорку (гранулата/асфалтне 
масе), сходно доле наведеним параметрима. 
Пропоручује се контрола следећих својстава код покривног слоја рециклиране 
асфалтне масе: глаткоћа, стварање пукотина, одвајање комада каменова из масе и 
фрикција. Захтеви се могу поставити и у погледу релативно ново постављене површине 
(површина асфалта треба да је одлежала неко време) и/или након истека гарантног рока 
(1-3 године). За улице у градовима то може бити доста тешко измерити глаткоћу (равну 
површину) и дубину пукотина (напрслина) уз помоћ RST – мерног возила, због извора 
и повреда које више могу утицати на добијени резултат. Овде је важно да се прати 
колико је ново постављени слој асфалта осетљив на механичке повреде (утицаје), зато 
што је одмах након постављања асфалт неко време мек, па зато овај тип асфалтне масе 
треба избегавати да се ставља на нека одређена места. 
 
У пројекту је један од циљева био проналажење оних типова ваљака  који су 
најприкладнији за сабијање хладних маса и утврђивање тога који су параметри важни 
за постизање најбољег могућег резултата. Данас постоји низ типова ваљака за сабијање 
асфалта: статички ваљци, вибрациони ваљци, осцилацијски ваљци, ваљци с 
пнеуматицима и комбиновани ваљци. 
Избор типа ваљка зависи, пре свега, од: типа масе (емулзиони шљунак) и дебљине 
слоја. Поред типа ваљка, следећи фактори ће такође бити од значаја за резултат: 
садржај течности у маси (вода +битумен), тренутак ваљањ,  брзина ваљања и образац 
ваљања. 
 
Тестирања ваљања на хабајућим слојевима изведена су на различитим деоницама пута. 
Тестирања, ипак потврђују да: ваљак с пнеуматицима није много подесан за сабијање 
хладних емулзијских маса, вибрациони ваљак с високом фреквенцијом (ца.70Hz) и 
осцилацијски ваљак дају најбоље сабијање, тежак статички ваљак с великим пречником 
добоша даје приближно добро сабијање као и ваљак с високом фреквенцијом и 
осцилацијски ваљак, челични добош обложен гумом не производи боље дејство 
сабијања и три до четири прелаза вибрационим/осцилацијским ваљком дају 
задовољавајуће најбоље сабијање. Примена спецификација методе подразумева 
одређивање оптималног броја прелаза полазећи од тестирања ваљка, један прелаз су 
два разастирања. Оптимални број прелаза је у овом случају са 5. Резултати  показују да 
време за ваљање након изливања има значај за крајњу густину. Највећа густина 
(најмања шупљина) се постиже уколико се слој ваља непосредно након изливања.  
 
У економској процени хладних маса од рециклираног асфалта у односу на топле масе 
постоји велики број променљивих фактора који су одлучујући зато да ли су хладне 
масе конкурентне у односу на топле масе. Трошкови производње и изливања хладних и 
топлих маса ће, наравно, зависити од количине производње, али и од фактора као што 
су степен  конкуренције, слободни капацитети, избор стратегије извођача итд. 



Највећи број недостатака хладних маса може се елиминисати без повећања  трошкова 
добрим и дугорочним планирањем. Доле су наведене најважније  предности и 
недостаци у примени хладних маса у односу на топле масе. 
 
Предности у примени хладних маса од рециклираног асфалта у односу на топле масе: 
могу се користити једноставна постројења за која је потребно мало простора, а тиме се 
могу у већој мери користити локалне депоније. Ово може довести до смањења 
транспортних трошкова, мањег  оптерећења мреже путева и мањег загађења ваздуха 
због краћег  растојања за транспорт, загревање постројења за хладно мешање ће 
вероватно дати мање  загађење ваздуха од загревања постројења за топло мешање, у 
поређењу с мобилним постројењима за топло мешање могло би се у већој мери извести 
оптимално планирање одржавања, односно "права мера у правом тренутку" због мањих 
трошкова постављања, а тиме и могућности за мање производне количине.  
Предност рециклаже je свакако у коришћењу старог агрегата и старог битуменског 
везива, што је повољно и са еколошког и са економског аспекта. 
 
Недостаци у примени маса у односу на топле масе: захтева више времена за планирање 
и пропорционисање него код примене топлих маса, производни процес је 
компликованији, а могућности за појаву грешака су веће при примени хладних маса у 
односу на топле, али се разлика може минимализовати уз добро и дугорочно 
планирање, за возача моторног возила свеже изливене површине могу деловати као 
више неуједначене од топлијих, али измерена уједначеност показује да нема разлике у 
вредности уједначености. 
 
ЗАКЉУЧАК  
 
У примени хладних маса захтева се доста времена за планирање. При 
пропорционисању су тестирања кондиционирања показала да се треба држати 
стандардне процедуре, односно скадиштења у топлотним кабинетима на температури 
од 400 С 7 дана, уз наредних 8 циклуса замрзавања /отапања. Испитивања показују да 
осиромашене масе имају редукцију коефицијента расподеле оптерећења након циклуса 
замрзавања/отапања, док код већих садржаја битумена нема значајних разлика. Израђен 
је предлог методе за примену жиратора компактора за пропорционисање хладног 
асфалта. Ова опрема даје и густину модул смицаја као функцију броја ротација. 
Предлог тумачења је дат за могућност прераде, могућност сабијања и стабилност.  
 
Искуства из пројекта су показала да је отицање често проблем уколико садржај воде у 
агрегату није оптималан. То се стога мора узети у обзиром приликом 
пропорционисања. Код тестирања различитих типова лабораторијске опреме показало 
се да је ротацијски  компактор најподеснији за пробну обраду, кад треба размотрити 
могућност прераде масе. Тестирање исцрпљивања показује да низак садржај везивног 
средства (3,5%) даје знатно нижу силу исцрпљивања од већег садржаја везивног 
средства (4,5 %). У пројекту закључено је да треба бирати релативно  висок садржај 
везивног средства за повећање трајности, иако се услов коефицијента расподеле 
оптерећења испуњава код нижег садржаја везивног средства. 
 
Такође је важно раздвојити агрегат на 2-3 класификације, пре него што се помешају у 
постројењу за асфалт. При падавинама може бити потребе за покривањем камених 
материјала, док у периодима суше може постојати потреба за квашењем камених 



материјала, пре него што уђу у производњу. Важно је да камени материјали у сваком 
тренутку имају оптимални садржај воде због тога што одступање често доводи до 
дренаже.  
 
У производњи хладних маса од рециклираног асфалта морају се поставити посебни 
услови за производну опрему. Потребно је користити континуирано постројење са 
потребним дозаторима за агрегат, воду, емулзију и цемент. Најбоље је користити 
мешач дизајниран са посебно обликованим лопатицама и комором за мешање. 
Неопходно је пре производње издробити и сепарисати фракције. Дробилица мора бити 
одговарајућег типа као и сепаратор. Важно је произвести хомогену масу, за добијање 
уједначене и хомогене површине на путу. Поред тога, важно је да је брзина изливања 
равномерна, прилагођена приливу масе и крутог типа масе. Дошло се до тога да брзина 
изливања не треба да пређе 3-4,5 м/мин.  Сабијање хладних маса издваја се од сабијања 
топлих маса тиме што је у хладним масама присутна вода. То чини да се маса понаша 
другачије и добија другу структуру шупљина од топлих маса.  
 
Према искуствима које имамо данас, нема основе за тврдњу да би век трајања 
површина био краћи од топлих површина. Све површине су изливене на релативно 
мало саобраћајно оптерећеној мрежи путева, где хабање у виду бразди неће бити разлог 
за ново асфалтирање. 
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