
Угљоводонична везива су сложене смеше угљоводоника и њихових деривата 
расторних у угљендисулфиду. Њихова употреба у грађевинарству се заснива на 
особини да загревањем до одређене температуре прелазе у викозно-течно стање 
у коме се мешају са агрегатом и уграђују у објекат. Хлађењем поново очврсну 
повезујући агрегат у материјал чије карактеристике зависе од температуре, састава 
и количине угљоводоничног везива као и од врсте и количине агрегата. 
Користе се за израду асфалта, за хидроизолацију и заштиту објеката од корозије. 
Према пореклу и саставу, угљоводонична везива могу бити битумени и катрани. 
Битумени се добијају дестилацијом сирове нафте или рафинирањем природног 
асфалта. Катрани се добијају сувом дестилацијом угља или дрвета. 

САСТАВ, СТРУКТУРА И ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УГЉОВОДОНИЧНИХ 
ВЕЗИВА 

Једињења која улазе у састав угљоводоничних везива осим угљеника и водоника, 
садрже још и азот, кисеоник и сумпор. Међусобно се разликују по хемијском саставу, 
структури и величини молекула. Према величини молекула (молекулској маси) могу 
бити: асфалтени, молекулске масе веће од 10000; малтенске смоле, молекулске 
масе од 1000 до 10000 и малтенска уља, молекулске масе мање од 1000. Што је у 
неком катрану или битумену већи садржај асфалтена и мањи садржај малтенских 
уља он ће бити тврђи на обичној температури и размекшаваће се на вишој 
температури и обрнуто. За особине везива је битно и да ли су угљоводоници 
циклични или ациклични, засићени или незасићени, да ли садрже веће или мање 
количине једињења са кисеоником, азотом и сумпором. Због тога, два битумена са 
истим постотком асфалтена и малтена могу имати различите реолошке особине 
ако се разликују у хемијском саставу угљоводоника и њихових деривата.  

Због своје аморфне структуре, битумен и катран се зависно од температуре, могу 
налазити у вискозно-течном, пласто-еластичном и у чврстом стању. Кристални 
материјали не могу бити у пласто-еластичном стању и у тачки топљења нагло 
мењају механичке и физичке карактеристике прелазећи директно из чврстог у течно 
стање или обрнуто. Битумен и катран немају тачку топљења већ са променом 
температуре мењају своје реолошке и физичке карактеристике, при чему постоје 
две температурне области у којима су те промене најинтензивније, тј. долази до 
промене стања. Температурна област у којој угљоводонична везива прелазе из 
кртог у пласто-еластично стање назива се тачка лома - Тл , а температурна област 
област прелаза из пласто-еластичног у вискозно-течно стање тачком 
омекшавања, То. Ако неки битумен има Тл = -10°С, а То = +50°С, то значи да ће на 
температурама нижим од - 10°С бити у чврстом и кртом стању, на температурама 
између -10°С и +50°С биће пласто-еластичан, а изнад +50°С биће вискозно-течан. 
За потребе грађевинарства је најпогодније да угљоводонично везиво буде у пласто-
еластичном стању, тако да је пожељно да има што нижу тачку лома и што вишу 
тачку размекшавања. Поред наведених, реолошке особине које су од значаја за 
квалитет везива су и пенетрација, растегљивост и температурна осетљивост.  



Пенетрација је мерило тврдоће угловодоничног везива и представња дубину 
продора игле одређене масе и димензија уу везиво на собној тмператури. Изражава 
се у десетинама милиметра. Ако игла продре 10 мм, пенетрација је 100.  
Растегљивост – дуктилитет се одређује при избору везива за одређену намену. 
Температурна осетљивост подразумева подложност битумена и катрана да 
мењају своје реолошке особине ако су дужи временски период (5-6 сати) изложени 
повишеној температури (око 160°С). Важно је да су те промене што мање, нарочито 
када се битумен и катран користе тзв. топлом обрадом. 

Осим реолошких, од значаја су и физичке особине попут адхезије, термотехничких, 
електротехничких или пак, хидроизолационих особина. 
Адхезија (прионљивост) везива према каменом агрегату, бетону и другим 
материјалима се остварује преко активних група молекла угљоводоника које су 
претежно киселог карактера, због чега ова везива имају већу адхезију према 
кречном и доломитном, а мању према силикатном агрегату. Од адхезије зависи 
јачина везе асфалта или премаза за подлогу и међусобно повезивање агрегата у 
асфалту. Присуство воде на површини или у порама каменог агрегата знатно слаби 
везу са везивом. 
Топлотна и електропроводљивост битумена и катрана је слаба и они се могу 
сматрати добрим изолаторима. Слабо су водопропусни, добро упијају разне 
вибрације тако да су добри материјали за хидро или звучну изолацију. 

Угљоводонична везива су на обичној температури отпорна према дејству воде, 
кисеоника, разних соли и већине киселина. Нису отпорни према азотној и 
концентрованој сумпорној киселини са којима хемијски реагују. Угљоводоници су 
отпорни према концентровсним растворима база, али не и према разблаженим, 
због тога што настају емулзије. Неотпорни су и према мастима и органским 
растварачима који их размекшавају и делимично растварају.  

Попут других макромолекуларних једињења, и угљоводонична везива су подложна 
старењу. Старење је последица оксидације угљоводоника и то првенствено 
незасићених, због чега је катран подложнији старењу. Старење се огледа у 
повећању тврдоће и кртости битумена и катрана и изазива њихово пуцање и лом. 
Овај процес се знатно убрзава директним деловањем сунчеве светлости и 
повишеним температурама. Брзина старења битумена зависи и од састава: 
битумени са већим садржајем асфалтена су отпорнији.  

БИТУМЕН И ПРОИЗВОДИ ОД БИТУМЕНА 

 

Слика 1. Битумен 

Битумени (слика 1) који се користе у грађевинарству се добијају прерадом сирових 
битумена из приридних лежишта или остатка при дестилацији нафте. Природни 



битумени се налазе у облику резервоара помешани са нешто органских примеса 
или се налазе у стенским материјалима. Главни извор за добијање битумена је 
сирови битумен, који остаје након издвајања бензина и разних уља из нафте. Такав 
битумен је сувише мекан на обичним температурама и мора се подвргнути преради. 
Прерада се састоји у уклањању угљоводоника мање молекуларне масе који лакше 
испаравају, а улазе у састав малтенских уља. Овако добијени битумен представља 
основу за израду асфалта и коловоза. Уколико је потребан битумен веће тврдоће, 
потребно је повећати количину високомолекуларних угљоводоника. То се може 
урадити даљим смањивањем угљоводоника мање молекулске масе, али при 
делимичном вакуму, да би се могло обавити при нижим температурама. Тако се 
добија вакум-дестилирани или високовакумски битумен. Други начин се заснива на 
спајању два мања молекула угљоводоника преко атома кисеоника у један, већи 
молекул. Поступак оксидације се изводи удувавањем ваздуха у дестилирани 
битумен, загрејан на око 250°С, при чему настају оксидирани или дувани битумени. 
Тврди битумени су пласто-еластични у широкој температурној области и имају већу 
отпорност на разна агресивна дејства тако да се користе за израду 
хидроизолационих и заштитних премаза.  

Највећу примену битумен има за израду асфалта за коловозе и као такав се користи 
у три облика: обични битумен за коловозе (за топлу обраду), разређени битумен за 
коловозе и битуменске емулзије. 

Обични битумен за коловозе се добија прерадом нафте и њених деривата. Према 
пенетрацији се дели на седам врста: BIT-200, BIT-130, BIT-90, BIT-60, BIT-45, BIT-
25 и BIT-15. Битумен је тврђи што му је пенетрација мања. Користи се израду 
асфалта, хидроизолације или премаза за заштиту материјала од корозије. Могу се 
користити само загрејани на 100-200°С да би им се вискозитет смањио у довољној 

мери за лако мешање са агрегатом и лаку уградњу. 

Разређени битумен за коловозе (RB) је битумен чија је вискозност привремено 
смањена додатком разређивача који после уграђивања делимично испаре. 
Најчешће су то уља катранског порекла, нафтни деривати или њихове мешавине. 
Производи се пет типова разређеног битумена са следећим ознакама: RB 0/1 – врло 
течан, RB 5/10 - течан, RB 30/50 - полувискозан, RB 100/170 – вискозан, и  RB 
200/300 – врло вискозан. Бројке означавају најкраће и најдуже време истицања 
количине од 50 мл разређеног битумена из вискозиметра изражено у секундама. 
Разређени битумени се могу користити без загревања или слабо загрејани (на око 
70°С). Асфалт направљен са разређеним битуменом се може одмах уградити или 
ускладиштити пре уградње неколико дана, односно може се транспортовати и на 
већа растојања. Разређени битумени имају ниже тачке запаљивости (40-120°С) те 
са њима треба поступати као са лако запаљивим материјалима. Везивање и 
очвршћавање разређених битумена настаје по испаравању додатих уља. Физичке 
и хемијске особине очвслог везива су исте као особине битумена који је употребљен 
за израду разређеног битумена. Користе се за израду асфалта, за импрегнацију и 
стабилизацију тла, и сл. Предност им је примена без загревања, а недостатак 
чињеница да при очвршћавању загађују атмосферу испареним разређивачима, као 
и њихова запаљивост. 



Битуменске емулзије за путеве се израђују емулгирањем битумена за коловозе 
или разређеног битумена у води у којој се налази емулгатор. Емулгирање се састоји 
у обради наведене мешавине у колоидном млину до величине глобула од 1-5 μм. 
Стабилност емулзије зависи од типа и количине емулгатора и од степена 
дисперзије битумена. При додиру са подлогом или агрегатом, све емулзије се 
раздвајају на водену и битуменску фазу на чему се и заснива везивање и 
очвршћавање битумена након испаравања воде. Предности битуменских емулзија 
су што се могу користити без загревања, нису запаљиве и могу се наносити и на 
влажну подлогу. Недостатак им је отежана адхезија за агрегат због присуства воде, 
што се отклања употребом адитива. 

Производи на бази битумена 

За потребе хидроизолације и заштите грађевинских конструкција од корозије, 
израђују се премази на бази битумена, катрана или њихових смеша са разним 
врстама синтетичких полимера који се додају битумену ради повећања адхезије за 
подлогу и побољшања реолошких особина. Израђују се и разне врсте изолационих 
трака наношењем битумена или катрана на подлоге од папира, тканине, алуфолије, 
слика 2. 

 

Слика 2. Наношење хидроизолације 

 

КАТРАНИ 

Катранска везива се добијају дестилацијом сировог катрана добијеног од каменог 
или мрког угља. Од услова и трајања дестилације зависе количине разних уља и 
катранске смоле у катранском везиву, а од тога зависе његове карактеристике. 
Катранско везиво ће имати утолико већу тврдоћу и вишу тачку размекшавања што 
је више лаких и средњих уља дестилацијом одстрањено.  

У грађевинарству се катранска везива користе за израду асфалта за коловозе 
(слика 3), за хидроизолационе премазе, импрегнирање дрвета, израду заштитних 
премаза, итд. Може се користити и у смеши са битуменом која је стабилна само под 
условом да катрана буде мање од 20% или више од 80%. 

Катран за коловозе је катран каменог или мрког угља који се добија нарочитом 
прерадом сировог катрана. Према вискозности на 30°С дели се у шест врста са 

следећим скраћеним ознакама: К 10/17, К 20/35, К 40/70, К 80/125, К 140/240 и К 



250/500. Бројеви поред К означавају најкраће и најдуже време истицања из 
вискозиметра (50 мл кроз отвор од 10 мм). 

Хладни катран за коловозе садржи уља за разређивање који му привремено 
снижавају вискозност. Ова уља после уграђивања коловозног застора испаре или 
оксидишу. Користе се катранска уља, нафтни деривати или смеше једних и других. 
Хладни катрани се користе без загревања, а асфалтне мешавине се могу 
складиштити. Попут битумена, хладни каграни су лако запаљиви о чему посебно 
треба водити рачуна. 

 

 

Слика 3. Асфалтирање коловоза 

 

 

 

 


