
 
У општем случају, под агрегатом се подразумева материјал растресите структуре, 
формиран у виду скупа мање – више истоврсних честица, тј. материјал хомоген у 
смислу супстанце – изграђивача, који се састоји од међусобно невезаних зрна 
(гранула) одређене крупноће.  
У ужем смислу, пак, као агрегати се третирају сви зрнасти (инертни) материјали који 
заједно са одређеним везивним материјалима (креч, гипс, цемент, битумен, 
полимер) служе за добијање разних врста малтера и бетона (композита). 
Генерално посматрано, агрегат може да буде неорганског и органског порекла, 
природан или вештачки. 
 
 

 
Слика 1. Подела агрегата 

 
 
ПРИРОДНИ АГРЕГАТ 
 
Природно невезане стене 
 
Дробина је распаднути стенски материјал са зрнима различите крупноће, у коме су 
комади незаобљени и угласти (мало или нимало кретан). Настаје дробљењем стена 
на падинама (падинске дробине или сипари) и платоима. Најчешће је хомогеног 
састава, а крупноћа зрна преко 125 mm.  
Шљунак  је невезани седимент, углавном хетерогеног састава, мање – више 
заобљених зрна, крупноће 4 – 125 mm (крупнији заобљени комади – облуци или 
валутице). Добија се природним дробљењем и распадањем стена на ситније 
комаде, који се путем воде, ветра или глечера транспортују далеко од места 
настанка. При транспорту ови комади се услед удара и даље уситњавају, а услед 



трења све више заобљавају. Налази се у речним коритима или на спрудовима 
данашњих или некадашњих река (речни шљунак) и дуж обала данашњих или 
некадашњих мора или језера. Најчешће је кварцног или карбонатног састава.  
 
Експлоатација песка и шљунка се врши на посебно организованим 
налазиштима – шљункарама, које скоро редовно прате и сепарације – постројења 
за евентуално прање и просејавање – класификацију материјала по крупноћи зрна, 
тј. за поделу на фракције (прање и просејавање обавезно је при експлоатацији 
песка и шљунка за израду малтера и бетона).  
Експлоатација са спрудова изнад нивоа река врши се помоћу булдозера,  са 
спрудова испод нивоа воде – багерима кашикарима, грајферима, а код пловних 
токова помоћу пловних багера – ведричара.  
При вађењу брдског песка и шљунка мора се најпре скинути  површински слој 
хумуса и земље, па се даље вађење врши као на спруду изнад нивоа реке. 
Употреба природног шљунка и песка је многострука: за разна насипања, за израду 
саобраћајница (путева и железничких пруга), као материјал за справљање разних 
врста малтера и бетона. 
 

 
Слика 2. Сепарација песка и шљунка 



 
Слика 3. Просејавање песка 

 
 

 
Слика 4. Стандардни песак 

 
 
 
 



Дробљен и млевен камен 
 
Дробљен и млевен камен се добијају уситњавањем ломљеног камена, у првом реду 
обичног ломљеног камена, као и дробљењем и уситњавањем природно невезаних 
стена. У зависности од крупноће зрна, дели се на: 
 
 •  Дробљенац, производ дробљења и сепарисања, крупноће 4/125 mm 
 •  Дробљени песак (сепарисани дробљени агрегат), крупноће 0/4 mm 
 •  Камено брашно, најчешће од карбонатних стена, крупноће 0/0,09 mm  
 
За израду коловоза на путевима, застора на железничким пругама и др. користи се 
дробљен камен познат под општим називом туцаник, најчешће крупноће зрна 30/60 
mm, који се често производи и разврстан у две класе:  
 
 •  Груби туцаник, крупноће 50/70 mm, и 
 •  Фини туцаник, крупноће 15/50 mm   
 
Механичка својства дробљеног камена су врло значајна за његову практичну 
примену, па се техничким прописима за ова својства условљавају одређене 
минималне границе –на пример, за агрегат за бетон:  
 
 – fp ≥ 80 MPa (за бетон који ће бити изложен хабању – fp ≥ 160 MPa) 
 – kh ≤  35/50 cm2  

 
ВЕШТАЧКИ АГРЕГАТИ 
 
Отпадни материјали и индустријски нуспродукти  
 
Ложишна згура – остатак након сагоревања угља и кокса. Својства зависе од 
коришћеног угља и саме конструкције ложишта. Запреминска маса износи 600-1500 
кг/м3. Користи се за разна насипања, израду земљаних тениских терена, 
справљање шљако – бетона (непожељне примесе: несагореле честице, сумпорна 
једињења, печена зрна кречњака). 
 
Летећи (електрофилтерски) пепео настаје у термоелектранама сагоревањем 
угља, крупноћа честица се креће од 0.005 – 0.01 мм. Запреминска маса износи 500-
800 кг/м3. Користи се за израду различитих елемената за зидање, као додатак 
портланд цементима, или (уз додатак 20-25% воде на температури синтеровања) 
за производњу гранула за израду лаких бетона. 
 
Кристаласта згура високих пећи се добија спорим хлађењем растопљене згуре. 
То је порозан али релативно чврст материјал запреминске масе 500-1700 кг/м3 
(неуситњен материјал), тј. 750-800 кг/м3 (здробљен материјал). Користи се за 
различита насипања, као подлога приликом израде путева, за засторе код 
железница и за справљање малтера и бетона. 
 



 
 

Слика 5. Честице летећег пепела 
 
Гранулисана згура се добија наглим хлађењем згуре високих пећи њеним 
потапањем у воду, при чему настају крте и веома порозне грануле. Запреминска 
маса износи око 800 кг/м3. Најзначајнија примена је као агрегат за производњу лаких 
бетона и малтера и као додатак портланд цементу.  
 
Пенушава згура настаје наглим хлађењем растопљене згуре (каскадним 
изливањем) при чему услед дејства настале паре долази до повећавања запремине 
и добија се врло порозан материјал. Запреминска маса је мала: 300-500 кг/м3. 
Најзначајнија примена је у виду топлотне или звучне изолације. 
 
Специјално произведени агрегати за малтере и бетоне 
 
Експандирани перлит настаје печењем природног перлита (вулканског стакластог 
камена силикатног састава) или било ког другог камена из групе вулканског стакла. 
На температури од 700 – 1200 °C добија се врло порозан агрегат, експандирани 
перлит, у виду песка или шљунка. Све ове сировине имају хемијски везану 
кристалну воду која је узрок вишеструког (и до 20 пута) увећања запремине – 
експандирања. Запреминска маса је у опсегу 100-500 кг/м3 уз задовољавајуће 
чврстоће. Топлотна проводљивост је мала, λ=0.05-0.07 W/m°C, тако да се 
експандирани перлит највише користи као агрегат за лаке, термоизолационе и 
конструкцијско – термоизолационе бетоне и малтере. 
 

 
Слика 6. Експандирани перлит 



Експандирани вермикулит настаје жарењем у трајању 3-5 мин, на 800 – 1000 °C, 
дробљеног вермикулита (сложени алумосиликат магнезијума, настаје мењањем 
лискуна) са експанзијом од преко 20 пута. Запреминска маса је мала: 50-200 кг/м3. 
Висока термоизолациона својства одређују примену код израде термоизолационих 
малтера и бетона. 
 

           
Слика 7. Вермикулит 

 
 
Експандирана глина – керамзит се добија од хомогене глине, одређеног хемијског 
и минералошког састава – SiO2 (cca 65%), Al2O3 (око 20%), CaCO3 (<5-6%),оксиди 
Na, K, Fe. Сировина се суши, ситно меље, хомогенизује и меша са H2O. добијено 
тесто се пропушта кроз уснике разних пречника, сече се, и у посебном бубњу 
обликује у грануле. Грануле се пеку у ротационим пећима на Т=1100-1300 °С, услед 
чега се размекшавају и делимично топе (на површини), а услед деловања гасова 
експандирају. Резултат: грануле са тврдом стакластом опном од растопљене масе 
на површини, док унутрашњост гранула  сачињава порозна маса мање чврстоће. 
Грануле се затим фракционишу и служе као вештачки агрегат за израду квалитетног 
лакоагрегатног бетона. 
 
 

 
Слика 8. Грануле експандиране глине 

 



ГРАНУЛОМЕТРИЈСКИ САСТАВ АГРЕГАТА 
 
 
Агрегат се састоји од зрна различите величине што утиче како на својства самог 
агрегата тако и на својства малтера и бетона. Како би се утврдила потпуно 
произвољна крупноћа зрна агрегата, врши се просејавање и подела агрегата на 
фракције. Једна фракција је дефинисана одређеним интервалом крупноће, тј. 
горњом и доњом границом крупноће зрна. Процентуално учешће појединих 
фракција у укупној маси агрегата се дефинише као гранулометријски састав. 
Просејавање агрегата се врши кроз низ унапред усвојених сита са различитим 
величинама отвора (слика 9), при чему се полази од сита отвора 0.063 цм, а свако 
следеће је два пута крупније. Користећи овај однос, отвори сита се на апсцису 
гранулометријске криве наносе у логаритамској размери, усвајајући да је log2=const 
(обично 2цм). То практично значи да је размак између свака два отвора сита на оси 
једнак. 
 
 

 
Слика 9. Величина отвора сита 

 
 

 
Слика 10. Фракције агрегата 



Приликом просејавања материјал се сипа на гарнитуру сита (величина отвора се 
смањује наниже) и излаже потресима. Након тога се утврђују масе агрегата које су 
се задржале на појединим ситима (делимични остатак на ситу). Кумулативни 
остатак на неком ситу представља збир маса агрегата на посматраном и свим 
ситима крупнијим од посматраног сита. На бази ове вредности се рачуна 
процентуална величина овог остатка у односу на укупну масу просејаваног агрегата. 
Проценат пролаза кроз посматрано сито (проценат зрна агрегата који су ситнија од 
посматраног сита) се добија као разлика: 100 – О%, где је О кумулативни остатак. 
На ординату гранулометријске криве се наносе проценти пролаза аграгата за свако 
сито (слика 11). 
 

 
Слика 11. Гранулометријска крива агрегата 

 


