
Бетон је вештачки камени материјал који се добија очвршћавањем мешавине неког 
везивног материјала и агрегата. За разлику од малтера, у случају бетона нема 
ограничења у смислу величине зрна агрегата.  У зависности од коришћеног везива, 
бетон може бити: цемент бетон, асфалт бетон (везиво је битумен), полимерима 
модификован бетон (цемент и 20-30% полимера) и полимерни бетон (полимер). 
Употребљава се и природни и вештачки агрегат – шљунак и песак, дробљен камен, 
згура. Према запреминској тежини, бетони могу бити: 
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КРАТАК ИСТОРИЈАТ БЕТОНА 

 

✓ Египћани су око 3000 година пре нове ере користили гипсани и кречни 
малтер за градњу пирамида. У исто време су Кинези користили 
материјале са одређеним везивним својствима за изградњу Кинеског 
зида. Око 300 година пре нове ере Асирци и Вавилонци су користили 
природан битумен приликом зидања каменом и опекама. У Римском 
царству је бетон прављен од кречног малтера, пуцоланске прашине и 
агрегата – Виа Апиа (Via Apia), Колосеум (Colosseum), Пантеон 
(Pantheon) - слика 1. 

✓ 1793. британски инжењер Џон Смитон (John Smeaton) је открио да се 
печењем кречњака са одређеним процентом глине добија креч који може 
да очврсне и у води – хидраулички креч.  

✓ 1824. Џозеф Еспдин (Joseph Aspdin) је изумео први цемент.  

✓ 1889. је саграђен први мост од армираног бетона – Алворд Лејк Бриџ 
(Alvord Lake Bridge), 19.52 m у Голден Гејт Парку (Golden Gate Park) у Сан 
Франциску (слика 2). 

✓ 1903. је саграђено прво високо бетонско здање - Ингалс Билдинг (Ingalls 
Building) у Синсинатију, Охајо. 

✓ 1936. – прва велика бетонска брана Хувер Дам (Hoover Dam) у Америци, 
у функцији и данас (слика 3). 

✓ 2009. – Бурџ Калифа (Burj Khalifa), Дубаи (828 m), светски рекордер у 
висини (слика 4). 



                                          
Слика 1. Виа Апиа, Колосеум 

 

 
Слика 2. Алворд Лејк Бриџ 

 
 

                         
                       Слика 3. Хувер Дам                                                    Слика 4. Бурџ Калифа 
 



МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ БЕТОНА 
 
Агрегат у бетону заузима 70-80% укупне масе бетона и утиче на његова својства, 
тако да се квалитету агрегата придаје велики значај. 
За справљање бетона се користе обе врсте природног агрегата – и речни и 
дробљени агрегат. Речни агрегат има заобљено зрно што повољно утиче на 
обрадљивост и уградљивост бетонске мешавине. Оштроивични облик зрна 
дробљеног агрегата омогућава укљештење суседних зрна што доприноси 
повећању чврстоће бетона при притиску. Агрегат је сепарисан – одвојен по 
величини зрна у фракције. Прву фракцију чине зрна агрегата пречника 0 – 4 mm 
ситан агрегат), другу од 4 – 8 mm, трећу од 8-16 mm и четврту од 16 – 31.5 mm. 
Може се употреби сваки агрегат који својим минералошко – петрографским 
саставом и присуством појединих компонената неће штетно утицати на својства 
бетона. На пример, аморфни силицијум у крупном агрегату може да изазове 
алкално-силикатну реакцију у бетону која доводи до појаве прслина и бетону. 
Такође, агрегат не сме да садржи потенцијалне изазиваче корозије арматуре, нити 
органска једињења која спречавају хидратацију цемента. Упијање воде код агрегата 
је ограничено на 1.5%. Чврстоћа камена од кога се добија агрегат мора да износи 
најмање 80 МPa. У крупном агрегату не сме да буде присутно више од 3% лако 
дробљивих и слабих зрна, док грудви глине у ситном агрегату сме да буде највише 
0.5%, а у крупном највише 0.25%. За примену у путарству постављају се одређени 
захтеви у односу на хабање и дробљивост зрна. Уколико ће бетон бити изложен 
дејству мраза, отпорност на дејство мраза агрегата мора да буде доказана 
експерименталним путем. 
Избор гранулометријског састава агрегата је најважнији фактор у области 
технологије бетона. Од њега зависи постизање захтеваних својстава бетона у 
смислу квалитета као и начина уграђивања и транспорта. При изради 
гранулометријског састава агрегата за справљање бетона користе се континуалне 
гранулометријске композиције. Већим учешћем најкрупније фракције, смањује се 
потребна количина цемента за справљање бетона, очврсли бетон ће имати већу 
чврстоћу при притиску, али опада уградљивост и обрадљивост свеже бетонске 
мешавине.  
Бетон се најчешће пројектује као трофракцијски или четворофракцијски, што зависи 
од густине арматуре у елементу као и од пумпе која се користи за уграђивање 
бетона. За одређивање оптималног гранулометријског састава користе се одређене 

референтне гранулометријске криве. Фулер је предложио криву облика: 𝑌 = 100√
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𝐷
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Швајцарски институт за испитивање материјала EMPA је предложио криву: 𝑌 =
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) – слика 5, где је d отвор сита, а D номинално највеће зрно у агрегату 

(одговара горњој граници фракције). 



 
Слика 5. Фулер и ЕМPА крива за D=16 и D=31.5 mm 

 

Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон предвиђа 
употребу кривих према немачком стандарду ДИН 1048, које су препоручене и од 
стране Европског комитета за бетон. Криве се односе на агрегате са максимални 
зрнима пречника 8, 16, 31.5 и 63 мм. Поред кривих које одговарају континуалним 
гранулометријским композицијама, ови дијаграми садрже и криве које се односе на 
дисконтинуалне гранулометријске композиције агрегата (нека од фракција се не 
користи) – слика 6. 

 
Слика 6. Референтна гранулометријска крива према Правилнику за бетон и армирани 

бетон за D = 31.5 mm 



На приказаном дијаграму, подручје 3 одговара повољном гранулометријском 
саставу агрегата, подручје 4 одговара прихватљивом гранулометријском саставу. 
Агрегати са гранулометријски кривама у подручју 5 захтевају повећану количину 
воде, а агрегати са кривама у подручју 1 и 2 дају недовољно уградљиве бетоне који 
се могу употребити уз претходна испитивања.  
Ове криве су оријентационе, а потврђују се или коригују претходним пробама у 
лабораторији. 
 
Цемент учествује са 10-20% у укупној маси бетона и знатно утиче на својства 
свежег и очврслог бетона. Избор цемента се врши на основу класе цемента, 
промене чврстоће у току времена, топлоте хидратације и хемијске отпорности.  
За бетонске мешавине са већим чврстоћама при притиску користе се цементи 
виших класа и обрнуто. Цементи ниске топлоте хидратације се користе код 
масивних зидова, брана – да би се спречила појава пукотина и прслина. У 
случајевима када ће бетон бити изложен деловању агресивне средине примењују 
се цементи са већим процентом додатака згуре или пуцолана, металуршки или 
пуцолански цементи, алуминатни цемент, као и специјални цементи са високом 
отпорношћу на деловање одређених хемијских утицаја – сулфатноотпорни 
портланд цемент, суперсулфатни цемент, итд. 
За објекте у морској води примењују се металуршки, пуцолански и алуминатни 
цементи.  
Својства очврслог цемента и његова трајност зависе од количине цемента. 
Правилником су дефинисане следеће минималне количине цемента: 

 Конструкције од армираног бетона – 250 kg/m3 
 Конструкције изложене атмосферилијама – 300 kg/m3 
 Бетон изложен деловању агресивне средине – 350 kg/m3 

 
На количину цемента за справљање бетона утичу: захтевана својства бетона, 
услови експлоатације конструкције, величина најкрупнијег зрна агрегата (крупнији 
састав – мања количина цемента), средства за транспорт и уграђивање бетона, 
температура средине приликом уграђивања и у периоду неге бетона (при нижим 
температурама количина цемента се повећава и обрнуто). Уобичајене количине 
цемента по 1 m3 свежег бетона се крећу од 300 – 400 kg. 
 
Вода за справљање бетона не сме да садржи састојке који негативно утичу на 
процес хидратације цемента и узрокују корозију арматуре. Мора да има следећа 
својства: 

 pH вредност у границама од 4.5 – 9.5 
 садржај сулфатних јона < 2700 mg/l  
 количина хлоридних јона до 300 mg/l 
 индекс органских састојака до 200 mg/l 
 количина растворених соли не већа од 5000 mg/l 

Морска вода се може употребити за справљање бетона за неармиране конструкције 
осим када се користи алуминатни цемент. Могућа је појава белих мрља, тј. 



таложење растворених соли на површини бетона. Морска вода се не сме 
употребљавати за бетоне са арматуром. 
 
Адитиви су супстанце које својим физичким, хемијским или комбинованим 
деловањем утичу на одређена својства свежег и/или очврслог бетона. Дозирање 
адитива је обично око 5% масе цемента, и додају се при справљању бетонске 
мешавине. Могу бити у течном или прашкастом стању. Најчешће коришћени 
адитиви су: 
Пластификатори који побољшавају уградљивост и обрадљивост бетонских смеша 
- представљају регулаторе реолошких својстава свежег бетона. Смањују трење 
унутар масе свежег бетона: бентонит, електрофилтерски пепео, пуцолани. У новије 
време све више улазе у примену тзв. суперпластификатори, па и 
хиперпластификатори, који омогућавају још значајније смањење количине воде у 
свежем бетону. Смањење воде може да износи и преко 30%. Пластификатори који 
припадају категорији ‘’површински активних’’ супстанци обухватају зрна цемента 
стварајући опне (масне киселине, нафтеинске киселине).  
Аеранти (увлачивачи ваздуха) су адитиви путем којих се у структури бетона 
формирају мехурићи (глобуле) ваздуха реда величине 0.01-0.3 мм. Ови мехурићи 
су равномерно распоређени унутар масе бетона и таква структура условљава 
повећање отпорности на дејство мраза. Мехурићима се прекида мрежа капилара у 
цементном камену чиме се смањује капиларно упијање воде и обезбеђује простор 
за несметано ширење леда. То су смоласта органска једињења. 
Заптивачи исто као и аеранти, могу се сматрати за адитиве регулаторе структуре 
бетона. Након њихове реакције са клинкер минералима добијају се продукти који 
заптивају капиларне поре у цементном камену. На тај начин повећава се степен 
водонепропустљивости очврслог бетона.То су најчешће масне киселине. 
Акцелератори су најчешће једињења хлорида, при чему је најпознатији и најчешће 
употребљаван акцелератор калцијум хлорид. Он не утиче битно на везивање 
цемента, али у значајној мери убрзава процес очвршћавања, тако да се 
акцелератори користе при хладном времену.  
Ретардери делују на тај начин што око зрна цемента стварају опне које спречавају 
брзо одвијање хемијских процеса на релацији цемент-вода. Најпознатији ретардер 
је садра, затим оксиди цинка и олова.  
Инхибитори корозије се користе како би умањили корозију челика (арматуре) у 
бетону.  
Антифризи су средства против смрзавања свежег бетона (воде), делују тако што 
снижавају тачку смрзавања воде. Њиховом употребом омогућава се извођење 
бетонирања и на температурама нижим од 0°C. Штетно делују на арматуру. 
 
СПРАВЉАЊЕ БЕТОНА 
 
У савременом грађевинарству справљање бетонске мешавине врши се искључиво 
машинским путем, при чему се овај поступак своди на мешање и дозирање 
компонентних материјала у циљу добијања хомогене масе. Ова операција се 
изводи у специјално организованим грађевинским пунктовима при градилишту или 
у посебним фабрикама бетона (слика 7), које су у стању да снабдеју и више од 



једног градилишта бетоном. Одвојено мешање смесе (Separate paste mixing) је 
показало да мешање цемента и воде у пасту пре додавања агрегата повећава 
чврстоћу бетона на притисак. Паста би трабало да се меша при великим брзинама 
у посебним миксерима, а потом сједини са агрегатом и остатком воде, у класичним 
миксерима. 
Мешањем портланд цемента са водом добија се цементна паста - која временом 
почиње да мења агрегатно стање и да прелази у чврсту супстанцу. Као време 
везивања цемента обично се дефинише временски период од момента мешања 
цемента и воде па до тренутка када цементна паста изгуби својство пластичности. 
Док се везивање цемента завршава релативно брзо, процес очвршћавања траје 
неколико месеци до неколико година. Тај процес није равномеран, у почетку је врло 
интезиван, а касије успорава и асимптотски тежи одређеној граничној вредности. 
 

 
Слика 7. Фабрика бетона 

 
СВОЈСТВА СВЕЖЕГ БЕТОНА 
 
Свеж бетон је вишекомпонентни систем унутар којег су присутне компоненте у сва 
три агрегатна стања. У чврстом – фино дисперговане честице цемента, евентуално 
честице самлевеног додатка - каменог брашна, силикатне прашине и одређена 
количина најситнијих честица које потичу из агрегата. У чврстом агрегатном стању 
су и знатно већа зрна ситног и крупног агрегата. Вода и адитиви у течном стању 
чине течну фазу у свежем бетону. Присутна је и гасовита фаза у облику мехурића 
ваздуха увученог у току мешања – до 2% или употребом аераната – више од 2%. 
Свеж бетон се одликује релативно малом еластичношћу уз истовремену 
способност пластичног обликовања при дејству често малих спољашњих сила. Ово 
својство је познато под називом тиксотропија. 
Тиксотропија је појава променљивости параметара вискозности у функцији 
мировања, односно кретања честица. Захваљујући овој особини бетон се лакше 
уграђује применом механичких средстава као што су первибратори, при чијем се 
дејству на бетон мења његова вискозност и постаје "течнији", а престанком дејства 
враћа се првобитни вискозитет. Развојем технологије бетона, данас се могу 
направити бетонске мешавине такве покретљивости да и без вибрирања попуне 
све делове унутар оплате – тзв. самоуграђујући бетони.  



Својства свежег бетона се током кратког времена (мерено сатима) стално мењају у 
смислу смањења флуидности и повећавања вискозности, што је узроковано 
физичко-хемијским процесима на релацији цемент – вода или цемент – вода – 
адитив. 
Технолошка својства свежег бетона су: хомогеност, уградљивост, повезаност 
(кохезивност), стабилност (сегрегација и издвајање воде), транспортабилност, 
пумпабилност, обрадљивост, конзистенција. 
Под конзистенцијом се подразумева скуп свих особина свежег бетона које се 
исказују путем показатеља покретљивости и крутости мешавине. У вези са овако 
схваћеним појмом конзистенције, у пракси се најчешће говори о: 

 крутој  
 слабо пластичној  
 пластичној и 
 течној конзистенцији свежег бетона. 

Испитивање конзистенције се врши методама слегања (Абрамсов конус), методама 
распростирања и методама збијања. 


