
Природни камен је традиционалан грађевински материјал који се данас, као и у 
прошлости, најчешће користи на два основна начина: 
 

1. У виду већих или мањих комада различитог степена обраде, намењених за 
зидање, облагање зидова, поплочавање, израду коловоза (камена калдрма, 
коцка) 

2. У облику природно или вештачки уситњеног материјала растресите 
структуре – агрегата (гранулата), који се примењује за разне врсте насипања, 
за израду застора на железничким пругама, за израду коловозних 
конструкција на путевима, улицама и аеродромима и као агрегат за 
справљање различитих врста бетона. 

 
СТЕНЕ ОД КОЈИХ СЕ ДОБИЈА ГРАЂЕВИНСКИ КАМЕН 

Физичка, физичко – механичка и остала својства грађевинског камена углавном 
одговарају својствима стенске масе од које је тај камен добијен, при чему 
одлучујући утицај на ова својства имају минералошки састав стене и услови њеног 
формирања. Под појмом стене у општем случају подразумева се природни 
минерални материјал одређеног састава, структуре и текстуре, који су производ 
различитих геолошких процеса. Све стене сачињене су од одређених минерала. 
Највећи број минерала је у чврстом агрегатном стању и има кристалну структуру. У 
природи има преко 2000 минерала, али са аспекта грађевинарства значајан је само 
један мањи број, који је највише заступљен у стенама од којих се добија грађевински 
камен. Једно од најбитнијих својстава минерала, а то значи и камених материјала, 
је тврдоћа, која се дефинише путем Мосове скале.  
 

 
Слика 1. Мосова скала тврдоће материјала 



Структура стене 

 

Под структуром стене подразумева се облик, величина и начин везивања њених 
минералних састојака – минералних зрна. Најчешће се разматра независно од 
начина настанка стене. 
 
Структура стене може бити: 
 

1. Кристаласта 
 
Крупнозрнаста, зрна величине 1-5 мм 
Средњезрнаста, зрна величине око 1 мм 
Ситнозрнаста, зрна мања од 1 мм 
Афанитска, зрна се уочавају само лупом 
Микрокристаласта, кристали се не виде ни под лупом 
 

2. Стакласта - компактна, стакласта (аморфна) маса  
 

3. Порфирска - у компактну стакласту или микрокристаласту масу убачена крупнија 
зрна (фенокристали) 
 

4. Кластична - стена цементована из комада. 
 

Текстура стене 
 
Дефинише се на бази релативне величине, размештаја и међусобног распореда 
минерала, као и на основу евентуалног присуства пора и микропрслина у стенској 
маси. За разлику од структуре, текстура битно зависи од генетског типа стене.  
Текстура стена може да буде: 
 
 - Масивна            - Тракаста (пругаста) 
 - Паралелна                     -  Мехураста 
 - Флуидална                     -  Бречаста (мрежаста) 
 - Шкриљаста          -  Мандоласта. 

  
 

Генетске групе стена 
 
У зависности од услова формирања, стене се деле на три основне генетске групе: 
 
Магматске (еруптивне) стене  
Настале током процеса кристализације природног силикатног растопа – магме. 
Могу бити:   
Дубинске – настале спорим хлађењем магме у дубини земљине коре  
Површинске – настале бржим хлађењем магме на површини земљине коре или у 
непосредној близини њене површине.  



Седиментне стене  
Створене на површини земљине коре, на бази продуката распадања извесних 
стенских маса, као и таложењем остатака разних микроорганизама. 
Метаморфне стене 
Добијене као производ прекристализације и прилагођавања појединих стенских 
маса измењеним физичко – хемијским условима. 
 

Магматске дубинске стене 

 

Структура дубинских магматских стена углавном је кристаласта (крупнозрнаста до 
средњезрнаста) и порфирска. У састав ове групе стена од минерала углавном 
улази kварц – SiO2, као и различити силикати и алумосиликати: фелдспати, лискуни 
и још неки минерали тамније боје (амфиболи, пироксени, оливини). 
Oсновни представници дубинских магматских стена су гранит, сијенит, диорит и 
габро. При прелазу гранита у габрове повећава се садржај напред наведених 
тамнијих минерала, па боја габрова може да буде црна или тамнозелена. 
Чврстоћа при притиску дубинских магматских стена износи 100 – 350 MPa. Она се 
смањује са повећањем величине минералних зрна, а повећава са повећањем 
садржаја минерала тамне боје. То се нарочито испољава код габрова, који често 
достижу чврстоће и преко 350 MPa. Разлика између специфичних и запреминских 
маса код ових стена је врло мала, а упијање воде ретко прелази 1%. Постојане су 
на мразу и имају велику топлотну проводљивост. 
 
 

 
Слика 2. Варијетети гранита 

 
Магматске површинске стене 
 
Структура им је углавном ситнозрна – кристаласта, али је често заступљена и мања 
или већа количина аморфне супстанце - вулканско стакло. 
Главни представници су андезит, базалт и дијабаз. За базалт је карактеристично 
да се у природи јавља у виду стубића (слика 3). 
Чврстоћа ове врсте стена варира у широким границама: 40 – 200 МРa. Упијање воде 
је знатно веће него код дубинских стена - може да буде и преко 6%. 
 



 

Слика 3. Андезит и базалт 

 
Седиментне стене 
 
Према начину постанка седиментне стене могу бити механичке, органогене или 
хемијске.  
Механичке седиментне стене настају од материјала минералног порекла који је 
већ учествовао у грађи стена. Овај материјал се таложи и повезује силикатним, 
карбонатним или гвожђевитим материјалима. Представници су пешчар, бреча, 
лапорац, глинац, лес, боксит. Пешчари се најчешће састоје од зрна кварца која су 
природно цементована. Према величини зрна деле се на ситно, средње и 
крупнозрне, а према материјалу за цементацију – на кречњачке, доломитске, 

кварцне, глинасте, гипсне, гвожђевите и др.   = 2000 – 2900 kg/m3, 
 

p = 0,5 -20%, fp= 
30 – 300 MPa, kh= 30 – 100 cm3/50 cm2. Лес настаје таложењем ситних честица 
прашине под утицајем ветра. Претежно је глиновит или лапоровит, порозан, 
жућкасте боје. 
Органогене седиментне стене су настале таложењем и очвршћавањем остатака 
биљних и животињских врста. Главни представник ове групе стена je кречњак, који 
се углавном састоји од минерала калцита – CaCО3. Као примеса често се среће и 
минерал доломит – МgCО3, а такође су могуће и неке друге примесе: глинасти 
минерали, кварц, органска једињења. Ове примесе кречњаку често дају различите 
боје. Глинене примесе смањују водонепропустљивост, и ако их има > 3%, такав 
камен не треба га користити као грађевински материјал. Са гледишта примене у 
грађевинарству, штетна примеса је и пирит – FeS2.  
Због различитих услова настанка, у природи се срећу кречњаци врло различите 
структуре, текстуре и порозности. Најчешће су микрокристаласте структуре, али 

има их и са крупнијим зрнима. Запреминска маса:  = 1800–2800 kg/m3. Ако је   < 
1800 kg/m3 ради се о порозним кречњацима. Доломит се састоји у највећем 
проценту од истоименог минерала. У зависности од садржаја примеса, могу као и 
кречњаци, да буду разних боја. Кречњаци и доломити имају велику примену у 
грађевинарству – печењем кречњака се добија креч, а од доломита ватростални и 
термоизолациони материјали. 



Хемијске седиментне стене настају таложењем минерала у сланим језерима и 
морима и калцијум карбоната из воде. Припадају им гипс, шалитра, бигар, магнезит, 
травертин и неке врсте доломита. 
Бигар је порозна, шупљикава и трошна стена која настаје излучивањем кречњака 
из воде посредством биљака. Таложи се у хладним водама, на местима где у реци 
има неких препрека или где река губи нагиб. Калцит се таложи око биљака, а након 
изумирања биљке остаје шупљикава текстура стене. 
 
 

 
Слика 4. Примери пешчара 

 
 
Метаморфне стене 
 
Састав, структура, физичка, физичко – механичка и друга својства у великој мери 
зависе од својстава полазне стенске масе.  
Мермери и кварцити су настали као резултат метаморфозе седиментних стена.  
Одликују се високом компактношћу, високом чврстоћом и ниским упијањем воде. 
Структура је микрокристаласта.  
 

● Мермери:  =2800 – 2900 kg/m3,
 

p=0,4-2%, fp=60 – 300 MPa, kh >5 cm3/50 cm2 

● Kварцити: =2600–2700 kg/m3, p=0,1-0,5%, fp =250 – 400MPa, kh=20 – 40 cm3/50 cm2 
 
Гнајсови настају метаморфозом гранита и сијенита, имају шкриљасту структуру–
могу да се цепају по равнима шкриљавости, што им је честo препрека за примену у 
грађевинарству (слабa отпорност на мраз). 
 



 
Слика 5. Примена Карара мермера 

 
 
 
ДОБИЈАЊЕ КАМЕНА 

 

Грађевински камен се добија из стенске масе применом различитих поступака. По 
правилу, експлоатација камена се врши у посебним мајданима, коришћењем 
специјалних рударских метода. Мајдани камена могу да буду индустријски и 
привремени. 
 
Индустријски мајдани 
 
Индустријски мајдани имају велике резерве камена високог квалитета, што 
гарантује дугогодишњу експлоатацију и могућност примене високе механизације 
радова. Овакви мајдани су увек повезани са важним саобраћајницама, што 
обезбеђује економичан транспорт производа. 
 
Привремени мајдани 
 
Привремени мајдани се отварају искључиво ради обезбеђења материјала за 
извођење значајнијих грађевинских објеката (брана, пруга, путева и сл.), при чему 
је битно да буду лоцирани што ближе датом објекту.  
При експлоатацији камена најчешће се прво минирањем одламају крупни комади 
стена, а затим се они режу, цепају, ломе, дробе или мељу у ситније комаде, у 
зависности од предвиђене намене. Ако се захтева камен без пукотина, онда се 



минирање по правилу искључује, па се експлоатација врши на друге начине, нпр. 
тестерењем, цепањем. 
 

Подела камена према обради 
 
Према начину обраде камен може бити ломљен и обрађен. 

Ломљен камен је сав камен који се добија у мајданима помоћу експлозива, или 

применом разних алата за ломљење, рaзбијање или сечење стена. Ова врста 

камена може се поделити на:  

 ● Ломљен камен за зидање  и  

 ● Обичан ломљен камен  

Ломљен камен за зидање може да буде обичан, плочаст и дотеран. 

Обичан ломљен камен за зидање - ломљен камен за зидање који се испоручује и 
примењује у облику који је добио у мајдану. 
Плочаст ломљен  камен за зидање - врста ломљеног камена за зидање који има 
најмање две равне површине, за добру везу у зиду. 
Дотеран ломљен камен за зидање  - врста ломљеног камена за зидање која има 
најмање две равне површине за добру везу у зиду, а видна површина му је 
дотерана длетом или шпицем.  

Обичан ломљен камен је сав ломљен камен који се не употребљава за зидање, 

величине преко 15 цм, a тежине до 30 кг. 

Обрађен камен   - посебним поступцима обрађен, тако да има правилан или скоро 

правилан геометријски облик. Дели се на:  

• Полутесан камен  

• Тесан камен (тесаник) 

• Нарочито обрађен камен  

• Коцке и призме  

Полутесан камен је камен који је длетом или чекићем дотеран у приближно 
паралелопипедан или други правилан геометријски облик. 
Тесан камен (тесаник) је потпуно правилно отесан или отестерисан камен 

паралелопипедног или неког другог, правилног геометријског облика. Све ивице су 

му праве, оштре и управне једна на другу, а површине потпуно равне. У појединим 

случајевима, лице тесаника може да буде специјално обрађено. 

Нарочито обрађен камен – за израду декоративних елемената: луксузних 
степеништа, ограда, фасада, или код израде специјалних лукова или купола.  
Коцке и призме које се користе за израду коловоза – добијају се од чврстог, 
постојаног и на хабање отпорног камена.  

Коцке могу бити:   



    - Крупне коцке, страница 16 или 18 цм  
    - Ситне коцке, страница 8 или 10 цм 

Призме могу бити разних димензија (ту спада и ивичњак). 
 

ИСПИТИВАЊА КАМЕНА 
 
Испитивања камена у општем случају могу да буду: 

 • Минералошко – петрографска   

 • Физичко – механичка 

 • Нарочита. 

Минералошко - петрографска испитивања камена подразумевају утврђивање 
присуства и степена заступљености појединих минерала. У ова испитивања спада 
и дефинисање крупноће минералних зрна, начин њиховог везивања, садржај 
штетних састојака, евентуалних прслина у маси камена, и др.   
Испитивања физичко-механичких карактеристика камена су следећа: запреминска 
маса, специфична маса, степен густине, укупна порозност, упијање воде, отпорност 
на дејство мраза, механичке чврстоће, отпорност на хабање, отпорност на удар – 
жилавост. 
Посебна испитивања камена врше се у циљу утврђивања подобности примене у 
нарочите сврхе. Ту спадају: утврђивање хемијског састава, адхезије између камена 
и одређеног везива, адхезије камена и малтера, постојаност на агресивно дејство 
околне средине. 
За поједине грађевинске радове постоје прописи који дефинишу обавезност 
спровођења одређених испитивања камена, а ова испитивања могу да буду: 
обавезна, пожељна, контролна и нарочита. 
На пример, за све врсте грађевинских објеката  oбавезно је испитивање 

постојаности камена на мразу. Са друге стране, хемијска испитивања, која спадају 

у нарочита испитивања, обавезна су само за камен код изградње мостова, док се 

за израду степеништа и подних плоча, ова испитивања сматрају за пожељна 

испитивања. 

УПОТРЕБА КАМЕНА  

Примена камена зависи од од његових физичко-механичких и петрографских 

својстава. У зависности од области примене камен се дели на технички – 

употребљава се као конструктивни материјал у обрађеном и необрађеном стању 

или као агрегат, и архитектонски камен. Архитектонски камен се користи за 

облагање зидова и подова, за фасаде, облагање степеништа, израду парапета, 

ограда, тротоара и др. 

 

 


