
ИСТОРИЈАТ КЕРАМИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА 

Опека за зидање спада у најстарије материјале на свету. Претпоставља се да су 
прве опеке израђене још пре 15000 година. У долини Нила су нађени печени 
керамички материјали стари око 13000 година. Обликована опека за зидање се 
појавила као наставак дотадашњег грађења каменом. Познавали су је Вавилонци, 
Сумери, Асирци. Чувени град Јерихон је једно од најстаријих градских насеља 
саграђених опеком 7000-5000 година пре нове ере. На сунцу сушене опеке су 
створене између 10000 и 8000 година пре нове ере, а ливене опеке су направљене 
између 5000 и 4500 година пре нове ере. Сматра се да су прве печене опеке за 
зидање настале случајно, када је у људској насеобини од непечене глине настао 
пожар проузрокован громом или неким другим извором. Тадашњи људи су, након 
пожара поново употребили ове комаде за израду заштитних зидова.  
Теадицију, старост и квалитет израде опекарских производа доказују нађени узорци 
са украсима из ранијих временских раздобља, знакови и натписи на разним старим 
објектима развијених народа. У Кинески зид (дугачак 2500 км) који је грађен у 2 веку 
п.н.е је узидано 80 милијарди опека. Римљани су побољшали технику производње 
и печења глине. Приликом грађења путева, користили су познату римску опеку. 
Осим тога, од печене глине су израђивали опеке кружног и лучног облика за 
стубове, плафонске опеке сличне црепу, црепове, шупње глинене производе за 
довод воде и одводњавање и грејање. Пропашћу Римског царства, овса знања су 
изгубљена, да би се касније, у време Карла Великог у Немачкој поново почело са 
производњом и печењем цигле. У 12. веку се у Француској, Енглеској, Немачкој и 
Италији знатно развила израда опекарских производа о чему сведоче бројне 
грађевине. Крајем 19. и почетком 20. века теракота је посебно употребљавана у 
архитектури великих објеката у САД, у комбинацији са челичном конструкцијом за 
израду облакодера и за израду орнамената на фасадама. 
 
ПРОИЗВОДЊА КЕРАМИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА 

Глина за производњу керамичке масе 

Керамички производи су израђени од глине (грч.керамос = глина, слика 1) или 
сличних састојака, који се обликују у течном, пластичном, полупластичном, сувом 
или прашкастом стању, а затим суше и пеку на довољно високим температурама за 
добијање тражених механичких својстава.  

 
Слика 1. Глина 



 
Глина се добија механичким и хемијским распадањем стенских маса – првенствено 
магматских стена. При томе минерали магматских стена прелазе у каолинит, 
монтморионит, илит и др. Састав глина у природи је различит, а зависи од састава 
стенске масе од које је настала и начина настанка саме глине. Главни састојак глине 
је каолин. То је минерал беле боје који настаје распадањем фелдспата. Честице 
каолина су величине 0.001 – 0.005 mm. При мешању са водом глина бубри. Са 
аспекта производње керамичких производа, најважније својство глине је 
пластичност – способност да под притиском формира жељени облик и да тај облик 
задржи и по престанку дејства притиска. Губљењем воде, глина смањује своју 
запремину. Мешањем каолина са примесама попут кварцног песка, кречњака, 
пирита, лискуна, фелдспата исл. Настају различите врсте глинених материјала. 

Порцеланска глина садржи највише каолина у односу на друге врсте глине. Има 
мало примеса и беле је боје. Користи се за израду најфинијих керамичких 
производа. 
Грнчарска глина има нешто мање каолина, самим тим и више примеса. Може бити 
прљавобела, сива, жута и црвенкаста. 
Иловача осим каолина, оксида гвожђа и других примеса садржи и знатну количину 
кварцног песка. Може бити жуте или црвенкасте боје. 
Ума има мали садржај каолина те је веома непластична. Може бити сиве, 
зеленкасте или плавичасте боје. 
Лапоровита глина је сиве боје и одликује се великим садржајем кречњачких 
примеса. 
Цигларска глина садржи малу количину каолина и доста примеса. Има малу 
пластичност – довољну за израду опеке за зидање и црепова. 

Грађевинска и архитектонска керамика се производи применом технологије 
пластичног обликовања или полусувог пресовања. Главне фазе производње су: 
дробљење основне сировине, дозирање воде, мешање масе, обликовање 
производа, сушење, печење и евентуална додатна обрада готовог производа. Осим 
наведених, постоје и мање значајне технологије производње. НА пример, за 
производњу глазираних мозаик плочица за облагање фасада примењује се 
технологија ливења. Да би се побољшала санитарно хигијенска својства, повећала 
водонепропустљивост или из естетских разлога, неке врсте керамичких производа 
(попут плочица) се подвргавају површинској обради ангобирања и глазирања.  

Ангобирање је премазивање осушених непечених керамичких производа танким 
слојем мешавине глине и праха оксида неког метала. Кад се премаз осуши, 
керамички производи се пеку – добијају се равномерно обојене површине без сјаја.  
На овај начин се побољшава трајност производа. 

Глазирање се врши тако што се непечен и осушен производ премазује мешавином 
кварцног песка, каолина, фелдспата и лакотопљивих оксида и након тога пече. 
Добијена површина ће бити глатка, сјајна и отпорнија на разне утицаје. Глазура 
може бити провидна за порцеланске предмете или претходно ангобиране 
површине и непровидна, ради измене основне боје керамичког производа. 

 



ВРСТЕ КЕРАМИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

Керамика обухвата широк скуп разноврсних производа који се добијају печењем 
глине као основног производа. Уз порцелан, ватросталне материјале, абразиве и 
сл. обухвата и неметалне магнетске материјале, фероелектричне материјале, 
стаклокерамику и сличне нове материјале и производе кои су се појавили задњих 
година. Та нова керамика је настала оптимизацијом својстава и облика и има 
посебну намену као функционална керамика  (магнетска, електроничка, керамички 
полуводови, молекуларна сита) и структурна или инжењерска керамика (оксидна 
– алуминијум и цирконијум оксид и неоксидна – силицијум карбид, нитриди 
силицијума, бора и алуминијума). Спајањем керамичке и металне компоненте 
настају  квалитетни композитни материјали кермети који се примењују за алатно 
резање и израду електричних отпорника, за производњу турбинских лопатица, у 
зубарској техници, итд. 

У односу на компактност масе, керамички производи се деле на производе са 
порозном масом и производе са полустопљеном масом.  
Производи са порозном масом имају упијање воде веће од 5% (8-20%). Ту спадају: 
опека, блокови за зидање, цреп, блокови за међуспратну конструкцију, керамичке 
дренажне цеви, грађевинска теракота. Температура печења ових производа је од 
800-1000°С. 
Производи са полустопљеном масом су: клинкер за калдрму, плочице за подове, 
плочице за облагање зидова, керамичке цеви. Упијање воде је мање од 5% (у 
просеку 1-4%), а температура печења износи 1200-1400°С. 

Пуна опека 

Пуна опека се добија печењем машински или ручно обликоване глине. Користи се 
за израду спољних и унутрашњих зидова који се малтеришу. 

Услови квалитета: 

 Правилан облик, правилних ивица и равних страна. Димензије су 250/120/65 
mm. Површина може да буде глатка и избраздана (дубина бразде маx 5 mm) 

 Запреминска маса γ = 1650 kg/m3, маса М = 2,73-3,70 kg, специфична маса γ
s
 

= 2500-2800 kg/m3 
 Пукотине у правцу дебљине су дозвољене, с тим да не буду једна насупрот 

другој 
 Марка пуне опеке је 7.5; 10; 15; 20 (бар = 0.1 MPa); по СРПС Б.Д1.011/67 

испитује се на 5 узорака од слепљене 2 опеке 
 Проценат упијања воде мора да износи у просеку мин 6% 
 Порозност α је 30-40 % 
 Треба да је отпорна на мраз, стандард не захтева испитивање (само за 

радијалне и фасадне опеке) 
 Не сме да садржи соли растворљивих у води више од 2% (SО3), утврђује се 

описно, степеном ‘’исцветавања’’, појавом белих мрља 
 Не сме да садржи слободни живи креч у количини која би штетно утицала на 

трајност опеке, односно довела до распадања 



 Складиштење се врши у правилним слојевима, по маркама. Испоручује се са 
амбалажом или без ње, утовар и истовар се обављају без бацања.  

 
Фасадна опека 

Примењује се за израду спољних и унутрашњих зидова који се не малтеришу. 

Услови квалитета: 

 Марке опеке су: 10,15, 20, 25, 30  
 Могу бити природне боје или површински обрађене (ангобиране, рељефне 

итд.) 
 Могу бити пуне или са шупљинама 
 Морају бити облика правоугаоног паралелопипеда: 250/12/65 mm 

(190/120/55), правих оштрих или заобљених ивица 
 Површине могу бити равне, браздане или жљебљене 
 На видљивим површинама не сме да буде прслина и пукотина 
 Видљиве површине не смеју да буду искривљене  
 Упијање воде мора да износи најмање 6%, а највише 18%  
 Морају бити постојане на дејство мраза (обавезно испитивање по стандарду) 
 Не смеју садржати слободан креч који би штетно утицао на њихову трајност 

и естетски изглед  
 Не смеју садржати соли које растворене у води могу изазвати исцветавање 

и на видљивим површинама. Соли растворљивих у води не сме бити више 
од 0,1 %. 

Радијална опека 

Радијалне опеке су пуне опеке или опеке са вертикалним рупама израђене од 
печене глине. Намењене су изради слободностојећих кружних димњака свих 
пречника и висина, као и бункера, силоса и других објеката (слика 2). 

     

Слика 2. Примена радијалне опеке 

Услови квалитета:  

 Димензије: h=71 mm, l=115/175/240 mm, b0=100-150 mm, b=160 mm 
 Рупе у опеци могу да буду кружне или сличног облика, укупне површине рупа 

не смеју да износе више од 12% целокупне лежишне површине 
 Марка и врста квалитета радијалне опеке одређена је просечном и најмањом 

појединачном чврстоћом на притисак на бруто површину опеке. Мора бити у 



границама вредности: просечна чврстоћа на притисак 20 MPа, а појединачна 
најмање 17 MPа или просечна 15 MPа, а појединачна 12 MPа. 

Клинкер опека 

Пече се на изузетно високим температурама тако да има већу чврстоћу при 
притиску од класичне опеке, а уз то се одликује и непропусношћу. Стабилан и 
трајан, клинкер чини да фасаде без дугог реновирања изгледају лепо. Обзиром да 
је природни производ, ниједан комад клинкер опеке није сличан другоме (слика 3), 
тако да се избором разних фуга (глатке, равне, грубе) постижу занимљиви оптички 
ефекти. 

 

 

Слика 3. Клинкер опека 

Опеке и блокови од глине са олакшаном основном масом 

Порозност опеке се постиже додавањем глиненој маси лако сагоривих материјала 
(нпр. дрвена струготина, прах од угља, шљака разног порекла) у току израде опеке. 
Ова опека има велики број равномерно распоређених пора и шупљина у својој маси 
које јој дају особине доброг топлотног и звучног изолатора. Због своје структуре има 
малу запреминску тежину (1000-1600 kg/m3) и малу чврстоћу на притисак. Упија 
воду и неотпорна је на мраз. Може се употребити за зидање неоптерећених и 
оптерећених унутрашњих зидова који се малтеришу. Све наведено важи и за 
блокове. 

Шупље опеке и блокови од глине 

Намењене су за израду спољашњих и унутрашњих зидова. Према распореду 
шупљина могу бити: опеке и блокови са вертикалним шупљинама управним на 



лежишне равни и опеке и блокови са хоризонталним шупљинама које су 
постављене паралелно са лежишним равнима. 

Услови квалитета: 

 Морају бити облика правоугаоног или квадратног паралелопипеда, правих 
ивица 

 Бочне стране морају бити равне, а могу бити глатке или браздане (ради 
бољег примања малтера) 

 Облик пресека шупљина је произвољан: квадратан, правоугаон, кружан, 
овалан итд., док су мере пресека шупљина опека и блокова са вертикалним 
шупљинама ограничене  

 На двема супротним бочним површинама блокови са вертикалним 
шупљинама могу имати жљебове за делимично заливање вертикалних 
спојница 

 Опеке и блокови морају да упијају воду најмање 8%. 

Шупљи блокови од глине за међуспратне конструкције 

Према функцији у међуспратној конструкцији, шупљи блокови могу бити носећи са 
статичком функцијом, или блокови испуне који се користе за испуну у оквиру 
носећих армирано-бетонских елемената и преднапрегнутих конструкција разних 
типова (слика 4). Морају бити стандардизованог облика и димензија са посебно 
провереном чврстоћом при савијању. Не смеју се користити када постоје динамичка 
оптерећења међуспратних конструкција. 

 

Слика 4. ФЕРТ међуспратна конструкција 

Црепови од глине 

Постоје две врсте црепова: вучени и пресовани 
Према облику вучени цреп може бити: 

 цреп са једноструким жлебом - вучени 
 бибер цреп – раван цреп l = 380 mm±7mm, b=180 mm±3mm, 14mm+1/-3mm 
 жлебњак за слеме 
 каналице (ћерамида или вучени жлебњак) 

Вучени цреп (слика 5) има облик правоугаоне плоче, која на крајевима дужних 
страна има жлеб са једне стране окренут према лицу, а са друге стране према 
наличју, тако да се приликом покривања међусобно поклапају. l = 330 mm, 350 mm, 
b = 180 mm, 200 mm, 215 mm.  



 
Слика 5. Вучени цреп 

Бибер цреп је у облику правоугаоне плоче чија је ужа страна заобљена тако да 
полупречник заобљења износи од 100 до 180 mm. Површина лица црепа може да 
буде глатка или уздужно избраздана (слика 6).  

  
Слика 6. Бибер цреп 

Каналице (ћерамида) - има облик коничног олука и мора бити глатка са обе стране 
(слика 5). 

 
Слика 7.Ћерамида 

Пресован цреп: са једноструким жлебом, са двоструким жлебом и за покривање 
слемена (слика 8). 

  

Слика 8. Пресован цреп 

Услови квалитета: 

 Могу бити природне боје, обојени у целој маси или површински обрађени  
 Површине могу бити равне, браздане или жлебљене  
 На видљивим површинама не сме да буде прслина и пукотина  



 Видљиве површине не смеју да буду искривљене 
 Упијање воде мора да износи најмање 6% а највише 18% 
 Морају бити постојани на дејство мраза  
 Не смеју садржати слободни креч који би штетно утицао на њихову трајност 

и естетски изглед 
 Не смеју садржати соли које растворене у водимогу изазвати исцветавање и 

на видљивим површинама 
 Морају бити отпорни на удар. 

Други материјали од печене глине 

У ову групу спадају дренажне цеви, грађевинска теракота (украсни материјал од 
печене глине за израду разних орнамената), зидне обложне плочице, 
канализационе цеви, подне плочице и мозаик плочице. Експандирана глина-
керамзит служи као вештачки агрегат за израду лаких бетона. 
Керамичке плочице се израђују од глине, каолина, песка и других додатака, 
пресовањем у челичним калупима под великим притиском, на температури вишој 
од 900°С. Израђују се као зидне и подне керамичке плочице. Најбитније је да 
приликом израде не буде одступања у димензијама. Карактеристике подних 
плочица: велика чврстоћа на притисак и на хабање, не упијају воду (маx 3%), уље 
масти итд. Отпорне су на мраз, на утицај киселина и повећану температуру. 
Површине им могу бити равне и глатке, а могу бити и рељефне, затим ангобиране 
или глазиране и најразличитијих боја. Подови од керамичких плочица лако се чисте 
и одржавају. Карактеристике зидних плочица: беле, сиве, или жуте боје, ситнозрне 
грађе, порозне и због тога упијају воду. Горња површина им је глазирана безбојном 
или обојеном глазуром. Видљива површина може бити сјајна, полусјајна, сасвим 
мат, равна или рељефна. Различитог су формата и полеђина им је изборана ради 
бољег повезивања са малтером. Плочице које су отпорне на мраз и киселине имају 
масу мале порозности. Киселоотпорне плочице се израђују од високо квалитетне 
сировине која садржи алуминијум, кварц и фелдспат. Структуру постижу на 
температури од 1240°С. Имају специјални профил наличја да би се обезбедила 
чврста веза са подлогом. Боја и глазура морају да буду постојане, провера се врши 
дуготрајним излагањем вештачкој светлости (УВ). 

 

УСЛОВИ КВАЛИТЕТА КЕРАМИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА 

Услови квалитета који одређују подобност опеке или блока за примену у 
грађевинарству су: изглед, облик и мере, запреминска маса, марка опеке, упијање 
воде, постојаност према мразу, садржај слободног креча и садржај соли 
растворљивих у води. 

Марка опеке или блока се одређује на основу просечне и најмање појединачне 
вредности чврстоће при притиску. Узорак за испитивање се добија лепљењем две 
опеке цементном пастом, док се код блокова обрађује само један блок. Кад 
цементна паста довољно очврсне, узорци се негују још најмање 8 сати у 
лабораторији, измере се и у хидрауличкој преси оптерећују силом притиска F до 
слома, изражено у [dN/cm2]. 
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Где је Ai појединачна бруто површина на коју делује сила. Критеријуми за 
одређивање марке опеке, односно блока су: 

Fp,sr ≥ MO, Fp,min ≥ 0.8MO 

Могуће вредности марке опеке и блока су: М 20,25,50,75,100,150,200,250,300,350. 

 


