
Основна својства грађевинских материјала су дефинисана параметрима стања и 
структурним карактеристикама, физичким, физичко-механичким, конструкционим, 
технолошким, реолошким, хемијским и експлоатационим својствима. Сва својства 
материјала зависе од структуре и састава. Структура се проучава на три нивоа: 
ултрамикроструктура – унутрашња структура супстанце на атомско-јонско-
молекулском нивоу; микроструктура – уочава се оптичким микроскопом и 
макроструктура – видљива голим оком. Макроструктура може бити 
конгломератична (бетони различитих врста), ћелијаста (гас-бетони, пено-бетони, 
ћелијасте пластичне масе), порозна (керамички материјали), влакнаста (дрво, 
производи на бази минералне вуне), слојевита (вишеслојни пластични материјали) 
и растресита (агрегат, цемент, гипс). 
  
ПАРАМЕТРИ СТАЊА И СТРУКТУРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Специфична маса, s (kg/m3) – представља масу јединице запремине апсолутно 
густог материјала, тј. масу јединице запремине „чисте“ чврсте супстанце која се 
добија уклањањем течне и гасовите фазе. За праксу, довољно тачне вредности се 
добијају претварањем материјала у фини прах који се прво суши на температури 
око 105 °С до константне масе, па се након тога мери његова маса. Након тога се 
узорак потапа у одговарајућу течност и до потребне запремине долази применом 
Архимедовог закона – мерењем количине истиснуте течности. 
 

Запреминска маса,  (kg/m3) – представља масу јединице запремине материјала у 
природном стању заједно са шупљинама и порама које су у њему садржане. 
 
Порозност подразумева присуство празних простора у склопу чврсте супстанце од 
које је изграђен материјал. Ови простори могу бити поре – невидљиве голим оком 
и шупљине које су знатно веће. Поре и шупљине су махом неправилног облика и 
простиру се  у свим правцима кроз масу материјала. Могу бити међусобно издвојене 
– неповезане када је реч о затвореним порама или повезане међусобно и са 
спољашњом средином када се ради о отвореној порозности (капиларима). 
Изражава се коефицијентом порозности, р, који представља процентуални однос 
запремине свих шупљина и пора садржаних у материјалу према укупној запремини 
материјала. 
 
ФИЗИЧКА СВОЈСТВА 
 
Хигроскопност је способност капиларно – порозних материјала да из влажног 
ваздуха упијају водену пару.Јавља се у случајевима када се само део материјала 
налази у води, када долази до капиларног пењања воде које доводи до влажења  и 
део материјала који није у води. 
 
Мерење упијања воде се спроводи по тачно прописаним поступцима у оквиру којих 
су дефинисани сви релевантни услови испитивања. Увек су прописани узорци на 



којима се врше испитивања, температура воде, методика испитивања. Најчешће се 
примењују два поступка испитивања: метода поступног потапања и метода 
капиларног пењања. 
 
Влажност се дефинише као количина воде коју садржи посматрани материјал у 
одређеним условима. Апсолутна влажност, На, се рачуна по формули: 
Ha = (m0v – m0)/m0 ‧100%, где је m0 маса потпуно сувог узорка, а m0v маса узорка 
потопљеног у воду 

Релативна влажност, Нr, по формули: Hr = (m0v – m0)/m0 ‧100%. 
 
Водонепропустљивост је својство материјала да под унапред дефинисаним 
притиском кроз себе не пропушта воду. Испитује се на посебним узорцима, зависно 
од материјала, применом тачно прописаних поступака. Материјал се сматра 
водонепропустљивим ако се након одређеног третмана у смислу пораста и дужине 
трајања притиска кроз њега не региструје пролаз воде. 
 
Скупљање и бубрење су запреминске деформације које се јављају услед промене 
влажности материјала. Под скупљањем се подразумева смањивање линеарних 
димензија, самим тим и целокупне запремине материјала, док је бубрење обрнут 
процес. Наизменично сушење и влажење порозних материјала доводи до 
непрекидног смењивања деформација скупљања и бубрења што често изазива 
појаву прслина у материјалу и убрзава његову деструкцију. 
 
Постојаност на мразу се огледа у способности материјала да у стању засићености 
водом без видљивих трагова деструкције и без значајнијег смањења чврстоће 
поднесе одређен број циклуса смрзавања и одмрзавања. Веома је важно да 
приликом испитивања материјал буде потпуно засићен водом. Сматра се да је 
материјал постојан на мразу ако се по завршетку испитивања његова чврстоћа не 
смањи више од 25% и ако губитак масе узорка није већи од 5%. 
 
 

ФИЗИЧКО - МЕХАНИЧКА СВОЈСТВА 
 
Деформациона својства се испитују на аксијално оптерећеним узорцима 
изложеним силама затезања или притиска. Испитивање се обавља у одговарајућим 
пресама па се на основу нанетих напона и измерених дилатација (промена 
посматране дужине – базе мерења под оптерећењем) цртају одговарајући σ – ε 
дијаграми. 
 
Чврстоће под статичким оптерећењима – способност материјала да се 
супротстави дејству унутрашњих напона који се јављају под утицајем спољашњих 
сила или неких других фактора (скупљање, промена температуре). Чврстоћа се 
оцењује на бази максималног оптерећења које је узорак материјала у стању да 
поднесе. Испитивања на затезање и притисак су основни поступци, а поред овога 
се врше још и испитивања на савијање, смицање и торзију. Код испитивања се 
примењују статичка оптерећења где се оптерећење током времена не мења тј. у 
узорку је могућа само промена потенцијалне енергије док је промена кинетичке 



енергије искључена. Код динамичких оптерећења се узорци излажу оптерећењу 
променљивог интензитета или ударима при чему долази до значајних промена и 
потенцијалне и кинетичке енергије. 
 
 
КОНСТРУКЦИОНА СВОЈСТВА 
 
Тврдоћа материјала је способност да се супротстави продирању неког другог 
материјала. Тврдоћа камених материјала се дефинише Мосовом скалом, тврдоће 
дрвета, метала, бетона се мере утискивањем челичне куглице или конусног шиљка. 
 
Отпорност на хабање – се огледа у супротстављању губитку масе (или запремине) 
при излагању извесним дејствима усмереним на то да се материјал похаба, излиже 
или иструже. Отпорност на хабање зависи од тврдоће материјала – што је тврдоћа 
већа, већа је и отпорност на хабање. Као мера хабања се обично користи величина 
губитка запремине: ∆V = ∆m/γ (cm3) или коефицијент хабања кh = ∆m/γ‧Fh (cm) где је 
∆m промена масе узорка, γ запреминска маса материјала, а Fh површина узорка која 
је била изложена хабању. Ово својство материјала је важно са аспекта 
експлоатације саобраћајница, подова, газишта на степеницама и сл. 
 
ТЕХНОЛОШКА СВОЈСТВА 
 
Утврђују се различитим технолошким испитивањима чији је основни циљ да 
дефинишу оне особине материјала које су важне обзиром на њихову прераду или 
су од значаја са гледишта њихове непосредне примене у процесу грађења. Код 
метала, то су: заварљивост, ковност, могућност савијања, превлачења. Код бетона 
то је испитивање конзистенције од које зависи уградљивост и обрадљивост бетона. 
У случају керамичких производа, испитује се пластичност глиненог теста – 
способност теста да под притиском заузме тражени облик, а да се при том не ломи 
и не пуца. 
 
РЕОЛОШКА СВОЈСТВА 
 
Испитивање узорака материјала изложених дуготрајним оптерећењима (на 
притисак, затезање или савијање) показују да и у случају када је оптерећење 
непроменљиво у току времена долази до непрекидног пораста деформација узорка. 
Ова појава се назива вискозним течењем или само течењем материјала. Наука која 
се бави овом проблематиком се зове реологија. Заснива се на објективним 
експерименталним резултатима без дубљег улажења у физичку и хемијску суштину 
појава. 
 
ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА 
 
Хемијска својства материјала се проучавају у обиму који је неопходан за стицање 
увида о утицају хемијског састава на карактеристике материјала, као и у вези оцене 
подобности материјала за примену у одређеним срединама и условима. Познавање 



хемијског састава је нарочито од значаја у случајевима мешања различитих 
материјала као и код примене у агресивним срединама. Хемијски састав је значајан 
и са апекта излагања материјала повишеним температурама, зато што код 
појединих материјала долази до хемијске трансформације супстанце и до настанка 
потпуно нових материјала: од камена кречњака се на 900°С добија живи креч. 
 
ЕКСПЛОАТАЦИОНА СВОЈСТВА 
 
Експлоатациона својства представљају скуп карактеристика које обезбеђују 
могућност примене датог материјала у току одређеног временског периода: 
отпорност на замор, термичка стабилност, отпорност на дејство пожара и сл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


