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ТЕМА: ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОНСЕРВАЦІЇ І РЕСТАВРАЦІЇ, 

ТЕХНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПАМ'ЯТКИ 

Руйнування споруд відбувається внаслідок впливу грунтових умов, 

підземних вод, атмосферних опадів, клімату, поганої якості будівельних 

робіт, невідповідності використаних матеріалів, а також під впливом 

навколишнього середовища і діяльності людей. Несвоєчасний дрібний 

ремонт може в подальшому потребувати значних затрат на реставрацію. 

Причини пошкоджені, визначають за тими чи іншими симптомами, як 

правило, за допомогою розрахунків, а частіше всього на підставі особистого 

досвіду спеціаліста. Визначення, які не підтверджені розрахунками, часто 

заперечуються, тому що їх не завжди можна теоретично обгрунтувати. 

Місцеві обрушення, тріщини, які з’являються, їх напрямок і ступінь 

розкриття дозволяють визначити можливе місце осідання кладки або 

відокремлення стіни чи окремої її ділянки від суміжних конструкцій. Скісні 

тріщини в стінах бувають частіше парними і окреслюють місце осідання 

кладки. Це дає можливість визначити, які частини будинків (споруд) 

зачепила деформація. 

Нижче розглядаються причини, що викликають руйнування пам’яток, а 

також основні заходи по забезпеченню правильного нагляду за різними 

спорудами. 

Неправильна експлуатація і несвоєчасний ремонт. Вода - 

першоджерело всіх органічних і фізико-хімічних процесів - викликає 

зруйнування матеріалів, з яких зроблено пам’ятник. Під впливом біологічних 

організмів (цвілі,грибів, а інколи кущів і дерев,що пускають корені у швах 

кладки) відбувається руйнування деревяних конструкцій,розчину і каменя. 

Перехід води з одного агресивного стану в інший може викликати 

розпушення,розбухання,відшарування від кладки штукатурки або 

облицювання,лущення і розпилення шару фарби. Головним лихом для 

живопису є капілярна вода, яка піднімається з грунту догори по стінах. 

При насичені кам’яних стін водою відбувається значне зниження їх 

несучої здатності,збільшення теплопровідності стін, розвиток біологічних 

форм. 

Відсутність достатніх теплоізоляційних властивостей металевих 

віконних рам є причиною утворення на них рясного конденсату, який, 

стікаючи по віконному заповненню і далі по стінах, зволожує і руйнує 

штукатурку, настінний живопис і т. д. 

Виявлено, що провітрювання будівлі, яка не опалюється, треба 

проводити у суху погоду, щоб не допустити утворення конденсату від 



зіткнення вологого повітря з більш холодними стінами в приміщенні. 

Вентиляцію підпільного простору треба провадити за допомогою протягу 

через продухи з ранньої весни до осені, а горища — через слухові вікна у 

сприятливу погоду. Для забезпечення вентиляції приміщень з 

монументальним живописом забороняється захаращувати їх різними 

предметами (наприклад, пристосовувати під склад), що утруднює вільну 

циркуляцію повітря. 

У всіх пам’ятках (і які опалюються, і які не опалюються) температура 

горища не повинна бути нижчою за температуру зовнішньою повітря. 

Скупчення людей всередині споруд, що не опалюються і які мають унікальні 

малювання, в осінньо-зимовий період і навесні можна допускати тільки при 

умові провітрювання. 

 Практикою установлено, що в ті години, коли різниця між 

внутрішньою і зовнішньою температурами має перепад більше 300 С, або при 

відносній вологості зовнішнього повітря більше 70%, вікна і двері відчиняти 

не можна. Практично це означає, що вікна і двері відчиняти не можна в 

похмуру погоду, коли сильно тане сніг, під час дощів. Необхідно 

враховувати, що чим вища температура,тим може бути вищою абсолютна 

вологість повітря.  

З настанням теплих днів тривалість провітрювання повинна 

збільшуватись. При провітрюванні приміщень, де є малювання, треба 

уникати протягів. Відносна вологість повітря усередині приміщення повинна 

бути не вище 70%. 

В окремих випадках реставратори, прагнучи осушити пам’тник тільки 

погіршують температурний режим і режим вологості. 

Так зробили в Самарканді при реставрації відомого мавзолею І'ур-Емщ. 

Через 13 років безперервних реставраційних робіт  виявилось, що вони 

провадились невірно. Так, маківка мавзолею була вкрита поліетиленовою 

плівкою, бо вважалось, що основна  причина руйнування — зрошення 

атмосферними опадами. В дійсності ні діі викликали зворотну реакцію, 

оскільки насиченість маківки вологою сталася внаслідок капілярного 

натягування вологи зі стін пам’ятки, а плівка, що була покладена зверху 

маківки, перетворила останню з паропроникної конструкції на 

паронепроникну. Все це привело до втрати орнаментального декору 

мавзолею. Довелось констатувати, що реставрація інтер’єра провадилась без 

попереднього встановлення температурного режиму і вологості. Саме з цієї 

причини через 26 років після початку реставраційних робіт відбулось 

відшарування нової реставраційної штукатурки, а в поясі надписів з’явилося 

відшарування площиною більше 1 м2 і обсипалася нова позолота. 



Зволоження стін спричиняють пошкодження, які утворюються в 

облицюванні. При несвоєчасному ремонті облицювання на його по верхні і з 

тильного боку збирається вода, яка потім проникає усередину стіни і 

замерзає. Відомо, що при замерзанні вода збільшується в об’ємі на 9 % і при 

повному насиченні водою пористий камінь будь-якої міцності розколюється. 

Час, необхідний для такого типу руйнування, залежить від частоти фазових 

переходів від талого стану в замерзлий, водонасичення капілярів і їх 

розмірів. 

Широке застосування паро- і повітронепроникних матеріалів 

призводить до підвищення вологості. Наприклад, суцільне асфальтування 

території, підлоги з цементу, метлахської плитки і пластиків, масляне 

фарбування стін і покриттів будов перешкоджають осушуванню природною 

вентиляцією і конденсують на своїй поверхні вологу («потіють»). 

І'осподарська діяльність людини, пожежі і воєнні дії. Часто 

діяльність людини порушує природну рівновагу, що складалась віками. Це 

нерідко спричиняє ерозію грунту і як наслідок руйнування тієї частини 

кладки пам'ятки, яка знаходиться біля поверхні землі. До таких шкідливих 

чинників належать вирубування лісу, прокладка каналів та інші. Найбільшої 

шкоди завдає підвищення рівня грунтових вод. Багато видів грунтів (дрібні 

піски, насиченні водою втрачають свою несучу здатність, зазнають впливу 

спучування і морозного здимання. При підвищенні рівня грунтових вод 

відбувається загнивання дерев’яних паль, які в давнину застосовували для 

ущільнення грунту при зведенні фундаментів.  

В окремих  випадках, коли при будівництві греблі пам'ятники 

затоплюються, їх розбирають на окремі елементи, переносить на інше місце і 

збирають знову. 

 Пожежі які виникають головним чином при воєнних діях і при 

необережному поводженні з вогнем призвели до того, що збереглись тільки 

окремі пам'ятники дерев’яного зодчества. 

Непоправну втрату пам’ятникам історії і культури було нанесено в 

період другої світової війни. 

Нехтування фактичним розподілом напружень і нерівномірністю 

зволоження. Запримічено, що у фортець, які мають в плані форму 

видовженого прямокутника, найбільшому осіданню підлягають середні 

частини довгих стін. Дійсно, якщо підстилаючі грунти по всій довжині однієї 

стіни, складеної з одного матеріалу і однакової площі перерізу, мають 

однакові, близькі до норми, фізико - математичні особливості осідання і 

напруження в основі, то руйнування може викликати фактичний розподіл 

напружень в основі. Доведено, що на кутових ділянках навантаження 



розподіляється по більшій площині і поширюється уперед за межі кінця 

стіни. Отже, кінці стін одержують більшу площу опори і тому менше 

осідають. На жаль, серед будівельників існує протилежна думка, викликана 

іншою причиною. Як правило, пристрої для стоку води, атмосферних опадів 

розташовують на кутах будівлі відповідно до конструкції даху. Оскільки 

ринви часто дають течі, а інколи і зовсім потребують заміни, вода вільно 

просочується у грунт, різко зменшує несучу здатність більшості 

дрібнозернистих і особливо глинистих грунтів, внаслідок чого збільшується 

осідання кутових частин будівлі. Якщо основа споруди складена глинистими 

грунтами, зволоження викликає відрив нижньої частини рогу будівлі, таке 

часткове обривання тільки нижньої частини пояснюється тим, що над 

тріщинами обривання утворюється неначе арка, яка передає навантаження на 

суміжні ділянки основи, що не підлягають сильному зволоженню. 

Вплив морозного спучування. Якщо глибина закладання фундаментів 

споруди на спучуваних грунтах менша глибини промерзання то стіна на 

такому грунті піднімається. Пояснюється це так. При однаковій глибині 

закладання фундаментів під всіма стінами будівлі найбільша глибина 

промерзання буває з північної і відкритої сторін вулиці, де охолодження 

сильніше. Під час заморожування насичений водою грунт збільшується в 

об’ємі і піднімає стіну. У цих випадках скісні тріщини з’являються і в 

поперечних стінах, при цьому ширина розкриття тріщини доверху 

збільшується. Часто на самому початку зими з південного боку споруди при 

сонячній погоді глибина промерзання буває меншою, а весною відтаювання 

тут відбувається швидше. Якщо під підошвою фундаментів залягають 

глинисті грунти, то південна стіна, що відтанула раніше, відриваючись від 

інших, починає осідати. Вертикальні тріщини частіше з’являються вздовж 

прилягання поперечних стін. Останнє пояснюється тим, що основи під 

внутрішніми стінами, в приміщеннях, що опалюються, не промерзли ігрунки 

під ними не насичені водою. 

 Інколи піднімання стіни відбувається і при замерзанні грунту з 

зовнішньої поверхні фундаменту, але це має місце в малоповерхових 

будівлях. Це трапляється з прибудовами (рідше з апсидами завдяки кривизні 

їх стін і більшій поверхні зчеплення з основною стіною), де навантаження на 

підошву менше сил зчеплення грунту при його замерзанні з зовнішньою 

поверхнею фундаменту. 

Вигин стіни всередину від впливу спучування грунту, що до неї 

примикає, відбувається рідко, бо стіни старих споруд мають, як правило, 

велику товщину і тому добре чинять опір вигину. 

Утворення деформацій в стінах будівлі, спорудженої на глинах, які 



спучуються. Відомо, що майже всі глинисті матеріали, особливо 

монтморилонітової групи і їх різновид - бентоніти, мають рухливу 

кристалічну решітку, здатну легко розсовуватись при проникненні молекул 

води. Так, після побудови Волзької ГЕС від значного підйому перед греблею 

рівня води та її розливу на значній території утворилося велике водоймище і 

відбувся підйом грунтових вод на території, що примикає до нього. На 

відстані майже 1 км від водоймища грунти являли собою бентонітові шо-

коладного кольору глини, які через 1,5 роки після зведення греблі почали 

насичуватись водою і нерівномірно піднімати будови. Менш навантажені 

частини будов підіймались вище більш навантажених. 

Установити причину руйнування дозволив детальний огляд будов. 

Виявилось, що середина підлоги безпідвального першого поверху, що лежала 

безпосередньо на грунті, значно піднялась по відношенню до країв підлоги, 

які примикають до стін. Для усунення цього явища навколо будівлі було 

зроблено глибокий кільце вий дренаж з відводом води на знижену ділянку, 

розташовану з протилежного від водоймища боку. 

Нерівномірні опади. Будівельними правилами враховуються опади з 

такою умовою, щоб навіть при їх максимальній нерівномірності 

експлуатацію будівлі можна було продовжувати. У старовину будівлі, як 

правило, базувались на одній вертикальній позначці, але дуже часто рови або 

дно котлована з однорідних грунтів не захищались. Інколи нижче поверхні 

землі замість кам’яних фундаментів спочатку впритул один до одного 

встановлювали дубові стовпи.  

Проте з часом дерево загнивало і будівлі починали осідати. Таке явище 

характерне для щільних культурних нашарувань. Раніше будівельникам не 

було відомо, що дерево,розташоване вище рівня грунтових вод, загниває. 

Навіть якщо спочатку деревина являє собою щільний, твердий і доволі 

міцний матеріал, то з часом, знаходячись в грунті, хоча й вище рівня 

грунтових вод, вона починає загнивати і місце, яке вона займає, 

перетворюється порожнечу,заповнену газом. Наприклад, це стало причиною 

нерівномірного осідання башти в Болоньї (Італія). 

Оскільки культурні нашарування мають різну товщину і містять в собі 

сміття, у тому числі й органічні домішки, то з часом вони ущільнюються там, 

де їх шар товще і де більше домішок. Разом з тим завдяки більшій товщині 

стін і наявності в них металевих в’язей відбувається більш чи менш 

рівномірне осідання усієї будівлі, яка іноді одержує невеликий, візуально 

непомітний нахил. Однак через декілька століть, коли нерівномірність 

осідання значно збільшується, часто під додатковим впливом розпору від 

склепіння, будівля посередині, вздовж шалиги склепіння, розколюється на 



дві половинки. Із склепіння починає випадати цегла і для подальшої 

експлуатації будівлі треба вживати відповідних заходів. 

У одному із соборів осіла південна поздовжня стіна, тому в окремих 

місцях розірвались металеві затяжки і в хрестових склепіннях покриття 

утворились невеликі тріщини. Обмежений розмір тріщин пояснюється 

пластичністю вапняного розчину, на якому були складені склепіння. 

У давні часи, як правило, насипні грунти з великою кількістю 

органічних домішок і різної товщини вичищались тільки до відповідної 

вертикальної відмітки і залишались під частиною будівлі. Звичайно це було 

на тих ділянках, де ще до початку будівництв:! вирівнювалась територія або 

засипався рів. Ось чому над цією ділянкою частіше всього виявлялись тільки 

окремі огороджуючі частини або яка-небудь кутова частина, яка відірвалась 

від основного масива і найбільше осіла. По напрямку цих тріщин часто 

можна визначити ділянку споруди, яка дала найбільше осідання. 

Треба відзначити, що не завжди по розташуванню тріщин можна 

вказати на місця осідання. Це пояснюється тим, що наявність в стінах 

пам’ятки металевих в’язей дещо зменшує похил тріщин, і отже, утруднює 

установлення істинних причин виникнення осідання. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Внаслідок яких впливів відбувається руйнування споруд ? 

2. Якою повинна бути відносна вологість повітря усередині приміщення ? 

3. Що таке спучування грунту ? 

4. У випадку яких грунтів стіна піднімається? 

5.  У яких випадках з’являються скісні тріщини? 

 

Законспектувати матеріал уроків. Надати відповіді на пошту 

ashmarina@ukr.net 

 


