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ТЕМА :ВИМОГИ ДО НОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ.ВИБІР БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ. 

 

Будівельні матеріали для виконання робіт на пам'ятниках архітектури крім 

вимог загальнобудівельних норм та технічних умов повинні задовольняти 

також спеціальним вимогам, які висувають завдання реставрації. 

Оптимальним слід вважати такий випадок, коли обраний матеріал, маючи всі 

необхідні конструктивні якості, на вигляд ідентичний матеріалу, спочатку 

застосованому в пам'ятнику, і водночас дозволяє (і, що важливіше, дозволить у 

майбутньому) досить точно визначити межі відреставрованої ділянки та 

датувати проведені роботи. 

Однак на практиці ціла низка причин ускладнює вирішення цього завдання. 

Іноді — це зміна природних чи експлуатаційних умов, у яких раніше було 

спорудження; в інших випадках — відсутність необхідного виду матеріалу та 

неможливість отримання його в найближчому майбутньому, у той час як стан 

пам'ятника архітектури потребує негайного проведення робіт; часом — це 

недосконалість матеріалу, обраного творцями будівлі, що спричинило 

руйнування в ньому. Так чи інакше, але реставратор, готуючись до виконання 

робіт, не може обмежитися лише знанням старих матеріалів, застосованих в 

об'єкті реставрації. 

Необхідність зважати на всі реальні умови майбутніх робіт вимагає від автора 

проекту реставрації поряд з розкриттям справжніх архітектурних форм і 

розрахунком конструкцій, а також розробки всіх питань вибору будівельних 

матеріалів. 

При цьому необхідно враховувати історичну та архітектурну значущість 

будівлі, ступінь і характер втрат та конструктивну роль частини споруди, що 

реставрується. 

Різноманітність конкретних випадків, які можуть зустрітися на практиці, не 

дозволяє в межах цього розділу дати вичерпні характеристики всіх або хоча б 

більшості матеріалів, необхідних реставратору. Наведені нижче відомості 

мають на меті дати коротку оцінку основних матеріалів, що застосовувалися 

майстрами минулих століть, визначити можливість і доцільність їх 

застосування при рестраврації в даний час, вказавши шляхи їх заміни іншими 

матеріалами, наскільки це дозволяє далеко не достатній досвід. 

Поставлене таким чином завдання змушує нас дещо видозмінити 

класифікацію матеріалів, яка зазвичай приймається при їх описі, і розглядати ці 

матеріали в першу чергу за їх основним призначенням та родом роботи в 

будівлі або споруді, що є пам'яткою архітектури, а потім уже підрозділяти їх за 

технологічно-сировинними ознаками. . Тому будівельні матеріали, що нас 

цікавлять, згрупуємо наступним чином. 



 

 

Група I. Матеріали для несучих конструкцій: фундаментів; стін, стовпів, 

склепінчастих та шатрових перекриттів; плоских перекриттів та несучих частин 

дахів. 

Група ІІ. Матеріали для покриттів та внутрішніх конструкцій: підлог; 

покрівель та гідроізоляції; теплоізоляційних шарів. 

Група ІІІ. Оздоблювальні та декоративні матеріали: для штукатурок; 

для облицювальних робіт (природний камінь, штучний мармур, мозаїка тощо); 

для ліпних та різьблених виробів (з гіпсу, дерева, каменю); для мальовничих 

та малярських робіт; для декоративних виробів з металів та їх оздоблення. 

Група IV. Інші та допоміжні матеріали. 

До матеріалів кожної з цих груп пред'являються свої особливі вимоги, однак 

придатність будь-якого з матеріалів перш за все слід перевіряти за його 

стійкістю проти руйнівних впливів навколишнього середовища, домагаючись 

дотримання загальних вимог до матеріалів і конструкцій, не нижче за 

Будівельні норми і правилами до капітальних будівель та споруд 1-го класу, 1-

го ступеня довговічності та максимально можливого — за характером 

пам'ятника — ступеня вогнестійкості. 

Потрібно, однак, ще раз обумовити підпорядкованість цих вимог 

реставраційній ідеї проекту, вважаючи їх обов'язковим критерієм лише в тому 

випадку, коли реставратор має можливість вибору. Пам'ятаючи про це, 

перейдемо до більш детальної характеристики матеріалів. 

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ І ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ 

Це найчисленніша група матеріалів. 

А. Матеріали для штукатурки.  

Для штукатурних робіт по пам'ятникам архітектури не стільки з умов 

наближення до первісного матеріалу штукатурки, скільки з умов 

невідокремленості новонанесеної штукатурки від старої кладки на вапняному 

розчині та щоб уникнути погіршення водо-, паро- та газопроникності цієї 

кладки повинні застосовуватися розчини безцементні цементу. З огляду на це 

наявність добре прогашеного і витриманого вапна тут важливіше, ніж для 

розчинів кладок. Висока якість поверхні штукатурки не може бути досягнута 

без застосування для шару накриву дуже якісного дрібного піску. Для 

відновлення особливо міцної внутрішньої штукатурки, що зустрічається в 

будинках XVIII та початку XIX ст. і нагадує мармур, може бути застосований 

заклеєний на клейовій воді штукатурний або гідравлічний безводний гіпс з 

добавкою при необхідності барвників. Для прискорення твердіння і просихання 

вапняної штукатурки можливе застосування в'яжучого (в суміші з гіпсом або 

глиняним тестом) меленої негашеної вапна. 

Б. Матеріали для облицювальних робіт. 



Природний камінь, що застосовується для облицювання, повинен 

задовольняти майже всім вимогам, які пред'являються до каменю для несучих 

конструкцій. Міцність каменю для облицювання може зазвичай не 

перевірятися, проте вона є однією з необхідних якостей. Перелік порід і 

різновидів цього каменю значно ширший, ніж для конструктивного каменю, 

особливо за рахунок мармурів і твердих щільних порід. 

При реставрації облицювання з природного каменю часто зустрічається 

потреба в хімікатах і розчинниках для виведення плям різного походження в 

склеювальних камінь речовинах (для мармуру і вапняків-гіпс, магнезіальний 

цемент, портландцемент, шелак, карбінольний клей; для гранітів - два останніх 

матеріалу і т д.), у мастиках та інших допоміжних матеріалах, що дозволяють 

провести реставрацію окремих місць без заміни плити справжнього каменю. 

Основним матеріалом для штучного мармуру може бути як штукатурний гіпс 

— напівгідрат, так і безводний гідравлічний гіпс. До гіпсу додається мармурове 

або тонке кварцове борошно, барвники (з внесенням у міру необхідності) і як 

затворник клейова вода. Для остаточної обробки потрібні шліфувальні та 

полірувальні матеріали, розчин будь-якого флюату і віск. Різновиди способів 

отримання штучного мармуру та матеріали для нього при реставраційних 

роботах не відрізняються від загальновідомих, успіх реставрації залежить від 

точності підбору за кольором і якістю гіпсу і барвників. Іноді для штучного 

мармуру застосовуються вставки з каменів, що поліруються, природного 

походження. 

В. Матеріали для ліпних та різьблених робіт.  

Ліпні і різьблені роботи під час реставрації пам'яток архітектури вимагають 

переважно тих-таки матеріалів, як і за новому будівництві, крім підвищених 

вимог до якості матеріалів задля забезпечення довговічності виробів. У 

пам'ятниках архітектури зустрічається різьблення по каменю, дереву та гіпсу.  

Для робіт з гіпсу може застосовуватися тонкомолотий і міцний формувальний 

гіпс, високоміцний гідравлічний гіпс із сповільнювачами або прискорювачами 

схоплювання та засобами для підвищення водостійкості гіпсу у виробах 

(додавання сірчанокислого цинку при замішуванні гіпсу водою, просочування 

готового виробу). 

Для різьблення по каменю застосовуються головним чином вапняки та 

мармури, причому порода каменю при реставрації має бути однакова з 

матеріалом оригіналу. 

Остання вимога відноситься і до матеріалу для різьблення по дереву. 

Г. Матеріали для малярських робіт.  

Велика відповідальність та особлива специфіка реставраційних робіт з 

монументального живопису призвели до виділення цих робіт та пов'язаних із 

ними матеріалів в окрему галузь реставраційної справи. Тому слід зупинитися 

лише на матеріалах для малярних робіт. З наявних способів зовнішніх 



забарвлень для пам'яток архітектури можуть бути дозволені вапняне та 

казеїнове забарвлення. Чисто масляні склади для фарбування пам'ятників як 

зовні так і зсередини допускати не слід через створення ними непроникної або 

важкопроникної для повітря плівки, що порушує повітряно-вологий обмін 

стіни. З деякими обмеженнями можуть знайти застосування емульсійні та 

казеїномасляні фарби, особливо для творів архітектури XVIII-XIX ст. 

Хорошим забарвленням для пам'ятників виявляться, мабуть, вапняно-

хлорокислі склади, що є різновидом вапняних фарб, що добре схоплюються зі 

штукатуркою і мають підвищену атмосферостійкість. Добре виконані вони не 

змиваються водою, що дозволяє обмивати будівлю. 

Д. Матеріали для декоративних виробів та металів та їх оздоблення.  

З цих робіт найчастіше зустрічаються золочення верхів культових пам'яток, 

виливок решіток, частин скульптури, що бракують, металевих декоративних 

елементів будівель з їх забарвленням або патинуванням. Матеріали для цих 

робіт дуже різноманітні за переліком та часто дефіцитні. Здебільшого вони 

виходять за межі переліку будівельних матеріалів, та вимоги до них 

визначаються спеціальними ДСТУ, які застосовуються і для реставраційних 

робіт, 

ІНШІ МАТЕРІАЛИ 

До цієї різнорідної групи належать нові синтезовані хімічні матеріали, 

спеціальні метали для піронів, анкерів, спеціальні хімічні розчини та складові 

для їх приготування, необхідні при промиванні, видаленні старих фарб, іржі, та 

багато інших матеріалів, без яких реставратор не може якісно провести роботи 

та які має вміти своєчасно передбачити, замовити та правильно 

використовувати. 


