
Конструкційні матеріали та їх властивості. 

Конструкційні матеріали для облаштування інтер'єру. Доцільність вибору 
конструкційних матеріалів, безпечних для здоров'я людини та навколишнього 
середовища. Властивості конструкційних матеріалів зазвичай розглядають комплексно. До 
комплексних властивостей, що характеризують стійкість матеріалів до сукупної дії низки 
чинників, належать довговічність, надійність, сумісність, старіння й ерозієстійкість. 

У нашому стрімкому світі з кожним роком з'являється дедалі більше нових сучасних 
матеріалів, що відповідають заданим властивостям. До таких можна віднести високоміцні 
бетони, бетонополімери, фібробетони, декоративні бетони, сплави різних металів, 
термопластичні полімерні матеріали (полістирол, поліаміди, фторопласт, реактопласти), 
триплекси (різновид скла), склопластик тощо. 

Перлини мудрості 

Дизайн не повинен домінувати над людьми і речами. Дизайн повинен допомагати 
людям. У цьому його роль. 

Дітер Рамс, німецький промисловий дизайнер, провідний дизайнер фірми Braun 

Застосування цих матеріалів різнобічне, воно залежить від їх властивостей. Так, 
полімерні смоли використовують для покриття плит із деревних матеріалів (ламінування), з 
яких виготовляють корпусні меблі. Напилення, які відображають, поглинають, розсіюють 
світло, виготовляють за допомогою металізованих покриттів на скло і застосовують в 
обладнанні фото- і кіностудій. Зі скла з однобічною видимістю виготовляють перегородки в 
спеціальних приміщеннях, наприклад ванних кімнатах. 

Ці матеріали мають свої переваги. Зазвичай вони міцніші та довговічніші, мають 
меншу вагу і можуть бути тоншими, аніж традиційні матеріали для забезпечення необхідної 
надійності предметів інтер'єру. 

Виготовлення сучасних матеріалів зазвичай є складним, трудомістким процесом, який 
під силу не кожному виробнику, тому здебільшого має високу вартість. Крім того, деякі 
сучасні матеріали не є екологічно чистими і за певних умов виділяють у довкілля шкідливі 
речовини. Тому до вибору матеріалів для виготовлення предметів інтер'єру потрібно 
ставитися обережно і виважено. 

Новітні досягнення науки і практики 

Ми живемо в еру цифрових технологій. Досягнення прогресу диктують свої правила 
й у сфері дизайну інтер'єрів. З появою нових якісних стандартів життя змінюється і 
звичний для нас житловий простір. Цифрові новинки роблять життя зручнішим та 
комфортнішим. З огляду на естетику простору, вони допомагають створити в домі чи 
офісі затишну атмосферу і психологічний комфорт. Це дуже важливо, адже вдома і на 
роботі людина проводить більшу частину свого часу. 

Серед цифрових новинок у дизайні інтер'єрів актуальні такі винаходи: 

• цифрові шпалери — оздоблювальний матеріал під назвою Pac Man, 
який створили австрійські фахівці студії Strukt Design Studio; щоб споглядати 
дивовижний візуальний ефект, потрібно в повній темряві спрямувати на стіну 
промінь відеопроектора (зображення може змінюватися за бажанням господаря 
житла); 



• нова шведська технологія в дизайні під назвою Hembio втілена в ідеї 
створення розважально-корисного майданчика, який містить аудіо- й відеосистеми 
та побутову техніку; 

• співробітники американської лабораторії «Нью-Йорк Таймс» винайшли 
цифрове дзеркало і назвали його Snow White; воно візуально й акустично підказує 
людині, яка краватка краще пасує до певного костюма, які предмети гардероба 
наявні тощо; пристрій функціонує через мережу Інтернет; 

• останнім часом неабияку популярність завоювала технологія 
«Розумний дім»; вона дозволяє людині максимально взаємодіяти з житловим 
простором за допомогою передавання інформації з мобільних пристроїв на датчики, 
які регулюють опалення, освітлення та інші інженерні системи, що забезпечують 
комфорт у домівці. 

Роль природних матеріалів як важливого екологічного ресурсу у збереженні 
довкілля. Перевага натуральних матеріалів — у тому, що вони дуже практичні, ніколи не 
виходять з моди, не втрачають первинного вигляду, не завдають шкоди людині. Найчастіше 
для надання особливого шарму приміщенню в дизайнерських інтер'єр-проектах 
застосовують деревину, камінь, шкіру. 

Деревина. Широкому використанню дерев'яних конструкцій в інтер'єрі сприяють такі 
їхні властивості: 

• достатній рівень тепло- та звукоізоляції; 
• безпечність для здоров'я людини; 
• високі експлуатаційні характеристики; 
• гарний і сучасний вигляд. 

Крім традиційного використання деревини для виготовлення меблів, цікавим 
вирішенням дизайну інтер'єру вітальні може бути використання дерев'яних балок в 
оформленні стель. Натуральності інтер'єру додають деталі з деревини з мінімальною 
обробкою. Вони можуть бути використані для облицювання стін або для виготовлення 
полиць, стільниць, рам для дзеркал. Такий різновид обробленої деревини, як шпон, 
використовують для обробки стін. За рахунок цього приміщення набувають солідного й 
коштовного вигляду. Як конструкційний матеріал для стін застосовують рулонний або 
листовий корок. 

Натуральні шпалери надають дизайну інтер'єру особливого шику. Крім прекрасного 
вигляду, вони мають лише їм властивий запах, який відразу створює атмосферу тропіків. 
Формують унікальний інтер'єр-дизайн шпалери з найрізноманітнішого матеріалу: бамбуку, 
ротангу, очерету, рогозу, кокосової пальми. Технологія їх виготовлення буває 
найнесподіванішою: плетіння з волокна ротангових ліан, клеєні ламелі зі стовбура пальми 
тощо. 

Камінь (мармур, граніт тощо) має не лише гарний натуральний колір, а й часто 
вирізняється унікальною формою. Цікавим вирішенням для оформлення приміщення може 
бути груба кладка з натурального каменю в одній із частин кімнати. Урізноманітнюють 
інтер'єр такі декоративні елементи, як колони або інші кам'яні конструкції. 

Шкіра — унікальний матеріал, який завжди наповнює приміщення особливим шиком. 
Крім традиційного використання цього матеріалу для оббивки меблів, заслуговує на увагу 
можливість його застосування в декорі або панно для оздоблення стін, що надасть 
приміщенню неповторного і стильного вигляду. 



Перелічені матеріали надають приміщенням особливого затишку і теплоти. Але 
використовувати їх в інтер'єрі варто обережно і помірковано. Крім того, необхідно 
застосовувати лише якісні матеріали, що забезпечить привабливість і комфортність 
приміщення протягом тривалого часу. 

Перлини мудрості 

Дизайн створює культуру. Культура формує цінності. Цінності визначають 
майбутнє. 

Роберт Л. Пітерс, канадський графічний дизайнер і видавець 

Поза сумнівом, як традиційні, так і нові сучасні матеріали необхідно використовувати 
економно. Серед джерел і шляхів економії найбільшу увагу можна приділити комплексній 
переробці сировини та використанню вторинних матеріальних ресурсів і відходів 
виробництва (залишки сировини і матеріалів, які втратили первісну споживчу вартість, — 
обривки, стружка тощо) і споживання: виробничого (лом, гума, тара) та побутового (ношені 
речі, одяг, макулатура). 

 


