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Повод за објављивање ове публикације су реферати који су изла-
гани на Семинару и радионици Грађевински материјали и конзер-
ваторско-рестаураторски поступци – МАЛТЕРИ, који су драгоце-
ни за конзерваторску праксу. Семинар је организовала Секција ар-
хитеката Друштва конзерватора Србије, уз финансијску потпору 
Министарства културе и информисања РС, у периоду од 07.10 – 
11.10.2013, у Нишу, где је домаћин био Завод за заштиту спомени-
ка култире.

Намера организатора је била да се путем реферата и радиони-
ца, учесницима скупа, пре свега конзерваторима, презентују доса-
дашња искуства и резултати добијени кроз теорију и праксу у зашти-
ти непокретних културних добара, а све у циљу боље комуникације 
и уједначенијег приступа у методологији и примени материјала.

Пројекат је обухватио све установе заштите, како би се отво-
рила врата за њихово повезивање у јединствен систем заштите 
непокретног културног наслеђа, чиме би се створили нужни пре-
дуслови за квалитетније и ефикасније спровођење законом про-
писаних мера.

Поред наведене циљне групе, конзерватора, Пројекат је ис-
товремено окренут и свима онима који су на било који други на-
чин укључени у сферу заштите културне баштине, било да је реч о 
пројектантима, инвеститорима, извођачима, корисницима… Свес-
ни чињенице да је за целовити приступ у заштити, неопходна кон-
тинуирана едукација и повезивање свих актера у заштити култур-
них добара, публиковање радова је још један корак у томе. Ако 

УВОДНА РЕЧ



разултати нашег делања постану јавни и доступни ширем кругу заин-
тересованих, наш рад ће тиме постати далеко видљивији, кориснији 
и одрживији за читаву заједницу.

И најпосле, неразлучива веза између научних сазнања и њихове 
примене у заштити, основни су гарант професионалног приступа у 
очувању баштине, која је била и остала наша оставштина за будућност. 
Секција архитеката при Друштву конзерватора, наставиће да орга-
низује семинаре и радионице на различите теме, како би кроз разме-
ну знања и искуства, поспешила даљи развој конзерваторске праксе.

диа Данијела Младеновић
диа Елена Васић Петровић



в. проф. др Ненад Шекуларац, дипл. инж. арх.

ПРИМЕНА МАЛТЕРА И ПОСТУПЦИ 
ИЊЕКТИРАЊА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ОБЈЕКАТА СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА

Апстракт: Присуство пукотина и шупљина у бедемским зидовима зиданим каме-
ном представља велики проблем. У реконструкцији објеката Светог манастира Хи-
ландара у решавању овог проблема примењује се метода ињектирања и на тај на-
чин врши се монолитизација вишевековних зидова зиданих каменом. Овом ме-
тодом постиже се ојачавање зидова у циљу могућности пријема хоризонталних 
сила услед дејства земљотреса. Процесом ињектирања испуњавају се пукотине и 
шупљине настале услед спољних утицаја, вишевековног испирања постојећих ве-
зива, као и шупљине заостале из времена зидања зидова. Поред камених зидова 
ињектирање пукотина могуће је извести и на постојећим зидовима од опеке. Мал-
тери који су се користили при реконструкцији и ојачању ових зидова су цемент-
ни, безцементни и готови малтери у зависности од врсте пукотине, њеног поло-
жаја и материјала од кога је зид озидан. Постојање фресака на зиду који је потребно 
ињектирати захтева посебне мере заштите и директно утиче на одабир врсте мал-
тера који ће бити примењен. У случају потребе за ојачавањем зидова зиданих ка-
меном или опеком, а на којима су раније постојали дрвени сантрачи као елементи 
који примају силе затезања, такође је могуће применити метод ињектирања у већ 
постојеће шупљине и уз постављање арматурних шипки. При ињектирању на објек-
тима од изузетног значаја за културну баштину, неопходно је водити рачуна о пра-
вилном одабиру рецептуре која ће бити примењена за сваки конкретан случај. При 
реализацији и спровођењу поступка ињектирања поред неопходних мера превен-
тивне и физичке заштите, неопходно је знање, као и велико искуство инжењера и 
конзерватора који учествују у процесу реконструкције, али и искуство и вештинa 
мајстора који реализују овај поступак. 

Кључне речи:  ињектирање, малтери за ињектирање, 
ојачање зиданих зидова, рецептуре за ињекционе малтере
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УВОД

Ињектирање представља процес испуњавања пукотина и шупљи-
на посебним малтером чиме се врши монолитизација зидова зида-
них опеком и каменом. Пукотине и шупљине у зидовима настале су 
као последица дејства спољних утицаја, атмосферских падавина, 
тектонских померања услед дејства земљотреса, слегања и пожа-
ра. Ињектирањем се најчешће ојачавају зидови зидани каменом и 
опеком. Шупљине остављене у току зидања зидова услед дејства 
кише и слегања, временом остају све веће па их је неопходно ме-
тодом ињектирања отклонити. Вишевековни зидови нису били хо-
могени по свом саставу. Лица зида зидана су каменом а средишњи 
део је попуњаван трпанцем. Спојнице у лицу зида изведене су мал-
тером, а средишњи део трпанац изведен је са малом количином 
малтера или у неким случајевима без малтера. Често се догађало 
да је малтер из средишњег дела зида испран под дејством воде, ат-
мосферских падавина или уколико се радило о потпорном зиду до 
испирања је дошло приликом проласка воде из земље кроз њега. 
На зидовима велике ширине и дужине услед слегања и утицаја хо-
ризонталних сила дошло је до појаве пукотина, као што је то слу-
чај на бедемском зиду Белог конака. Ињектирање се врши и на зи-
довима од опеке код којих су присутне пукотине. На овај начин по-
већава се отпорност зида на утицаје хоризонталних сила. Ињек-
тирање представља један од начина санација зиданих зидова на 
објектима Светог манастира Хиландара.

ПРОЦЕС ИЊЕКТИРАЊА зИДАНОГ зИДА

Процес ињектирања зиданог зида представља скуп следећих радњи:
– утврђивање састава постојећег зида,
– припрема површине зида, дерсовање или фуговање зидова,
– постављање цевчица за убризгавање ињекционе смеше,
– справљање ињекционе смеше,
– уливање ињекционе смеше,
– уклањање цевчица за убризгавање и поправак лица зида.
Ради утврђивања адекватне рецептуре малтера који ће бити 

примењена на одређеном зиду неопходно је прво извршити 
утврђивање састава постојећег зида и у односу на састав као и ква-
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литет уграђеног материјала применити и одговарајућу рецептуру 
ињекционог малтера. Малтер за ињектирање који се користи мора 
бити бољег квалитета него постојећи малтер, али не и много бољи 
од малтера којим је изведен постојећи зид.

Приликом ињектирања водити рачуна да малтер који се корис-
ти за ојачање зидова скоро увек буде продужни (односно да у себи 
садржи барем малу количину креча). У случају када се врши ињек-
тирање непосредно поред арматуре, малтер у себи не сме да садр-
жи креч. Еластичност малтера добија се додавањем мале или веће 
количине креча, како су то радили и стари неимари, или додатком 
латекса код чистих цементних малтера. 

Следећи корак у процесу припреме за спровођење поступка 
ињектирања, односи се на лице зида и неопходне интервенције на 
њему. Потребно је прво лица зида поправити, исфуговати или из-
дерсовати, у зависности од првобитног начина зидања лица зида, и 
у пукотине по вертикали поставити цевчице за убризгавање ињек-
ционе смеше. На лицу зида које нема пукотине, положај рупа у које 
ће се уградити цевчице за убризгавање ињекционе смеше, од-
ређујемо на местима где постоје шупљине (вертикална пукотина 
у зиду, положаји утега или бивших сантрача итд). На зиду на коме 
немамо сазнање о постојању шупљине, цевчице за убризгавање 
ињекционе смеше постављамо у претходно избушене рупе у зиду, 
у правилном растеру од 80/80 до 100/100 цм, и то у самој спојници 
између камених блокова или опеке. Цевчице за убризгавање ињек-
ционе смеше праве се од стандардног баштенског црева (сл. 1). 

Слика 1. Постављене цевчице за ињектирање
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Одређивање положаја шупљина на зидовима Великог конака 
(Конака из 1816–1821. године) на појединим зидовима урађено је 
коришћењем геофизичких истраживања, георадарском методом, 
у сарадњи са Центром за нове технологије из Београда (сл. 2).

Приликом ињектирања, кроз цевчице, уколико је могуће, по-
требно је прво испрати унутрашњост зида водом или продувати 
ваздухом под притиском и тек након тога кренути са ињектирањем 
шупљина редом, одоздо на горе. Убризгавање ињекционе смеше 
кроз цевчице, врши се посебном машином под притиском до мах 
1,0 бар надпритиска. У случају коришћења превеликих надприти-
сака може доћи до разарања структуре зида. Попуњавање шупљи-
на вршити хоризонтално, све докле ињекциона смеша – ињекцио-
ни малтер не почне да излази из суседне цевчице. Веома је важно 
приликом ињектирања контролисати притисак којим се ињекцио-
на смеша убризгава у зид, а нарочито треба водити рачуна на мес-
тима где постоји фреско сликарство. Велики притисак могао би од-
војити постојећи слој малтера са површине зида и тиме директно 
угрозити живопис на зиду. На тим местима се ињектира са мањим 
притисцима, максимално 0,3 бара надпритиска. 

Слика 2. Приказ резултата георадарских истраживања, 
на примеру зидова Великог конака- конака из 1816–1821. године
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МАЛТЕРИ зА ИЊЕКТИРАЊЕ

Састав ињекционе смеше – малтера за ињектирање, врши се у за-
висности од места на коме се уграђује, као и од квалитета мате-
ријала од кога је зид изведен. 

На местима где се налазе фреске приступило се изради рецеп-
тура безцементних ињекционих малтера. У њихов састав ушле 
су следећи материјали, донети са самог локалитета: хидратисани 
креч, санторинска земље (природни поцулан) гранулације до 0,063 
мм и кварцни песак гранулације до 0,25 мм (Копови Уб Србија), уз 
додатак суперпластификатора и успоривача. Различите рецептуре 
ињекционих смеша формиране су и испитивана је њихова проточ-
ност ради могућности лакше уградње смеша, боље прионљивости 
за подлогу од опеке, као и механичке карактеристике добијених 
малтера. Прионљивост за подлогу од опеке, тестирана је на узор-
цима старе опеке извађене из постојећих зидова, као и на новим 
опекама уграђеним при рестаурацији постојећих зидова. Прили-
ком формирања рецептура малтера за ињектирање стручни кон-
султанти били су Љиљана Миличић из Института ИМС из Београ-
да и др Љубинко Драгићевић (сл. 4). Све ињекционе смеше форми-

Слика 3. Ињектирање под малим притиском са лаганим 
подупирањем места изгорелих сантрача, параклис Св. Николе 
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ране су са запреминским односом материјала из разлога једнос-
тавног размеравања на самом градилишту (сл. 5).

Осим формирања ињекционих смеша без цемента, формира-
не су и ињекционе смеше са белим цементом, као и обичне ињек-
ционе смеше са сивим цементом. Рецептуре су прављене и са бе-
лим цементом у циљу примене на местима на којима је присутно 
фреско сликарство, на местима где је потребно применити ињек-
циони малтер веће механичке чврстоће. У току испитивања белог 
цемента, произвођача Heracles (Lafarge Group) и Titan, утврђено је 
да различите врсте белог цемента, као и различите произвођач-
ке серије садрже различите проценте растворивих соли. Услед не-
могућности одржања константног квалитета, иако је присуство 
растворљивих соли мало, али у свакој серији белог цементна дру-
гачији, у сарадњи са колегама из Републичког завода за заштиту 
споменика културе, архитектом Слободаном Баришићем и конзер-
ватором-рестауратором мр Владимиром Булајићем, као и предста-

Слика 4. Испитивање ињекционих малтера у Институту ИМС
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вницима Центара за заштиту светогорског наслеђа – Кедак дого-
ворено је да се користи готова ињeкциона смеша Mape Antique 
F21 (произвођача MAPEI). Ова ињекциона смеша наменски је пра-
вљена за ињектирање на местима где постоји фреско сликарство 
и она садржи: агрегат, креч и еко поцулан. Ова смеша припрема 
се за уградњу у свему према приложеном упутству произвођача. 
Ињекционе смеше са цементом без креча, коришћене су само на 
местима где је било потребно извршити ињектирање простора у 
коме су се налазили дрвени сантрачи који су изгорели или истру-
лили, а у тај простор постављена класична арматура. Ињекционе 
смеше са цементом а без креча, коришћене су и на местима додат-
ног ојачања зида челиком. На местима где је ојачање зида изврше-
но прохромом коришћене су ињекционе смеше са кречом, цемен-
том и кварцним песком.

Слика 5. Мешалице које се користе за справљање малтера за ињектирање: 
а) стандардна мешалица са ротирајућим бубњем и запреминске мерице 

за одређивање односа материјала 
б) мешалица за малтере без ротирајућег бубња са „планетарним миксером”
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ОПРЕМА зА УЛИВАЊЕ ИЊЕКЦИОНИХ СМЕшА

За ињектирање – убризгавање ињекционих малтера у зидове ко-
ришћена су два типа опреме:

a) опрема са затвореним бубњем у коме се налазио мешач, која 
се херметички затвара након уливања ињекционе смеше у 
бубањ, прикључена на стандардни компресор (слика 6а)

b) машина за ињектирање која представља модификацију ма-
шине-пумпе за транспорт малтера и машинско малтерисање 
са пужастим ротором произвођача „Edilmac”, без употребе 
додатног компресора. Машина за ињектирање произвођа-
ча „Edilmac” опремљена је трокраким вентилом на млазни-
ци који омогућава да у моменту прекида ињектирања зида, 
малтер настави да пролази кроз црево и враћа се назад у 
резервоар машине. На овај начин рециркулацијом малте-
ра смањује се могућност зачепљења црева услед престанка 
уливања ињекционе смеше у зид (сл. 6б и сл. 7).

Слика 6. Опрема за ињектирање:
а. опрема са стандардним затвореним бубњем,

б. Машина за ињектирање „Edilmac”.
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У току ињектирања осим радника који су ангажовани на при-
преми малтера и самом уливању малтера у зидове, неопходно је 
ангажовати и велики број радника да дежурају дуж зида који је 
предмет ињектирања. Ово је неопходно из разлога могућности ла-
ког проласка ињекционе смеше кроз зид и њеног изливања и на 
великој удаљености од места уливања ињекционог малтера. При 
ињектирању бедемског каменог зида на Белом конаку, каменог 
зида на магацину Арсане, као и бедемских камених зидова Вели-
ког конака, долазило је до изливања ињекционих малтера из зида 
и на удаљености већој од 10 м, од места где се вршило почетно 
уливање ињекционог малтера из млазнице (сл. 7). 

Слика 7. Уливање ињекционе смеше у зид млазницом 
са манометром и трокраким вентилом 
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РЕЦЕПТУРЕ зА ИзРАДУ ИЊЕКЦИОНИХ СМЕшА

Безцементне ињекционе смеше

Безцементне ињекционе смеше могу бити са и без присуства при-
родног поцулана. 

Безцементне ињекционе смеше са коришћењем санторинске 
земље – природног поцулана (вулкански пепео), биле су предмет 
испитивања на Инситуту ИМС. 

Испитивање ињекционе смеше обављено је у Институту ИМС, у 
Београду, у сарадњи са технолозима Љиљаном Миличић и др Љу-
бинком Драгићевићем.

При испитивању коришћен је материјал са градилишта: старе 
опеке из постојећих зидова и нове опеке, хидратисани креч, сан-
торинска земље (природни поцулан) гранулације до 0.063 mm и 
кварцни песак гранулације до 0,25 мм (0.30 мм) са Копова Уб.

Као додатак коришћен је суперпластификатор и успоривач „Су-
перфлуид M1M” „Адинг” Скопље 0,5 % на укупну смешу (0,5 кг на 
100 кг смеше), а као препорука добијена од технолога из Институ-
та ИМС, Београд.

Рецептуре малтера:
– Санторинска земља : креч : кварцни песак / 2 : 1 : 3 (запремин-
ски односи)
В/CM (однос вода / сува материја) = 0,38
– Санторинска земља : креч : кварцни песак / 2 : 1 : 1 (запремин-
ски односи)
В/CM (однос вода / сува материја) = 0,48
– Санторинска земља : креч / 2 : 1 (запремински односи)
В/CM, однос вода / сува материја = 0,63

Ињекционе смеше са цементом 
без санторинске земље

Почетком 2008. године извршено је испитивање количине 
растворљивих соли у белим цементима произвођача Heracles 
(Lafarge Group) и Titan, које је показало присуство незнатне коли-
чине растворљивих соли (Titan нешто више). Формиране ињек-



17
П

ри
ме

на
 м

ал
те

ра
 и

 п
ос

ту
пц

и 
ињ

ек
ти

ра
њ

а 
пр

и  
ре

ко
нс

тр
ук

ци
ји

 о
бј

ек
ат

а 
Св

ет
ог

 м
ан

ас
ти

ра
 Х

ил
ан

да
ра

ционе смеше са белим цементом, нису примењене на објектима на 
којима постоји фреско сликарство у оквиру објеката Светог мана-
стира Хиландара. 

За ињектирање зидова где постоји фреско сликарство, у са-
радњи са представницима Центара за заштиту светогорског 
наслеђа – Кедак договорено је да се користи готова ињeкциона 
смеша Mape Antique F21 (произвођача Mapei), која садржи агрегат, 
креч и еко поцулан, а припремљена за уградњу у свему према при-
ложеном упутству произвођача.

Приликом изналажења рецептуре, а у току испитивања ко-
ришћен је материјал са градилишта: старе опеке из постојећих зи-
дова и нове опеке, гашени креч, цемент – Heracles PC 42,5 бели и 
кварцни песак гранулације до 0,25 мм (0,30 мм) са Копова Уб.

Као додатак коришћен је суперпластификатор и успоривач „Су-
перфлуид M1M” „Адинг” Скопље 0,5% на укупну смешу (0,5 кг на 
100 кг смеше), а као препорука добијена од технолога из Институ-
та ИМС, Београд.

Примери рецептура малтера:
– креч : цемент : песак / 0,67 : 0,33 : 2,50 (запремински односи)
В/CM (однос вода / сува материја) = 0,33 (на укупну смешу)
– креч : цемент : песак / 0,50 : 0,50 : 2,50 (запремински односи)
В/CM (однос вода / сува материја) = 0,32 (на укупну смешу)
– креч : цемент : песак / 0,33 : 0,67 : 2,50 (запремински односи)
В/CM (однос вода / сува материја) = 0,31 (на укупну смешу)

Напомена: Додавање или смањивање количине воде до 
добијања малтера потребне конзистенције (препоручена као 
густина јогурта), изведено је у зависности од присуства влаге у 
употребљеним материјалима. 

Ињекциона смеша без креча коришћене 
на местима ојачања изведеног арматуре 

Рецептура малтера 1:
– цемент : кварцни песак / 1,00 : 2,00 (запремински однос),
– В/CM (однос вода / сува материја) = 0,31 (на укупну смешу)
Напомена: Додавање или смањивање количине воде до добијања 
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малтера потребне конзистенције (препоручена као густина јогур-
та), изведено је у зависности од присуства влаге у употребљеним 
материјалима.

Рецептура малтера 2:
– цемент : кварцни песак / 1 : 2 (запремински однос),
– додатак суперпластификатора и успоривача „Sika Mix Plus” 
(произвођача Sika) 0,2% у односу на количину цемента и
– уз додавање воде са додатком 25% Sika Lateksa (произвођача 
Sika) до добијања малтера потребне конзистенције (препору-
чене густине јогурта).

При радовима на ињектирању осим наведених колега учест-
вовали су и проф. др Мирко Ковачевић, Драгомир Кривокућа диа, 
Стевица Трипковић диа и Мирослав Франовић из Котора.

ЛИТЕРАТУРА

– Димитријевић Милорад, Статичко конструктивни проблеми у заштити гради-
тељског наслеђа, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

– Правилник о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију обје-
ката високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и ревитализацију 
објеката високоградње, Службени лист СФРЈ бр. 52/85.

Слика 8. Млазница за ињектирање са манометром и трокраким 
вентилом за враћање неискоришћеног ињекционог малтера 

у резервоар – рециркулација ињекционог малтера



према елаборату др Љубинкa Драгићевићa, дипл. инж.
презентовала Живанка Танасковић, дипл. инж. технологије

ПРИМЕНА МАЛТЕРА НА 
РЕСТАУРАТОРСКО-КОНзЕРВАТОРСКИМ 
РАДОВИМА НА ЦРКВИ СВЕТОГ СПАСА 

У ЖИЧИ

Апстракт: Код средстава за рестаурацију и материјала који се користе за ове сврхе, зна-
чајне су њихове особине и утицај на материјал од којег је споменик саграђен. Такође, овој 
групи захтева морају се придодати и захтеви у погледу квалитета и степена чистоће мате-
ријала који се користе за санацију. Да би се, примера ради, извршила заштита зидних сли-
ка мора се извршити комплетна заштита скулптуре, јер погрешно извршена заштита на 
скулптури може бити узрочник оштећења или пропадања зидних слика. 

зидне слике су често, чак веома често, изложене штетном дејству гасова, пара, пра-
шине и других штетних фактора присутних у атмосфери. Ако се овоме дода и хетероген 
састав зидних слика састављених из више различитих слојева, тада се као проблем на-
меће и истраживање могућности отклањања узрока који доводе до појаве оштећења. 
Свакако да би, пре свега, требало идентификовати штетне чиниоце који се налазе у ваз-
духу и истражити узроке њихове појаве. Ови штетни чиниоци, као по правилу, изазивају 
механичке, физичке и физичко-хемијске промене на културно-историјском споменику 
или на материјалу од којег је споменик изграђен. 

Деловање већине штетних састојака одвија се у присуству влаге, што упућује на 
закључак да је вода један од најопаснијих узрочника оштећења свих споменика културе, 
а нарочито споменика зидног сликарства. Такође, присуство штетних соли, како у споме-
нику који се рестаурира, тако и у материјалима који се користе за рестаурацију, морају се 
детаљно испитати. Нарочито се мора испитати присуство растворљивих хлорида, сулфа-
та, нитрата и соли натријума и калцијума, јер присуство ових соли, временом, омогућује 
формирање већих кристала који деструктивно делују на структуру материјала од којег је 
изграђен споменик.

Кључне речи: малтер, гашени креч, агрегат, ламинисана згура
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Пре избора материјала за санацију манастира Жича, визуелно су 
извршена испитивања зидова споменика и проучено његово стање, 
степен оштећења и врсте материјала који су коришћене приликом 
његове изградње. Манастир Жича представља угледно духовно 
средиште средњовековне српске државе коју је основао краљ 
Стефан Првовенчани почетком XIII века, када је Жича стицањем 
црквене самосталности постала средиште новоосноване српске 
архиепископије. Саграђена је од материјала доста хетерогеног 
састава и особина (опека, сига, кречња, пештар, кварцне облице), 
па када се свему томе придода и чињеница да је до сада претрпела 
тешка оштећења, произилази да се квалитету малтера и његовој 
чистоћи мора посветити посебна пажња. Примера ради, за време 
Другог светског рата, Жича је страдала од бомбардовања којом 
приликом су порушени источни део северног параклиса са кубетом, 
затим свод између овог простора и северне певнице и северни зид 
западног дела храма. Тада је, нажалост, већи део зидне декорације 
заувек нестао. Завод за заштиту споменика културе је 1953. године 
обновио разорене делове главне цркве и обавио више неопходних 
конзерваторских радова, али није мењао основни облик који је 
грађевина добила приликом рестаурације између два рата, па се 
сада чине покушаји да се манастиру Жичи, у што већој мери, врати 
првобитни изглед. Због свега изнетог, малтер за малтерисање 
спољних зидова манастира Жича, морао је бити синтетизован од 
чистих природних материјала, који не садрже штетне компоненте, 
па се због тога морао избацити портланд – цемент, као компонента 
за синтезу малтера. Осим тога, малтер је требало да поседује 
и одређене вредности физичко-механичких карактеристика 
(чврстоће, атхезија, отпорност на дејство мраза) и друге параметре 
квалитета као што су постојаност у влажним условима и води. 
Уколико се за синтезу малтера наведених карактеристика користи 
мешавина од гашеног креча, активних материјала и песка (или 
кречњачког агрегата) у одређеној размери, реално се очекује да се 
добију особине малтера које задовољавају техничко-технолошке 
карактеристике потребне за малтерисање манастира Жича. Малтер, 
синтетизован од наведених компоненти (гашени креч, пуцолан, 
агрегат) поседује и конструктивне карактеристике, тако да њихова 
примена у значајној мери побољшава конструкцију објекта. 
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Малтерисање манастира Жича 
је рађено у два слоја, па су се за 
синтезу малтера за поједине слоје-
ве морају користили и различи-
ти односи појединих компоненти. 
Први, основни слој малтера, морао 
је поседовати добру обрадивост, 
добро задржавање воде, висо-
ке вредности чврстоће, парапро-
пустљивост, отпорност на дејства 
мраза и добру атхезију за подлогу. 
Други, завршни слој, поред наве-
дених услова, морао је поседовати 
и друге карактеристике, од којих 
је нарочито важна та да по своме 
саставу мора бити ситније струк-
туре, а садржај везивне компонен-
те мора бити тако одабран да омо-
гућава примену технике фреско-сликарства, како би се добио пур-
пурно црвени колористички тон фасаде. Као што се види, ради се 
о синтези две врсте малтера:

а – малтера за малтерисање основног слоја и
б – малтера за малтерисање завршног слоја.

1.0  ИзБОР МАТЕРИЈАЛА зА СИНТЕзУ 
НАВЕДЕНИХ ВРСТА МАЛТЕРА

За синтезу ових врста малтера коришћени су следећи 
материјали:

а)
 – за синтезу малтера за малтерисање основног слоја:
 – кречњачки агрегат градације 0,0–5,0 мм из фабрике креча и 
камена „Јелен До”

 – гашени креч из фабрике креча „Вељко Дугошевић”– Кучево
 – опалска бреча из Куманова гранулације 0,0–0,50 мм
 – пластификатор Реобет-аерант СПА828, произвођач „Први мај” 
– Чачак 

 – вода
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б)

 – за синтезу малтера за малтерисање завршног слоја:
 – кречњачки филер из фабрике креча и камена „Јелен до” 
 – меремерни агрегат гранулације 0,0–2,2 мм из „Венчац” – 
Аранђеловац

 – ламинисана згура гранулације < 0,125 мм, која настаје у 
процесу производње магнезијума у фабрици магнезијума 
„Бела стена” – Баљевац на Ибру

 – пластификатор Реобет-аерант СПА828, произвођач „Први мај” 
– Чачак 

 – вода

2.0  КАРАКТЕРИСТИКЕ КОМПОНЕНТИ КОЈЕ  
СУ КОРИшћЕНЕ зА СИНТЕзУ МАЛТЕРА

Као што је напоменуто за синтезу наведених врста малтера коришће-
ни су природни материјали код којих је садржај штетних компонен-
ти (сулфати, хлориди, нитрати) сведен на најмању меру, односно код 
којих је садржај наведених компоненти занемарљиво низак.

2.1  Карактеристике агрегата

За синтезу малтера за малтерисање основног слоја манастира 
Жича, коришћен је кречњак гранулације 0,0–5,0, а завршни слој 
мешавина филера и мермерног агрегата гранулације 0,0–2,2 мм. 
Садржај штетних компоненти код ове три врсте агрегата је:

Коституент филер кречњачки 
агрегат

мермерни 
агрегат

Укупни сумпор као SO3% 0,01 0,03 0,00
Хлориди % 0,004 0,006 0,00
Нитрати % 0,00 0,00 0,00

      
Гранулометријски састав агрегата који је коришћен за до-

бијање малтера за малтерисање завршног слоја представља 
састав добијен мешањем фалера и мермерног агрегата у тачно де-
финисаној сразмери.



23
П

ри
ме

на
 м

ал
те

ра
 н

а 
ре

ст
ау

ра
то

рс
ко

-к
он

зе
рв

ат
ор

ск
им

ра
до

ви
ма

 н
а 

ц
рк

ви
 с

ве
то

г  
сп

ас
а 

у 
ж

ич
и

2.2  Карактеристике гашеног креча

За синтезу малтера који је коришћен за малтерисање основног 
слоја коришћен је металуршки креч, дакле најквалитетнија врста 
креча која се производи у Србији. Креч је угашен, а затим је, пре ко-
ришћења, одлежао око три месеца. Хемијски састав живог креча, 
који је коришћен за добијање гашеног креча је следећи:

SiO2 + нер. ост. %  1,56
Al2O3, %   0,28
Fe2O3, %   0,06
CaO, %                              95,72
MgO, %   1,43
K2O, %   0,13
Na2O, %   0,06
сулфати као SO3  0,00
сулфиди као SO3
CO2
везана вода и орг. мат. 0,60
влага на 1100C  0,16
Збир %             100,00

2.3 Карактеристике опалске брече

Поред гашеног креча, за синтезу малтера за малтерисање осно-
вног слоја, коришћена је и опалска бреча из Куманова следећих 
карактеристика:

SiO2, %                   81,36
Al2O3, %   4,56
TiO2, %   0,23
Fe2O3, %   3,58
MgO, %   0,74
CaO, %   1,36
K2O, %   0,94
Na2O, %   0,05
FeO, %   0,00
сулфати као SO3  0,28
сулфиди као SO3
CO2
везана вода и орг.мат. 4,52
влага на 1100C  2,08
Збир %              99,70

– густина, г/цм3  2,63
– финоћа млава изражена као 
остатака на ситу од 0,09 мм, %    54,00
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2.4 Карактеристике ламинисане згуре

Ламинисана згура настаје у процесу добијања магнезијума, као се-
кундарни производ овог процеса. Поседује изванредна техничко-
технолошка својства која омогућују да се овај материјал са успе-
хом може користити за синтезу мешавина које се користе за до-
бијање малтера. Пошто се ради о секундарној сировини, са веома 
квалитетним својствима, извршен је велики број испитивања хе-
мијских, физичко-хемијских и минералошких карактеристика ла-
минисане згуре како би се на тај начин утврдио њен квалитет и де-
финисале промене које настају у функцији времена и оценио ути-
цај евентуалних промена на њену употребну вредност. У том сми-
слу је извршено испитивање на тридесет узорака ламинисане згу-
ре који су узроковани у временском периоду од шест месеци. На 
сваком од ових узорака извршена су испитивања на тридесет хе-
мијских и физичко-хемијских карактеристика квалитета, тако да се 
на крају располагало са око 900 информација о квалитету овога 
материјала. Извршена је и статистичка обрада резултата добије-
них овим истраживањима.

Ламинисана згура је, пре испитивања, просејана на сито од 
0,125 мм отвора окаца. Ради се о веома уједначеном квалите-
ту ламинисане згуре, јер се вредност коефицијента уједначено-
сти (Cu) креће од 0,83–0,99 (за хемијске карактеристике), иако је 
при овој оцени коришћен висок степен поузданости, закључно 
од 0,997. Једино је код садржаја Fe2O3 констатован релативно ви-
сок степен варирања, али садржај овог оксида не утиче у значај-
ној мери на квалитет ламинисане згуре. Нешто веће осцилације 
су констатоване као чврстоће после 28 дана. 

Да би се утврдио степен варирања квалитета ламинисане згуре 
у функицији времена, извршено је тестирање разлика варијанси и 
аритметичких средина за чврстоће на притисак и савијање после 
28 дана. Разлике варијанси су процењене на основу F теста, а арит-
метичких средина процењена су тестирањем хипотезе о непроме-
нљивости аритметичких средина № = (х1 = х2) на основу Студесто-
вог t теста. Резултати тестирања приказани су у Таб. I.
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F – тест  t – тест
Fо F(а = 0,01)               to t(а = 0,01)

Чврстоћа на притисак после 28 дана:
– савојне 3,80 10,34 2,25 3,05
– притиске 4,37 10,34 2,75 3,05

Таб. I - Резултати F и t теста за чврстоће после 28 дана ламинисане згуре

Анализирајући вредности F – теста и t – теста иза Таб. I видимо 
да су рачунске вредности F – теста (Fо) и t – теста (tо) мање од таб-
личних, при нивоу пузданости од 0,99 из чега се извлачи закључак 
да се ламинисана згура у погледу чврстоћа на савијање и прити-
сак не мења у функицји времена, односно ове примене нису ста-
тистички значајне при одабраном нивоу поузданости. Тестирање 
је, као што се види, извршено само за оне карактеристике квали-
тета код којих је коефицијент уједначености низак (чврстоћа на са-
вијање и притисак). Код осталих хемијских карактеристика (SiO2, 
Al2O3, CaO, MgO и SO3) ова анализа није вршена, јер се из вреднос-
ти коефицијената уједначености може извести закључак да се ла-
минисана згура мења у занемарљиво малом опсегу, па ове про-
мене не утичу на њену употребну вредност. Ради повећања степе-
на сигурности при оцени квалитета ламинисане згуре извршена 
су испитивања сталности запремине ламинисане згуре и рендге-
но структурна испитивања. Испитивања сталноси запремине оба-
вљена су на следећи начин:

– према поступку описаном у поглављу 3.5.1. југословенског 
стандарда В.С8.042/81, који прописује начин испитивања 
сталности запремине грађевинског креча и 

– према поступку описаном у поглављу 3.6.1. југословенског 
стандарда В.С8.023/82, који прописује начин испитивања 
сталности запремине цемента. 

Испитивања која су обаљена према наведним југословенским 
стандардима су показала да је ламинисана згура сталне запремине.

Рендгено-структурна испитивања су показала да је В 2CaOSiO2 
минерал који је највише заступљен у ламинисаној згури. Поред В 
2CaOSiO2 идентификовано је присуство перикласа (MgO). На рен-
дгенским дијаграмима јасно су изражене и интерферентне рефле-
ксије мелилита Ca(Al,Mg,Si)Si2O7 и портландита (Ca(ОН)2).
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Испитивањем радиоактивности утврђено је да ламинисана згу-

ра не показује никакве особине радиоактивности, па се као так-
ва може користити за малатерисање објеката који служе за стано-
вање или других објеката у којима су стационирана жива бића.

На основу детаљних хемијских, физичко-хемијских и минералош-
ких испитивања и резултата добијених овим истраживањима, може 
се констатовати да ламинисана згура спада у групу веома чистих си-
ровинских компоненти са изванредним физичко-механичким својст-
вима, па се као таква може користит за малтерисање грађевиснких 
објеката, па и средњовековних споменика културе, а да при томе не 
изазове било какве штетне последице које би угрожавале објекат и 
безбедност људи или културног блага које се налази у објекту. Ако се 
за синтезу малтера користи чист агрегат (кречњак, мермер) који та-
кође, не садржи штетне компоненте, тада ћемо са сигурношћу доби-
ти веома квалитетне малтере код којих је садржај штетних компонен-
ти потпуно елиминисан. Испитивања сталности запремине су пока-
зала да ламинисана згура, и поред повећаног садржаја MgO (пери-
клас), је сталне запремине, па се као таква, без икаквих проблема, ко-
ристила за добијање малтера за малтерисање манастира Жича.

2.5  КАРАКТЕРИСТИКЕ АДИТИВА

За побољшање пластичних својстава свежег малтера и уношење 
микро мехурића ваздуха, те повећање отпорности на дејство мраза 
очврслог малтера како основног тако и завршног слоја, коришћен је 
суперпластификатор – аерант Reоbet SPA828. Овај пластификатор – 
аерант је производ добијен синтезом следећих компоненти:

45,0% масених  В – нафталин сулфоната
5,0% МВР агенса
50,0% воде
– Аерант је алкални раствор површински активних материја 

који се користио за увођење микро мехурића ваздуха у мал-
тер. Производила га је фабрика „МАС” из Тревиза у Италији.

Карактеристике адитива суперпластификатора-аеранта су:
– запреминска маса, г/цм3    1,089
– површински напон, Nm-1 10-3   70,22
– садржај суве материје, %   18,90
– растворљивост у води, %   99,70
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– растворљивост у води засићеној кречом, % 99,70
– pH вредност раствора      8,87
– садржај хлорида изражен као CL, %               0,066
– редукционе материје, %    0,49
– слободни стирен, %     0,00

Испитивања стабилности пене су вршена у 3% раствору кал-
цијум-хидроксида, а добијени су следећи резултати:

време очитавања  запремина пене, %
     0 мин   40
     1 мин   25
     2 мин   20
     3 мин             12,5
     4 мин   10
     5 мин     5

У прилогу I овог извештаја приказан је дијаграм инфра-црвене 
спектроскопије за Reоbet SPA828.

3.0  СИНТЕзА МЕшАВИНА зА ДОБИЈАЊЕ МАЛТЕРА

Као што се из претходних излагања види, све компоненте које се 
користе за синтезу малтера за основни и завршни слој су чисте и 
не садрже било коју штетну компоненту, која би угрозила скултуру 
манастира, или његов живопис. Стога се може и претпоставити да 
ће и малтер, синтетизован из наведених компоненти бити потпуно 
чист и без примеса. Поред овога услова, малтери синтетизовани 
од наведених компоненти морају задовољити и друге захтеве од 
којих су најважнији следећи:

– да свеже малтерске мешавине основног и завршног слоја по-
седују добру пластичност и адхезију,

– да основни и завршни слој малтера поседују такве физичко-
механичке карактеристике које обезбеђују побољшање кон-
структивних карактеристика скултуре,

– да основни и завршни слој малтера обезбеђују постојећи ди-
фузиони ток и омогуће одржавање одговарајућег влажног 
стања које већ постоји у објекту,
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– да су основни и завршни слој малтера отпорни на влагу и да 
поседују одговарајућу отпорност на дејство мраза,

– да завршни слој поседује и додатну карактеристику која се 
односи на способност завршног слоја малтера за коришћење 
фреско технике наношења боје која, када је у питању мана-
стир Жича, има изглед пурпуно црвене. На крају, композит 
малтера на који се нанесе боја, мора бити отпоран на влагу, 
воду и мраз.

Наведени технички захтеви у погледу квалитета основног и за-
вршног слоја условили су и избор материјала који су коришћени 
за синтезу појединих слојева малтера.

3.1  Синтеза мешавина за добијање  
малтера за основни слој

На основу већег броја извршених испитивања и добијених резул-
тата одабран је следећи састав мешавине која се може користити 
за малтерисање основног слоја манастира Жича:

– кречњачки агрегат „Јелен До”
гранулације 0,0–5,0 мм,   % 75–80 масених 
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– опалска бреча из Куманова,   % 17,5–15 масених 
– гашеног креча1 рачунато 

на суву супстанцу,    % 7,5–5 масених

Овако синтетизованој мешавини додаје се вода до потреб-
не конзистенције малтера и 1% масених суперпластификатора – 
аераната Reоbet SPA828, рачунато на суву количину гашеног креча.

Добијене су следеће карактеристике малтера при течној кон-
зистенцији (распростирање на потесном столу свеже малтерске 
мешавине износило је 185 мм):
1. Чврстоће на савијање, МРа

– после 7 дана   0,81
– после 28 дана   1,06
– после 56 дана   1,72

2. Чврстоће на притисак, МРа
– после 7 дана   1,22
– после 28 дана   2,86
– после 56 дана   5,12

3. Адхезија, МРа
– за подлогу од камена  0,62 одваја се од подлоге
– за подлогу од опеке  0,53 одваја се од подлоге

4. Способност задржавања воде, % 20,16
5. Запреминска маса очврслог 

малтера kg/m3    1800
6. Упијање воде, %   16,13
7. Отпорност на дејство мраза2  отпоран

Као што се види сви захтеви у погледу квалитета овог малтера 
су испуњени. Свежа малтерска мешавина се добро уграђује и об-
рађује, поседују изванредну прионљивост како за подлогу од ка-
мена, тако и за подлогу од опеке.

Приликом одређивања чврстоћа на савијање и притисак које 
су обављене на призмама 4 х 4 х 16 цм, узорци су одлежавали три 
дана у влажном простору, а затим у води до термина испитивања. 
Видљиво је да се и после 28 дана процес очвршћавања наставља, 
1 гашени креч који је коришћен за синтезу ове врсте малтера садржи 50 +/-1% влаге.
2 Испитани узорци малтера су излагани двадесетпетном циклусу наизменичног смр-
завања на -20°С и крављења на +20°С. После испитивања пад чврстоће је износила 
2% (дозвољено је 20%), а није дошло до губитка у тежини, оптималних призми.
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тако да се после 56 дана, добија марка малтера М.5. Пошто спада у 
групу хидрауличних везива овој врсти малтера одговарају влажни 
услови одлежавања, па га као таквог можемо сврстати у групу мал-
тера отпорних на влагу.

Малтер је отпоран на дејство мраза, а поседује и добру способ-
ност задржавања воде. Из наведених карактеристика малтера се 
види да се ради о веома квалитетној врсти малтера, која се може 
користити за малтерисање основног слоја манастира Жича.

3.2  Синтеза мешавина за добијање малтера  
за завршни слој

За добијање ове врсте малтера коришћене су следеће компоненет:
– кречњачки филер из фабрике 

креча „Јелен До”       % 30–35 масених 
– мремерни агрегат из „Венчац” код 

Аранђеловаца, гранулације 0,0–2,2 мм, % 40–45 масених 
– ламинисана згура 

гранулације < 0,125 мм,      % 25 масених 

Овако синтетизованој мешавини додаје се вода до потреб-
не конзистенције малтера и 1% масених суперпластификатора – 
аеранта Reоbet SPA828, рачунато на количину ламинисане згуре.

Добијене су следеће карактеристике малтера при пластичној 
конзистенцији (распростирање на потесном столу свеже малтерс-
ке мешавине износило је 170 мм):
1. Чврстоће на савијање, МРа

– после 7 дана   1,12
– после 28 дана   1,46
– после 56 дана   1,63

2. Чврстоће на притисак, МРа
– после 7 дана   2,53
– после 28 дана   4,31
– после 56 дана   4,82

3. Адхезија, МРа
– на подлогу од малтера 

основног слоја   0,63 одваја се од подлоге
4. Способност задржавања воде,  % 18,63
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5. Запреминска маса очврслог
малтера кг/м3    1900

6. Упијање воде,    % 10,03
7. Отпорност на дејство мраза > 50 циклуса

За малтерисање површина око прозора коришћен је једнослој-
ни декоративни малтер. Предњем саставу малтера додато је 0,25% 
боје златног окера, па је као такав наношен на одговарајуће по-
вршине у дебљини од око 10 мм. Добијене су исте вредности за 
чврстоће и остале физичко механичке карактеристике, као за пре-
тходни састав малтера.

3.3  Синтеза мешавина за добијање 
ињекционе суспензије

Ињектирање је обављено ради повећања конструкционе стабил-
ности скулптуре, која је доста угрожена. Један од важних мера за 
стабилност грађевине је и ињектирање зидова, односно убризга-
вање новог везива којим се попуњавају све унутрашње шупљине у 
њиховој структури.

Поједини делови скултуре манастира Жича су ињектирани са 
емулзијом која је синтетизована из следећих компоненти:

– опалска бреча     66,67%
– гашени креч    22,22%
– агрегат 0,0–1,00 мм    11,11%

Количина креча је прорачуната на суву материју (гашени креч 
садржи 50 +/- 1% воде). Наведеној мешавини је додато 1% пласто – 
аеранта Reоbet SPA828 и 28–30% воде рачунато на суву (креч + аг-
регат) супстанцу, тако да је, мешањем, добијена конзистенција по-
годна за уграђивање у зидове манастира.

У току ињектирања узети су узорци суспензије ради испити-
вања физичко-механичких карактеристика, пре свега чврстоћа на 
притисак. Узорковање суспензије је вршено у лименим конзерва-
ма Ø 100 мм, па су после одлежавања од 28 и 56 дана извршена ис-
питивања очврсле суспензије. Добијени су следећи резултати:
1. Чврстоће, МРа

– после 28 дана   2,23
– после 56 дана   2,92
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У току одлежавања није дошло до одвајања очврсле суспензије 

од зидова лименке, нити пак до значајнијег слегања, што упућује 
на закључак да је скупљање уграђене ињекционе суспензије у току 
процеса очвршчавања занемарљиво. Такође добијене вредности 
чврстоћа на притисак упућују на закључак да су добијене релатив-
но добре вредности поготову ако се има у виду да су чврстоће сус-
пензије у објекту веће за око 20%.

3.4  Додатна истраживања квалитета  
малтера за завршни слој

Приликом одређивања услова квалитета који морају задовољити 
малтери за малтерисање основног и завршног слоја скулптуре мана-
стира Жича ,дефинисана је и додатна карактеристика коју мора посе-
довати малтер који се користи за малтерисање завршног слоја скул-
птуре манастира. Наиме, малтер за завршни слој, поред осталих ка-
рактеристика, по свом саставу мора бити тако синтетизован да омо-
гући коришћење фреско технике, наношења пурпуно-црвене боје. 
Нанета боја на завршни слој малтера, заједно са малтером, мора по-
седовати одређене карактеристике. Тако, на пример, боја нанета на 
завршни слој малтера мора бити отпорна на влагу, воду и мраз.

Испитаивање отпорности малтера за завршни слој, преко којег 
је нанет слој пурпурно-црвене боје на влагу и воду, вршена су тако 
што је на свеж уграђен малтер нанета боја, а затим је цигла одле-
жала у влажном простору (температура 20+/-20 и релативне влаж-
ности > 90%) пет дана, у води 23 дана. Испитивања отпорности 
малтера за завршни слој, преко којег је нанет слој пурпурно црве-
не боје, на мраз, су вршена тако што је цигла са малтером (претход-
но засићена водом), излагана циклусима наизменичног мржњења 
(-200С) и крављења у води (+200С).

Пурпурно црвена боја је нанета на малтер, а синтетизована 
је од најквалитетнијих минералних боја које производи фирма 
„Charbonnel” из Францускем, у следећем односу:

2 запреминска дела боје WHITE
2 запреминска дела боје RED OCHRE
1 запремински део боје TERRA ROSE
Ова количина боје је растворена у осам делова емулзије синте-

тизоване из једног дела акрилата и шест делова воде, па је затим 
наношена на површину зидова скуплтуре манастира Жича, преко 
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којих је претходно нанет завршни слој малтера чији је састав при-
казан у поглављу 3.2. овог извештаја.

Испитивања отпорности малтера за завршни слој, преко којег 
је нанет слој раствора пурпурно – црвене боје, на влагу, воду и 
мраз су показала:

– после одлежавања у води од 23 дана, боја нанета на површи-
ну малтера је постојана и не скида се са очврслог малтера

– после 30 наизменичних циклуса мржњења и квашења боја 
није испуцала, нити је попримила неке друге карактеристике које 
би указивале на њену неотпорност на дејство мраза. Једина проме-
на која је запажена приликом испитивања отпорности на дејство 
мраза је промена интензитета боје, која после 20 циклуса почиње 
да буде светлија.

На основу ових показатеља може се закључити да је слој малте-
ра, преко којег је нанет слој раствора пурпурно-црвене боје, отпо-
ран на дејство воде (а самим тим и на влаге) и мраза.
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4.0 Оцена квалитета добијених малтера

Малтер предвиђен за малтерисање основног слоја скулптуре ма-
настира Жича, одликује се изванредном обрадљивошћу, способ-
ношћу задржавања воде и адхезијом за подлогу од опека и каме-
на. Физичко-механичке карактеристике овог малтера су такође, 
веома добре и последица су одређених хемијских реакција које се 
одвијају у системи опалска бреча – гашени креч – вода. Наиме, ус-
лед узајамног дејства које постоје између алуминосиликатних ком-
поненти из опалске брече и Са (ОН)2 долази до хемијске реакције 
која се одвија према релацији:
Al2O32SiO2+3Ca(ОН)2+(n+5) Н2О=2CaОSiO2Al2O38Н2О + CaОSiO2Н2О
при чему се образује кристални калцијум-хидро-силикат групе  
С-S-Н (I). Материјали који су коришћени за синтезу наведене врсте 
малтера састоје се из чврсте, течне и гасовите фазе.

Чврста фаза у којој доминира агрегат, креч и опалска бреча (код 
основног) односно агрегата и ламинисана згура (код завршног слоја 
малтера) има капиларно-порозну структуру која је слична структу-
ри цементног камена, где су ове компоненте везане у конгломерат.

Течну фазу чине физичко-хемијски и физичко-механички веза-
на вода која учествује у процесу очвршћавања односно хидрата-
ције. У почетним периодима очвршћавања хемисјки везана вода 
је веома мала, али се током очвршћавања количина физичко-хе-
мијски везане воде повећава, а физичко-механичке смањује. Га-
совита фаза се састоји из ваздуха који је остао приликом мешања 
малтера, затим ваздуха средине и увученог ваздуха који настаје ус-
лед присуства адитива – аеранта Reоbet SPA828.

Прираст чврстоћа малтера одвија се лагано, да би се касније 
овај процес интензивирао. Са порастом температуре околине убр-
завају се реакције између појединих конституената из опалске 
брече и Са (ОН)2 што доводи до формирања нових једињења која 
се одликују одређеним физичко-механичким особинама.

Наношење малтера намењеног за малтерисање основног слоја 
скултуре вршити у два слоја. У току наношења првог слоја потребно 
је извршити попуњавање шупљина које постоје на зидовима скул-
птуре. После извршених попуњавања потребно је да малтер одле-
жи 24 сата, а затим првих пет дана вршити повремено квашење во-
дом. Учесталост ових квашења зависиће, пре свега, од температу-
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ре околине, па самим тим и од потребе нанетог малтера за водом.
Други слој малтера, може се наносити неколико дана после на-

нетог првог, изравњавајућег слоја, а поступак његовог неговања је 
исти као и приликом наношења првог слоја. (Повремено квашење 
водом неколико дана у првој фази његовог очвршћавања).

Квалитативне карактеристике малтера предвиђеног за малте-
рисање основног (и изравњавајућег) слоја су такве да ову врсту 
малтера сврстава у групу висококвалитетних малтера, високог сте-
пена чистоће, отпорних на влагу, воду и мраз.

Малтер, предвиђен за малтерисање завршног слоја је потпу-
но чист малтер, без штетних компоненти, а добијен је синтезом  
β 2CaОSiO2 и агрегата. Дакле, везивна компонента (ламинисана 
згура) садржи један од минерала портланд-цементног клинкера. У 
портланд-цементном клинкеру 2CaОSiO2 представља мање важну 
фазу, која нема неког великог утицаја на токове хидратације и при-
раст чврстоћа цемента. Ова фаза реагује са водом доста спорије у 
односу на друге портланд-цементне минералне фазе, као на при-
мер 32CaОSiO2 или 3CaОAl2O3. Процес хидратације В 2CaОSiO2 се 
одиграва према реакцији:

2CaОSiO2 + H2O -> 2CaОSiO2 (H2O)x   основни хидрат
2CaОSiO2 (H2O)x -> Ca(OH)2 + 0,8–1,5 CaОSiO2 H2O другостепени
       хидрат
0,8–1,5 CaОSiO2 H2O + OH -> 1,5–2 (CaОSiO2 H2O)  трећестепени
       хидрат

Као што се из предњих реакција види коначни продукт хидра-
тације β 2CaОSiO2 фаза C-S-H (I), дакле фаза која се добија приликом 
реакције у систему опалска бреча – креч – вода.

И ова врста малтера се одликује изванредним карактеристика-
ма од којих су најважније: чврстоћа, адхезија за подлогу од малте-
ра за основни слој, отпорност на влагу, воду и мраз, а упијање воде 
је задовољавајуће, тако да се не нарушава равнотежно стање које 
влада у објекту, јер ова вредност за пијање воде је већа од вред-
ности коју дефинише југословенски стандард за грађевинску опе-
ку (мин. 8,0%) односно фасадну опеку (макс. 6%) на пример. Дебљи-
на малтера за завршни слој треба да се креће од 7–10 мм. После 
његовог наношења (2–3 сата) мора се извршити наношење одго-
варајућег састава боје, како би се реакције очвршћавања малтера 
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и боје одвијале равномерно.3 Након 24 сата од наношења малтера, 
потребно је и ову врсту малтера повремено квасити неколико дана 
како би се одржала влажност потребна за његово очвршћавање.4

Као што је напоменуто, обе врсте малтера припадају групи хи-
драуличних везива, па као такви поседују изванредну отпорност 
на влагу, воду и мраз, што је од изузетног значаја када се ради о 
њиховој примени за малтерисање објеката као што су средњеве-
ковни споменици. Њиховим коришћењем повећава се и отпрор-
ност малтера на евентуалне механичке ударе, па се узимајући све 
квалитативне карактеристике у обзир, може закључити да је, за је-
дан дужи период, решен проблем заштите манастира Жича. Нарав-
но ове прогнозе о трајности малтера засноване су на његовим фи-
зичко-механичким карактеристикама, али под претпоставком да 
грађевински радови буду изведени квалитетно и да се неговање 
малтера после његовог наношења на зидове објекта врши према 
упутству датом у овом извештају.

3 Наношење боје на малтер може се вршити и после овога периода, али он не сме 
бити дужи од 24 сата рачунато од момента наношења малтера.
4 Квашење вршити ситним капљицама воде добијених њеним распршивањем у 
пумпама за прскање воћа.



Емилија Николић, дипл.инг.арх.
истраживач – сарадник Археолошког института у Београду 

ПРИМЕНА КРЕЧНОГ МАЛТЕРА 
ПРИЛИКОМ РЕСТАУРАЦИЈЕ РИМСКОГ 

АМФИТЕАТРА ВИМИНАЦИЈУМА 
ТОКОМ 2013. ГОДИНЕ1

Апстракт: Током 2013. године изведени су обимни конзерваторски радови на грађеви-
ни виминацијумског амфитеатра. Делимична рестаурација и реконструкција су довеле до 
успешне ревитализације грађевине и данас једна четвртина простора гледалишта поно-
во може примити гледаоце.

Да би историјска грађевина била правилно технички заштићена, а затим и презенто-
вана посетиоцима, неопходно је поседовати знање о контруктивним материјалима и тех-
никама примењеним приликом њене градње, па је истраживање малтера коришћених 
за зидање виминацијумског амфитеатра постављено као основа за његову рестаурацију.

Почетак проучавања римских малтера виминацијумског амфитеатра представљају 
њихове лабораторијске анализе, извршене у Институту за материјале Србије у периоду 
од 2011. до 2013. године. Од резултата анализа се очекивало да покажу врсту агрегата, 
евентуално постојање пуцоланских додатака, као и однос количине агрегата према вези-
ву, односно поставе основу за справљање малтера за конзервацију. Након анализа, извр-
шен је низ проба на самом споменику и у лабораторији, након чега је одређена мешави-
на малтера која је коришћена за рестаурацију.

Кључне речи: Виминацијум, амфитеатар, римски малтер,
пуцоланско својство, кречни малтер, рестаурација, конзервација.

1 Овај чланак је настао као резултат пројекта: Виминацијум, римски град и легијски 
војни логор – истраживање материјалне и духовне културе становништва, применом 
најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације 
и 3Д визуализације. (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије  –  бр. 47018). Аутор рада дугује захвалност Ивани Делић–Николић, дипл.
инг.геол., руководиоцу Лабораторије за камен и агрегат Института за испитивање 
материјала Србије, и њеним сарадницима, а за лабораторијско истраживање малтера 
и савете везане за рестаурацију, Зорану Цекићу, дипл.инг.грађ., за конструктивна 
решења приликом санације, рестаурације и реконструкције, као и свим екипама 
радника које су учествовале у грађевинским и конзерваторским радовима на 
грађевини.
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Археолошка ископавања римског амфитеатра на Виминацијуму за-
почета су 2007. године. Грађевина је настала у првој четвртини II 
нове ере, а коришћена је до краја III или почетка IV века нове ере. 
Истраживања су показала постојање три фазе грађевине, од којих 
је прва подразумевала дрвену конструкцију, a друга и трећа пред-
стављале комбинацију камена и дрвета у оквиру структуре грађе-
вине.2 До данас су археолошки истражени лучни зид арене, улазни 
делови и ободне просторије са комуникацијама, делови простора 
гледалишта, али и бедем града уз који се амфитеатар налази.

Грађевина амфитеатра је пре почетка археолошких ископавања 
била ослабљене конструкције и оштећена услед вековних разарања 
и разношења грађевинског материјала по околини. Иако је у про-
теклих пет година грађевина прошла кроз низ санација мањег оби-
ма и ојачања камених зидова која су пратила археолошка истражи-
вања, на њу су утицали и атмосферски утицаји којима је била изложе-
на у том периоду. Сви конзерваторски процеси изведени на грађеви-
ни амфитеатра током 2013. године су имали за циљ њену заштиту и 
санацију, али и почетак укључења овог споменика, јединог римског 
амфитеатра који се истражује на простору данашње Србије, у процес 
ревитализације Виминацијума. Зато су интервенције обухватиле рес-
таурацију постојећих оштећених и обрушених камених зидова, али и 
реконструкцију некадашњег дрвеног гледалишта и рестаурацију ка-
мених капија грађевине и дела бедема града са кулом уз амфитеатар. 

План за рестаурацију и реконструкцију амфитеатра, највеће 
грађевине икада ископаване на Виминацијуму, захтевао је одређи-
вање принципа према којима ће се вршити планиране интервен-
ције. Они укључују употребу традиционалних грађевинских мате-
ријала и конструкција (кречњака, опеке и кречног малтера) у рес-
таурацији лица надземних структура, њихову употребу у комбина-
цији са савременим материјалима и конструкцијама (бетон и про-
дужни малтер) у рестаурацији језгара надземних структура и оја-
чању постојећих и изради нових темеља, али и употребу савреме-
них материјала и конструкција у рестаурацији и реконструкцији 
целокупних надземних структура (лепљено ламелирано дрво). 
2 Nikolić, Bogdanović, Istraživanja viminacijumskog amfiteatra u toku 2011. godine, u: 
Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, (urednice V. Bikić, S. 
Golubović, D. Antonović), Arheološki institut, Beograd, 2012, str. 44.
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Кречни малтери римског градитељства су справљани уз велику 
пажњу усмерену ка одабиру компонената мешавине и прецизности 
њиховог међусобног односа. Зато је приликом рестаурације вими-
нацијумског амфитеатра у традиционалним материјалима најваж-
није било одредити састав малтера који ће се у процесу користити.

ИСТРАЖИВАЊЕ РИМСКИХ 
МАЛТЕРА АМФИТЕАТРА

Истраживање римских малтера амфитеатра Виминацијума је запо-
чело њиховим лабораторијским анализама. Тада су испитани узор-
ци малтера за малтерисање и зидање зида лучног зида арене (сл. 
бр. 1а, сл. бр. 1б), али и малтера за зидање бедема града који се на-
лазио уз амфитеатар, као додатног узорка за поређење. 

Током истраживања су извршене анализе минералошко-пет-
рографског састава, физичко-механичких својстава и хемијског 
састава узорака малтера. Оне су показале да је песак римског 
кречног малтера речног порекла, да се карактеристике узора-
ка малтера из различитих структура грађевине међусобно разли-
кују, али и да неки узорци имају веома велике чврстоће и пови-
шене вредности алуминијумских и силицијумских оксида.3 Уз по-
ређење са савременим истраживањима на ову тему4 и тумачењем 
одређених вредности добијених лабораторијским анализама, из-
ведени су закључци који показују вероватну хидрауличност истпи-
тиваних узорака малтера. С обзиром да на то да се хидрауличност 
кречног малтера може постићи на три начина, односно употре-
бом мајданског песка са великим процентом глине као агрегата, 
хидрауличног креча као везива, или коришћењем одређеног ма-
теријала са пуцоланским својствима као додатка или замене агре-

3 Delić Nikolić, Ivana, Miličić, Ljiljana, Vušović, Olivera, Savić, Minja, Ivović, Branko, Izveštaj o 
ispitivanju uzoraka maltera sa amfiteatra arheološkog nalazišta Viminacijum, Institut za is-
pitivanje materijala a.d., Beograd, 2011.
4 Консултована аналогна истраживања: Moropoulou, Antonia, Bakolas, Asterios, Bisbik-
ou, Katerina, Investigation of the technology of historic mortars, u: Journal of Cultural Her-
itage 1, Elsevier, Philadeplhia, 2000, str.  45–58 и Maravelaki-Kalaitzakia, P., Bakolas, A., Mo-
ropoulou, A., Physico-chemical study of Cretan ancient mortars, u: Cement and Concrete 
Research 33, Elsevier, Philadelphia, 2003, str. 651–661.
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гату5, а уз чињенице да је песак виминацијумских кречних малте-
ра био речног порекла и да су Римљани користили нехидраулич-
ни креч, може се претпоставити да евентуална хидрауличност ви-
минацијумских малтера долази из присуства материјала са пуцо-
ланским својствима.

Анализе виминацијумских опека и керамике су показале да 
ови, углавном локални производи Виминацијума6, поседују пуцо-
ланска својства.7 Као вештачки материјали са пуцоланским својст-
вима присутни су у малтеру свих грађевина Виминацијума. (сл. 
бр. 2) Међутим, лабораторијска истраживања малтера са вими-
нацијумског амфитеатра су показала да неки узорци без ових до-
датака имају веће чврстоће и повишене вредности алуминијум-
ских и силицијумских оксида у односу на узорке у којима је овај 
додатак присутан.8 Висока вредност чврстоће се може оправдати 
присуством крупнијег агрегата (сл. бр. 3), али повишена вредност 
алумнијумских и силицијумских оксида вероватно долази од не-
ког природног материјала са пуцоланским својствима.9

5 Radivojević, Ana, Konstrukcije i tehnike građenja antičkog Rima, Orion Art, Beograd, 
2004, стр. 38–39.
6 О производњи опека у Виминацијуму видети у: Jordović, Časlav, Grnčarski i ciglarski 
centar u Viminacijumu, u: Saopštenja XXVI Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, Be-
ograd, 1995, str. 95–106.
7 Анализе виминацијумске керамике и опеке из: Раичковић, Ангелина, Керамичке по-
суде из гробова типа Мала Копашница – Сасе, необјављена докторска дисертација од-
брањена на Филозофском факултету у Београду, 2013. Консултована истраживања и 
тумачења: Radivojević, Ana, Kurtović-Folić, Nadja, Evolution of Bricks and Brick Masonry in 
the Early History of Its Use in the Region of Today’s Serbia, u: J. Mater. Civ. Eng. 18, SPECIAL 
ISSUE: Innovative Materials and Technologies for Construction and Restoration, American 
Society of Civil Engineers, Reston, 2006, str. 692–699. Pinheiro, Igor S., Montenegro, 
Luiz C., Gumieri, Adriana G, Pozzolanic Activity of Recycled Red Ceramic Bricks, Second 
International Conference on  Sustainable Construction Materials and Technologies 2010, 
http://www.claisse.info/2010%20papers/l31.pdf (коришћено 25. марта 2012).
8 Delić Nikolić, Ivana, Miličić, Ljiljana, Vušović, Olivera, Savić, Minja, Ivović, Branko, Izveštaj o 
ispitivanju uzoraka maltera sa amfiteatra arheološkog nalazišta Viminacijum, Institut za is-
pitivanje materijala a.d., Beograd, 2011.
9 Nikolić, Emilija, Bogdanović, Ivan, Proučavanje maltera iz viminacijumskog amfiteatra kao 
osnova za njegovu buduću konzervaciju i restauraciju, u: Arheologija u Srbiji: Projekti Ar-
heološkog instituta u 2011. godini, (urednice V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović), Arheo-
loški institut, Beograd, 2012, str. 60. Delić Nikolić, Ivana, Miličić, Ljiljana, Vušović, Olivera, 
Savić, Minja, Ivović, Branko, Izveštaj o ispitivanju uzoraka maltera sa amfiteatra arheološ-
kog nalazišta Viminacijum, Institut za ispitivanje materijala a.d., Beograd, 2011.
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До сада нису вршена истраживања о природним материјали-
ма са пуцоланским својствима који су се могли користити за спра-
вљање римских малтера на територији Србије. За проучавање 
малтера Виминацијума интересантно је поменути лежиште зеоли-
тизираног туфа у селу Сланци поред Београда, а близу Дунава, од-
носно на територији блиској и доступној грађевинарима античког 
Виминацијума. С обзиром да постоје назнаке да су Римљани Ви-
минацијума користили кречњак експлоатисан из каменолома у бе-
оградском насељу Вишњица10, и касније га транспортовали Дуна-
вом, у будућности се могу потражити и евентуална места античке 
експолатације зеолитизираног туфа на овој територији. 

ПРИПРЕМА КРЕЧНОГ МАЛТЕРА 
зА РЕСТАУРАЦИЈУ АМФИТЕАТРА

На основу резултата добијених лабораторијским анализама и ис-
траживања карактеристика могућих природних материјала са пу-
цоланским својствима данас доступних на територији Србије, на-
прављени су узорци малтера за рестаурацију грађевине амфите-
атра на градилишту, али и у лабораторијским условима. За спра-
вљање кречног малтера коришћени су креч као везиво, и речни пе-
сак и природни материјали са пуцоланским својствима као агрегат. 

На градилишту су се прво мајстори упознали са материјалима 
који могу бити коришћени за справљање римског малтера. Тада је, 
због потребе за пробама везаним за визуелну компатибилност но-
вог са старим малтером, направљено осам узорака, у различитим 
односима агрегата и везива. Као агрегат су коришћени речни пе-
сак „Моравац” (у гранулацијама 0–2 мм и 0–4 мм), ручно дробљен 
вулкански туф из Врања, машински дробљен зеолитизирани туф 

10 У прилог томе иде потрага Феликса Каница за античким насељима поред 
Дунава, током које пише да камен за њихове зидове потиче из Вишњице, односно 
представља терцијарни кречњак из Вишњице. Каниц, Феликс, Србија: Земља и 
становништво од римског доба до краја XIX века, прва књига, Српска књижевна 
задруга, Београд, 1989, стр.155–157. Такође, археолошка истраживања у насељу 
Вишњица су доказала постојање византијског утврђења чије су грађевине зидане 
од „тесаника вађених у оближњем каменолому.” Према: Каталог непокретних 
добара на подручју Града Београда, Археолошко налазиште, Утврђење Ad Octavum, 
Вишњица. http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/palilula/utvrdjenje_ad_octavum.html 
(коришћено 25. септембра 2013).
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из Врања (у гранулацијама 0–1 мм и 0,3–1 мм) и зеолитизирани туф 
из Бруса (микронизиран), а као везиво су употребљавани гаше-
ни креч у облику кречног теста настао од кречњака из каменоло-
ма у селу поред Крагујевца и фабрички гашен хидратисани креч у 
врећи, произвођача „Nexe grupa d.d.”. Након два дана чувања узора-
ка у собним условима издвојили су се узорци са већом чврстоћом 
на додир, а приметна је и била разлика у боји узорака. Узорци су 
праћени у наредном десетодневном периоду, са бележењем свих 
промена. Овај извештај и узорци су однети у лабораторију Инсти-
тута за испитивање материјала Србије, где су углавном сви показа-
ли лоше карактеристике у погледу чврстоће на притисак, за шта су 
као узроци одређени велики број шупљина у узорцима, али и ве-
лика количина воде. Ова проба је показала неопходност доброг 
справљања мешавине, односно достизања довољне сабијености 
малтера приликом припреме.

Следећи корак је представљало справљање мешавина у лабо-
раторијским условима. Као агрегат су коришћени речни песак „Мо-
равац” (у гранулацији 0–4 мм), зеолитизирани туф (микронизиран, 
из лежишта код Бруса и у гранулацији 0,3–1 мм, из лежишта код 
Врања) и већ поменути гашени креч у облику кречног теста. Ме-
шавине су справљане на основу искуства истраживача лаборато-
рије Института ИМС у три различита односа и са различитим про-
центом додате воде. Један од узорака се након времена потребног 
за чување издвојио као визуелно најсличнији претходно истражи-
ваним римским малтерима, а вредност његове притисне чврстоће 
након испитивања опитних тела (сл. бр. 4) је била веома блиска 
овој карактеристици код римских узорака. Гранулација је одабра-
на према економској вредности процењеној за справљање овак-
вог малтера. На основу свих наведених карактеристика, као дода-
так агрегату је од понуђених туфова одабран зеолитизирани туф 
из Врања у гранулацији 0,3–1 мм.

Конзерваторски малтер је затим направљен на самој грађеви-
ни уз праћење прецизних мера и односа у мешавини одређених 
након описаних лабораторијских испитивања. (сл. бр. 5а и сл. бр. 
5б) Малтер је справљан у мешалици за бетон, а проценат воде је 
одређиван на градилишту у зависности од влажности песка и усло-
ва коришћења малтера приликом зидања. Затим су уследиле про-
вере радних способности новог малтера зидањем мањих структу-
ра од камена. (сл. бр. 6)



43
П

ри
ме

на
 к

ре
чн

ог
 м

ал
те

ра
 п

ри
ли

ко
м 

ре
ст

ау
ра

ци
је

 р
им

ск
ог

 
ам

ф
ит

еа
тр

а 
Ви

м
ин

ац
иј

ум
а 

то
ко

м 
20

13
. г

од
ин

е

Малтером справљеним на описан начин је извршена рестаура-
ција лучног каменог зида арене који је био делимично обрушен 
(сл. бр. 7а и сл. бр. 7б), али и рестаурација зидова ободних просто-
рија и улазних делова, капија амфитеатра. Зидање облоге зидова и 
обрада спојница су изведени уз употребу описаног кречног малте-
ра, док је у исту мешавину малтера за формирање језгара зидова 
додаван и бели цемент, у количини од 10% од количине агрегата. 

Након престанка експолатације зеолитизираних туфова у 
врањској котлини, током самог процеса рестаурације грађевине 
амфитеатра, било је неопходно користити и туфове из других ле-
жишта, уз претходну анализу карактеристика везаних за њихов хе-
мијски и минерални састав. У ову сврху су коришћени туфови из 
лежишта код Бруса у Србији, али и из лежишта из Румуније.

зАКљУЧАК

Рестаурација римског амфитеатра Виминацијума извршена то-
ком 2013. године захтевала је постојање лабораторијских анали-
за римских малтера, проучавање процеса настанка кречних малте-
ра у антици, али у највећој мери извођење усклађених проба спра-
вљања мешавина на простору самог споменика и у лабораторији, 
уз стручно тумачење резултата од стране минеролога, петроло-
га и хемичара, руковођење радовима од стране инжењера архи-
тектуре и грађевине, и међусобну сарадњу свих учесника. Резул-
тат рестаурације се најбоље може сагледати на лучном зиду арене 
где је рестаурирани део зида изграђен уз употребу камених бло-
кова пронађених у обрушеним деловима зида у земљи и описане 
мешавине малтера. (сл. бр. 8а и сл. бр. 8б) Место споја постојећег 
и новоизграђеног дела зида истакнуто је денивелацијом (сл. бр. 9а 
и сл. бр. 9б) која је последица идеалне рестаурације лучног зида 
у оквиру некадашње геометрије овала и постојања незнатног по-
мерања очуваног дела зида ка унутрашњости арене током веко-
ва, али и жеље за визуелним раздвајањем оригиналне од новоиз-
грађене структуре. 

Реконструкција највећег дела грађевине који је некада био из-
грађен од камена уз употребу савремених материјала – лепљеног 
ламелираног дрвета, (сл. бр. 10) и самим тим лака монтажа и де-
монтажа овог дела конструкције, даје могућност следећим гене-
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рацијама архитеката, инжењера и археолога да у складу са новим 
сазнањима, а након будућих археолошких истраживања и уз раз-
вој технологија савремених материјала пронађу и нека друга ре-
шења за њену заштиту и презентацију. Међутим, процес рестаура-
ције амфитеатра у традиционалним техникама, зидањем у камену 
и опеци, који није реверзибилан, захтевао је озбиљне анализе ма-
теријала примењених у антици за изградњу ове грађевине, како би 
рестаурирани делови амфитеатра били визуелно компатибилни са 
постојећим, а најпре, како би употребљени материјали имали сли-
чне карактеристике са античким, што је и услов да се постојећа 
структура сачува. Извршене анализе и пробе током справљања 
малтера за рестаурацију грађевине амфитеатра су донеле нова 
сазнања из многих научних области свим учесницима процеса, а 
коначан поступак рестаурације је допринео побољшању квалите-
та конзерваторских поступака који се примењују на археолошком 
налазишту Виминацијум.



45
П

ри
ме

на
 к

ре
чн

ог
 м

ал
те

ра
 п

ри
ли

ко
м 

ре
ст

ау
ра

ци
је

 р
им

ск
ог

 
ам

ф
ит

еа
тр

а 
Ви

м
ин

ац
иј

ум
а 

то
ко

м 
20

13
. г

од
ин

е

БИБЛИОГРАФИЈА

Delić Nikolić, Miličić, Vušović, Savić, Ivović, (2011): Izveštaj o ispitivanju uzoraka maltera sa 
amfiteatra arheološkog nalazišta Viminacijum, Institut za ispitivanje materijala a.d., Beo-
grad

Jordović, (1995): Grnčarski i ciglarski centar u Viminacijumu, u: Saopštenja XXVI, Zavod za 
zaštitu spomenika kulture Srbije, Beograd, str. 95–106

Каниц, (1989): Србија: Земља и становништво од римског доба до краја XIX века, прва 
књига, Српска књижевна задруга, Београд

Каталог непокретних добара на подручју Града Београда, Археолошко налазиште, 
Утврђење Ad Octavum, Вишњица, http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/palilula/
utvrdjenje_ad_octavum.html (коришћено 25. септембра 2013).

Nikolić, Bogdanović, (2012): Proučavanje maltera iz viminacijumskog amfiteatra kao os-
nova za njegovu buduću konzervaciju i restauraciju, u: Arheologija u Srbiji: Projekti Arhe-
ološkog instituta u 2011. godinе, (urednice V. Bikić, S. Golubović, D. Antonović), Arheološ-
ki institut, Beograd 

Nikolić, Bogdanović, (2012): Istraživanja viminacijumskog amfiteatra u toku 2011. godine, 
u: Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2011. godini, (urednice V. Bikić, S. 
Golubović, D. Antonović, Arheološki institut, Beograd

Moropoulou, Bakolas, Bisbikou, (2000): Investigation of the technology of historic mortars, 
u: Journal of Cultural Heritage 1, Elsevier, Philadelphia, str. 45–58 

Maravelaki-Kalaitzakia, Bakolas, Moropoulou, (2003): Physico-chemical study of Cretan an-
cient mortars, u: Cement and Concrete Research 33, Elsevier, Philadelphia, str.651–661

Pinheiro, Montenegro, Gumieri, (2010): Pozzolanic Activity of Recycled Red Ceramic Bricks, 
Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies 
2010, http://www.claisse.info/2010%20papers/l31.pdf (коришћено 25. марта 2012) 

Radivojević, (2004): Konstrukcije i tehnike građenja antičkog Rima, Orion Art, Beograd

Radivojević, Kurtović-Folić, (2006): Evolution of Bricks and Brick Masonry in the Early Hi-
story of Its Use in the Region of Today’s Serbia, u: J. Mater. Civ. Eng. 18, SPECIAL ISSUE: Inno-
vative Materials and Technologies for Construction and Restoration, American Society of 
Civil Engineers, Reston, str.692–699

Раичковић, (2013): Керамичке посуде из гробова типа Мала Копашница  –  Сасе, не-
објављена докторска дисертација одбрањена на Филозофском факултету у Београду



46
Eм

ил
иј

а 
Н

ик
ол

ић

ПОПИС И ИзВОРИ СЛИКА

Слика бр.1а | Место узимања узорка малтера за зидање зида арене. Фото: Иван Богдановић
Слика бр.1б | Узорак малтера за зидање арене испитиван у лабораторији Институ-
та за испитивање материјала Србије. Delić Nikolić, Miličić, Vušović, Savić, Ivović, (2011): 
Izveštaj o ispitivanju uzoraka maltera sa amfiteatra arheološkog nalazišta Viminacijum, 
Institut za ispitivanje materijala a.d., Beograd

Слика бр.2 | Један од узорака малтера посматран испод лабораторијске лупе у чијој 
структури се виде фрагменти опеке. Delić Nikolić, Miličić, Vušović, Savić, Ivović, (2011): 
Izveštaj o ispitivanju uzoraka maltera sa amfiteatra arheološkog nalazišta Viminacijum, 
Institut za ispitivanje materijala a.d., Beograd

Слика бр.3 | Један од узорака малтера посматран испод лабораторијске лупе у чијој 
структури се види присуство крупнијих зрна агрегата, односно камених фрагмената. 
Delić Nikolić, Miličić, Vušović, Savić, Ivović, (2011): Izveštaj o ispitivanju uzoraka maltera sa 
amfiteatra arheološkog nalazišta Viminacijum, Institut za ispitivanje materijala a.d., Beograd

Слика бр.4 | Опитна тела у лабораторији Института за испитивање материјала Србије. 
Фото: Аутор рада.

Слика бр.5а | Материјали коришћени за справљање малтера на градилишту: речни пе-
сак, зеолитизирани туф и кречна каша. Фото: Аутор рада.
Слика бр.5б | Прецизно мерење количине песка на градилишту. Фото: Аутор рада.

Слика бр.6 | Провера радних способности малтера. Фото: Аутор рада.

Слика бр.7а | Лучни зид арене пре интервенција у 2013. години, са означеним делом 
предвиђеним за рестаурацију. Фото: Аутор рада.
Слика бр.7б | Лучни зид арене пре интервенција у 2013.години, са означеним делом 
предвиђеним за рестаурацију. Фото: Аутор рада.

Слика бр.8а | Рестаурирани део лучног зида арене. Фото: Аутор рада.
Слика бр.8б | Рестаурирани део лучног зида арене и оригинални римски зид. Фото: 
Аутор рада.

Слика бр.9а | Место споја рестаурираног дела лучног зида арене и оригиналног рим-
ског зида. Фото: Аутор рада.
Слика бр.9б | Денивелација у споју рестаурираног дела лучног зида арене и оригинал-
ног римског зида. Фото: Аутор рада.

Слика бр.10 | Резултат рестаурације и реконструкције виминацијумског амфитеатра то-
ком 2013. године – ревитализација грађевине. Милански едикт 313–2013, Србија, Све-
чано отварање изложбе и опера „Аидa” у Виминацијуму, http://www.edictofmilan2013.
com/svecano-otvaranje-izlozbe-i-opera-aida-u-viminacijumu/ (коришћено 1. јуна 2013)



47
П

ри
ме

на
 к

ре
чн

ог
 м

ал
те

ра
 п

ри
ли

ко
м 

ре
ст

ау
ра

ци
је

 р
им

ск
ог

 
ам

ф
ит

еа
тр

а 
Ви

м
ин

ац
иј

ум
а 

то
ко

м 
20

13
. г

од
ин

е

Слика бр.1а Слика бр.1б

Слика бр.2 Слика бр.3

Слика бр.4



Слика бр.5а 

Слика бр.5б Слика бр.6



Слика бр.7а

Слика бр.7б

Слика бр.8а

Слика бр.8б



Слика бр.9а Слика бр.9б

Слика бр.10



Апстракт: Тема која је насловљена обрађује област у којој су заступљени многи технич-
ко теехнолошки аспекти који се односе на део сликарско-конзерваторских и рестаура-
торских радова који су извођени у средњевековним црквама код нас. Након рестаура-
торске дијагностике, током палнирања извођења сликарско-конзерваторских радова у 
црквама у којима има зидног живописа, суочавамо се често са потребом и решавања 
презентације великих зидних површина са којих је отпао или нестао део тог живопи-
са или његове веће целине. Малтери у боји, или декоративни малтери који се наносе на 
тим огољеним површинама имају вишеструку улогу. Једнакомерно, монолитно обојење 
у благом тоналитету има за циљ што боље истицање колористичких вредности на зид-
ним сликама. Отварање, оносно, скидање слоја скраме или покорице са њих, побољша-
ва вентилацију зидова кроз малтрни слој и ствара рустичне мат површине које добро 
упијају светлост без рефлексија. Поред тога што учвршћују површину зида преко кога се 
наносе декоративни малтери уједно повезују фрагментоване остатке живописа у добро 
сагледиву целину. 

Кључне речи: малтери, декоративни, агрегат, креч, песак, отварање, презентација

УВОД

Малтери имају веома дугу примену у грађевинарству, такорећи од 
самог настанка прве грађевине у далекој праисторији, односно од 
самог почетка градње првих објеката за боравак и становање. Мал-
терна облога има функцију изолационог слоја, како код стамбених 
зиданих објеката, тако и на сакралним објетима. Улога изолацио-
них слојева је у функцији одржавања стабилнх микро климатских 
условеа унутар објекта. Од самог настанка, након изградње, црк-
ве су биле са спољашње стране омалтерисане или обложене каме-

Радиша Жикић, сликар конзерватор

ДЕКОРАТИВНИ МАЛТЕРИ
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ним плочама, док су унутрашње зидне површине у већини случаје-
ва билe омалтерисанe фреско малтером и осликане. У средњеве-
ковним црквеним објектима малтерна облога преко унутрашњих 
зидних површона била је увек сачињена од кречног малтера, од-
носно фреско малтера посебно припреманог за сликање на њему. 
Током дугог периода постојања у некима од њих дешавали су се 
разни облици деструкције, које су временом оштетиле сликане 
слојеве, подлогу, односно фреско-малтер, док у већини случајева 
и поједине делове зидова тих објеката. Тако је временом бивало 
све више празних и огољених зидних површина а све мање оних 
са сачуваним зидним живописом.

Многи рестауратори који су били суочени са овим проблемом 
имали су пред собом мноштво различитих, односно, често међу-
собно супростављених елемената које треба ускладити у технич-
ко-технолошком и естетском погледу у једну здраву, фумкционал-
ну и јасно читљиву целину. Постоје бројни примери необрађених 
зидних површина са остацима живописа, и са мноштвом поме-
шаних колористичких и тонских вредности. Тако се ствара вели-
ки број напотребних визуелних информација, односно, мноштво 
тонских и бојених површина од којих се не препознају или тешко 
сагледавају колористичке и друге вредности остатака зидних сли-

Необрађена зидна површина са остацима фреско зидних слика 
у цркви Св. Ђорђа на Ђурђевим Ступовима, снимио Р. Жикић 2006.г.
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ка.(слика1) Различитим приступом решавању обраде празних зид-
них површина око остатака зидних слика, створена је карактери-
зација њихове поделе према разликама у приступу. 

Први примери решавања презентације празних зидних повр-
шина око живописа базирали су се на основама приступа према 
тзв. археолошкој презентацији, што је имало за одредницу затече-
ни облик налеђеног само конзервирати без других додавања. Ос-
тављани су тако, огољени унутрашњи зидови са остацима фреса-
ка са минималном обрадом фуга између камених квадара. Зидне 
слике су тада само по ивицама опшиване кечним малтером, коме 
су поједини конзерватори додавали саситњено сецкано конопљи-
но влакно као арматурни додатак, док су други у њега додавали и 
казеинско везиво, како би појачали његова својства. Овакви опши-
ви су били изведени у истом нивоу као и ниво зидних слика, док је 
њихова ширина варирала око 5–10 цм. Малтрна опшивка је тако 
била наношена око остатака фрагментованих фреско зидних сли-
ка, пратећи облик њихових ивица. (сл. 2) 

Поједини козерватори који су имали потребу да празне зидне по-
вршине покрију кречним малтером из естетских и других разлога, 
дошли су до схватања, на основу теорије о бојама, односно да скуп 
свих боја даје утисак сиве боје, те да и омалтерисане зидне површи-

Пример тзв. археолошке презентације зидних слика 
у Петровој цркви код Н. Пазара снимио Р. Жикић 2006. г.
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тера добро повезивати са свим бојама на живпису. Ефекат оваквог 
решавања зидних површина био је да су те сиве површине у вели-
кој мери дприносиле утиску дубоке засењености, односно, веома су 
утицале на смањивање светлости у унуташњем простору. (сл. 3) 

Постоје такође бројни примери другачијег решавања ових про-
блема. Поједини рестауратори који су сматрали да површина малте-
ра треба да буде топле светле боје, прво су малтерисали сивим креч-
ним малтером а затим преко њега наносили слој боје за зид у жеље-
ној нијанси. Неравномерним наношењем боје преко неједнако нано-
шеног малтера стваране су нове тонске вредности које су конкуриса-
ле колористичким вредностима на зидним сликама. Нанешена боја 
је временом отпадала са појединих делова малтера тако да се тиме 
додатно повећавао утисак општег шаренила на зидовима. (сл. 4) 

Поједини рестауратори су имали другачији методолошки приступ 
на основу традиционалних искустава коришћења обојених малтера 
за фасадно облагање кућа у северним крајевима Шпаније, јужним де-
ловима Француске и северној Италији. Овај обојени малтер имао је у 

Пример решавања оштећења са сивим малтером унутар зидне слике у припрати 
цркве манастира Манасије, снимио Р. Жикић 2008. г.
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основи само песак у окер боји и гашени креч. Употребљаван је и за 
малтерисање унутрашњих површина у кућама и у старим црквама 
где је преко њега и сликано у фреско сликарској техници. Тако је при-
ликом рестаурације старих цркава и отпочело коришћење тог мал-
тера и за презентасију унутрашњих зидних површина око остатака 
фреско зидних слика и на већим оштећењима унутар њих. (сл. 5)

Код нас је такође 70-тих година прошлог века формиран сличан 
приступ презентацији зидних површина око фреско зидних слика. 
Примена ових бојених малтера коришћена је пре свега у средњеве-
ковним црквним објектима за покривање празних зидних површи-
на око зидних слика које су у већој мери оштећене или им недос-
тају поједини делови.1 Тако су унутрашњи црквени простори пре-
зентовани на нов начин, наношењем обојеног композитног креч-

1 Ову методу код нас је 70-тих година прошлог века пренео, разрадио и применио 
сликар-конзерватор Звонимир Зековић, први пут у цркви Јовањи код Ваљева, а кас-
није у Капели Краља Драгутина на Ђурђевим Ступовима  и средњевековним црквама 
Св.Николе и Краљевој цекви у манастиру Студеници, цркви Успења Богородице у ма-
настиру Љубостиња и др.

Зидне слике са сивим малтером на оштећеним деловима 
у цркви манастира Велуће, снимио Р. Жикић 2007. г.
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ног малтера. Разрадом ове методе формиран је природно бојени 
малтер без додатка пигмента боје који се може бојом и фактуром 
прилагодити околном оригиналном фреско малтеру и повезати са 
колористичким вредностима зидног живописа на њему. Приликом 
формирања обојеног композитног кречног малтера коришћена су 
и нека искуства старих мајстора формирана приликом израде фре-
ско малтера. Специфичност ових малтера огледа се пре свега у при-
родним композитним материјалима који се за његову израду кори-
сте. Као основ користи се веома квалитетан гашени креч, незаме-
нљиви и универзални везивни матријал који има веома дугу при-
мену у континуитету више хиљада година. Његова својства ни до 
данас нису надмашена новим или сличним везивним материјали-
ма. Друге компоненте које карактеришемо као пуниоце чине мле-
вени камен у боји, док основу пуниоца чини тзв. жути песак. Ови 
се малтери припремају на исти стари начин без додавања воде, а 
справљају се, наносе и обрађују искључиво ручно.

Прво решење за декоративни малтер у боји код нас реализовано 
је у цркви Јовањи код Ваљева. Отварање његове површине тј. ски-
дање површинске скраме изведено је финим оштродлаким четкама. 

Пример употребе бојеног 
малтера око остатака зидних 

слика из катедралне цркве  
у Падови – Италија,  

снимио Р. Жикић 2006. г.

Пример употребе бојеног  
малтера око остатака зидних  
слика из капеле Краља Деагутина  
у манастиру Ђурђеви Ступови,  
снимио Р. Жикић 2005. г.
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Другачије решење за декоративни малтер у боји реализовано 
је у капели Краља Драгутина у манастиру Ђурђеви Ступови. Овај 
малтер у свом саставу има ситно сецкану сламу у фукцији арматур-
ног додатка. Опредељење за употребом сламе у овом случају било 
је базирано на основама састава појединих средњевековних фре-
ско-малтера у којима је коришћена из истих разлога. Органско по-
рекло овог материјала сврстава га у ризичне, биоразградиве под-
логе, погодне за развој микроорганизама, тако да надаље није 
више коришћена за ове намене. Отварање површине овог декора-
тивног малтера тј. скидање површинске скраме изведено је посеб-
но за то прилагођеним ножевима.

Трећи и четврти декоративни малтери у боји изведени су у цркви 
Св. Николе и Краљевој цркви у манастиру Студеници. Код оба малтера 
отварање њихове површине тј. скидање површинске скраме изведе-
но је такође ножевима а затим површина испеглана ручним ваљцима.

Следећи који је реализован био је декоративни малтер у боји 
изведен у цркви Успења Богородице у манастиру Љубостиња. От-
варање његове површине скидањем скраме изведено је већим 
вајарским шпахтлама. (сл. 6)

Сви ови примери се разликују по композитним деловима њихо-
вог састава и различитом приступу приликом обраде. Ову методу 
су примењивали и други конзерватори са мањим изменама саста-
ва и завршне обраде приликом извођења радова у манастиру Нау-
пара, у цркви Лазарици, у цркви Св. Ахилија у Ариљу, цркви Св. Саве 
у Будви и др. Примењивана метода је временом модификована и по-
себно разрађена приликом примене у цркви Св. Спаса у манасти-
ру Жича. На основу нових сазнања о нехомогеној градњи њених зи-
дова, односно, посебности зидних површина, било је неопходно по-
бољшати својства малтерних компоненти. Модификација се односи 
на оба слоја малтера. Код првог слоја малтера, уместо сивог речног 
песка гранулације од 0–1 мм, коришћен је агрегат из сепарације у Је-
лен Долу, који у свом саставу има млевени кречњачки камен разли-
чите гранулације распона од 0–5 мм. и побољшана својства са до-
давањем адитива (Реобет СПА 28). Приликом промене композиције 
материјала за други слој, односно, декоративни малтер, употребљен 
је уместо три врсте мермерног агрегата беле боје, други кречњачки 
агрегат у природној мешавини топлих белих нијанси гранулације од 
0–5 мм. Овом изменом смањена је укупна тежина малтера, скраћен 
поступак одмеравања мера и појачана топлина у палети боја.
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ОБРАДА зИДНИХ ПОВРшИНА 
БЕз ЖИВОПИСА, 
МАЛТЕРИСАЊЕ (ПРВИ СЛОЈ)

На свим зидним површинама где нема зидних слика, пре наноше-
ња првог слоја кречног малтера неопходно је нестабилних оста-
така фреско малтера и других малтера као и нестабилних делова 
малтера фуге до стабилне подлоге, Ове интервенције изводе се зи-
дарским алатом. Током уклањања остатака старог слоја цемент-
но-кречног малтера и других остатака, третиране зидне површи-
не треба детаљно прегледати. У току уклањања великих количина 
цементно-кречног малтера обично лебди густ слој прашине која 
се таложи свуда. Тек након уклањања поменутог слоја старог мал-
тера ипрашкастих наслага и др., могуће је сагледати структуру зи-
дова са унутрашње стране. Ако се на унутрашњим деловима зида 
укажу већа оштећења камених блокова те делове треба обнови-
ти презиђивањем, односно заменом оштећених и дотрајалих ка-
мених блокова здравим. 

Заштита ивица зидних слика изводи се такође посебно при-
премљеним кречним малтером, односно опшивање и дефинисање 
граничних линија између зидних слика (фрагмената) и празних зид-
них површина без живописа. Овом приликом обично се изводи и 
локална консолидација растрешених ивица фрагмената зидних сли-
ка ојачавањем и натапањем са појачаним кречним везивом. Након 
што се утврди постојаност бојених слојева по ивицама живописа, 
односно његова отпорност на влажни третман приступа се нано-
шењу заштитне арматурне газе. У скучају потребе фиксирају се нес-
табилни делови бојеног слоја а након тога штите ивице живописа. 
Код растреситих ивица живописа прво треба приступити њиховој 
заштити тј. ојачавању ивца медицинском памучном газом која може 
бити ширине од 5–10 цм. Лепљење памучне газе изводи се благим 
раствором целулозног лепка (карбоксил метил целулозом) – луце-
лином, који се раствара топлом водом у односу 8–10%. У растворе-
ни лепак додаје се конзерванс као заштита од микроорганизама. 

Пре обраде зидних површина за малтерисање и наношења пр-
вог слоја кречног малтера, неопходно је физички заштитити живо-
пис од могућих физичких оштећивања. Полиетиленска фолија може 
послужити у те сврхе за заштиту живописа, при чему треба водити 
рачуна да она не належе директно на површину бојеног слоја, већ је 
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треба одвојити комадима сунђера дебљине од 5–10 цм који се при-
шивајуса њене унутрашње стране. Фолија се претходно перфори-
ра да не би дошло до потпуног заптивања живописа, појаве конден-
зације влаге и промене услова под којима је живопис до тада егзис-
тирао. Током постепеног влажења зидне површине изнад и око жи-
вописа, сав евентуални вишак воде коју зид не може да апсорбује, 
клизи спољном површином фолије ван живописа. Тек када су прет-
ходне припреме завршене приступа се константном и уједначеном 
влажењу зидова пре нанаошења I (првог) слоја малтера. Влажење 
се врши разним распршивачима 2 до 3 пута до засићења зидне по-
вршине чије димензије су у складу са површином која може да се 
омалтерише у току једног дана. Оваквим начином влажења омо-
гућена је потпуна контрола количине воде коју је зид упио.

Израда малтера за I слој

Код справљања кречног малтера за први слој често се користио 
чист просејани речни (сиви) песак, који у себи не сме да садржи не-
чистоће као што су земља, соли, биљни састојци и др. Други основ-
ни састојак је гашени креч, који такође мора бити чист, одлежао 
више година, са минималним присуством воде. Малтер се припре-
ма ручно мешавином ова два материјала у размери 3:1 без додат-
ка воде. Избор других материјала који су погодни за израду првог 
слоја малтера може бити условљен многобројним факторима као 
што су; разлика у дебљини наноса малтера за изравнавање зидних 
површина (од 2–8 цм.) нарочито у фугама између камених делова, 
или потреба израде компактне подлоге за што боље прихватање 
другог слоја малтера, хидроскопност, еластичност, неутралне ком-
поненте у малтеру и други чиниоци.

Приликом извођења радова у манастиру Жича, након израде 
неколико проба одабран је малтер који у себи садржи гашени креч, 
млевени камен (гранулације од 0–0,5), и адитив (Реобет СПА 28). Га-
шени креч и млевени камен са већим распоном величина грану-
лата у смеши дају натуралну основу док адитив омогућава бољу 
еластичност, пластичност, бољу адхезију, задржава дуже влажност 
у малтеру, чиме омогућава да се процес везивања продужи а тиме 
и створи јача молекуларна веза. Он такође има у себи честице ваз-
духа које формирају порозни слој унутар, а тиме омогућавају поја-
чану вентилацију и хидроскопност малтера. 
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На припремљеној, добро овлаженој зидној површини наноси се 
припремљени малтер зидарским мистријама дебљине до 3 цм., уз 
велики притисак руком. Пожељно је да се малтер наноси само на 
овај начин јер се једино тако добро утисне и прионе за површину 
зида на који се наноси. Након сваког новонанаешеног м2 површи-
не малтер се нарезује мистријом укрштеним линијама 3–5 мм у ње-
гову дубину, што површину чини храпавијом, погоднијом да при-
мила и веже наредни (II) слој малтера. (сл. 7) Први слој малтера је 
уједно и подлога од чије ће уједначене (равне) површине зависити 
изглед финалне презентације другог слоја декоративног малтера.

Током наношења првог слоја малтера, на местима на којима су 
већа удубљења у зиду, прво се она попуне истим малтером и мањим 
комадима цигле или камена којим се формира исти ниво као на зиду 
а затим преко њега настави са наношењем истог малтера. 

Обрада првог слоја малтера нарезивањем, 
снимио Р. Жикић 2009. г.
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Неговање I слоја малтера

На местима на којима су већа удубљења у зиду, дебљи је и слој 
влажног малтера, те се на тим местима исти другачије суши, а поја-
ве пукотина се утискују додатно мистријом или вајарском шпахт-
лом. У току процеса везивања малера , који може трајати 4–5 дана, 
потребно је два до три пута дневно додавање влажности помоћу 
компресора или ручно распршивачем равномерно преко читаве 
површине првог слоја малтера све до завршетка његовог процеса 
везивања, односно тзв. сазревања.Припремљени малтер за први 
слој наноси се на претходно добро овлажен зид. Дебљина нивоа 
малтера за изравнавање у просеку је био 2–3 цм. 

МАЛТЕРИСАЊЕ (ДРУГИ СЛОЈ)

За разлику од претходног првог слоја, за други слој малтра, поред 
општих карактеристика, веома важан фактор је и визуелни, од-
носно, естетски утиса. Целокупан унутрашњи простор у којем ег-
зистирају фрагменти зидних слика у већим и мањим површинама 
и празне зидне површине без зидних слика, неопходно је усклади-
ти у међусобном односу и добити синтезу простора у естетским и 
визуелним вредностима тј. постићи општу естетизацију и презен-
тацију постојећих зидних слика. 

Други слој малтера за зидне површине без зидних слика и око 
њих, да би био одабран за покривање свих зидних површина, тре-
ба у основи да формира наутралан благо-топли тон окер боје за 
што боље повезивање са колористичким вредностима на фреско 
зидним сликама. То се уствари, асоцијативно постиже кроз тонске 
вредности које су подударне са колористичким и тонским вред-
ностима са старим фреско малтром. Једнакомерно, монолитно 
обојење у благом тоналитету има за циљ што боље истицање ко-
лористичких вредности на зидним сликама. Посебном обрадом 
из ње отпадају и поједини мањи делови агрегата формирајући 
при том мала удубљења која доприносеутиску рустичне факту-
ре. Малтерна површина са које је скинута скрама након отварања 
постаје заправо рустична мат површина која добро упија свет-
лост, нема рефлексије, већ само дифузно распростирање свет-
лости. Ова својства су веома важна за регулацију ефеката унутра-
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шње расвете и дневног светла. Површинска фактура декорати-
вног малтера погодна је као добар апсорбер светлости у свим 
унутрашњим просторима храма. Отвореном фактуром и струк-
туром на површини омогућава се малтеру боља циркулација од-
носно вентилација зидова кроз малтрни слој. 

Избор материјала и технологије израде овог малтера био је ус-
ловљен претходно образложеним многобројним захтевима и ис-
куственим сазнањима стеченим приликом ранијих интервенција 
и на другим храмовним објектима (Љубостиња, Студеница, Ђ. Сту-
пови, Ариље и др.)2

Материјал – млевени камен одабире се на основу избора из 
постојеће понуде палете камена природног обојења (црвени, зе-
лени, окер, бели итд.) у различитим гранулацијама одо до 0,3 мик. 
Жути песак који учествује у композицији боја главни је састојак, 
природног је порекла, проверене бактериолошке чистоће директ-
но вађен из седиментних наслага. (сл. 8) Његова природна обоје-
ност, односно концентрована пигментација у јаркој је окер боји. У 

2 Oбрада малтера на овај начин потиче из искуства народне архитектуре јужне Фран-
цуске у области Дром, и северних делова Италије и Шпаније.

Макро снимак жутог песка, снимио Р. Жикић 2009.г.
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комбинацији са са другим наведеним агрегатима у боји у одређе-
ном односу у мешавини може остварити добро обојење малтера. 

Сиви речни песак у гаранулатима 0–1 сепаратно је пран а посе-
дује својства неутралног пуниоца са сивим обојењем.

Гашени креч у комбинацији са овим агрегатима даје чист креч-
ни малтер природног састава. Креч који се употребљава за изра-
ду другог слоја малтера мора увк бити доброг квалитета и позна-
тог порекла (технологија добијања негашеног креча контролиса-
на традиционално исправна) старости преко једне године, одго-
варајуће густине, и концентрације са присутном влагом до 60% , у 
маси учествује око 30%.

На основу концепта израде декоративног малтера за покри-
вање зидних површина без живописа и око живописа (други слој 
малтера) обично се претходно израђује неколико проба овог мал-
тера у варијацијама односно боја и фактуре, на шта утичу величи-
не гранулата и количина њиховог присуства у унутрашњим одно-
сима у маси. Све ове пробе у основи су кречни малтер у размер-
ном односу 3:1. Приликом извођења радова у манастиру Жича, 
примењен је декоративни бојени малтер који у свом саставу има 

Пример презентације зидних површина декоративним малтером 
у цркви Св. Спаса у манастиру Жича, снимио П. Марјановић 2013.г.
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жути песак, сиви речни песак, агрегате од млевеног камена у цр-
веној, зеленој и белој боји у комбинацији са одговарајућом разме-
ром гашеног креча. (сл. 9)

Пре почетка израде, односно припреме малтера за други слој 
врше се одређене припреме као што су; одређивање основне 
мере за мерење количина агрегата и других компоненти, израда 
дрвеног корита тзв. текме већих димензија у које се припрема мал-
тер, постављање врећа са агрегатима близу корита за израду мал-
тера, израда контролне шеме на папиру за проверу количина ма-
теријала по „мешунгу”. Приликом израде малтера посебно се об-
раћана пажња на чистоћу материјала свих компоненти које улазе 
у његов састав. У корито се прво сипају „на суво” све мере каме-
них агрегата и песка и добро замешају „на суво” пре него што се 
дода потрбна количина гашеног креча. Креч се додаје на крају, а 
сједињавање се врши помоћу зидарских мотика. Код припремања 
овог малтера није потребно додавање воде с обзиром да гашени 
креч у свом саставу обично има већу количину влаге од 60%. Ка-
рактеристично за овај малтер је то што мора дуго да се „меси”, од-
носно сједињава да би се сви елементи добро међусобно повеза-
ли. Свака направљена количина малтера треба да одстоји у просе-
ку око 12 часова од тренутка формирања малтера до наношења на 
зидну површину. То је неопходно како би се малтер „одлежао”, од-
носно постепено се ослободио гасних продуката који настају при-
ликом мешања материјала. 

На припремљеној, овлаженој зидној поршини преко првог 
слоја малтера почев од највише коте у горњој зони куполе нано-
си се малтер (други слој) ручно зидарским мистријама. Дебљи-
на наноса не сме прелазити 20 мм. Малтер се наноси зидарским 
мистријама уз веома велики притисак руком, односно директно 
се утискује одмах при наношењу. Увек се површина малтером по-
пуњава до конзоле, или до угла итд. Да се спој следећег наставка 
не би видео. Спајање по средини површине касније би се видело и 
наметало посматрачу. О овоме се води рачуна што је чињено и ра-
није још приликом давног осликавања у фреско техници. Од тада и 
потичу тзв. „ђорнате” односно дневно обрађиване површине. 

Током процеса везивања , креч који је сада везивни део малтера 
прима из ваздуха угљен диоксид и прелази у чврст калцијум кар-
бонат и воду која на површини испари. Чврст и нерастворни CaCO3 
у току очвршћавања ствара чврсту везу тзв. скраму или покори-
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цу на површини. Након дневног наношења другог слоја малтера, 
протеком око 4–5 сати од тога, врши се „отварање” површине де-
коративног малтера. Под отварањем подразумева се скидање по-
вршинског слоја скраме или покорице малтера зидарским алатка-
ма под оштрим углом у односу на третирану површину. Отварање 
малтера мора при том бити једнакомерно, скида се око 1–2 мм по-
вршинске покорице под условом да испод тога остаје равномер-
но обрађена површина отвореног малтера. Пре почетка отварања 
малтера проверава се до које мере је процес калцинације оства-
рен на површини декоративног малтера. Ако се малтер по повр-
шини на додир мистрије лепи за њу знак је да процес није завршен 
и обрнуто погодан је тренутак за почетак скидања малтерне скра-
ме тј. за отварање његове површине. 

У току процеса везивања другог слоја малтера који може траја-
ти 5–6 дана, након отварања његове површине, неопходно је такође 
два до три пута дневно (у зависности од спољних атмосферских 
прилика) додавати влагу помоћу компресора или ручним распрши-
вачима. Додавање влаге утиче на успоравање процеса ослобађања 
влажности из малтера и продужетак процеса његовог везивања што 
појачава кохезије у њему и јача га. Нагло губљење влаге из малтера 
салби његову везивну моћ унутар слоја. Тада се малтеру наглим ис-
парењем дела присутне воде слаби и њен притисак те тако дола-
зи до сакупљања малтера, што се манифестује појавом мањих пуко-
тина на његовој површини. Дужина процеса везивања малтера ди-
ректно утиче на квалчитет те везе. Што јее процес дужи, то је веза 
јача. За продужетак процеса везивања стари мајстори су користи-
ли влажна јутина или конопљина платна са којима су прекривали 
омалтерисане површине. Променљиви временски услови могу сва-
како имати утицаја на продужетак или скраћивање процеса вези-
вања налтера. Ове промене се обавезно прате и наставља адекват-
но неговање малтера до потпуног завршетка његовог везивања.

О МАТЕРИЈАЛИМА зА ПРИПРЕМУ МАЛТЕРА

Добро познавање физичких особина натеријала пресудно је при-
ликом избора и одабира за припремање малтера. Одабрани ма-
теријали морају задовољитикритеријуме у погледу међусобне хе-
мијске и физичке компатибилности као и са старим материјалима 
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са којима се повезују. Основна одлика доброг малтера огледа се 
у способности употребљених материјала да се узајамно повежу у 
чврсту, јаку везу.

Речни песак тзв. „моравац” и други тзв. „дунавац” код нас су веома 
дуго експлоатисани и коришћени за грађевинске потребе у вели-
ким количинама јер су лако били лако доступни. Зашто песак треба 
да буде опран и сув када се припрема за справљање малтера? Поред 
великих водотокова има велики број идустријских постројења за се-
парацију и прање овог песка. Песак је могуће и ручно прати, нарочи-
то су за то погодне мање количине , док је за веће количине процес 
испирања много компликованији и није у потпуности поуздан. Ис-
пирање песка је неопходно из разлога да би се одстранили сви при-
родни адитиви који су у њега доспели наношењем приликом проце-
са формирања и таложења. Одстрањивање органских и неорганских 
примеса из песка је неопходно јер они могу раслабити малтер и до-
вести до негативних појава које по правилу могу бити и деструктивне.

Ако је пешчано зрно напијено тј натопљено или засићено вла-
гом, оно губи својства хидроскопности и не може бити интегриса-
но у слоју са везивом јер нема могућности да се повеже. Влага у 
овом случају делује као изолатор између два материјала. Влагом 
засићени материјал нема способности да упија везиво, тако да се 
кохезија у вези остварује само околозасићеног зрна песка. Овако 
формирана веза је веома слаба, тако да су овакви малтри веома 
осетљиви, лако се осипаји и подложни су деструкцији.

Камени агрегати се додијају вађењем камена у каменоломима 
и његовом обрадом тј. млевењем у посебним млиновима са сепа-
рацијом. Камена у природи има у различитим бојама. Веома је ве-
лики спектар тих природних обојења у свету, док је на нашем под-
ручју сужен избор боја из палете млевеног камена који је достуан 
у продаји на стовариштима грађевинског материјала.

У зависности од врсте камена, његове порозности тј. густине 
његове материје приликом формирања као и његова хидроскоп-
ност могу бити већа или мања. Његова упојна способност у овом 
случају је од вишеструког значаја јер се везиво упија дубоко у свако 
зрно песка, чинећи тако дубоко повезивање. У зависности од одго-
варајуће јачине везива, јака је и унутрашња адхезиона повезаност.
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Жути песак припада седиментним алувијалним наслагама. 
Састоји се од ситних зрнаца кварца међусобно спојених под при-
тиском без везива. У природи је могуће наћи га у алувијалним нас-
лагама а његово обојење варира у распону топлих и хладних нијан-
си мрко зелене, тамно црвене, окер жуте и бледо жуте боје. На делу 
територије Републике Србије постоји веома велике количине ових 
наслага а њихова распрострањеност се протеже у облику повеза-
них брда у низу, скороо читавим правцем северт-југ. Експлоатација 
овог песка је понегде организована, али има и појединачног локал-
ног вађења за различите потребе као што је за потребе неговања 
воћних калемова у околини Трстеника. Овај песак, иако је лако био 
доступан, код нас није шире коришћен у грађевинарству.

Вода подстиче и утиче на хемијске реакције у додиру са свим ма-
теријалима. Веома је важан и незаменљив фактор у разним проце-
сима па и приликом израде и формирања малтра. Вода, односно, 
влага ствара притисак у материји у којој је присутна. Друге течне 
материје немају приступ јер је вода заузела све просторе и држи 
их под притиском не дозвољавајући другим мтеријама да заузму 
то место. Вода у садејству са другим материјама гради везу у малте-
ру, односно, служи као растварач и вектор везива у њему и пома-
же процес формирања чврсте повезаности. Продужено присуство 
воде у малтеру утиче на процес везивања тј. јача међусобну везу у 
самом малтеру. Када се заврши процес везивања у малтеру, вода 
испарииз њега, малтер постаје сув и хидроскопан, односно, има 
јаку упојну мођ ослобођен присуства воде и њеног притиска. 
Креч је материјал који траје. Први трагови његове употребе да-
тирају још пре 7000 година у јужној Галилеји, где је био помешан 
камењем и постављен преко песковито-глинене подлоге за изра-
ду тротоара. Касније настављају да га користе стари Египћани, и 
све друге веће цивилизације почев од Феничана,старих Грка, Етру-
раца и Римљана.3 У свако доба и на свим географским подручји-
ма креч је коришћен у комбинацији са локално доступним мате-
ријалима (песак, глина, туцана опека и вулкански туф. Креч је јед-
но од највише употребљених везивних средстава за израду малте-
ра за зидање и покривање зидних површина. Код креча постоје хе-
мијске реакције које остварују везивање. За израду малтера упо-
3 (цитат из ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ТЕХНИЧКИХ ЗНАЊА, СВЕСКА 4, инж. Радмило Живковић, 
Техничка Књига, Београд 1950, глава LXXV, 396).
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требљава се гашени креч који се добија стављањем у воду печеног 
креча, тј. додавањем печеном кречу одређене количине воде која 
је потребна да се добије гашени креч са извесним вишком воде 
(kalcijum-hidrat Ca(OH)2 + H2O ). Сировина за добијање печеног кре-
ча не треба да садржи гвожђа, мангана, магнезијума и алкалија у 
већим количинама. Печењем потпуно чистог кречњака добија се 
56% печеног креча а 44% угљен-диоксида. Печен креч се зове и 
жив креч јер има велики афинитет за воду, тако да кад дође у до-
дир са водом, почне да кључа, прска и добија се изглед масе која је 
у покрету, која је жива.



Абстракт: Уводна објашњења о земљаној архитектури, историја градње земљом и њена 
географска распрострањеност, технике градње . Предности и мане земље као грађевин-
ског материјала. Теренски тестови за одређивање основних карактеристика земље као 
грађевинског материјала. Тестови блатних малтера и коришћење различитих примеса. 

Кључне речи: земљана архитектура, тестови земље, блатни малтери

РЕЧ-ДВЕ О зЕМљАНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Од како човек гради своје градове, земља је била и остала један 
од основних грађевинских материјала. Земљом се одувек градило 
и то не само на овим нашим просторима, него на готово свим кон-
тинентима. Па ипак, историја градње земљом мало је позната: сма-
тра се да су први заклони ловаца били грађени гранама и олепље-
ни блатом, а њену употребу налазимо и у колевкама цивилизације, 
долинама Тигра и Еуфрата, дуж Нила, Инда и Ганга. Такође, сматра-
ло се да земља није коришћена у градњи монументалне архитекту-
ре, али ископавања данас показују супротно. 

Земља није само материјал прошлости – чак и данас полови-
на светског становништва живи или ради у кућама од земље, а на 
UNESCO-вој листи светске културне баштине до данас је регистро-
вано 115 локалитета (16% листе), који су потпуно или делимично 
грађени земљом. 

Драгана Којичић

БЛАТНИ МАЛТЕРИ
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ТЕХНИКЕ ГРАДЊЕ зЕМљОМ

У зависности од врсте земље и подручја на коме се градило, раз-
виле су се различите технике и начини њене употребе, које је 
„Craterre” (лабораторија и представништво UNESCO-а за земљану 
архитектуру, конструктивне културе и одрживи развој са седиш-
тем у Греноблу, www.craterre.org) сврстао у 12 великих група (са 
око стотину локалних варијанти): од издубљене земље, земље као 
покривача, земље као испуне, набијене (земље и блокова), обли-
коване, наслагане, моделоване, течне, земље као завршног слоја, 
до технике земља–слама… 

Најраспрострањеније технике код нас су набој, ћерпич, бусење, 
испуна за плетер (односно чатмаре) и блатни малтери. 

Набој је техника израде монолитних зидова, где се земља на-
бија у оплати дрвеним и металним набијачима, у слојевима 12–15 
цм, да би се, након набијања, добила дебљина слоја 8–10 цм. 

Ћерпич је цигла од непечене земље, најчешће са додатком сла-
ме, направњена у калупу и сушена само на сунцу. 

Бусење је техника слична овој, с тим да се цигле секу директно 
у земљи, са слојем траве која на њој расте.

Плетер и чатма се прави у оквиру носеће дрвене бондрук кон-
струкције, у коју се, затим, плете пруће или поставе летвице, а ме-
шавина земље, воде и сецкане сламе служи као испуна. 

Земља је, такође, и материјал будућности: у кризама које су нас 
задесиле (светска, економска, енергетска, еколошка), све се више 
траже алтернативна решења и људи се враћају поновној употре-
би локалних материјала и техника, међу којима земља представља 
једно од најинтересантнијих. 

ПРЕДНОСТИ ГРАДЊЕ зЕМљОМ

– Земља је лако доступан, племенит, топао и здрав материјал.
– Може се наћи готово свугде (што значи да не кошта ништа) и 

скоро свака земља може се користити у градњи, ако се упо-
треби правилно.

– Има доказану вишевековну традицију; за разлику од модер-
них материјала, чија се употреба показује као врло лоша по 
околину и по становнике кућа. 
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– Подложна је рециклажи, што значи да се, већ коришћена 
земља, може поново употребити, али под условом да није 
стабилизована неорганским стабилизаторима.

– Не користи никакву енергију, осим људске снаге.
– Омогућава градњу у сопственој режији.
– Има способност терморегулације околине, што значи да 

везује вишак воде из ваздуха, па га, по потреби, ослобађа и на 
тај начин регулише влажност ваздуха у самом простору. 

– Има висок акустични комфор.
– Отпорна је на пожар. 
– Нема никаква штетна дејства по људско здравље.
– У себи носим огроман креативни и социјални потенцијал. 

МАНЕ ГРАДЊЕ зЕМљОМ

Основни недостатак земље је брза деградација под утицајем не-
погода. Недостатак времена, средстава и, поврх свега, недостатак 
информација, доводе до тога да се исте грешке понављају увек, 
свуда и предуго.

Патологије у структури се јављају као последица проблема сле-
гања или клизања терена, природних катастрофа, али изнад свега, 
лошег концепта кострукције и лошег одржавања. 

Земља, сама по себи, није дуктилан материјал, али добрим избо-
ром технике, са добрим паром чизама и добрим шеширом (односно: 
добрим темељима и добрим кровом), а где је то потребно, уз ојачања 
и серклаже, земља може поднети већину природних непогода. 

НАСТАНАК, САСТАВ И ОСОБИНЕ зЕМљЕ

Земља је настала као резултат дугог процеса еволуције стена, у 
чему је учествовало много фактора. У зависности од надморске 
висине, природе геолошког састава тла и климе, настале су разли-
чите врсте земље, са неограниченом варијацијом карактеристика. 

Материјал земља састоји се из гасова, течност и чрвстих ма-
терија (минералних и органских.) Минерали се деле у две групе: 
једни, по саставу идентични стени од које су настали (камен 200–
20 мм, шљунак 20–2 мм, песак 2–0,06 мм и муљ 0,06–0,002 мм); 



72
Де

ја
н 

Ко
ји

чи
ћ

други, глине, настали хемијском променом основне стене и ре-
дукцијом у величини (<2µ).

Глине се разликују од осталих по хемијском саставу (алумино-
силикати) и физичким особинама: најчешће су у форми ламела, те 
је њихова специфична површина бесконачно много већа од оста-
лих, што веома често доводи до бубрења и пуцања земље, ако се 
не стабилизује одговарајућим стабилизатором. 

За градњу земљом, потребно је да она садржи све врсте зрна, 
од најфинијих (глина и муља) до песка и шљунка. Тај однос зрна 
различите величине називамо текстуром (гранулацијом) земље. 
Пластичност је способност земље да буде моделована. Стишљи-
вост је особина земље да максимално смањи своју порозност 
(ефекат који добијамо набијањем земље у калупима.) Зрна су по-
везана међу собом захваљујући кохезији глине.

Ове особине су различите за сваку земљу и баш та разноврс-
ност довела је до развоја небројених техника градње и конструк-
тивних култура; а развој научног приступа овој дисциплини отвара 
могућности за многа друга унапређења у градњи земљом данас. 

ТЕСТОВИ зЕМљЕ

Тачна идентификација је основни корак при избору технологије за 
трансформацију земље у грађевински материјал. Постоје теренски 
и лабораторијски тестови.

Теренски тестови су брзи и практични, а лабораторијски су 
много прецизнији, дужи за израду и, изнад свега, много скупљи. 
Теренски тестови: посматрање, испитивање мириса и укуса, испи-
тивање додиром, испирање, тест плочице, тест кохезије (цигара) и 
седиментација у флаши. Лабораторијски тестови су: просејавање, 
седиментација, пластичност, стишљивост, кохезија. 

Циљ тестова је одредити карактеристике земље, како бисмо је 
правилно користили. 

Готово свака земља може се користити у градњи. Наравно, било 
би идеално да користимо земљу која се налази на самом терену на 
коме градимо, како бисмо избегли трошкове транспорта. 

Такође, веома је битно да не користимо земљу из органског слоја, 
него земљу која се налази испод ње. За сваки узорак који узимамо, 
неопходно је записати место и датум, као и дубину са које је узет. 
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Неки од основних тестова су:
1. Посматрање и додир

Циљ овог теста је идентификација гранулометријског саста-
ва земље. Гледањем идентификујемо камњењ и крупне пес-
кове. Додиром идентификујемо фине пескове.

2. Испирање водом,  
при чему остаје само маса глине и муља.
3. Мирис
Овај тест служи за идентификацију присуства органских ма-
терија. Уколико постоје, ову земљу не би требало користити 
за градњу.

4. Тест прања руку 
Тест којим се потрвђује присуство глине и муља. Ако се вода 
тешко спира са руку, значи да садржи глине и муљ, али, како 
су и једне и друге честице веома мале, не можемо знати коју 
од њих садржи у већој мери. Ипак, ако се тешко скида и са 
углова ноктију, обично сматрају као потврду присуства гли-
на.

5. Тест плочице
Има за циљ тестирање отпорности узорка на суво и про-
ценат скупљања глина. Потребно је направити два или три 
узорка земље у облику округле плочице око 1 цм висине и 5 
цм пречника и оставити их да се потпуно осуше.
Након сушења, проверавамо отпорност ломљењем узорка:
– ако нема скупљања, а лако се ломи – земља је песковита,
– ако има скупљања и лако се ломи – земља је муљевита, 
– ако се узорак знатно скупио и тешко га је сломити – земља 
је глиновита.

6. Тест цигаре
Овим тестом одређује се проценат глине у земљи. 
Потребно је направити смесу земље у облику цигаре дужи-
не 20-ак цм и дебљине око 3 цм, а затим га благо погурати 
са глатке површине (краја стола) у празно. Измерити дужи-
ну сломљеног дела. Потом поново замешати смесу и поно-
вити поступак још два пута, како бисмо добили просечну ду-
жину пуцања. 
– ако је мања од 5цм – земља је песковита, 
– ако је између 5 и 15 цм – земља има задовољавајућ проце-
нат глине за градњу,



74
Де

ја
н 

Ко
ји

чи
ћ

– ако је више од 15 цм или није дошло до пуцања, земља има 
превелики проценат глине.

7. Тест флаше
Циљ овог теста јесте одредити пропорцију различитих чес-
тица у земљи. 
У провидну боцу насути ¼ земље i ¾ воде и добро измешати. 
Затим оставити да се слегне, све док вода не буде опет бист-
ра. 
На дно флаше прво падају крупније честице, шљункови и пе-
скови, потом муљ и тек на крају глина.
Измерити висину узорка, и сваког појединачног слоја, како 
бисмо одредили проценат честица у земљи. 

Ове тестове радимо како бисмо утврдили са каквом земљом распо-
лажемо, која њена својства треба кориговати и како бисмо утврди-
ли која техника градње највише одговара врсти земље коју имамо.

На пример, ако знамо да земља којом располажемо има пре-
више глине, знаћемо да ће бити тешка за наношење, да ће се ле-
пити, а при сушењу пуцати и на тај начин оставити пукотине, које 
ће смањити отпорност материјала; у који ће лакше ући вода и чији 
ће животни век бити много краћи. Али, ако ми то унапред знамо, 
земљи ћемо додати неки од стабилизатора и то у одговарајућем 
проценту, па неће доћи до пуцања. 

БЛАТНИ МАЛТЕРИ

Блатни малтери се користе или за спајање елемената приликом из-
раде зида (од ћерпича, на пример) или као завршна обрада зидова. 

Основна улога завршног слоја блатних малтера је заштита зида 
од непогода и шокова, продужење века трајања, побољшање из-
гледа зида (како би се сакрили недостаци грубих радова), давање 
пријатне боје и повећање термичке удобности. 

Добар завршни слој треба добро да приања за подлогу, да буде 
довољно еластичан да, без пицања, прими евентуалне деформа-
ције подлоге, да буде непромочив за кишу, да дозволи регулацију 
воде и влаге у зиду, да буде отпоран на мраз и на крају, да бојом и 
текстуром буде у складу са окружењем. 

Да бисмо почели израду блатних малтера, потребно је припре-
мити површину на коју малтер наносимо, одлучити се за једнослој-
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но или вишеслојно наношење (у зависноти од подлоге, али и од 
ефекта који желимо да постигнемо) и, на крају, за декорацију. 

ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ

Пре припреме, потребно је да знамо од ког материјала је изграђен 
зид на који наносимо блатни малтер, као и у каквом се стању на-
лази. Да ли постоје пукотине и који је разлог њиховог настанка – 
процес слегања, однос између различитих материјала или нешто 
треће? Какав је квалитет зидова на који се малтер наноси: да ли 
су прави, има ли пукотина које треба попунити, јавља ли се влага 
и „цветање” зидова због присуства соли, који су узроци и да ли су 
третирани?

Тек тада прелазимо на припрему подлоге: прво очистимо зид, а за-
тим запушимо рупе, ако је могуће: истим материјалом од кога је и под-
лога.

У случају да нам је подлога хетерогена (на пример, ако има-
мо дрвене елементе које, такође, желимо покрити блатним малте-
ром), потребно је места спајања ових различитих материјала по-
крити јутом или неком мрежом, како након сушења не би дошло до 
пуцања, збот тога што сваки материјал другачије „ради”. 

Уколико је подлога глатка, потребно је поспешити приањање, 
што можемо учинити или храпављењем подлоге или наношењем 
слоја за механичко приањање или постављањем неке друге под-
логе (као што су плоче од трске.)

Ако је подлога на коју наносимо малтер апсорбујућа, потребно 
је претходно наквасити, како не би упила воду из малтера.

СТРУКТУРА БЛАТНИХ МАЛТЕРА: 
ЈЕДНОСЛОЈНА ИЛИ ВИшЕСЛОЈНА

У зависности од тога каква је подлога и какв ефекат желимо, блатни 
малтери могу бити нанети у једном, два или више слојева (у Јапану 
и до 12 слојева.) Код нас је најчешћа примена двослојних малтера. 

Уколико радимо само један слој, требало би да буде претход-
но тестиран, како бисмо били сигурни да неће доћи до пуцања, а 
земља, треба да буде просејана (уколико има крупнијег камења, а 
у зависности од дебљине слоја, на рецимо 0,5 цм.) 
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Уколико се ради о вишеслојном малтеру, први слој може да ис-
пуца (чак је и пожељно), али не и да отпада, јер се тиме поспешује 
приањање наредног слоја. Први слој, у овом случају, може али и 
не мора да се просејава. Сваки наредни ској је финији, па се, према 
томе и просејава и додају му се различити стабилизатори. 

Веома је битно да наредни слој не може бити нанет све док се пре-
тходни потпуно не осуши. У супротном, може доћи до пуцања слојева. 

Пре почетка малтерисања зида блатним малтером, неопходно 
је да направимо огледне тестове са земљом и различитим додаци-
ма, како бисмо видели њену реакцију и како бисмо знали шта јој је 
потребно додати. 

ТЕСТОВИ БЛАТНИХ МАЛТЕРА

На претходно очишћеном делу зида направимо правоугаонике 
(или квадрате 30 х 30 цм или веће) и почнемо са апликацијом раз-
личитих смеса малтера. Било би одлично ако бисмо тестове ради-
ли на истој површини на којој ћемо малтере стварно и радити, јер 
би, уколико је у питању нека друга подлога, малтери могли друга-
чије да се понашају. 

Потебно је одлучити се за алатку за којом радимо, односно да 
ли радимо руком или глетерицом и исти поступак радимо за све 
малтере, како се не би јавиле драстичне разлике. Било би добро 
да једна иста особа ради све тестове, јер се и начин наношења 
малтера и притисак разликују. 

У први квадрат нанесемо само земљу (коју смо дан раније изме-
шали са водом и оставили преко ноћи да одреагује.) Означимо са 
стране само „з” и запишемо да ли је било тешко нанети овај слој, да 
ли се лепио за глетерицу итд. 

Иако су се код нас блатни малтери најчешће радили са додат-
ком плеве, њу данас више није тако лако пронаћи, због промене 
технологије у прикупљању пшенице. Зато је потребно наћи нека 
од алтернативних решења. 

У следећа поља наносимо друге смесе, у зависности од стаби-
лизатора које смо припремили. У нашем случају, следећи тест је 
био 1 земља + 1 сецкана слама. 

Такође, ако се одлучимо да земљу стабилизујемо сламом, мог-
ли бисмо тестирати и различите односе, као на пример: 1 земља + 
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½ слама или 1 земља + 2 слама, да видимо да ли ови тестови дају 
боље резултате. Обавезно, на једном крају узорка, упишемо однос 
који смо користили, а код себе запишемо који нам је малтер био 
најбољи за рад.

Потом, уколико желимо да тестирамо и друге материјале, по-
новимо поступак и са њима. У нашем случају, радили смо још:  
1 земља + 1 ситнија пиљевина, 1 земља + 1 крупнија пиљевина.

Наш следећи тест био је са песком, где је однос опет био  
1 земља + 1 песак. 

Последњи тест урадили смо са кречом, при чему је однос био ¾ 
земље и ¼ креча, односно 25% креча. Иако лак за наношење, врло 
брзо је почео да пуца. То значи да би требало да експериментишемо 
са другим процентима креча или је могуће да је додато превише воде.

Такође, могуће је једном малтеру додати извесну количину не-
ког од влакана која имамо на располагању (плева, сецкана слама) и 
једну количину песка, па видети каква материјал добијамо на крају. 

Овако направљене узорке потребно је оставити да се потпуно 
осуше. Ако не журимо, било би добро да их оставимо дуже време 
и посматрамо њихову реакцију на различите временске непогоде. 

Узорци који су испуцали говоре нам да имамо превише глине, 
односно да је глина превише „масна” или да смо додали превише 
воде. Такве узорке сматрамо непогодним. Од узорака који нису ис-
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пуцали, тражимо онај који има најбоље карактеристике: који је био 
најлакши за наношење, који додаци су нам најдоступнији, па пре-
ма томе и који малтер нам је најекономичнији за израду. 

Ако смо у недоумици, али чак и ако се одлучимо за један малтер, 
било би добро да на једној већој површини (1 х 1 метар, на пример) на-
несемо малтере и још једном проверимо начин на који реагују, како 
бисмо били сигурни пре него што кренемо наношење малтера на 
свим површинама. 

ДЕКОРАТИВНИ СЛОЈ БЛАТНИХ МАЛТЕРА

Декоративни слој је завршни слој блатног малтера. Веома је танак 
(2–3 мм), на бази глина у боји и веома ситних пескова, креча, боја 
на бази силиката, казеина и целулозног лепка, а често му се додају 
пигменти, чиме се постиже изузетна декорација.

Постоје разне технике завршне обраде блатних малтера, као 
што је зграфито (орнаменти или слике у неколико слојева разли-
чите боје, који се затим скидају са делова површина), моделовање 
и разни рељефи (образујући профилацију постављањем грана или 
дрвених летвица, након чега се наноси блатни малтер.)

ПРИБОР И АЛАТ

За припрему блатних малтера некада су се, за мање количине, ко-
ристиле мотике. За веће количине правиле би се рупе у земљи, у 
којима су људи (а понекад и животиње) ногама газили малтер. Да-
нас се често примењују и мешалице. 

За само наношење малтера, користе се руке, пластичне или др-
вене мистрије, глетерице, јапанске глетерице од пластике или ме-
тала, четке, крпе, сунђери и друго. 

СТАБИЛИзАЦИЈА

Стабилизовати земљу значи променити однос у систему земља–
вода–ваздух, чиме се знатно могу побољшати њене карактеристи-
ке. При томе, треба имати на уму да не постоји универзални стаби-
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лизатор (данас се све више користи цемент у те сврхе), као ни да 
свакој земљин не одговара сваки стабилизатор.

Постоји на стотине производа за стабилизацију земље, који се 
користе како у зидној маси, тако и на њеној површини. 

Неки од најчешће употребљаваних стабилизатора су: биљна 
влакна, песак, креч, цемент; а у примени су и многи други, како тра-
диционални, тако и синтетички и комерцијални производи за стаби-
лизацију: измет, крв, длака и кожа животиња, животињска уља, казе-
ин, јаја, восак, пепео, термитњаци; биљне масти и уља, танин, биљни 
сокови; киселине, соли, силикати, синтетички лепкови, сапуни, гипс.

Креч и цемент
Повећавају отпорност на притисак и штите од непогода. 

Код нас се блатни малтери никада не остављају видљиви, кућа 
је увек окречена (штити земљу и дезинфикује површину.)

За разлику од креча, који је компатибилан са земљом и омо-
гућава јој да „дише” јер је паропропусан, директно наношење це-
ментног малтера на зид од земља може проузроковати велике про-
блеме, нарошито ако је зид омалтерисан са обе стране. Цемент-
ни малтери не дозвољавају земљи да диђе, па се влага скупља на 
споју ова два материјала, што веома често доводи до пуцања мал-
тера, а некад и до озбиљних оштећења читавог зида, јер се влага 
скупља и остаје у самом зиду.

Балега, урин, крв, јаја, казеин
Традиционални додаци, чију примену налазимо у читавом свету. 
Повећавају отпорност од непогода, смањују употребу воде, а са-
мим тим и појаву пукотина приликом сушења. Употребом балеге 
се постиже и додатни ефекат због присуства влакана, нарочито 
битан за обраду површина. 

Ови материјали захтевају доста искуства.

Соли
Повећавају отпорност од непогода, смањујући пуцање и бубрење. 
Додавањем 3–5% слане воде постиже се ефекат сличан беланцу, 
али постоји јако мало знања о њеној употреби.
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Дрво и влакна
(гране, слама, плева, конопља, лан, трнови четинара, влакна па-
пир) користе се као арматура – повећавају отпорност на вучење 
и на шокове, онемогућавајући пуцање малтера. Повећавају и тер-
мичку изолацију, јер смањују густину зида. 

зАКљУЧАК

Приликом избора блатног малтера, веома је битно да узмемо у об-
зир све аспекте: од тога да ли се наноси на спољашњој или унутра-
шњој површини, какав је за наношење (да ли се довољно или не-
довољно „лепи” за зид), да ли испуца након сушења (што је прихва-
тљиво за основни, али не и за завршни слој), до тога које од стаби-
лизатора и где можемо пронаћи, а што утиче на економски аспекат. 

Нажалост, већина старих рецептура се изгубила, као што се и 
већина старих мајстора више не бави блатним малтерима. Зато би 
било од велике важности да покушамо да прикупимо знања, као и 
да их пренесмо на будуће генерације, како бисмо ове малтере са-
чували од заборава и како бисмо знали како да одржавамо наше 
старе куће, а једног дана, и да градимо нове. 
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