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ЦИЛІНДРИ ТА АРХІТЕКТУРА 

 

У сучасному світі в умовах пожвавлення темпів архітектурного 

будівництва великого значення набуває роль геометричного тіла «циліндр». 

При цьому тілом обертання називається тіло, що перетинається по кругах з 

центрами на деякій прямій площинами, перпендикулярними до цієї прямої. 

Найпростішими тілами обертання є циліндр, конус, куля. Циліндр – це тіло, 

яке складається з двох кругів, що лежать у різних площинах та суміщаються 

паралельним перенесенням, і всіх відрізків, що сполучають відповідні точки 

даних кругів. Основами циліндра є круги, твірними циліндра є відрізки, що 

сполучають відповідні точки кіл даних кругів. Радіусом циліндра є радіус 

його основи. Висотою циліндра є відстань між основами. Поверхня циліндра 

складається з основ і бічної поверхні. 

Початок XXI ст. характеризується багатством і різноманітністю стилів 

в міській архітектурі: від класицизму до авангарду. Сьогодні можна зустріти 

будівлі самої різної конструкції: циліндричні, що нагадують формою 

середньовічні замки, палаци і навіть кораблі. Споруда незвичайної, химерної 

архітектури потребує нестандартних конструкторських рішень. Особливої 

уваги заслуговує скління таких будинків [4]. 

Сучасні дослідники працюють над розвитком будівель циліндричної 

форми. Вони досліджують такі складні питання стосовно цих будівель як 

аеродинамічність інтерференції систем висотних будівель і споруд 

циліндричної форми, вони розробляють спосіб визначення оптимальної 

циліндричної форми енергоефективної будівлі з вертикальними стінами та 

оптимальний розподіл утеплювача по поверхні (двопараметрична 

оптимізація – форми та перерозподілу утеплювача) за критерієм мінімізації 

теплового балансу вертикальних огороджувальних конструкцій [3]. 

Пізанська вежа (Падаюча башта в Пізі). Дзвіниця (кампанила) собору 

в місті Піза (Італія), розташована на Соборній площі, яку часто називають 

«Площею чудес». Висота восьмиярусної дзвіниці – 58,36 м над фундаментом 

, діаметр основи – 15,54 м , відхилення на рівні основи перевищує 4 м. 

Центральний циліндр вежі викладений з цегли. Товщина зовнішніх стін 

зменшується від основи до вершини (біля основи – 4,9 м, на висоті галерей – 

2,48 м). Усередині циліндра дзвіниці йде гвинтові сходи з 294 ступенів, по 

яким можна потрапити на оглядовий майданчик [5]. 

«Кругла будівля». Пам’ятник архітектури, який створено на початку 19 

століття, знаходиться у селі Головчино Грайворонського району 

Білгородської області (Росія). Цегляна споруда складається із двох циліндрів 

– великого (діаметр 26 м) і малого (діаметр біля 10 м). Малий (3 поверхи) 

знаходиться всередині великого (2 поверхи), підіймається над ним і 

завершується куполом. Нині в даній будівлі знаходиться музей. 



Будинок Мельникова. Ідея створити будинок, який складається з п’яти 

циліндрів, виникла в архітектора К. С. Мельникова коли він проектував один 

з шести клубів, що побудовано ним у Москві. Слід враховувати, що будинок 

– фігура, яка складається із двох вертикально побудованих циліндрів різної 

висоти і одного діаметру, що перетинаються. Передня частина першого 

циліндра зрізана скляним вітражем, на стіну заднього циліндра накинута 

сітка з 38-ма шестикутними ромбовидними вікнами, які створюють образ 

вулика.  

Останнім часом в усьому світі велику популярність набувають 

будинки, що мають форму циліндра або багатогранника. Перші подібні 

проекти реалізуються вже і в нашій країні. Безперечною перевагою круглих 

будинків є їх висока міцність. Наприклад, британською компанією 

Popularchitecture був нещодавно запропонований проект 500-поверхового 

хмарочоса New Town Tower висотою 1,5 кілометра. У випадку успішної 

реалізації цей проект дозволить забезпечити доступним житлом 100 тис. 

лондонців.  Будівництво циліндричних споруд – процес складний, має ряд 

особливостей і вимагає спеціального підходу. Поверхні другого порядку 

завжди мали широке прикладне застосування. Розглянемо застосування 

циліндрів в архітектурі [2]. 

Аптека «Placebo Pharmacy від Klab Architecture». Грецьке архітектурне 

агентство klab architecture закінчило роботу над проектом аптеки «Рlacebo 

Рharmacy», яка має форму циліндра. Внутрішня площа будівлі становить 

600 кв. м. Ця аптека розташована на одній із самих довгих і жвавих доріг в 

Афінах.  

Бетонні циліндри в Парижі. Архітектори паризького бюро 

«Vib architecture» спроектували SILOS 13 – цементний комбінат на околиці 

французької столиці. Візуалізуючи специфіку об’єкта, дизайнери виконали 

будівлю у вигляді декількох бетонних циліндрів різної товщини і 

розташування. При цьому у двох великих вертикальних вежах розташовані 

виробничі потужності, циліндр тонший вміщує офісні приміщення, 

горизонтальна труба – розподільний центр комбінату [1]. 

Циліндричні обсяги, включені в архітектурний ансамбль, це, звичайно 

ж, спадщина середньовічного фортифікаційного будівництва. Останнім 

часом в усьому світі велику популярність набувають будинки, що мають 

форму циліндра або багатогранника. Перші подібні проекти реалізуються 

вже і в Україні. Вони не просто вражають незвичайною конструкцією, але 

мають цілу низку очевидних переваг. Прагнення до нових, нестандартних 

рішень, відмова від усталених норм і правил живуть у кожній людині, нехай 

іноді тільки лише на підсвідомому рівні. Сучасні можливості будіндустрії 

дозволяють реалізувати при будівництві будинку практично будь-які 

фантазії. При цьому за своїми експлуатаційними властивостями споруди та 

конструкції незвичайної форми нічим не поступатимуться стандартним 

рішенням. 
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