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Предмет: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

УРОК № 1-2 

ТЕМА:   «КЛАСИФІКАЦІЯ ПІГМЕНТІВ» 

Тема уроку: Пігменти для виготовлення фарб для декоративного 

розпису поверхонь: вохра, мумія, сурик залізний, окис хрому, цинкові та 

титанові білила. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по видам пігментів та їх  

                        використання. 

Розвиваюча:  розвивати уяву та пізнавальні інтереси  до обраної професії,  

                        розвивати навички роботи в співпраці, формувати                    

                        увагу, спостережливість учнів, активність. 

Виховна:        виховати здатність учнів до відповідальності,    

                        самостійності, культуру  навчального процесу,   

                        повагу  до  обраної професії. 

Для надання фарбовим сумішам і декоративним розчинам необхідного 

кольору в них додають пігменти. 

Пігменти - це тонкоподрібнені кольорові порошки, які добре 

змішуються з водою, оліфами, лаками, розчинниками та іншими 

рідинами, не розчиняючись у них. Пігменти служать для поверхневого 

фарбування, а барвники, фарбуючи поверхню, проникають у середину 

матеріалу, наприклад, морилки для моріння дерева. Барвники розчиняються 

в рідинах. 

 За походженням пігменти поділяються на природні і штучні. 

Природні, в свою чергу, поділяються на мінеральні (крейда, вапно, каолін, 

перекис марганцю, граніт, сурик залізний, умбра, мумія, вохра, сіена та інші) 

і органічні (краплан, кармін та інші). 

Штучні пігменти поділяються теж на мінеральні (білило цинкове, літопон 

сухий, білило свинцеве, сажа, чернь, сурик свинцевий, марс червоний, 

кіновар, крон свинцевий, окис хрому, мідянка, ультрамарин, кобальт, пудра 

алюмінієва, бронза золотиста, тощо) та органічні. 

До штучних органічних належать: пігмент зелений, фарблаки, пігмент 

жовтий, лак бордо та інші). Природними називають такі пігменти, які 

одержують в результаті механічної обробки природних матеріалів. 

Наприклад, подрібнена у млині залізна руда - це окис заліза. 

Штучними називають пігменти, одержувані шляхом термічної або хімічної 

обробки матеріалів. Органічні природні пігменти одержують з речовин 

тваринного і рослинного світу. Органічні пігменти, до складу яких входить 

вуглець, при прожарюванні обвуглюються і чорніють. Пігменти 

класифікують також за кольорами. 

 



Види пігментів та їх призначання 

БІЛІ ПІГМЕНТИ 
Крейду природну добувають з покладів, які утворилися з черепашок 

(вуглекислого кальцію) білого кольору на дні колишніх морів. 

У малярних роботах крейда застосовується для виготовлення ґрунтовок, 

шпаклівок і клейових фарб, а у склярських роботах для замазок. Крейда 

стійка до лугів, світлостійка. 

Вапно повітряне є не тільки зв'язуючим, але й білим пігментом. 

Каолін - біла глина, що використовується для приготування водяних 

фарбових жирних сумішей. 

Білило цинкове сухе являє собою окис цинку, який одержують при 

спалюванні металевого цинку або руди. Білило цинкове застосовують для 

приготування неводних фарбових сумішей і силікатних фарб. Якщо білило 

розчиняється з шипінням - воно є неякісним (у ньому є домішки крейди). 

Білило цинкове не досить атмосферостійке. 

Білило титанове являє собою суміш двоокису титану з окисом цинку і 

наповнювачами. Титанове білило застосовується для внутрішніх і зовнішніх 

неводних фарбувань. Титанове білило є найкращим. 

Білило свинцеве дуже отруйне, тому застосування його у звичайних 

малярних роботах заборонене. 

Замість крейд, як заповнювача застосовують мелені вапняки і відходи 

мармуру. 

 

ЧОРНІ ПІГМЕНТИ 
Перекис марганцю являє собою природну марганцеву руду і застосовується 

у водних і неводних сумішах. Слід зазначити, що перекис марганцю 

прискорює висихання олій і тому використовується для сикативів. 

Сажа утворюється при спалюванні нафти, кам'яновугільного дьогтю і смол 

при невеликій кількості повітря. Не рекомендується застосовувати сажу з 

пнів хвойних дерев або сажу з березової кори (присутні смоли). Найчастіше 

сажу застосовують у неводних розчинах. Сажа - дуже покривний пігмент. 

Чернь одержують при випалюванні органічних продуктів (кісток, горіхової 

шкарлупи, кори тощо) без доступу повітря. 

Графіт - чистий вуглець, природний мінерал сірувато-чорного кольору 

застосовують для кольорів різного виду, а також залізних предметів, які 

підлягають нагріванню. 

 

ЧЕРВОНІ ПІГМЕНТИ 
Сурик залізний сухий являє собою залізну руду, яка містить 75% окису 

заліза. Сурик залізний - надзвичайно міцний пігмент з антикорозійними 

властивостями, тому застосовується в олійних кольорах для фарбування 

покрівель та інших поверхонь, що піддаються впливу атмосферних опадів. 

Мумія природна суха являє собою пігмент, що складається з глини, 

забарвленої окисами заліза. Цей пігмент використовується для фарбування 

по дереву і штукатурці водними і неводними фарбовими сумішами, оскільки 

він стійкий проти впливів лугів (вапна). 



Крон червоний - основний хромовокислий свинець, який має високу 

світлостійкість та здатність захищати сталеві конструкції від корозії. 

Свинцевий сурик - токсичний і досить важкий пігмент, який застосовується в 

антикорозійних олійних фарбових сумішах по металу та дереву. 

 

ЖОВТІ ПІГМЕНТИ 
Вохру добувають із глини, яка містить до 25% (за масою) Г203. Це 

найдешевший пігмент для водного фарбування по дереву і штукатурці. 

Крон свинцевий - штучний пігмент, який застосовується в лакових і олійних 

фарбах по дереву і металу. 

Сіена натуральна - пігмент подібний до вохри, але з вмістом більшої 

кількості окису заліза. Використовується головним чином при пофарбуванні 

поверхонь під різні породи дерева. 

 

СИНІ ПІГМЕНТИ 
Ультрамарин - це алюмосилікат натрію, який містить сірку в колоїдному 

стані. Його одержують випалюванням каоліну із содою та сіркою з вугіллям. 

Ультрамарин застосовують для водних сумішей і як барвник в олійних 

сумішах з метою усунення жовтих відтінків. 

Лазур — це інтенсивний порошок залізної солі залізисто-ціанистої кислоти. 

Світлостійкий пігмент, проте не лугостійкий, тому не застосовується для 

фарб по штукатурці та цементних розчинах. 

Кобальт синій одержують прожарюванням глинозему з солями кобальту і 

хрому. Кобальт лугостійкий і світлостійкий. Оскільки цей пігмент дуже 

дорогий, його використовують для високоякісних фарбувань. 

 

ЗЕЛЕНІ ПІГМЕНТИ 
Окис хрому стійкий до дії лугів, кислот та підвищених температур. 

Зелень цинкову суху одержують, змішуючи крони, малярну лазур та 

наповнювач. її використовують у фарбових сумішах для робіт по металу та 

дереву. 

Зелень свинцева хромова - це механічна суміш жовтого крону з лазур'ю та 

наповнювачем. її використовують в олійних фарбових сумішах, за винятком 

фарбувань по штукатурці та цементних розчинах. 

 

МЕТАЛЕВІ ПІГМЕНТИ 
Пудра алюмінієва - це алюміній, часточки якого мають пелюсткову будову 

сріблясто-сірого кольору, що легко маститься. Алюмінієва пудра 

застосовується головним чином для фарбування металевих поверхонь в 

олійних, емалевих і емульсійних сумішах. 

Бронза золотиста являє собою порошок, отриманий при подрібненні 

латуні, бронзи або міді. Бронза золотиста застосовується в олійних та 

емалевих сумішах для оздоблювання всередині приміщень. 

Фарблаки - це пігменти, одержані шляхом осадження анілінових фарбників 

на білу основу: крейду, каолін, тальк. Таким чином, фарблак - це порошок, 

забарвлений лише зовні. Його застосовують для опоряджування усіх видів 

поверхонь, одержання кольорових штукатурок на основі цементу, вапна і 



гіпсу при внутрішньому опоряджуванні, а також у поліграфічній 

промисловості. 

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке пігмент? 

2.Як поділяються пігменти? 

3.Чим відрізняються природні пігменти від штучних? 

4.Що таке барвники? 

5.Барвники та пігменти, що спільного та відмінного? 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити які пігменти де застосовуються.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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