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ТЕМА:   «ФАРБИ ОЛІЙНІ, ЕМАЛЕВІ, СИНТЕТИЧНІ, ЛАКИ, ЛЕТКО- 

                 СМОЛЯНІ СУМІШІ.» 

Тема уроку: Олійні фарби готові до використання. Характеристика,  

                       склад, маркування, способи розведення (якщо необхідно)  

                       готових фарб для внутрішніх і зовнішніх робіт. Вплив  

                       кількості введеного сикативу на якість фарбової плівки. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань олійним фарбам готовим до  

                       використання, характеристикам, маркуванням, способам  

                       розведення для зовнішніх і внутрішніх робіт. 

 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. 

Олійна фарба 

Олійні фарби, які є суспензією пігментів (або пігментів і наповнювачів) в 

різних видах оліфи із додаванням сикативу, а також добавок 

(аеросилу, лецитину, т.п.), що дозволяє запобігти утворенню осаду. 

Покриття олійними фарбами для зовнішніх робіт (в два шари) по металу 

зберігають захисні властивості протягом 1 року. 

Олійні фарби (МА) — це перетерті пігменти (окис цинку, охра, сурик 

залізний та ін) з оліфами (натуральною, оксоль, гліфталева, пентафталева 

тощо) і прискорювачами висихання (сиккативами). Іноді до фарб додають 

наповнювачі для збільшення фарбувальної сили. 

Залежно від виду оліфи, на якій затерта фарба, після першої цифри — 

літерного позначення плівкоутворювача, стоїть друга: 1 — оліфа 

натуральна, 2 — оксоль, 3 — гліфталева, 4 — 

пентафталева, 5 — комбінована. 

У зв'язку з тим, що тепер промисловість піддає складній обробці олії, на яких 

готують фарби, відповідно всі фарби на основі олій називають алкідними. До 

них відносяться і чисто олійні фарби МА, гліфталеві ГФ і пентафталеві ПФ. 

Останні два види фарб стійкі проти атмосферних опадів і використовуються 

для зовнішніх покриттів. 

Алкідні фарби бувають густотерті та готові до використання. Готові до 

використання потрібно просто добре перемішати, а густотерті необхідно 

розводити до робочої густоти оліфою. Іноді додається не більше 7-

10% розчинника (уайт-спіриту). Якщо густотерту фарбу розвести тільки 

розчинником, після висихання вона може обсипатися, а якщо й не 

обсиплеться, то захисні функції її різко знижуються. В маркуванні 
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густотертих фарб перед цифрою проставляють нуль, наприклад, «МА-011" — 

густотерті свинцеві білила. 

Емалеві фарби 

Емалеві фарби — це фарби на лаках і, в основному, класифікуються за 

видом лаків. Є алкідні емалі, нітроемалі, поліуретанові, перхлорвінілові, 

меламінові та ін. 

Алкідні емалі 

Алкідні емалі — це перш за все гліфталева емаль ГФ-230 (27 кольорів), 

призначена в основному для внутрішніх робіт по дереву та металу. 

Пентафталева ПФ-115 та інші стійкі емалі використовуються для зовнішніх 

покриттів. Емаль ПФ-14 в її природному стані схожа на холодець, але якщо її 

добре перемішати, і не додавати розчинника (скипидар або уайт-спірит), — 

фарба стає текучою і добре утримується на вертикальних поверхнях (дверях, 

віконних рамах та ін.) 

Емалі ПФ-258 і ПФ-266 стійкі проти стирання і призначені для фарбування 

підлог. Для прискорення висихання до них іноді додають емаль МЧ-213, яку 

в чистому вигляді використовують для фарбування холодильників і пральних 

машин. 

Для фарбування кузовів автомобілів застосовують меламіноалкідні 

емалі МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-152. Всі вони дають високоглянсові 

атмосферо- і світлостійкі покриття. Сушать при температурі 90-140°С від 20 

хв до 1 год. Ці емалі часто називають синтетичними. 

Нітроемалі 

Нітроемалі (НЦ) швидко висихають — за 0,5-1 год. Плівка зазвичай тонка, 

тому для отримання достатнього по товщині покриття (для подальшого 

полірування) потрібно нанести 5-6 шарів. 

Промисловість випускає нітрогліфталеві НЦ-132 (22 кольори) і 

нітропентафталеві емалі, які швидко сохнуть, але дають плівку товстішу, ніж 

чисті нітроемалі. Нітроемаль НЦ-1 і НЦ-1111 використовують в основному 

для ремонтного фарбування автомобілів, мотоциклів, холодильників, 

пральних машин. 

Перхлорвінілові емалі 

Перхлорвінілові емалі дають барвисту плівку з високою 

атмосферостійкістю, міцністю і еластичністю. Вони не горять, стійкі 

проти кислот і лугів. Недоліком цих емалей є недостатнє зчеплення з 

поверхнею і розм'якшення при температурі понад 60°С, від чого вони 

забруднюються від прилипання пилу і під них потрібно готувати 

(ґрунтувати) поверхню. Близькими до перхлорвінілових фарб є 

полівінілхлоридні та вінілхлоридні емалі. 

Поліакрилові емалі 

Поліакрилові емалі (АС-150, АС-182) дають барвисту плівку, яка краще за 

меламіноалкідні по блиску, твердості, світло- і температуростійкості. 

Вимагають домішки затверджувачів 1-3 % сикативу і 1 % монобутилуретана. 

Кремнеорганічною емалі (КО) мають високу температуростійкость. 

Використовуються для фарбування двигунів внутрішнього згоряння (КЗ-

813, КО84), печей (КО-822) і будов із силікатних матеріалів (КО-174). 
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Матеріали для лакофарбової продукції 

З чого виготовляють ЛФМ? Що забезпечує захисні властивості та 

покриваність? Які обов’язки виконує той чи інший функціональний елемент і 

як варіюються властивості продукту, згідно з кінцевою метою? Всі ці 

питання дуже важливі для ЛФ галузі. Тому спробуємо знайти на них 

відповіді. 

Будь-яка фарба – це мультикомпонентна композиція, що містить близько 

десяти інгредієнтів. Всіх їх можна розділити на основні й допоміжні. До 

перших належать зв’язка, пігмент та розчинник, до других – все інше. Без 

будь-якого з основних компонентів матеріал не перетвориться в фарбу 

(виняток – промислові порошкові продукти, що не містять розчинника). Без 

тієї чи іншої допоміжної складової фарба все-таки може бути отримана, але з 

певною шкодою для найвищих якісних показників, тих чи інших 

властивостей продукту. 

В’яжуча речовина (зв’язка, плівкоутворювач) 

У процесі висихання сприяє утворенню плівки, яка набуває захисних 

властивостей і характеризується необхідною адгезію (рівнем прилипання) до 

оброблюваної поверхні. Нею можуть слугувати напівфабрикатні лаки, 

синтетичні смоли і деякі інші плівкоутворюючі речовини. У функціональних 

обов’язках зв’язки – визначення ступеня глянцевості й твердості покриття, 

часу висихання, адгезії, стійкості до впливів різного характеру, а також 

експлуатаційного періоду. Якщо сказати, що вона – найважливіша частина 

фарби, то це не буде перебільшенням. 

До речі, наведена вище класифікація фарб основана саме на цьому основному 

компоненті (алкідні, епоксидні, поліуретанові та ін.). Кожному виду 

характерний свій набір захисних властивостей. Наприклад, алкідна продукція 

характеризується доброю атмосферостійкістю, алкідно-уретанова – 

атмосферостійкістю та значними фізико-механічними параметрами, акрилова 

– кольоро- й глянцестійкістю, епоксидна – стійкістю до впливу води та 

хімічних засобів. Але цим все не обмежується. Сполучні речовини мають і 

інші властивості, що обумовлюють їх використання при створенні фарб. 

При виборі зв’язки необхідно враховувати призначення ЛФМ, експлуатаційні 

умови майбутнього покриття і, що важливо, її вартість. Якщо взяти, 

наприклад, органічно розчинну продукцію, то для неї краще використовувати 

алкідні та алкідно-уретанові плівкоутворювачі. Це один з найкращих 

варіантів у плані співвідношення ціни і якості. Епоксидні й поліуретанові 

поряд з високими захисними властивостями коштують дорожче. 

Розчинник 

Необхідний для того, щоб ЛФМ перебували в рідкому стані, а відтак для 

того, щоб їх можна було наносити, куди потрібно. Виглядають розчинники 

для цієї сфери застосування як рідкі прозорі речовини, що не мають 

забарвлення, але зі специфічним запахом. Винятком є тільки вода, якій запах 

не властивий. Якщо забрати з фарби розчинник, то вона перетвориться в 

сухий твердий продукт, який неможливо буде нанести на поверхню за 

допомогою характерного фарбувального інструменту (пензлика або валика). 

А після нанесення в розчиннику вже немає потреби, тому він у повному 

обсязі випаровується. 



Вибір цього основного компонента базується по типу зв’язки. Його хімічна 

природа схожа до сполучної речовини, він здатний розчиняти або 

розбавляти. Який розчинник краще брати для певних матеріалів? Для 

алкідних – уайт-спірит, епоксидних – 646, нітроемалей – 647, акрилових – 

бутил- і етилацетати, водно-дисперсійних – відповідно, воду. 

Допоміжні інгредієнти оптимізують ЛФ виробництво, забезпечують 

потрібний термін придатності продукції, ефективність нанесення матеріалу, 

скорочують період висихання і надають спеціальних властивостей ЛФМ. До 

них належать: 

– тверді наповнювачі (наприклад, мармурова пудра, що задіюється з метою 

збільшити міцність покриття); 

– сикативи (беруть участь у хімічних реакціях під час висихання покриття); 

– модифікатори іржі (дають можливість фарбувати поверхню, на якій 

присутній допустимий шар іржі); 

– диспергатори (інтенсифікують подрібнення твердих пігментів і 

наповнювачів); 

– антиседиментаційні додатки (не дають пігментам і наповнювачам при 

зберіганні ЛФМ випадати в осад); 

– загусники і піногасники (допомагають досягати результативного 

виробництва водних фарбувальних сумішей); 

– консерванти (стоять на сторожі проникнення в водні ЛФМ згубної 

мікрофлори при зберіганні); 

– коалесценти (функціональні добавки, що сприяють плівкоутворенню в 

водних фарбах). 

Це частина допоміжних речовин, які часто використовуються в лакофарбовій 

галузі, але не всі. Є й деякі інші. 

Хімічна складова фарб і лаків 

Як ви розумієте, і основні, і допоміжні компоненти – це переважно речовини 

хімічної природи. Перелік найменувань – дуже великий. Але є хімія, яка 

використовується найчастіше. Про неї – далі. 

Діоксид титану. Білий твердий реактив, що не розчиняється у воді та 

кислотах. Має велику розбілювальну здатність і покривання, 

характеризується значною стійкістю до вологи, хімічних і атмосферних 

факторів, добре компонується з усіма речовинами, що утворюють плівку, не 

токсичний. У зв’язку з перерахованими властивостями виступає основним 

білим пігментом у ЛФ галузі (на нього припадає 90 %). Не тільки дає 

можливість створювати покриття різних кольорів, але й в рази покращує їх 

якість, тому гідної альтернативи в лакофарбових рецептурах не має. 

Ацетон. Розчинник, що використовується найчастіше при виготовленні 

нітролаків, які завдяки йому набагато швидше висихають після нанесення. 

Крім того, може застосовуватися для розведення олійних фарб і ґрунтівок, 

для знежирення поверхонь перед нанесенням фарбувальних матеріалів і для 

видалення ЛФ продуктів. 

Толуол. Розчинник, який бере участь у створенні дорожніх фарб, 

нітроцелюлозних лаків та емалей. Часто входить до складу комплексних 

розчинних композицій, що задіюються при отриманні і застосуванні 

епоксидних, вінілових, акрилових, нітроцелюлозних і хлоркаучукових ЛФМ. 

https://www.systopt.com.ua/rozchynnyk-646/
https://www.systopt.com.ua/rozchynnyk-647/
https://www.systopt.com.ua/etylatsetat/
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https://www.systopt.com.ua/atseton/
https://www.systopt.com.ua/toluol/


Уайт-спірит. Цей розчинник при виробництві і нанесенні фарб 

використовують чи не найчастіше. Він добре розбавляє олійні й алкідні 

матеріали. Може бути задіяний для знежирення перед фарбуванням. 

Ізопропанол. Ще один розчинник, що добре показує себе в виробництві 

нітро- та етилцелюлози. 

Бутилацетат. Призначення – доведення ЛФМ до робочої консистенції. 

Також може вводитися до складу інших розчинників. 

Ксилол нафтовий. Є інгредієнтом деяких емалей і компонентом великої 

кількості розчинних комплексів. 

Етиленгліколь. Антифриз, що дозволяє без ризику перевозити водно-

дисперсійні ЛФМ і фарбувати ними при низьких температурах 

навколишнього середовища. 

Карбамід (сечовина). Затверджувач. Застосовується при виготовленні 

акрил-уретанових фарб і емалей. При внесенні у фталеву емульсійну фарбу 

сприяє полімеризації емульсії. Завдяки йому покриття виходить міцним і 

хімічно нерозчинним. 

Їдкий натр. Задіюється при виготовленні барвників і пігментів для ЛФ 

продукції. Також добре дає раду зі старими лакофарбовими покриттями, 

якщо їх потрібно видалити з дерева, металу або інших поверхонь. 

 

  

 

 Запитання до учнів: 

1.Що таке фарба? 

2.Що таке сикатив? 

3.Що таке пігмент? 

4.Що таке розчинник? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити основні терміни, добре орієнтуватися  них.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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