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Група 41 

Предмет: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

УРОК № 13 

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

                 СМОЛЯНІ СУМІШІ.» 

Тема уроку: Емалеві фарби, їх види, марки, склад, застосування, способи  

                       розведення. Ефективність використання у порівнянні з  

                       олійними. Вимоги до якості. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань емалевим фарбам, їх видів,  

                       марки, складу, застосування, способи розведення. Ефективність  

                       використання у порівняні з олійними. Вимоги до якості складів. 

 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. 

Лакофарбові покриття, як правило, виконують відразу дві функції - захисну і 

декоративну. Властивості фарб в значній мірі залежать від їх складу. Фарби 

містить зв'язуючі речовини, пігменти, а також допоміжні речовини: 

розчинники, сикативи, що прискорюють висихання і багато інших.  

Призначення приміщення відіграє найважливішу роль при виборі як 

матеріалу, так і кольору фарбування. Для загальної кімнати, спальні, дитячої, 

кабінету найкраще застосовувати клейові й акрилові водно-дисперсійні 

фарби. У цих приміщеннях проходить значна частина життя проживають в 

будинку, тому застосування інших фарб, що утворюють повітро-непроникні 

плівки, може призвести до порушення повітряно-вологісного режиму. 

Олійними, емалевими і водно-дисперсійними на інших основах фарбами, 

фактурними покриттями можна фарбувати стіни кухні, ванної, передньої, 

комор і інших підсобних приміщень. Для зовнішньої обробки слід 

застосовувати атмосферостійкі фарби і покриття, спеціально призначені для 

зовнішніх робіт.  

У більшості випадків серед фарб розрізняють кілька основних кольорів: 

червоний, блакитний, чорний, білий, жовтий. Інші кольори одержують 

шляхом змішування основних кольорів, а зниження інтенсивності - 

додаванням білої фарби. Вибираючи колір стін, слід пам'ятати, що клейова 

фарба після висихання стає світліше, а масляні і водо-дисперсійні фарби 

темніють. Кімнати, пофарбовані в блакитний, світло-зелений, фіолетовий 

кольори або їх відтінки, будуть здаватися більш просторими, Тому перед 

остаточним рішенням у виборі кольору необхідно зробити пробу на стіні, яка 

покаже справжній колір приготовленої фарби.  

Практично всі лакофарбові та допоміжні для них матеріали надходять у 

частиною упаковки лакофарбового матеріалу. Етикетки виготовляють з 

літографованої металу або з якісного паперу. Надходять у продаж імпортні та 



ліцензійні лакофарбові матеріали здебільшого забезпечені паперової 

етикеткою. Важливо, щоб на ній були чіткий, добре читається текст, 

необхідні знаки та попереджувальні позначки. Художнє оформлення 

етикетки може крім реклами нести додаткову інформацію. Етикетка повинна 

бути чистою, неушкодженою.  

Існує безліч лакофарбових матеріалів. Причому, як показує практика, 

розмежування їх за сферами використання має особливу актуальність. А це 

означає, що покупець, роблячи вибір на користь того чи іншого матеріалу, 

повинен ставити в основу не тільки власні переваги але й технічні вимоги.  

Роль і призначення лакофарбових матеріалів 

Випускаються промисловістю ЛФМ підрозділяються на основні, проміжні та 

інші. До основних видів ЛФМ відносяться лаки, фарби, емалі, грунтовки, 

шпаклівки. До проміжним матеріалів, використовуваних переважно в якості 

напівфабрикатів і напівпродуктів, відносяться оліфи, сикативи, смоли, 

розчини смол, розріджувачі та розчинники. До інших видів відносяться 

допоміжні та підсобні матеріали - змивки, пасти, мастики, отверджувачі, 

прискорювачі, і т.п.  

Види емалевих фарб 

Емалеві фарби для високоякісних покриттів. Вони складаються з пігментів і 

наповнювачів, перетертих з різними лаками з додаванням розчинника і 

сикативу. На відміну від масляних фарб, за допомогою емалей можна 

отримати глянсову і навіть дзеркальну поверхню. Емалеві покриття на 

відміну від покриттів олійними фарбами більш довговічні і стійкі до впливу 

навколишнього середовища. Область застосування емалей досить широка і 

залежить від марки і специфічного призначення фарби. У продаж вони 

надходять у готовому вигляді.  

Емалі на основі фенолу призначені для підлоги, виготовляються на 

фенольному лаку і використовуються тільки для фарбування підлог. Мають 

більш високі якісні показники в порівнянні з пентафталеві емалями для 

підлоги за швидкістю, висихання, твердості, блиску, зносостійкості. 

Наносяться в 1-2 шари кистю або валиком. Через обмеженість ресурсів обсяг 

випуску емалей на фенольних лаках невеликий.  

Нефтеполімерні емалі являють собою суспензію пігментів і наповнювачів у 

Нефтеполімерні лаку. Можуть застосовуватися для фарбування поверхонь, 

раніше забарвлених масляними і алкідними фарбами і емалями. Не 

допускається змішування емалей з іншими лакофарбовими матеріалами.  

Кремній-органічні емалі являють собою суспензії пігментів і наповнювачів 

у кремній-органічному лаку, в який доданий розчинник. Ці емалі відносяться 

до числа найбільш атмосферостійких фарб, призначених для зовнішньої 

забарвлення будівель; чудово тримаються на бетоні, штукатурці, картоні, 

металі, дереві, полімерах, склі; відрізняються гарним, блиском і високою 

чистотою тону. Кремній-органічні емалі стійкі до впливу лугів, різких 

перепадів температури та вологи, добре захищають металеві поверхні від 

корозії. Їх рекомендується використовувати для фарбування радіаторів 

опалення, труб та арматури. Емалями також можна фарбувати підлоги з 

лінолеуму.  

Поверхню під фарбування кремній-органічними емалями підготовляють так 

само, як під забарвлення алкідними фарбами. У деяких випадках можна 



обійтися без грунтування і наносити емаль на добре очищену поверхню. 

Кремній-органічні емалі токсичні, при роботі з ними необхідно 

дотримуватися обережності.  

Летючі - смоляні емалеві фарби - різновид емалевих фарб, що 

представляють собою суспензію пігментів у летучесмоляних складах (типу 

лаку). Висихання плівки в таких фарбах відбувається внаслідок 

випаровування летючого розчинника і одночасного затвердіння сполучного 

(смоли) на поверхні. До летучесмоляним фарб відносяться нітрогліфталевие, 

нітроцелюлозні, перхлорвінілові й інші.  

Нітроемалевими (ефіроцеллюлозние) фарби - швидковисихаючі матеріали, 

що представляють собою суміш нітроклетчаткі (нітроцелюлози), летючого 

розчинника, пластифікатора і пігменту.  

Нітроцелюлозні фарби і лаки мають порівняно низьку адгезію до металу, 

тому їх наносять тільки на грунт. Найбільш сприятлива для фарбування 

температура - 15-20 ° С. Якщо вона нижча, фарба погано розтушовують, а 

якщо вище - пофарбовані поверхні занадто швидко висихають. 

Нітроцелюлозні матеріали утворюють тонкі плівки, тому їх необхідно 

наносити декількома шарами.  

Епоксидні емалі на основі епоксидних смол. Мають гарну адгезію до 

різних подложкам, високою водо і лугостійкість. Матеріали на основі 

епоксидних смол не забезпечують високу атмосферостійкість і при впливі, 

наприклад, сонячного опромінення, їх покриття можуть руйнуватися. По 

декоративних властивостях епоксидні покриття поступаються багатьом 

покриттях на основі інших синтетичних плівкоутворювальних.  

Отже, Емалеві фарби – це продукти, отримані в результаті перетирання 

сухих пігментів з гліфталевих, пентафталеві та іншими лаками. Крім 

емалевих, застосовують і нітроемалевие фарби, тобто на основі нітролаків. 

Емалі випускають готовими до вживання, а при загустевании до них додають 

скипидар або уайт-спірит. Емалеві фарби застосовуються для забарвлення 

металу, приладів, прошпаклювати штукатурних поверхонь і т.д. 

Нітроемалевие фарби відрізняються швидким висиханням – 15-45 хвилин 

(проти 24-48 годин у масляних фарб). Плівка емалі володіє сильним 

напівдзеркального блиском і великою твердістю. 

Запитання до учнів: 

1.В чому перевага емалевих фарб? 

2.Що таке розчинник? 

3.Що таке епоксидна смола? 

4.Що таке тужавіння? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити основні терміни, добре орієнтуватися  них.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
 

 

 



 


