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Група 41 

Предмет: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

УРОК № 3 

ТЕМА:   «КЛАСИФІКАЦІЯ ПІГМЕНТІВ» 

Тема уроку: Правила змішування та затирання їх із додаванням 

спеціальних добавок (глинозему, вуглекислого магнію). 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по правилам змішування та  

                        затирання пігментів із додаванням спеціальних добавок. 

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. 

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНУМЕНТАПЬНО-ДЕКОРАТИВНОАО 

ЖИВОПИСУ 

Матеріали для фресок. Вапняний розпис, виконаний по свіжій штукатурці, 

називають справжньою фрескою. Для штукатурення поверхонь 

під розпис використовують будівельне повітряне вапно 1-го сорту, яке 

містить оксид магнію (не більше 3%). Вапно має бути повністю погашеним 

після річного витримування' в ямах, або проціджування через сито з 625-900 

отворами на 1 см
2
. Для особливо відповідального фрескового живопису 

застосовують вапно із перепаленого білого мармуру, що містить не менше 

99% вуглекислого кальцію.  

 Як заповнювачі використовують митий річковий кварцовий пісок, 

мармуровий пісок або мармурову пудру. Для фрески використовують 

сухі лугостійкі природні пігменти: вохру, мумію, залізний сурик, 

натуральну палену сіену, коричневу марганцеву, зелену землю та інші.  

 Як синтетичні пігменти використовують кобальт синій, голубий і 

зелений пігменти, ультрамарин, оксид хрому, палену кістку. Фарбові 

суміші для фрески добувають перетиранням пігментів на мармуровій 

дошці, які після змішують з чистою водою у співвідношенні 1:3 

(пігмент: вода), проціджують через сито з сіткою 980 отв./см
2
 і 

використовують не пізніше 6 годин після приготування. Суміш на 

поверхні штукатурки наносять м'якими пензлями або 

фарборозпилювачами.  

 



Фарби для "фрески - секко", які наносять на вистояну заздалегідь 

відшліфовану вапняну штукатурку, затирають на вапняному молоці, що 

спричиняє їхнє розбілювання і послаблення колориту живопису. Щоб добути 

яскравіші за кольором малюнки, фресковий живопис виконують по вапняній 

ґрунтовці складом, в частинах за масою: негашене вапно 1-го сорту- 1; вода- 

9. 

Матеріали для енкаустики. Енкаустику виконують гарячим і холодним 

способом восковими фарбами. Для виконання енкаустики по граніту або 

мармуру готують твердий ґрунт складу, г: цинкове сухе білило - 15; 

бджолиний віск - 6; каніфоль -8,5, а по відшліфованій штукатурці - цинкове 

сухе білило -10; бджолиний віск - 6; каніфоль - 8. Для приготування суміші в 

розплавлену каніфоль вводять віск, перемішують, у суміш вводять пігмент і 

знов перемішують. Ґрунт наносять пензлем на основу шарами, прогладжують 

кожен шар електропраскою до утворення гладкої поверхні товщиною 1...3 

мм. Розпис виконують по підігрітій ґрунтовці лампами інфрачервоного ви-

промінювання фарбами складу, г: 

бджолиний віск-112г, смола дамара-40г, лляна олія-35г 

сухі пігменти залежно від кольору. У розплавлену смолу, а потім віск 

додають лляну олію, підігріту до температури 120°С. Після чого вводять 

пігмент. Розпис виконують на підігрітій основі. 

Матеріали для силікатного живопису. Силікатний живопис виконують 

двома способами: 

  фарбами, затертими на воді, з наступним закріпленням розпису рідким 

склом; 

 фарбами, затертими на калієвому рідкому склі, з уведенням у суміш 

деяких добавок.  

Основа для живопису може бути вапняна (як для фрески) і вапняно-цементна 

з малою кількістю цементу. Після повного просушування штукатурку 

обробляють 2% -м розчином кремнефтористоводневої кислоти, в результаті 

цього утворюється пориста основа, яка глибоко просочується фарбувальними 

сумішами. Готовий розпис обприскують калієвим рідким склом густиною 1,2 

г/см
3
. 

Другим способом розпис виконують фарбувальною сумішшю на рідкому склі 

з добавками, у частинах за масою: Ультрамарин-3,6г, Тальк-2,4г, рідке скло 

густиною 1,4...1,21 г/см
3
-9г 

Спочатку пігмент і наповнювач затирають у сухому стані, а після на рідкому 

склі густиною 1,07 г/см
3
 (для ґрунтовки), 1,14 г/см

3
 (для першого розпису) і 

1,21 г/см
3
 (для останнього розпису). Розпис по свіжій штукатурці не 

виконують. 



Матеріали для клейового живопису. Для орнаментного малювання 

застосовують 5...6% клейові розчини на тваринних клеях, розчинених у 

теплій воді, кістковому і риб'ячому, до якого додають 0,1... 0,2% карболової 

кислоти (проти загнивання). Для клейового розпису застосовують також 

казеїнові фарби на казеїновому клею "Екстра". Для приготування казеїнових 

фарб готують таку суміш, у частинах за масою: Казеїн-1г, нашатирний спирт 

(25%-ний розчин)- 0,1г, вода-5г, вапняне молоко-0,6г. Для приготування 

суміші 100 г вапняного тіста перемішують у 500 г води; нашатирний спирт 

змішують з водою і розчиняють у ній казеїн впродовж години. Потім у суміш 

вводять вапняне молоко. Пігмент і казеїновий клей перетирають на мар-

муровій дошці. Клейові розписи виконують, як правило, всередині 

приміщень по сухій штукатурці, але поверхню ґрунтують знежиреним 

молоком або 5%-ним розчином клею з додаванням 2...3% галуну. 

Матеріали для темперного живопису. Темперний живопис довговічний, 

має матову поверхню і виконується на яєчному зв'язуючому або на 

казеїновому клею (менш цінний розпис). Яєчна темпера складається з 

яєчного жовтка, а інколи жовтка і білка і 2...3%-них розчинів оцтової і 

карболової кислот у співвідношенні 1:1-1:3 (жовток: кислота), які 

розчиняють і консервують його. Як основу для темперного розпису викори-

стовують сухі поверхні штукатурки, підготовлені так само, як і під фреску, 

або обклеєні полотном, зануреним в оліфу або лак. Поверхню штукатурки 

спочатку оліфлять, після шпаклюють і шліфують, а тоді приклеюють полотно 

на розчині клею такого складу: 15%-й тваринний клей-10 кг, натуральна 

оліфа -30...50г. Оліфу вливають у розчин клею і добре перемішують. Наклеє-

не полотно добре ґрунтують ґрунтовкою складу, г: казеїновий 4%-й клей-

1000, цинкове сухе білило-1000, бура-7, вода- 0,5 л. 

Для виготовлення суміші попередньо готують 4% -й казеїновий клей. Для 

цього 960 г води, 40 г сухого казеїну і 7 бури підігрівають на водяній бані. У 

розчинений клей додають білило й суміш ретельно перетирають на 

мармуровій дошці, після чого розводять водою. На сухих обштукатурених 

поверхнях і на наклеєному полотні для розпису застосовують суміш на яєч-

ному жовтку складу, у частинах за об'ємом: яєчний жовток-2, оцтова кислота 

(2%-й розчин) -2, карболова кислота (3% -й розчин)-2, пігменти за потребою. 

Для виготовлення суміші жовток змішують з розчином оцтової кислоти і 

розчиняють розчином карболової кислоти. По свіжій штукатурці розпис 

виконується темперною сумішшю на цілому яйці складом, у частинах за 

об'ємом: ціле яйце (жовток і білок) - 2, натуральна оліфа -1, оцтова кислота 

(3%-й розчин) -1, пігменти за потребою. 

Одержане зв'язуюче зберігають у закритому посуді. Для одержання суміші, 

яку застосовують по свіжій штукатурці, жовток і білок ретельно 

перемішують, вливають оліфу і перемішують до утворення емульсії, яку 

розводять розчином оцтової кислоти. Емульсію теж зберігають у закритому 

посуді. Перед застосуванням одержані зв'язуючі проціджують і затирають 

пігменти до стану пасти і цією самою сумішшю розводять її до робочої 

в'язкості. Вище зазначені склади для монументально-декоративного 

живопису можуть бути іншими, в тому числі і на синтетичних основах. 



Також використовують глинозем або алюміній оксид((основним вихідним 

матеріалом для виробництва алюмінію). Завдяки хімічній реакції, 

утворюється міцна захисна плівка, що захищає у агресивних середовищах, 

від окислення, ерозійного зносу та атмосферних явищ.  

Вуглекислий магній або карбонат магнію застосовують у 

виготовленні вогнетривкої цегли, футеровки металургійних печей, цементу. 

Він є пігментом у фарбах, кераміці. Його добавки у пластик збільшують 

вогнестійкість матеріалу і зменшують димоутворення.  

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке глинозем? 

2.Що таке фреско-секко? 

3.Що таке карбонат магнію або вуглекислий магній? 

4.Чому бажано використовувати природні пігменти для реставраційних 

робіт? 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити суміші для якого живопису (техніки) застосовуються.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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