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Група 41 

Предмет: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

УРОК № 5-6 

ТЕМА:   «ЗВ’ЯЗУЮЧІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ФАРБ ІЗ СУХИХ 

ПІГМЕНТІВ» 

Тема уроку: Клеї тваринні: кістковий, міздряний, рибний. Клеї рослинні  

                       на основі борошна та крохмалю. Казеїновий клей.   

                       Синтетичні клеї: КМЦ, ПВА, метилцелюлоза. Способи   

                       одержання та використання. 

Мета уроку: 

Навчальна:     формування та закріплення знань по походженню та  

                        виробництву клеїв, їх способи приготування та способи   

                        застосування. 

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. 

 

КЛЕЙОВІ РЕЧОВИНИ 

Залежно від виду вихідної сировини клейові речовини поділяються на три 

групи: тваринні, рослинні і синтетичні. 

Клеї тваринного походження складаються з білкових сполук, що містяться в 

молоці, крові, кістках і шкіри тварин. До цієї групі належать глютинові або 

колагенові клеї (міздровий, кістковий, риб'ячий), казеїнові і альбумінові. 

До клеїв рослинного походження відносяться рослинні смоли, клеї 

крохмальні і клеї з білка насіння чини, сої, рицини, вікі, люпину. 

Синтетичні клеї виготовляють на основі реакцій полімеризації або 

конденсації органічних сполук. До цих клеїв відносяться 

фенолформальдегідні, сечовино-формальдегідні (карбамідні), крейда аміно-

форм альдегідні, полівінілацетатні і поліамідні. 

Клеї тваринного походження 

Глютинові або колагенові клеї, залежно від вихідної сировини, поділяються 

на три види: міздровий, кістковий, риб'ячий. 

Міздровий клей виготовляють з підшкірної тканини шкурок тварин (міздрі), 

сухожиль, хрящів та інших відходів м'ясокомбінатів. Процес виробництва 

цього клею складається з попередньої обробки сировини, золки, промивання 

і нейтралізації, варіння, очищення та освітлення клейових бульйонів, 

розпарювання і консервування, желатинізації і сушіння. 



Кістковий клей.Технологічний процес виробництва кісткового клею 

складається з наступних операцій: сортування та подрібнення кісток, 

знежирення їх бензином, очищення від бруду, волосся і м'яса в решітчастому 

барабані, сортування та повторного дріблення, варіння в дифузорах під 

впливом пари, тиском від 1 до 3 атм, згущення клейового бульйону до 

концентрації 40-50%, консервування, желатинізації, формування клею в 

плитки і упаковки. 

Риб’ячий клей. Для виробництва риб'ячого клею можуть бути використані 

плавальні міхури, луска, плавники, кістки і шкіра риб. Для виробництва клею 

плавальний міхур очищають від зовнішнього і внутрішнього шарів, сушать, 

відбілюють і варять при температурі 40° С. Риб'ячу луску знежирюють лугом 

або бензином, обробляють соляною (хлоридною) кислотою, промивають 

водою, нейтралізують, варять і обробляють клейовий бульйон звичайним 

способом. 

Глютиновий клей виготовляють у вигляді плиток, порошку, дрібних 

шматків, таблеток, лусочок, пластівців, а також у вигляді галерти або 

холодцю. Частіше при склеюванні деревини застосовується плитковий клей. 

Для приготування робочого розчину клею порцію плиткового клею 

укладають в емальований бак, заливають чистою водою і залишають для 

набухання протягом 6-12 год (подрібнений клей набухає протягом 2-4 год). 

Клей, що увібрав воду, укладають у варильний котел з паровою сорочкою і 

без додавання води підігрівають. Готовий клей фільтрують через сито для 

видалення згустків і розливають у емальований посуд, обігрівають водою. 

Під час варіння в клей можна додавати наповнювач: крейда або каолін (10-

15% від ваги клейового розчину). 

Казеїновий клей виготовляють із сухого знежиреного сиру, що містить до 

80-90% білка і одержуваного з молока тварин. Сухий казеїн у вигляді 

твердих зерен розміром від 5-10 мм або порошку при вологості 12 %, що має 

питому вагу 1,259. Він не розчиняється у воді, сильно гігроскопічний. 

При впливі на казеїн гашеного вапна утворюється колоїдний розчин, що має 

здатність клеїти. За способом приготування казеїнові клеї можуть бути 

рідкозмішуванні і порошкові. 

У виробництві виробів з деревних відходів (ЮСБ-плити, ДСП) зазвичай 

використовують порошкові клеї, що містять всі компоненти клею за винятком 

води. Як правило, порошковий казеїновий клей являє собою суміш казеїну, 

гашеного вапна, мінеральних солей (фтористого натрію, кальцинованої соди, 

мідного купоросу) і гасу. 

Для приготування клейового розчину з порошку в ємкість спочатку 

заливають певну кількість води кімнатної температури (170-230 % від ваги 

порошку), а потім поступово засипають порошок. Суміш ретельно 

перемішують протягом 30-40 хв до отримання однорідного сироподібного 

розчину. Після цього суміш вистоюється протягом 10-15 хв. 

Основна складова частина альбумінових клеїв - кров тварин, з якої 

виробляють сухий продукт у вигляді кристалів або пилу. Для приготування 

клейового розчину сухий (кристалічний) альбумін вимочують у 

чотирикратномій кількості води протягом 1,5-2 год і добре перемішують. 

Потім в суміш додають воду, вапняне молоко і підігрівають до 28-30° С. 

Життєздатність клейового розчину 6-8 год. 



Клеї рослинного походження 

До рослинних відносяться клеї крохмальні, рослинні смоли, а також клеї з 

чини, сої, люпину, вікі та рицини. Клейовою основою в крохмальних клеях є 

сирий або оброблений крохмаль (С6Н10О5) картоплі, рису, пшениці, 

кукурудзи. Для приготування клейового розчину на 100г крохмалю беруть 

150-350г води. Крохмаль змішують з водою, додають 3-4% каустичної соди і 

підігрівають до 70-80°С. У зв'язку з уповільненим твердненням цього клею 

витримка склеюваних виробів під час запресовування складає не менше 7 ч. 

До рослинних смол, що застосовуються для отримання клеїв на їх основі, 

відносяться гуміарабік, шелак, натуральний каучук та латекс, сульфітні 

щелоки і буряковий жом. У зв'язку з невисокими властивостями клеї 

рослинного походження для склеювання деревини використовують рідко. 

Синтетичні клеї 

Синтетичні клеї широко застосовують для просочення подрібнених деревних 

відходів при виробництві плитних матеріалів і різних виробів, а також для 

виготовлення клеєних деталей і конструкцій з оброблених кускових відходів. 

В залежності від способу отримання синтетичні клеї поділяють на дві групи: 

конденсаційні та полімеризаційні. 

До першої групи, одержуваної шляхом з'єднання двох або декількох речовин 

з утворенням нового високомолекулярного полімеру, відносяться наступні 

клеї: фенолформальдегідні (крезол - і ксиленолформальдегидні), сечовино-

формальдегідні (карбамідні) і меламіно-формальдегідні. До другої групи, 

виготовленої шляхом ущільнення одної речовини з перетворенням її в 

високомолекулярний полімер, відносяться полівінілуцетатні і поліамідні клеї. 

Синтетичні клеї поділяються на термореактивні, твержнуть при впливі 

тепла, і на термопластичні, що плавляться при дії тепла і знову тверднуть при 

охолодженні. За умовами застосування можуть бути клеї гарячого 

затвердіння, склеюючі при температурі понад 100° С, і холодного 

затвердіння, склеюючі при нормальній температурі. 

Найбільш поширені у виробництві будівельних матеріалів, виробі і 

конструкцій з деревних відходів клеї, що виготовляються на основі 

фенолформальдегідних, сечовино-формальнодегідних (карбамідних) і 

меламіно-формальдегідних смол. Фенолформальдегідні смоли отримують 

шляхом конденсації фенолу (трикрезолу або ксиленолу) з формаліном у 

присутності лужного каталізатора. Для водорозчинних смол таким 

каталізатором є каустична сода або їдкий натрій, а для спирторозчинних смол 

нашатирний спирт або аміачна вода. 

Конденсація воднокислотних смол відбувається при 70-100° С і наступного 

охолодження до 20-25° С. 

Конденсація спирторозчинних смол відбувається при температурі кипіння 

суміші фенолу з формаліном до отримання розшарованої емульсії, яка потім 

висушується під вакуумом до вологості 5-7%> розчиняється в спирті (до 

концентрації 50-55%) і охолоджується. 

Сечовино-формальдегідні (карбамідні) смоли отримують при конденсації 

сечовини з формаліном в кислому або слаболужному середовищах при 70-90° 

С з подальшим частковим видаленням вологи під вакуумом. Конденсація 

деяких карбамідних смол відбувається при змінному значенні рН середовища. 



Меламіно-формальдегідні смоли отримують конденсацією меламіну з 

формальдегідом незалежно від рН середовища. Смоли готують при 60-100°С 

Меламінові смоли на відміну від карбамідних відторгаються без введення 

спеціальних затверджувачів. Приготування клеїв на основі синтетичних смол 

проводиться у спеціальних клеєзмішувачах з водяною сорочкою. 

Карбамідні клеї гарячого затвердіння готують змішуванням рідкої смоли з 

кристалічним хлористим амонієм або його водним 20-25% розчином. Для 

смол різних марок кількість затверджувача коливається від 0,2 до 1%. 

Клеї готують змішуванням смоли з затверджувачем протягом 10-15 хв. Вони 

зберігають свої властивості протягом 1,5-3 год. При збільшенні кількості 

введеного затверджувача або температури понад 20° С життєздатність клею 

знижується. 

Клей ПВА на основі емульсії полівінілацетату. Один з найпоширеніших 

клеїв серед вододисперсних і серед усіх термопластичних клеїв. 

Клеї на основі дисперсій полівінілацетату належать до термопластичних 

клеїв і є нетоксичними. Клеї ПВА у своєму складі найчастіше містять: 

полівінілацетат, емульгатор (найчастіше полівініловий спирт) пласти-

фікатор (дибутилфталат, дибутилсебаціанат) і дисперсійне середовище -воду. 

Оскільки полівінілацетат (ПВА) і полівініловий спирт містять сильно полярні 

групи (С(О)СН3-ОН), то когезійна міцність для структурованих і 

неструктурованих термопластичних клеїв на основі ПВА буде 

характеризуватися як всіма видами міжмолекулярної взаємодії між 

макромолекулами полівінілацетату і полівінілового спирту, так і утворенням 

між ними водневих зв'язків.  

При склеюванні деревини процес проходить в три стадії: 

1) на першій стадії частково випаровується вода, адсорбується дисперсійне 

середовище і емульгатор (що також сприяє відведеню води з клейового 

з'єднання), і як наслідок -відбувається зближення глобул між собою. 

2) на другій стадії -глобули вступають в тісний контакт і відбувається їхня 

деформація. Вода з тимчасовим пластифікатором витісняється з міжгло-

бульного простору, і, по мірі видалення води, відбувається руйнування 

плівки з емульгатора- полімер у великій кількості розпочинає адсорбу-

ватися на субстраті займаючи місця, що попередньо були зайняті 

дисперсійним середовищем (водою). 

3) на третій стадії, коли вже видалено основну частку води дисперсійного 

середовища з клейового шару, розм'якшені глобули злипаючись, утво-

рюють монолітну плівку. Проходить взаємодія полімеру і емульгатора 

внаслідок якої на субстраті відбувається заміна емульгатора 

на полімер. Процес злипання проходить за допомогою процесу автогезії.  

Завдяки пластифікатору в дисперсійному середовищі полівініловий спирт 

і полівінілацетат набухають, глобули на їх основі м'якнуть і можуть 

з'єднуватись між собою з утворенням монолітного, еластичного клейового 

з'єднання.  

Переваги клею: 

 клейові з'єднання мають хорошу еластичність; 

 клейові з'єднання добре витримують ударні навантаження; 

 при висиханні стає прозорим; 

 нетоксичний. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Недоліки: 

 клей має низьку водостійкість. Це пов'язано з гідрофільністю  

     полівінілового спирту. Полівініловий спирт відіграє роль емульгатора -   

     запобігає передчасному злиттю глобул ПВА. Те, що полівініловий спирт   

     знаходиться в клеї у вільному стані (в різних дисперсіях може знаходитись     

     до 7 %) - це істотно впливає на зниження водостійкості такої суміші. 

 низька теплостійкість клейового шва. Це пов'язано з низькою 

теплостійкістю полімеру-основи. При 40 °C починається розм'якшення 

полімеру, а при 65-70°C -він переходить у в'язкотекучий стан. 

 повзучість клейового з'єднання при постійному навантажені. 

КМЦ.Що стосується самої назви, то клей для шпалер КМЦ 

виготовляється на основі спеціальної речовини, званого 

карбоксиметилцелюлозою. Для зручності вимови і позначення 

виробники вирішили скоротити назву, створивши абревіатуру, 

засновану на початкових буквах кожної з трьох частин складеного 

слова карбоксиметилцелюлоза. Вийшло те, що ми маємо сьогодні, і 

до чого ми вже давно звикли - КМЦ. За своїм зовнішнім виглядом 

він представляє порошкоподібний матеріал білого кольору, що 

складається з невеликих гранул.  

КМЦ - це дрібні гранули білого кольору  

Виготовлений за нормами ГОСТ клейовий склад повинен мати тільки 

білий колір. Така продукція відрізняється найбільш високою якістю, 

при розмішуванні утворює рівномірну гомогенну масу без грудок і 

осаду.  

Запитання до учнів: 

1.Що таке клеї? 

2.Які види клею існують? 

3.Що синтетичний клей? 

4.Чим відрізняється тваринний клей від казеїнового 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити основні терміни, добре орієнтуватися  них.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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