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Група 41 

Предмет: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

УРОК № 8 

ТЕМА:   «ВОДОРОЗЧИННІ ТА ВОДНОДИСПЕРСІЙНІ ФАРБИ,  

                   ЕМУЛЬСІЇ» 

Тема уроку: Емульсії, їх види, властивості, використання. Способи  

                       приготування емульсій «вода в олії» та «олія у воді».  

                       Фактори, що впливають на стійкість емульсій. Вимоги до   

                       якості емульсій. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по емульсіям, їх видам,  

                        властивостям, використанні. Способи приготування емульсій  

                        «вода в олії» та «олія у воді». Фактори, що впливають на     

                        стійкість емульсій. Вимоги до якості емульсій.                         

 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. 

 

Емульсійні фарби не відносяться ні до олійних фарб, ні до емалевих, ні до 

клейових. Емульсійні фарби складаються з дуже дрібних часток пластмаси, 

розчиненої у воді. При випаровуванні води ці частки Емульсійні фарби 

утворюють еластичну і міцну плівку. До переваг водоемульсійних фарб 

можна віднести те, що вони, по-перше, розводяться водою, внаслідок чого 

вони абсолютно не токсичні; поверхні, пофарбовані цими фарбами, "уміють 

дихати", тобто пропускають повітря і пари води; пофарбовані поверхні 

можна мити. Емульсійні фарби слабкіші за олійні фарби, але міцніші 

клейових. Застосування емульсійних фарб  всередині приміщень дають 

можливість заощадити на відміну від застосування олійних фарб при тих же 

роботах. Для роботи з емульсійними фарбами використовують, як правило, 

поролонові валики або фарборозпилювачі. 

Перед фарбуванням емульсійну 

фарбу потрібно добре розмішати. 

Якщо необхідно, то можна 

використовувати воду для 

доведення фарби до потрібної 

в'язкості. При цьому можна 

додавати невелику кількість питної 

соди. Водоемульсійними фарбами 

можна фарбувати картон, дерево, 

загрунтовані метали, при 

необхідності свіжонанесену 



штукатурку. Якщо температура повітря 17-22 градуси, то емульсійні фарби 

просихають за півгодини, повне висихання – до двох годин. Необхідний 

колір фарби виходить з використанням необхідного пігменту. 

Рекомендується емульсійні фарби наносити в два шари. 

Емульсійні фарби потрібно наносити на добре підготовлену поверхню, тобто 

поверхня має бути сухою і чистою. Як шпаклівку застосовують емульсин. 

Грунтовку проводять тою ж фарбою, якою буде проводиться подальше 

фарбування. Грунтуючи поверхню, пише iBud.ua, пензликом водять спочатку 

горизонтально, а далі – вертикально. Покривність емульсійної фарби можна 

збільшити додаванням в неї невелика кількість скипидару і крейди. В 

результаті цього вийде паста, якою добре фарбується будь-яка поверхня. 

Кілограмом емульсійної фарби можна покрити 5 метрів квадратних поверхні. 

Крім того, водоемульсійними фарбами можна покривати емалеві поверхні, 

олійні, клейові поверхні. При цьому поверхні пофарбованої клейовими 

фарбами можна покривати водоемульсійними, якщо перед цим не 

використовувалися галунова або купоросна грунтовка, оскільки вони 

руйнують емульсійні фарби. Якщо не відомо, яка фарба використовувалася 

раніше, радиться видалити стару фарбу, далі прооліфити поверхню, а далі 

нанести водоемульсійну фарбу. 

Переваги водоемульсійних фарб 

 Основною перевагою водоемульсіонок перед іншими фарбами є 

абсолютна нешкідливість для здоров'я. Працюючи з ними, не потрібно 

покидати приміщення, оскільки відсутній специфічний запах. 

 Час висихання пофарбованого покриття набагато менше, ніж у інших 

фарб. 

 Водна емульсія дуже просто наноситься, а робочий інструмент легко 

відмивається звичайною водою після виконання робіт. 

 Завдяки змішуванню пігментів, фарбі можливо надати будь-який 

бажаний відтінок. 

 Більшість вожоемульсійних фарб паропроникні, водостійкі, а також 

мають відмінну адгезію. Існують фарби з матовим та глянсовим 

ступенем блиску, миючі та з антисептичними добавками. 

 Водоемульсіонка має малу витрату та невисоку вартість. 

Недоліки водоемульсійних фарб 

Як у будь-якого матеріалу, у фарб все ж є незначні недоліки, до яких можна 

віднести наступні: 

 Основним з таких мінусових якостей є неможливість виконання робіт 

при температурі не нижче + 5 ° С. У разі ігнорування даного правила, 

фарба погано розподіляється по поверхні, а час висихання 

збільшується. 

 Безліч матових водоемульсійних фарб мають недостатню стійкість до 

стирання, тому багаторазові вологі прибирання призводять до втрати 

зовнішнього вигляду покриття, за винятком миючих фарб. 

 Оскільки в їх складі міститься велика кількість води, не 

рекомендується фарбувати метал та глянсову поверхню. 

https://oxidom.com/otdelochnye-materialy/kraski/vodoemylsionnaya-kraska


Основні види водних емульсій 

Залежно від місткості в водоемульсійних фарбах полімерів, виділяють 

основні чотири різновиди фарб, що відрізняються один від одного 

наступними характеристиками: 

 Акрилові водні емульсії являють собою якісний, найбільш поширений 

матеріал, який використовується як професійними майстрами, так 

звичайними споживачами. В якості основного сполучного компонента 

складу е акрилові смоли. Фарба ідеально підходить для оштукатурених, 

зашпакльованих, цегляних, бетонних, гіпсокартонних, дерев'яних 

поверхонь, а також для скла та шпалер. Для поліпшення еластичності 

акрилових поверхонь, іноді в акрилові склади додається латекс, який 

також сприяє ефективному перешкоди волозі. Пофарбована поверхня 

без проблем миється водою. Фарба перекриває незначні дефекти та 

швидко сохне. 

 Силіконова водна емульсія є ідеальним варіантом для приміщень, що 

піддаються регулярному підвищенню рівня вологості. Завдяки вмісту у 

складі силіконових смол, фарба є універсальним засобом, що служить 

для маскування дефектів, в порівнянні з акриловими фарбами. 

 Силіконові фарби коштують дорожче, однак краще захищають від 

вологи, грибка та забезпечують поверхоні хорошу паропроникність та 

довговічність. 

 Силікатні водні фарби складаються з рідкого скла в якості основного 

компонента, кольорового пігменту та різних домішок. Фарба 

відрізняється чудовою стійкістю до атмосферного впливу і досить 

тривалим експлуатаційним терміном (близько 20 років). Недоліком є 

поганий захист від впливу вологи. 

 Мінеральна водоемульсіонка - це суміш гашеного вапна або цементу. 

Фарби використовуються для стін та стель з цегли та бетону, однак є 

менш популярними через невеликий термін служби. 

 

 Запитання до учнів: 

1.Що таке фарба? 

2.Які види фарб існують? 

3.Що таке пігмент? 

4.Який склад фарби? 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити основні терміни, добре орієнтуватися  них.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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