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УРОК № 23 

ТЕМА:   «ФАРБОВІ СУМІШІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО   

                   ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ.» 

Тема уроку: Олійні, казеїнові, силікатні, силіконові, акрилові, емалеві,  

                      лакові та клейові фарби; особливості їх застосування при  

                      виконанні особливо складних та відповідальних  

                      високоякісних фарбувань. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по олійним, казеїновим,  

                       силікатним, силіконовим, акриловим, емалевим, лаковим та  

                       клейовим фарбам; особливості їх застосування при виконанні  

                       особливо складних та відповідальних високоякісних фарбувань. 

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. 

Клейові і казеїноклеєві фарби застосовуються для внутрішнього 

оздоблення приміщень. Клейові фарби являють собою суспензії пігментів і 

наповнювачів (крейда) у водному колоїдному розчині столярного клею або 

борошняного клейстеру. При виготовленні казеїноклеєвих складів 

застосовуються сухі суміші, що складаються з подрібненого казеїну, вапна-

пушонки, лугостійкого пігменту і добавок. 

Перед використанням ці сухі суміші змішуються з гарячою водою до 

необхідної консистенції. На відміну від складів на основі тваринних клеїв 

казеїноклеєві фарби відрізняються підвищеною міцністю і водостійкістю. 

Використовуються для фарбування зовнішніх обштукатурених стін і 

внутрішніх оздоблювальних робіт. 

Полімерцементні фарби - готові до використання: рідкі і пастоподібні 

різних кольорів барвисті склади, що складаються з пігментів, білого цементу, 

меленого вапна в поєднанні з водною дисперсією полімеру (ПВА чи латексу) 

невисокої (15 %) концентрації. Ці фарби відрізняються високими 

адгезійними властивостями, підвищеною атмосферостійкістю, еластичністю, 

здатність швидко тверднути в умовах малої вологості. Використовуються для 

зовнішньої обробки цегляних, бетонних, кам'яних, поштукатурених і 

неоштукатурених поверхонь, а також металевих і дерев'яних конструкцій. 

Силікатні фарби марок А і Б представляють собою суспензії лугостійких 

пігментів і наповнювачів (крейда, тальк), силікатизаторов - сухих цинкових 

білил (А) і бората кальцію (Б) - у водному розчині рідкого (калієвого) скла 

щільністю не менше 1,3 г/см3. 

Силікатні фарби дають міцну атмосферостійку з хорошою адгезією плівку. 

Призначені для фарбування зовнішніх і внутрішніх цегляних, бетонних, 

кам'яних і оштукатурених поверхонь. Добре захищають деревину від 

займання. 

Дисперсійні (водоемульсійні) фарби є найбільш поширеними 

лакофарбовими матеріалами. До них відносяться полівінілацетатні (ПВА), 

стиролобутадинові, і водорозчинні гліфталеві і акрилатні фарби. 

Випускаються у вигляді рідкої пасти, що доводять до малярської 

консистенції водою. Це різновид швидко сохнучих фарб, використовується 

як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт по будь-яких поверхнях. 

Відрізняються зниженою (крім акрилатних фарб) атмосферо - і 



морозостійкістю. Для їх підфарбування використовуються тільки спеціальні 

колорні пасти або гуаш. Введення сухих пігментів і наповнювачів або 

змішання з фарбами на іншій основі не допускається. Також не допускається 

фарбування цими фарбами поверхонь, раніше оброблених клейовими, 

купоросними або квасцовими грунтами, що призводить до відшарування 

фарбового покриття від клейового ґрунту, або до появи плямистості. 

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. 

 

 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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