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ТЕМА : ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ АЕРОГРАФІЧНИХ 

РОБОТАХ. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З АЕРОГРАФОМ. 

 

Аерографи ділять на: 

Моделі з одинарним принципом роботи. Дозволяють розпорошувати 

барвники з постійними характеристиками. 

Працюють, коли ви відкриваєте контролер подачі повітря, натиснувши 

на педаль. Ними можна користуватися при нанесенні барвників через 

трафарети. 

 

 

Аерограф одинарної дії зовнішнього змішання. 

Моделі з подвійним принципом роботи. Одночасно можуть 

контролювати подачу фарби і повітря. Принцип пересування педалі пристрою 

назад сприяє поступовому зростанню кількості нанесеного на поверхню 

речовини. 

 

 

Це дозволяє вам контролювати нанесення барвників (товщину ліній, 

насиченість відтінку). 

Аерограф внутрішнього змішання подвійної дії 

 



Технологія нанесення барвників на поверхню аерографом має певні 

правила і ділиться на такі етапи: 

 

 

 

Після завершення робіт вимийте аерограф спеціальними засобами. Якщо 

в соплах, голці або інших частинах апарату залишаться частинки фарби або 

розчинника, в майбутньому це погіршить його роботу. 

Якщо ви боїтеся, що принцип нанесення фарб аерографом не 

забезпечить потрібну точність (це актуально, якщо ви новачок), а малюнок 

досить складний, візьміть на озброєння трафарети. Вони допоможуть успішно 

фарбувати поверхні. Чим тонше лінія, яку вам потрібно фарбувати, тим 

ближче повинен розташовуватися до неї прилад 

При цьому її нанесення вам потрібно буде провести без затримок. Якщо, 

працюючи аерографом, у вас не виходить провести тонку лінію, можете 

фарбувати її звичайної тонким пензлем. 

 

 

 

 

 

 

 



Техніка безпеки при роботі з аерографом 

Догляд за приладом 

Правильний принцип догляду за апаратом забезпечить його 

продуктивність, зносостійкість і довговічність. Ключовим правилом у 

технології догляду є чистка аерографа, яка повинна відбуватися навіть після 

короткочасного використання. 

 

Отже, як чистити аерограф: 

• позбавте його від надлишків фарби; 

• витягніть голку, протріть її у напрямку до гострого кінця; 

• налийте в аерограф невелику кількість води або розчину для чищення; 

• витріть ганчіркою ємність для барвників;зробіть продування попередньо 

наповненого миючим розчином аерографа; 

• відкрутити ковпак запобігання, протріть його аналогічним розчином і 

закрутіть; 

• вставте назад голку, прикріпивши її в затиску цангового типу; 

• ще раз проведіть процедуру продування. 

Також тиск в апараті не повинен перевищувати нормативні величини. 

Якщо воно занадто високе, це спричинить за собою ущільнення клапана подачі 

повітря і зашкодить з'єднанню. 

 

 



Додаткова інформація: 

 підготовка поверхні. Передбачає видалення бруду, шліфування, 

ґрунтовку і інші процедури щодо забезпечення гладкої поверхні. 

 Після чищення поверхню обезжирюють; 

 проведення тонування (найчастіше - білим кольором); 

 приєднання до аерографа балончика з фарбою і початок фарбування 

поверхні. З'єднати кольори для отримання потрібного відтінку 

проводять в окремій ємності. 

 розчиняються фарби за допомогою бутилацетату або ацетону;  

Отже, як чистити аерограф: 

 позбавте його від надлишків фарби; 

 витягніть голку, протріть її у напрямку до гострого кінця; 

 налийте в аерограф невелику кількість води або розчину для чищення; 

витріть ганчіркою ємність для барвників; 

 зробіть продування попередньо наповненого миючим розчином 

аерографа; 

 відкрутити ковпак запобігання, протріть його аналогічним розчином і 

закрутіть; 

 вставте назад голку, прикріпивши її в затиску цангового типу; 

 ще раз проведіть процедуру продування. 

Також тиск в апараті не повинен перевищувати нормативні величини. 

Якщо він занадто високий, це спричинить за собою ущільнення клапана подачі 

повітря і зашкодить з'єднання. 

Аерограф - це високоточний пристрій, яке вимагає дбайливого 

звернення. Уважне вивчення пристрою дозволить легко чистити аерограф та 

змінювати голку і сопло, в міру необхідності. 

Робочий тиск повітря для аерографа має бути в межах 0,5-3,5 атм. 

Більший тиск робить розпорошення більш зібраним і тонким. Результатом 

маленького тиску може стати незібране і незадовільний розпорошення фарби. 

Зазвичай фарбувальні склади для аерографа продаються у флаконах з піпеткою 

на кришці, що полегшує процес заправки. Деякі фарби доведеться розвести 



водою. Після того як вона залита в бачок, необхідно перемішати її пензлем. 

Якщо необхідно використовувати суміш фарб, то її необхідно приготувати 

окремо, щоб переконатися, що отримано потрібний колір. 

Перемістити її в бачок аерографа можна за допомогою кисті. 

 

Домашнє завдання : Скласти інструкцію з техніки безпеки при роботі з 

аерографом. Відповідь надіслати на пошту ashmarina@ukr.net 

mailto:ashmarina@ukr.net

