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ТЕМА : КОМПРЕСОРНІ ФАРБУВАЛЬНІ АГРЕГАТИ ДЛЯ 

АЕРОГРАФІЧНИХ РОБІТ.  

ТЕХНІКА АЕРОГРАФІЧНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ 

Призначення і принцип дії компресора 

Компресор - це пристрій для переміщення газів, а також підвищення їх тиску. У 

більшості випадків мова йде про повітряних компресорах, однак, існують 

варіанти, створені для роботи з цілком конкретними газами і їх сумішами. 

 

У професійній діяльності апарат служить джерелом енергії для 

пневмоіструмента, використовується для роботи краскопультом, аератором і 

іншими пристроями 

.  

Пристрій і характеристики 

Компресор - це за своєю суттю насос, який забезпечує подачу газу з 

надлишковим тиском. Конструктивно різні види можуть значно відрізнятися 

один від одного. Так насос приводиться в рух ДВС або електродвигуном, а 

конструкція може включати чи не включати металевий ресивер-балон, в який 

нагнітається надлишковий тиск. У звичному виконанні повітряний компресор є 



ресивером, встановленим на коліщатках і оснащений ручкою для зручності 

переміщення. 

 

Балон одночасно виступає рамою пристрою, і зверху на нього монтується 

електродвигун з насосом, регулятором тиску, манометром і кнопкою запуску. 

До ресивера підключається пневматичний шланг, до кінця якого приєднуються 

різні перехідники і насадки для використання цього обладнання у відповідних 

цілях.  

Матеріал 

Компресор, в залежності від його виду, складається з безлічі окремих деталей, 

частина з яких відчуває різного роду навантаження, включаючи тертя і тиск. 

Тому при виготовленні навіть ідентичних вузлів часто використовуються 

абсолютно різні матеріали. Так, наприклад, циліндри можуть бути виготовлені 

з чавуну, литий та кованої сталі. Їх робочу поверхню шліфують, і хонингують. 

Поршневі кільця виробляють з високоякісного перлитного чавуну.  

У виготовленні ущільнюючих сальників використовується фторопласт. 

Ресивери щоб уникнути корозії покривають шаром цинку або захисним ЛФП.  

В принципі, всі основні елементи виготовляють з металів, за винятком, мабуть, 

транспортувальних коліс, які часто роблять пластиковими з гумовим ободом. 

Розміри і вага 

Компресори можуть бути дійсно мініатюрними, довжиною від 30 см, а також 

виготовленими у вигляді стаціонарних промислових установок вагою понад 

300 кг. Типові ж повітряні моделі, які використовують в своїй справі 

професіонали і любителі, в середньому мають такі розміри:  

• Довжина: 0,6 - 1,4 м.  



• Ширина: 0,3 - 0,5 м.  

• Висота: 0,48 - 0,9 м.  

• Діаметр ресивера: 0,2 - 0,7 м. 

 

 
Тип двигуна, потужність і тиск 

Насоси компресорів приводяться в рух ДВЗ, електричними двигунами, 

газовими або паровими турбінами. Перші два варіанти характерні для 

мобільних установок. Моделі з дизельним або бензиновим двигуном мають 

розміри трохи більше електричних варіантів, використовують їх переважно в 

польових умовах. Що стосується потужності приводу компресора, то найбільш 

затребувані електричні моделі вважаються і найменш потужними, хоча для всіх 

побутових і більшості професійних завдань їх параметрів цілком достатньо. Так 

домашні пристрої оснащуються в основному 1,5-кіловатними 

електродвигунами, в той час як для професійної діяльності використовують 

моделі на 2 - 2,5 кВт. З підвищенням потужності обладнання зростають його 

розміри і вага, а також рівень видаваного шуму. Потужність бензинових 

агрегатів починається з позначки 4 кВт, нерідко досягає позначки 12 - 13 кВт.  

За нагнітанням тиску компресори ділять на кілька груп:  

• Низького тиску: нагнітають 0,15 - 1,2 МПа. 

• Середнього тиску: створюють надлишок в 1,2 - 10 МПа.  

• Високого тиску: нагнітають 10 - 100 МПа 

• Надвисокого тиску: здатні перевищити позначку 100 МПа.  

Газодувки і вакуумні машини - призначені для накачування тиску зі 

значеннями аж до 100 МПа і більше. При роботі в режимі всмоктування ці 



пристрої створюють розрідження до 50 кПа, а іноді і до 90 кПа, виступаючи в 

останньому випадку аналогами вакуумних насосів.  

 

 
 

Час роботи компресорів 

Тривалість безперервної роботи компресора в першу чергу залежить від його 

типу, а отже - конструкції. Час роботи без перерви обмежується ступенем 

нагрівання робочих органів. Так, наприклад, коаксіальні варіанти без ресивера 

здатні безперервно працювати не довше 20 хвилин, після чого їх вузли помітно 

перегріваються. Що стосується моделей з ресиверами, то тут безперервність 

роботи визначається по мінімальному тиску в системі, так як вся суть таких 

пристроїв полягає в періодичній підкачування цього тиску.

 

Запуск двигуна здійснюється раніше моменту, коли тиск знизиться до меншої 

позначки, ніж робоче значення. Тобто час безперервної роботи визначається 

потужністю двигуна (продуктивністю насоса) і об'ємом ресивера. Залежно від 

технічних умов, оптимальний час безперервної роботи становить менше 6 

хвилин за одне включення, 20 хвилин на годину за не більше ніж 8-10 



включень. Якщо двигун стартує частіше, буде спостерігатися знос механізмів, а 

якщо за одне включення працює довше, це призведе до перегріву обладнання.  

 

Розширити функціональність компресора можна з використанням 

пневматичних фітингів, що включають розгалужувачі, з'єднання шлангів і різні 

перехідники.  

Всі перераховані елементи виготовляють з цинку, міді, латуні, нержавіючої 

сталі або композитного пластика.  

Маркування 

Кожен виробник поршневих компресорів маркує свої вироби згідно власних 

стандартів і технічних умов. Єдину стандартизацію маркування отримали 

гвинтові прилади. Вона складається з літеро-цифрової послідовності, 

наприклад, ВК20Е-8-500Д, де: 

• ВК - тип приладу (гвинтовий в даному випадку).  

• 20 - потужність в кіловатах. 

• Е - приставка, що інформує про наявність електронної панелі управління.  

• 8 - значення нормального робочого тиску в барах.  

Якщо обладнання має 3 варіанти значень (перемикаються між собою), то інші 2 

вказуються в дужках.  

• 500Д - вбудований мембранний ресивера в літрах.  



Наявність в маркуванні поєднання "ВС" свідчить про встановлений частотно-

регульований привід, а позначення "А", яке зустрічається вкрай рідко, говорить 

про відсутність зовнішнього кожуха 

 

Види компресорів 

За цільовим призначенням компресор буває:  

- газовий , призначений для функціонування з газами або сумішами, за 

винятком повітря.  

- повітряний , призначений виключно для повітряної суміші. 

- циркуляційний, для забезпечення руху робочого агента по контуру 

замкнутого типу. 

- багатоцільовий , вид обладнання, призначений для стиснення різних 

газів поперемінно.  

- багатослужбовий, для стиснення декількох газів одночасно. 

 За виконання розрізняють такі апарати для створення надлишкового тиску: 

мобільний компресор  

Пересувне пристрій, часто оснащується коліщатками і держаком. 

Використовується на різних будівельних майданчиках, при ремонті доріг, в 

невеликих ремонтних майстернях і т. д. Це універсальний компресор, так як 

підходить для вирішення широкого спектра завдань. Більш потужні агрегати 

виконані у вигляді причепа до автомобіля.

 

 

 



Компресор стаціонарної установки 

Портативна компресорна станція Установка для стиснення газів з можливістю 

пересування. В основі конструкції знаходиться компресор, що працює в парі з 

допоміжним обладнанням. 

 

 

 

Стаціонарні станції. 

Те ж, що попередній варіант, однак, мають великі габарити, і встановлюються 

нерухомо в цехах різних виробничих підприємств. Часто оснащуються доп. 

системами, наприклад, пожежогасіння. Стиснене повітря застосовується для 

пневмовипробувань обладнання, подачі на пневматичні приводи і в інших 

цілях. За типом двигуна, який приводить в роботу насос, компресор може бути: 

електричний -легкий і компактний, може мати вкрай малі розміри. 

Електрокомпрессор не залежить від палива, підключається до джерела 12 або 

24 В постійного струму, або 110, 220, 360 В змінного. 

бензиновий поширений менше через високу вартість палива, являє собою 

досить продуктивне обладнання. 

 



дизельні мають найбільшу потужність серед представлених вище. Так як 

відрізняються меншою витратою палива - економічніші. Однак їх вартість 

найвища. 

За принципом дії насоса компресори бувають наступних видів: 

гвинтові В основі два гвинтових ротора, які при обертанні стискають в зазорі 

між ними повітря. 

 

Мають високу продуктивність і робочий тиск приблизно 5 - 14 бар, економічні 

та малошумні.  

відцентрові в основі лежить ротор з симетричними колесами на валу. Від 

останніх енергія передається частинкам газу, що подається, які рухаються 

всередину корпусу під дією відцентрової сили. осьові Газ проходить між 

розташованими вздовж осі корпусу двома лопатками.  

мембранні - використовуються переважно на виробництві при роботі з різними 

газами. 

 

Передача газів під тиском забезпечується за рахунок швидких коливальних 

рухів спеціальних гнучких мембран. Відрізняються компактними розмірами, 

високим тиском, не подають механічні домішки і прості в обслуговуванні. 



поршневі Бюджетні моделі, в роботі нагадують ДВЗ, де поршень приводиться в 

рух колінвалом. Найпростіші варіанти мають всього 1 циліндр, не здатний 

створити високий тиск.  

 

Двопоршневий компресор володіє більшою продуктивністю. Зустрічаються 

трипоршневі моделі. По розташуванню поршнів розрізняють вертикальні, 

горизонтальні і кутові варіанти. Залежно від кількості послідовних етапів 

стиснення, компресор буває одноступінчатий, двоступінчастий і так далі. Крім 

іншого, компресор може бути:  

Масляний - для зниження нагріву використовується масло, через високу 

продуктивності поширений в сфері виробництва. 

Безмасляний - поступається за потужністю, але через відсутність масла 

повітря на виході йде без домішок. 

  

За типом приводу компресори бувають:  

• Ремінні - двигун приводить в роботу насос за допомогою пасової передачі. 

Робочий тиск подібних пристроїв не перевищує 14 бар, а конструкція дозволяє 



домогтися високої ефективності на низьких оборотах, що позитивно 

позначається на довговічності 

 

 З прямим приводом - електродвигун з'єднаний з насосом безпосередньо, що 

знижує рівень шуму пристрою. Відрізняються менш високою продуктивністю. 

Інша назва цього типу компресора - коаксіальний.  

 За наявності ресивера:  

 

 

З ресивером - має вбудований ресивер.  

Без ресивера - спочатку конструкцією передбачено підключення стороннього 

ресивера, або експлуатація без нього. За додатковими параметрами компресори 

бувають:  

• З вбудованим осушувачем повітря адсорбційного або холодильного типу.  

• Безшумні (малошумні) - в процесі роботи виробляють вкрай низький рівень 

шуму.  

• З частотно-регульованим приводом - дозволяють утримувати заданий тиск з 

високою точністю (до 0,1 бар), знімають навантаження на мережу при запуску 

обладнання, помітно більш економічне. Приклади компресорів спеціальної 

конструкції, призначених для конкретних завдань:  

Міні-компресор 



Агрегат малих розмірів, що виробляє невеликий тиск для роботи з аерографом і 

іншими аналогічними пристроями. 

 

Що потрібно знати про компресори? 

Компресор, як і будь-яке інше пневматичне обладнання, вимагає нескладного 

догляду, який здатний значно продовжити термін його роботи:  

• Повітря необхідно після завершення роботи обов'язково повністю 

стравлювати. Це вбереже прокладки і крани від пошкодження. 

• Ресивер вимагає періодичного зливу конденсату за допомогою спеціального 

зливного отвору. Особливо це стосується холодної пори року.  

• Роботу компресора необхідно організовувати з перервами, щоб уникнути 

перегріву робочих елементів. Справа в тому, що частини поршневий 

конструкції труться одна об одну, сильно нагріваючись, а їх надмірне 

нагрівання може стати критичним і привести до поломок  

Увага! 

Шнекові і мембранні компресори не переносять роботу при мінусовій 

температурі, тому взимку на вулиці їх краще не використовувати. Виробники 

компресорів Нижче наведені найбільш популярні виробники побутових і 

професійних апаратів: • Вітчизняні: Калібр, УДАРНИК, Качек, Спец, Кратон, 

Вихор, Оріон. • Зарубіжні: Metabo, Abac, Inforce, Brima, FUBAG, Ryobi, 

Remeza, Fiac, Garage.  

 

 

 



ТЕХНІКА АЕРОГРАФІЧНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ 

Аерографією (кресленням повітрям) називають спосіб оздоблення поверхні, 

при якому рисунок виконують нанесенням фарби фарборозпилювачем крізь 

отвори в трафареті. При цьому на поверхні можна утворювати багатоколірні 

рисунки в різних тонах або напівтонах. 

Аерографічний спосіб оздоблення поверхонь дає змогу виконувати рисунки 

різної насиченості в одну або кілька фарб. За виконанням такі рисунки 

наближаються до живопису, через що цей спосіб ще називають аерографічним 

розписом. 

За допомогою аерографії пофарбовану поверхню можна оздобити суцільним 

рисунком під ковдру, шотландку, ситець або виконати на ній окремі рисунки, 

панно, вставки. Композиція розпису може бути різноманітною. Це залежить від 

призначення даного приміщення і вимог до його опорядження. До початку 

роботи слід зробити ескіз опорядження і затвердити його у відповідних 

інстанціях. Здебільшого для аерографічного розпису користуються набором 

прямих і зворотних трафаретів, причому рисунок у цих трафаретах здебільшого 

роблять однаковим. Рисунками для них можуть бути геометричні фігури або 

листя деяких порід дерев (клена, каштана, горіха тощо). За композицією 

рисунки бувають з плоским або об'ємним зображенням. Іноді виконують 

складні рисунки у вигляді живопису. 

Декоративний рисунок з плоским зображенням (рис. 1, а, б) виконують за 

допомогою прямих трафаретів або комбінації з прямих і зворотних трафаретів. 

Колір рисунків може бути світлішим або темнішим за фон пофарбованої 

поверхні. Окремі елементи рисунка (наприклад, листя) розміщують на поверхні 

у різних положеннях, але так, щоб насиченість їх на всій поверхні була 

однаковою. 

При опорядженні «під шотландку» кольорові смуги виконують за прямими 

трафаретами з щілинними прорізами, через які наносять фарбувальні суміші 

різних кольорів послідовно одну за одною. Коли поверхня буде розбита на 

прямокутники або квадрати, за прямими трафаретами опоряджують ділянки 

поверхні усередині клітин, роблячи їх різної насиченості. 



Більш складні об'ємні і живописні рисунки (рис. 1, в, г) виконують також за 

трафаретами. Проте для досягнення об'ємності кожен елемент рисунка розмі 

чають на окремі діля'нки, які виконують у різних тонах, напівтонах або тінях. 

Для кожної такої деталі рисунка, яку фарбують певним тоном, виготовляють 

окремі трафарети, за якими і виконують розпис. Окремі ділянки поверхні 

(фон) фарбують з розпилювача без трафарету, але роблять це так, щоб 

створити видимість простору. При цьому ділянку поверхні, на якій вже був 

виконаний рисунок, закривають. 

За допомогою аерографії можна прискорити опорядження приміщення і 

досягти значного декоративного ефекту. 

Аерографічний розпис виконують за допомогою фарбувального агрегату 

(рис. 1) невеликої продуктивності. Цим самим агрегатом фарбують невеликі 

ділянки поверхні, оздоблюють поверхні під декоративний камінь, деревину 

тощо. Агрегат складається з компресора СО-45Б, переносного 

масловологовіддільника СО-І5Б, аерографічного фарборозпилювача СО-6Б (або 

СО-19А) і шлангів. Якщо обсяг робіт невеликий, то до агрегату можна не 

підключати масловологовіддільник, оскільки для очищення повітря буде 

достатньо   фільтра, що є у компресорі. 

Обштукатурені, бетонні й інші поверхні під аерографічний розпис 

підготовлюють так само, як і під високоякісне фарбування відповідними 

фарбами. Підготовлену і заґрунтовану поверхню спочатку фарбують. Колір 

поверхні повинен відповідати загальновибраній тональності опоряджуваного 

приміщення. Фарбувальну суміш наносять на поверхню макловицею, маховою 

щіткою або фарборозпилювачем. Після висихання фарбової плівки починають 

аерографічне опорядження. 

Спочатку наносять рисунки за зворотним трафаретом так, щоб зображення 

рисунка було різної насиченості. Для цього положення фарборозпилювача щодо 

поверхні весь час змінюють, то наближаючи, то віддаляючи його від поверхні, 

намагаючись зробити контури рисунка більш насиченими, а краї — світлішими. 

Рисунки на поверхні розміщують без певного порядку, весь час змінюючи 

положення трафарету. Після оздоблення поверхні зворотним трафаретом так 



само наносять рисунки, користуючись прямим трафаретом. Для цих рисунків 

використовують фарбувальну суміш темнішого кольору. Така комбінація 

рисунків створює, так би мовити, глибину фарбування всієї поверхні, яка 

характерна для аерографічного розпису. 

Під час роботи трафарети періодично чистять від фарби, а у разі потреби 

сушать. 

 
Рис. 1 Зразки аерографічних рисунків: 

а—плоский рослинний орнамент; б — плоский «під шотландку», в — об'ємний; г - 

фрагмент живопису 

 


