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Тема: Бронзування поверхонь. Призначення та підготовка

поверхонь під бронзування. Бронзування на водній и неводній текстурі

Мета :

освітня: ознайомити з видами та методами бронзування поверхонь;

розвивальна: сформувати навички самостійного опрацювання інформації,

вміння аналізувати матеріал;

виховна: виховувати повагу до обраної спеціальності, відповідальність.

Матеріал уроку:

1. Поняття бронзування

2. Види бронзування.

Що ж таке бронзування? Отже, бронзування - це нанесення на поверхню

предмета дуже тонкого шару металу обраного відтінку. Для бронзування

застосовні методи гальваніки і металізації.

Незалежно від обраного способу декорування, в результаті виходить

предмет, що має не тільки зовнішність нового, але і якість такого - ніяких

потертостей, подряпин. І все це без дорогої і не завжди можливою реставрації

іншими способами.

Предмети і вироби, забронзовані таким чином, можуть прослужити ще

довгі роки, радуючи свого власника свіжим виглядом і відмінними якостями.

Крім зовнішнього вигляду, декорування бронзою експлуатаційні

характеристики старих речей - їх пластичність, міцність, антикорозійна

стійкість, стійкість до тертя і подряпин.

Які матеріали можна бронзовані? Практично будь-які - метали, пластик,

скло, дерево, поліуретан. Незалежно від того, з чого виготовлений той чи

інший елемент інтер'єру, результат бронзування завжди перевершує

найсміливіші очікування - він не відрізняється від вироби зі справжньої

бронзи.

Бронза - це з'єднання міді та олова з цинком, свинцем, залізом,

марганцем або ж з нікелем. Бронзування в своїй основі використовує саме

бронзу для того, щоб вироби мали ефектний вигляд.



Бронзування часто застосовують у вигляді покриття різних предметів з 

метою облагородити їх зовнішній вигляд і надати оригінальний бронзовий 

відтінок. Даний метод використовують в якості декорування різних видів  

металу, гіпсу, дерев'яних виробів або елементів зі шкіри. При цьому, після 

процесу бронзування, предмети знаходять червонувато-жовті, зелені або 

чорно- бурі кольори. 

Бронзування металів 
 

Бронзування металу також часто використовують з метою надати виробу 

витончений, красивий вид, а ще щоб захистити його від корозії та інших 

шкідливих впливів. Гальванічне покриття бронзою є останнім етапом при 

виготовленні металевих виробів. Воно робить поверхню твердіше, захищає її 

від корозійного впливу, а також забезпечує виріб високим ступенем 

зносостійкості. Покриття білої бронзою також має хороші відображають 

здатності. 

Бронзування чавуна. Добре очищену та розгладжену  поверхню 

змащують будь-яким маслом та сильно нагрівають, до тих пір доки не буде 

досягнута точка спалаху масла. При цьому на поверхні заліза з’являється 

коричневий шар окису, бронзую чого виду, що міцно тримається та легко 

полірується. 

Бронзування гіпсу: на сьогоднішній день для оригінального і стильного 

інтер'єру часто використовують фарбування гіпсу під бронзу. Це дуже 

трудомісткий і складний процес, в результаті якого ви будете мати цікаве 

оформлення приміщення і елемент декору, що обов'язково приверне 

увагу. 

Гіпс прекрасно підходить для ліпнини і колон, так як він має свої 

особливості: 



1. Це міцний матеріал, що не піддається впливу руйнівних зовнішніх 

факторів. 

2. Він довговічний і не змінює свій вигляд з часом. 

3. Має підвищену вогнестійкість. 

4. Легко реставрується, а стики між його елементами можна приховати 

за допомогою рідкого складу, який проникає в усі щілини, заповнюючи їх і 

надаючи виробу цілісності. 

5. Створює складні конструкції, що стануть ексклюзивним 

доповненням інтер'єру. 

  

Бронзування латуні 

У сучасному інтер'єрі чудово зарекомендували себе вироби з латуні. 

Вони мають гарний, дорогий вид і прекрасно підходять для декорування 

приміщення. Також з латуні виробляють порошок, який використовують для 

бронзування різних виробів з гіпсу або дерева. Під впливом відкритого повітря 

цей матеріал втрачає свій первозданний блиск і золотистий відтінок, 

покривається окісним шаром, чорніє і втрачає свої якості. Для того, щоб 

латунь зберегла свої чудові 

властивості і продовжувала радувати око своїм блиском, її піддають 

Бронзування. Перед початком робіт також важливо провести правильну 

підготовку. Спочатку потрібно очистити виріб від забруднень і пилу, покрити 

його спеціальною грунтовкою, а далі приступати до самого процесу 

бронзування. 

У підсумку, ви отримаєте виріб з ідеальною, рівною, блискучою 

поверхнею, яке буде прекрасним доповненням декору вашого будинку і 



прослужить ще багато років. 

Також в декоративних цілях часто вдаються до Бронзування,  щоб 

отримати покриття під зістареную латунь. При цьому рівень старіння 

варіюється в різних межах. Це може бути легкий наліт патини, а може бути 

темне, майже чорне покриття з елементами латунної основи. Після нанесення 

певного шару необхідно провести потертості з невеликими подряпинками. 

Фінальним процесом бронзування буде визначення фактури поверхні виробу. 

Вона може бути глянсовою, що забезпечить виріб чіткими відблисками, або ж 

матовою, яка додасть латуні ефект бархатистості. Такий вид обробки латуні 

робить виріб схожим на антикварну річ, що прекрасно доповнить інтер'єр і 

зробить будинок ще більш затишним і цікавим. 

 

ТЕМА : Техніка нанесення сумішей на поверхню. Бронзування на 

відлип. Нанесення на поверхню металевого порошку. Імітація старої 

бронзи та срібла. 

Мета : 

освітня: ознайомити з техніками нанесення сумішей на поверхню та методом 

імітації; 

розвивальна: сформувати навички самостійного опрацювання інформації, 

вміння аналізувати матеріал; 

виховна: виховувати повагу до обраної спеціальності, відповідальність. 

 

Матеріал уроку 

1. Техніка нанесення тонування на виріб 

2. Методи нанесення металевого порошку 

3. Техніка імітації старої поверхні 

Перед тонуванням виріб потрібно добре просушити, для цього його 

нагрівають спочатку до 25 ° С, потім температуру піднімають до 45 ° С, а 

закінчують сушку на 55 ° С. Не слід сушити при більш високій температурі і 

намагатися прискорити процес. Досить залишити виріб при кімнатній 

температурі в сухому теплому місці на кілька днів. 

Бронзування. Найпростішим і найдоступнішим способом імітації 

деревини під метали є бронзування, яке виконується двома методами: по 

тинктурі і на відлип. 



 Бронзування по тинктурі полягає в тому, що металевий порошок або 

пудру наносять на поверхню у вигляді алюмінієвої або бронзової фарби. 

В`яжучими компонентами (тинктурами) для внутрішніх приміщень можуть 

бути пісні оліфи, скипидарні й нітроцелюлозі лаки, а також водні розчини 

світлих клеїв; для зовнішніх – світла оліфа або перхлорвініловий лак. Процес 

бронзування потинктурі здійснюється, як звичайне фарбування. 

 Бронзування на відлип полягає в тому, що на підготовлену поверхню 

спочатку наносять лак або клейовий розчин і витримують її до стану 

відлипання. При цьому стані поверхню опилюють бронзовою пудрою м`яким 

пензлем або коротко підстриженим тампоном із хутра чи бархату. Пудра 

зчіплюється з липкою поверхнею і утворює рівномірний шар, а та, що не 

прилипла до поверхні, змітається м`яким пензлем. Для закріплення бронзового 

порошку на поверхні деревини і для надання блиску її покривають 

безколірним лаком. 

 

Вибір методу створення інтер'єрного стилю, який передбачає наявність 

у оформленні слідів старовини, досить широкий. Для поціновувачів такого 

стилю не завжди по кишені придбати справжні старі предмети. Вихід із цього 

становища - імітування старовинних металів. Як правильно здійснити 

фарбування металу під старовину своїми руками? Фарбування здійснюється 

поетапно: 

1. Підготовка поверхні до фарбування. Позбавляємося від 

забруднень, іржі і слідів жиру процесом шліфування і обробкою 

розчинником. 

2. Грунтування металу. Даним способом досягаємо освіту 

шорсткостей на поверхні для кращого зчеплення фарби. Грунтовку 

вибираємо спеціальну по металу. 

3. Нанесення обраної металізованої фарби. Фахівці радять 

виконувати процес за допомогою звичайної кисті, так состаривание 

досягається найкращим чином. 

4. Етап старіння. Коли фарба висохне, покриваємо поверхню 

спеціальним кракелюрний лаком. Саме після цього кроку металевий 



предмет покривається тріщинами, які створюють ефект старого вироби. 

Забарвлення під бронзу 

Для патинування гіпсового виробу під бронзу використовують олійні 

фарби відповідного кольору. Так, для отримання коричневого кольору 

готують такий склад (у частинах за масою): Сієна натуральна - 33, охра - 11, 

сажа - 28, скипидар - 70, сикатив - 70. зеленувато коричневий тон отримують 

за наступним рецептом: Сієна натуральна - 196, охра - 120, сажа - 9, зелень - 6, 

скипидар - 200, сикатив - 200. 

Нанесення фарби здійснюють в 3 шари. На опуклі частини виробу 

наносять рідкий розчин, на поглиблення - густий. Перший шар роблять 

світлим, чекають його висихання і злегка обробляють дрібною шкіркою і 

протирають ацетоном. Другий шар потрібно зробити більш насиченим і 

густим, для цього до складу додають трохи бронзового порошку. Дочекавшись 

висихання другого шару, наносять третій. Фарбу для нього розріджують 

скипидаром, в якому попередньо розчиняють бджолиний віск з розрахунку 40 

г воску на 500 г розчинника. Віск надає фарбі матовість. Перед тим як дати 

фарбі третього шару остаточно висохнути, її злегка знімають на виступаючих 

ділянках рельєфу. Після цього необхідно протерти тоновану поверхню м'якою 

фланеллю з тальком. Для ділянок, які потрібно відтінити, тальк змішують з 

порошком окису хрому. Щоб підсилити ефект тонування на опуклі області 

напилюють суміш графітової пудри і бронзового порошку. 

Для імітації темної бронзи використовують світлу або золотисту охру, 

Сієну натуральну, умбру натуральну і сажу. Світлу бронзу отримують 

змішуючи такі компоненти: умбра натуральна, сажа або Сієна натуральна, 

охра світла або золотиста, окис хрому або кобальт зелений, білила свинцеві 

або цинкові. 

Тонування під стару бронзу 

Цей вид тонування виробів схожий з отриманням патини на справжній 

бронзі. Для цього виріб спочатку просочують оліфою і залишають для 

просушування на ніч. Після цього на його поверхню наносять суміш 

бронзового порошку, розведеного лаком, і залишають на 20 хвилин, після чого 

наносять другий шар. 



Посли висихання на поверхню наносять розчин, який готують 

наступним чином: 10 г азотнокислого срібла розчиняють в 100 г оцтової 

кислоти і розбавляють 300 г води. Щоб отримати будь-якої відтінок можна 

додати пігмент. 

Шар бронзового порошку окислюється отриманим розчином. Чим  вище 

концентрація розчину, тим сильніше окислюється плівка. Після обробки виріб 

протирають оксамитової ганчірочкою або покривають воском, розчиненим 

скипидаром. 

Досягнення ефекту старовинної бронзи 

Декоративне фарбування під старовину з ефектом бронзи підійде для 

любителів раритетних речей. Для цього слід виконати наступний кроки: 

1. Виконується попередня підготовка старої поверхні за тими 

ж правилами, що і в попередньому випадку. Також не забуваємо покрити 

виріб ґрунтовкою. 

2. Після грунтування на поверхню наноситься один шар фарби 

під бронзу. Бажано, щоб склад був нанесений рівномірно, але для ефекту 

старовини краще використовувати кисть. 

3. Після засихання бронзова пофарбована поверхня 

покривається патиною (фарбою темнішого кольору). Наноситься вона 

на поглиблення. Фахівці радять застосовувати напівпрозору патину. Це 

дозволяє регулювати відтінок бронзового покриття. 

4. Наступний етап - лессировка, тобто обробка пензликом, яка 

ледь-ледь змочена світлою фарбою. Процес проводиться на всіх 

виступаючих краях і в кутах. Даний метод старіння дозволяє надати 

виробу ефект істёртості, яка зазвичай проявляється на металі з роками. 

5. Далі вичікуємо деякий час, давши повністю висохнути 

нанесеним матеріалами, а на завершення покриваємо виріб прозорим 

лаком. 

Нове слово в імітації - ковальські фарби 

Довгий час було не прийнято використовувати фарбу для кованих 

виробів. Вважалося, що фарбування зводить нанівець шарм ручної роботи, 

приховуючи текстуру металу. 



З появою ковальських фарб обробка кованих елементів стала не тільки 

можливою, але і відкрила безліч горизонтів для реалізації сміливих ідей. Вони 

дозволяють досягти потрібного ефекту, зімітувати інший матеріал, створити 

відчуття старовини, видимість патини. Завдяки сучасним ковальським фарбам 

можна втілити в життя будь-яку художню задумку. 

Крім цього, як і будь-які фарби по металу, ковальські захищають 

конструкцію від шкідливого впливу середовища, запобігають корозії. 

Іноді металевим виробам необхідно надати оригінальних декоративних 

ефектів, наприклад, вид постарілого предмета. Для цього застосовуються 

спеціальні технології. Спробуємо розібратися, як пофарбувати метал під 

старовину і що для цього буде потрібно. 

Домогтися ефекту постарілого металу можна, застосовуючи основний 

метод - старіння за допомогою виконання патини і освіти потертостей. Патина 

наноситься спеціальними фарбами, але саме для металу частіше 

використовують металізовані склади на акриловій основі. У магазинах 

сьогодні представлений широкий асортимент таких фарб, крім декоративної 

функції, вони виконують ще й захисну задачу. 

На вибір надаються акрилові фарби під зістарений метал, а саме під: 

 латунь; 

 бронзу; 

 мідь; 

 золото. 
 



 
 

 

Питання для самоконтролю : 

1. Надати характеристику бронзування по тинктурі. 

2. Надати характеристику бронзування на відлип. 

3. Перерахуйте способи імітації старої поверхні. 

4. Які інновації в імітації ви знаєте. 
5. Що таке бронзування та де його застосовують. 
6.Перерахуйте види бронзування 
7.Застосування бронзування латуні у сучасному світі. 

 
 

Домашнє завдання: скласти конспект уроку та надати відповіді на 

запитання. Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net з 

вказівкою групи та прізвища. 

mailto:ashmarina@ukr.net

