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ТЕМА : АЕРОГРАФІЧНИЙ РОЗПИС. ТРАФАРЕТИ ДЛЯ 

АЕРОГРАФІЇ КОМПРЕСОРНІ ФАРБУВАЛЬНІ АГРЕГАТИ ДЛЯ 

АЕРОГРАФІЧНИХ РОБІТ. 

 

Аерографія – це сучасний спосіб самовираження. Багато творчих 

людей вже оцінили усі переваги такої техніки малювання, накладення фарби 

та інших можливостей інструменту. Насправді, не багатьом відомі усі 

можливі сфери застосування аерографії, але про це трішки пізніше. 

Що таке аерографія? Подивимось на процес в тісному зв’язку з самим 

інструментом – аерографом. Блискучий металевий корпус, витончена 

конструкція, плавні лінії – так виглядає ручка аерографа. Майстер бере його у 

руку, як стильний та красивий Паркер, включає компресор і підходить 

ближче до полотна. Натискає на спеціальний тригер аерографа, щоб повітря 

почало свій рух та повільно відтягує його назад для подачі фарби… І в цей 

момент починається справжнє диво – дрібнодисперсні частинки фарби у 

вигляді факелу починають свій політ. Краска лягає гладким рівним шаром на 

поверхню. З кожним рухом руки майстра, фарба нашаровується, 

перетворюючись в яскравий градієнт. І це дійство безумовно заворожує 

звичайного глядача. 

Переваги аерографа перед іншими способами фарбування 

Безконтактний спосіб малювання, найтонший градієнт і в цілому 

реалістичність картини написаної таким засобом, змушує задуматися. 

Можливо у вік нових технологій – це саме те, що Вам треба спробувати? 

Якщо сфера Вашої діяльності пов’язана з нанесенням фарби на поверхню, 

можливо, саме аерограф стане Вашим незамінним помічником. Розглянемо 

переваги цього інструменту: 

1. Завдяки аерографу можна значним чином заощадити час. 

Швидкість нанесення покриття аерографом в рази перевищує 

швидкість нанесення пензликом. 

2. Рівномірне покриття. Фарба з аерографа подається під 

впливом стислого повітря, внаслідок чого створюється так званий 



факел, який дозволяє рівномірно розпилювати фарбу по поверхні. 

3. Можливість регулювати товщину ліній. Ви можете самостійно 

відрегулювати подачу фарби, коли відводите тригер назад. Також при 

покупці аерографа Ви можете вибрати діаметр сопла (отвір з якого 

відбувається подача фарби) або придбати комплект сопел з різними 

діаметрами для створення ліній необхідної товщини. 

4. Градієнт та плавні переходи між кольорами – це саме той 

момент, де аерографу просто не має рівних. Нашарування фарби за 

допомогою аерографу не тільки не викликає проблем, але й навпроти, 

принесе масу задоволення. 

5. Широкий асортимент аерографів з різними можливостями. В 

залежності від виду виконуваних робіт передбачені спеціально 

розроблені виробником моделі.  

Також, окрім аерографа необхідне джерело стислого повітря, як рушійної сили 

фарби. Для того, щоб грамотно вибрати аерограф, необхідно розуміти на який 

обсяг робіт Ви розраховуєте, скільки часу Ви будете проводити з аерографом у 

руках. Вибір компресорів також великий, але від перерахованих факторів буде 

залежати необхідна потужність та продуктивність (л/хв.). 

Художник-аерографіст, майстер повітряного пензлика, створює не тільки 

картину, ні – він створює ілюзію, історію, в яку захочеться повірити. Будь то 

фантастична істота на капоті вашого автомобіля, витончені квіти на нігтях або 

3D розлом в стіні – це те, що подобається людям, адже змушує вийти за рамки 

звичного, бентежить уяву. Нам усім подобається світ, сповнений фарбами та 

нестандартними речами, які можуть викликати захват, змусять повірити в те, 

що відбувається на картині. І, не зважаючи на те, що ми дорослі та серйозні 

люди, яким зовсім не до фантастичних істот, але побачивши таке, все ж таки 

захочеться повірити у вигадану історію. І хто знає, може не така вже вона і 

вигадана? 

Чому майстри користуються аерографом і чим він відрізняється 

від звичайного пензлика 

Досвідчені спеціалісти в області моделювання стверджують, що 



однорідне і тонке покриття можливе лише завдяки використанню аерографа. 

Фарбування аерографом виходить більш акуратним. Завдяки аерографу 

стають можливими переходи, з’являється можливість прешейдингу та 

постшейденгу. 

Також він дозволяє створювати деякі «спецефекти». Наприклад, у 

моделюванні це можуть бути плями кіптяви з вихлопних труб. Аерографом 

фарбують плями, базу, траки. Це можливо зробити й пензликом, але практика 

показує, що іноді, навіть дуже талановитий майстер може опинитися в досить 

невигідних умовах у порівнянні з новачком, у якого є аерограф. Так, Ви 

можете зауважити, що є дрібні елементи (маленькі фігури, пряжки, ґудзики на 

фігурках тощо), які все одно потребують фарбування пензликом – настільки 

вони дрібні. Але тут пензлик служить більш доповненням до аерографа. З 

придбанням аерографа та компресору, Ви помітите, що переходите на новий 

рівень якості. 

 

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 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 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. 


