
УРОК 47-48  

ТЕМА : КОМПРЕСОРНІ ФАРБУВАЛЬНІ АГРЕГАТИ ДЛЯ 

АЕРОГРАФІЧНИХ РОБІТ. 

 

Аерографічний розпис виконують за допомогою фарбувального агрегату (рис.

 20.11) 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. 20.11. Зразки аерографічних рисунків: а—плоский рослинний орнамент; б — 

плоский «під шотландку», в —об'ємний; Г - фрагмент живопису 

 

 

 

 

Рис. 2. Фарбувальний агрегат для аерографічних робіт 

1 — компресор; 2 — повітряний шланг; 3 —масловологовіддільник; 4 — 

аерографічний фарборозпилювач 

 

Інструменти для аерографії 

1. компресор. Їх є тьма-тьмуща. Розрізняються по потужності, 

шумності, є взагалі без ресивера (балона, який збільшує запас повітря). 

Зрозуміло, що ті, які трохи менше і тихіше, мають малу потужність. Такого 

звіра можна тримати вдома. Це може бути: - мембранний компресор. 

Мембранні найдешевші, але і найпримітивніші. Тиск в них невисока, фарба не 

буде розбиватися в найдрібнішу пил. Але зате, вони самі керовані. Працювати 

з таким апаратом можна періодами в 20-25 хвилин.  

Потім давати охолонути, щоб не згорів, як будь-яка китайська іграшка.- 



масляний компресор. Цей дорожче, але працювати зможе довго, потужність 

дозволяє давати струмінь фарби з дрібним розпиленням.- олійно-поршневий 

компресор. Його можна купувати, якщо ви не обмежені стінами 

багатоповерхівки. Він оснащений балоном. Значить, він не буде постійно 

включений. Накачав повітря в балон, і ви працюєте в тиші. Мабуть, такі 

моделі більше підходять для тих, хто працює з автомобілями. 

 

 

Компресор для аерографії Мембра нний компресор для 

аерографії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масляний безшумний 

к о м п р е с о р  

Масляно-поршневий-

к о м п р е с о р  

У най-най простих аерографії клавіша регулює тільки подачу фарби. 

Нам потрібна така клавіша, яка регулює і подачу фарби, і подачу повітря. Так 

ми зможемо регулювати насиченість і інтенсивність, тобто зможемо малювати! 

Ще дуже важливий діаметр сопла пістолета. Для акуратного малюнка він не 

повинен бути більше третини міліметра (0,3 мм). Їм можна робити ескізи.  

 



Для роботи з фарбами по стінах таке маленьке сопло не підійде. Хоча б 0,5 мм.. 

 

Аэрограф для малювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фарби для аерографії на стінах 

 

 

 

 

 

 

Сопло аерографа 

 

Фарба Dufa добре підходить для 

настінної аерографії. 


