
УРОК 52 ТРР 

ТЕМА :Технологія опорядження поверхонь під шовк, мармур, кість 

 

При декоративно-художньому опорядженні поверхні виконують 

альфрейні роботи, під якими розуміють набризк, накатку, туповку, торцювання, 

опорядження по трафарету, обробляння під цінні породи деревини, шовк, 

мармур тощо. 

Набризк — нанесення на поверхню бризок різних кольорів. На поверхню 

фарбу наносять трафаретним жорстким ручником або спеціальною машинкою. 

Накатка — виконується візерунковим валиком по фарбованій поверхні 

шляхом «закатування» товстого шару фактурою шпаклівки. Шар фактури має 

бути міцним, не відставати від основи, не мати тріщин, слабких місць тощо. 

Туповка — нанесення плям різних по формі та розмірам. Виконують 

губкою або гумовим валиком. 

Торцювання — надає пофарбованій поверхні матовий шорсткий вигляд. 

При масляному та синтетичному фарбуванні використовують щітки з короткою 

жорсткою щітиною, а при клейовій та водоемульсійній — з більш довгою та 

м'якою щітиною. 

Оброблення під цінні породи дерева виконують замість облицювання 

природним декоративним шпоном. Оброблення ведуть за допомогою гумових 

гребенів з крупними або дрібними зубцями. 

Декоративне лакування під шовк чи мармур виконують за два рази 

методом повітряного розпилювання фарбуючих складів різних кольорів. 

Перший шар лакового покриття шліфують пемзовим порошком. Поверхні на 

лакових або водно-клейових складах вкривають золотом або бронзою по 

ретельно підготовленій поверхні з наступним покриттям захисним шаром 

безколірного лаку. 

Флейцювання — розгладжування свіжофарбованої поверхні плоскою 

щіткою. Виконують під час масляного фарбування фарбами з підвищеною 

в'язкістю. Плоска щітка — флейц — забезпечує гладку поверхню без слідів 

щітини. 

Фактурне оброблення — оброблення свіжовкладеного шару шпаклівки. 



Склад наносять на поверхню щітками, шпателем або пістолетом- 

розпилювачем. В якості наповнювача використовують мелену крейду, 

зв'язуючим може бути емульсія ПВА. 

Декоративне масляно-піщане фарбування (під сукно, оксамит тощо) 

використовують при обробленні фойє, залів театрів та кінотеатрів, ресторанів 

тощо. Оброблення виконують таким чином: 

— спочатку поверхню оброблюють, як під поліпшене масляне 

фарбування; 

— присипку піщаного шару виконують зразу після нанесення фарби, 

що оброблена торцюванням ; нанесення виконують за допомогою 

піскоструйного апарату. Тиск повітря — 0,15...0,2 МПа. Насадку треба тримати 

на відстані 50...80 см від поверхні, що оброблюється, під невеликим кутом. 

Оздоблення набризком - найпростіший варіант обробки, виконання 

якого є навіть початківцям. Будь-яка обробка проводиться по висохлої фарби. 

Вручну набризк виконують за допомогою махової кисті. Її беруть у 

праву руку, змочують у фарбі, надлишки віджимають. У ліву руку беруть 

палицю, підносять її до поверхні на певну відстань і вдаряють по ній пензлем. 

При цьому фарба струшується з кисті і залишає на поверхні бризки. Розмір 

бризок, їх обриси залежать від того, наскільки близько від поверхні тримають 

палицю і як сильно вдаряють по ній пензлем. При пробному набризк (на 

шматку фанери, пофарбованої в колір стін) можна визначити потрібну відстань 

і розрахувати силу удару. 

Якщо, крім вищеназваних інструментів і пристосувань, для обробки 

застосувати сітки з перерізами різного розміру і форми, то ви зможете змінити 

малюнок набризку. Сітку зміцнюють у рамці, притискають до оброблюваної 

поверхні і проводять набризк так само, як описано вище. 

Оздоблення поверхні під декоративні породи деревини. 

 

Цінні породи деревини (дуб, горіх, ясен, карельська береза тощо) здавна 

застосовують як оздоблювальні матеріали в будівництві і меблевій 

промисловості. З них виготовляють, наприклад, тонку ножову фанеру, якою 

облицьовують поверхні виробів, виконаних з дешевої деревини (сосна, ялина). 



Проте деревина цінних порід дорога, тому в будівництві часто обмежуються 

малярними оздобленнями, що імітують на поверхні малюнок цінної породи. 

Для оздоблення поверхні під цінні породи деревини потрібні художній смак, 

навички і знання текстури (рисунка річних шарів) різних порід деревини.  

У процесі розвитку (росту) дерева клітини в ньому нашаровуються 

нерівномірно. У поперечному перерізі стовбура дерева добре помітні світлі і 

темні концентричні кола, які називають річними шарами. Річний шар (кільце) 

складається з двох частин: світлої, більш пористої частини, що утворилася 

навесні та в першій половині літа, і темної, щільної, що утворилася наприкінці 

літа.  

Якщо розрізати стовбур дерева вздовж посередині, то видно, що річні 

шари утворюють гарний рисунок. Найкрасивішу текстуру має тангентальний 

переріз, який проходить поза серединою стовбура. При такому перерізі в 

окремих місцях розрізуються сучки, що надає рисунку особливої краси. 

Малярне оздоблення під дуб, горіх або червоне дерево виконуютьна добре 

підготовленій поверхні олійними, або клейовими сумішами. У кожному 

окремому випадку поверхню підготовляють так само, як під високоякісне 

фарбування.  

Для оздоблення під деревину наносять два шари фарби: перший — грунт 

і другий — накривний (лесувальний).  

Фарбувальну суміш найкраще приготовляти з декоративно-художніх 

фарб. Якщо використовують густотерті фарби, то їх розводять сумішшю з 

натуральної оліфи і скипидару в пропорції 1:1 і добавляють 3—5 % сикативу. 

Для приготування суміші можна застосовувати також якісні сухі пігменти. 

Суміш з пігментів перетирають на фарботерці і проціджують.  

Розгляньмо спосіб оздоблення поверхні під дуб.  

Щоб полегшити підбирання кольорів, користуються зразком дуба. 

Спочатку на добре підготовлену поверхню наносять шар грунту. Колір 

фарбувальної суміші для грунту повинен бути світлішим, ніж найсвітліші 

місця зразка деревини. Грунтвиготовляють з розбіленої цинковим білилом 

золотистої вохри інколи з домішкою невеликої кількості умбри.  



Грунт наносять на поверхню ручниками двічі. Після нанесення кожного 

шару поверхню флейцюють. При цьому фарбова плівка згладжується й 

розрівнюється. Шар грунту сохне 1—2 дні, після чого наносять 

оздоблювальний (накривний) шар.  

Для накривного шару суміш виготовляють з натуральної сієни або 

суміші вохри золотистої з кількістю умбри більшою, ніж у грунті. Колір 

накривного шару має бути темнішим за грунт і відповідати найтемнішим 

місцям зразка деревини.  

Приготовлена фарбувальна суміш повинна мати лесувальну властивість, 

тобто давати на поверхні напівпрозору плівку і не давати потьоків на ній.  

Накривний шар також наносять ручником і відразу обробляють щіткою-

розхльосткою. Довга волосінь цієї щітки під час обробки продряпує зовнішній 

шар свіжої фарби до грунту, імітуючи волокна деревини. Після цього 

гумовими або металевими гребінцями наносять річні шари.  

Гребінець виготовляють з листової гуми завтовшки 5—6 мм. Він має 

вигляд прямокутної пластинки, по краях якої вирізані зубці. З кожного боку 

кількість зубців на 1 см різна. Це дає змогу під час оздоблення поверхні 

утворювати кольорові смуги різної ширини.  

Рисунок річних шарів починають виконувати зсередини, де завжди 

спостерігають найширші шари серцевини дерева. їх продряпують гумовим 

гребінцем з більшимизубцями. Фарбу, що накопичується на гребінці, 

періодично знімають ганчіркою. Навколо виконаного рисунка. Виконавши 

рисунок, різкі межі широких смуг серцевини обережно підправляють 

колонковою щіткою.  

Для створення на рисунку враження пористості поверхню в окремих 

місцях розсікають дрібним сталевим гребінцем, який переміщують під кутом 

10—15° до напряму кольорових смуг.  

Після повного висихання накривного шару поверхню ще раз покривають 

дуже тонким шаром лесувальної фарби, яка має бути темнішою, ніж накривний 

шар. Свіжий лесувальний шар фарби в окремих місцях знімають ганчіркою, а 

той, що залишився незнятим, розтушовують флейцем. При такій обробці 

оздоблена поверхня нагадуватиме натуральну деревину.  



Для кращого збереження поверхні від механічних пошкоджень її після 

висихання покривають за 1—2 рази безбарвним олійним лаком.  

При прискореному способі оздоблення під деревину користуються 

гумовим півваликом завдовжки 18—20 см. На робочій поверхні його 

вирізьблено рисунок різних шарів. Як і при оздобленні гребінцями, 

свіжонанесений накривний шар розсікають рівномірним рухом піввалика. 

Пересуваючи піввалик зверху вниз, треба весь час змінювати кут нахилу його 

ручки до поверхні. При цьому рельєфні виступи піввалика зніматимуть 

накривний фарбовий шар, створюючи на поверхні рисунок деревини. Потім 

поверхню оздоблюють так само, як і після обробки гребінцями.  

Оздоблення поверхні під декоративні породи каменю. 

 

Під час оздоблення поверхні під декоративний камінь використовують 

лесувальні властивості фарб. Найчастіше поверхню фарбують під мармур.  

На відшліфованій і відполірованій поверхні природного мармуру видно 

кольоровий рисунок. Він складається ; з жилок, смуг і плям, колір яких 

залежить від домішок різних солей і мінералів. Наприклад, домішки солей 

марганцю й заліза надають мармуру червонувато-коричневого кольору; 

органічні речовини і графіт — чорного або сірого; солі міді — блакитного 

кольору тощо. Кольорові прошарки в мармурі мають або різко виявлені межі 

(брекчієвий мармур), або, що частіше зустрічається, рівномірні переходи в 

тонах. Найважче піддаються імітації брекчієві мармури.  

Під час оздоблення під мармур шари фарби наносять двічі: спочатку 

грунт, а потім фарбувальною сумішшю іншого кольору виконують рисунок. 

Для повної імітації поверхню поділяють на окремі камені, кожний з яких 

фарбують окремо. Найкраще фарбувати олійними фарбами.  

Розгляньмо один із способів оздоблення поверхні під мармур, в якому 

кольорові прошарки забарвлені солями заліза.  

Поверхню під мармур підготовляють так само, як і під високоякісне 

олійне фарбування. На підготовлену поверхню наносять шар грунту. 

Фарбувальну суміш для нього приготовляють з цинкового білила, трохи 

забарвленого сієною або темною вохрою. Грунт наносять ручниками, розмір 



яких залежить від площі фарбованої поверхні, і відразу розрівнюють 

флейцями.  

По свіжому грунту фарбувальною сумішшю іншого кольору наносять 

рисунок мармуру фільончастими щітками. Суміш для рисунка приготовляють з 

білила, сієни, темної вохри або мумії і невеликої кількості сажі. Контури 

рисунка розтушовують сухим флейцем так, щоб на поверхні утворились 

кольорові плями без різко виявлених меж.  

Після висихання пофарбовану поверхню покривають безбарвним лаком. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Як виконується флейцювання. 

2. Що таке фактурне оздоблення? 

3. До якого виду робіт з опорядження поверхонь відносяться 

опорядження під кість, шовк, мармур ? 

4. Як обробляють поверхні під цінні породи деревини ? 

5. Які технічні прийоми застосовуються при проведенні оздоблення 

поверхні під декоративні породи каменю ? 

 

Відповіді на питання надіслати на пошту ashmarina@ukr.net 


