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ВСТУП 
 

 

Лабораторний практикум з курсу "Технологія опорядження деревних 

плит і пластиків" виконується студентами спеціальності "Хімічна технологія 

переробки деревини та рослинної сировини" у обсязі відповідно до робочої 

програми. 

Мета лабораторного практикуму – закріплення теоретичних положень 

курсу з основ плівкоутворення і методів опорядження, а також придбання 

навичок експериментального дослідження основних фізико-хімічних 

показників плівкоутворювачів, пігментів, розчинників, пластифікаторів, 

лакофарбових матеріалів і покриттів на їх основі з використанням стандартних 

методик, що використовуються на діючих виробництвах. 

 

Форма звітності і контроль знань студентів 

 

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен ознайомитися з її 

змістом, матеріалом теоретичного курсу, методикою виконання роботи і 

виконання розрахунків, а також з правилами техніки безпеки при виконанні 

конкретної роботи. 

Підготовленість студента до виконання лабораторної роботи визначає 

викладач за результатами співбесіди та оформлення лабораторного журналу і 

допускає (чи не допускає) його до виконання роботи. 

В ході роботи студент робить записи в лабораторному журналі за 

наступною схемою:  

  назва і мета роботи; 

  характеристика вихідних матеріалів і обладнання; 

  хід виконання роботи; 

– звіт про роботу, що включає результати дослідів, спостереження, 

розрахунки, графіки, таблиці; 

  аналіз результатів і висновки. 

Після виконання лабораторної роботи студент показує викладачу одержані 

продукти і результати, які оформляються в лабораторному журналі. Звіт про 

лабораторну роботу повинен бути написаний грамотно та акуратно і містити всі 

зазначені розділи. Після цього викладач проводить бесіду зі студентом і оцінює 

роботу двома оцінками – за теоретичні знання і за техніку її виконання. 

При роботі в лабораторії студент повинен твердо знати і виконувати всі 

правила з техніки безпеки, зберігати тишу, чистоту і точність у роботі. 

Викладач повинен допускати студентів до роботи тільки після 

проходження інструктажу і вивчення ними правил техніки безпеки, про що 

робиться запис у спеціальному журналі. Викладач, студент і обов'язково 

присутній на заняттях працівник навчально-допоміжного персоналу кафедри 

(лаборант, старший лаборант, інженер) обов'язково повинні знаходитися в 

лабораторії в халатах і при необхідності мати гумові рукавички. 
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Лабораторна робота №1 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОНЕНТІВ ЛАКОФАРБОВИХ 

МАТЕРІАЛІВ (ПЛІВКОУТВОРЮВАЧІВ, ПІГМЕНТІВ, НАПОВНЮВАЧІВ, 

РОЗЧИННИКІВ) 

 

Мета роботи: оволодіти стандартними методиками дослідження 

властивостей рідких лакофарбових плівкоутворювачів (оліф, олій, водних 

дисперсій, пігментів, наповнювачів та ін.). 

 

1.1. Визначення прозорості компонентів лакофарбових матеріалів 

 

Прилади, реактиви: мірний циліндр ємкістю 100 мл або 200 мл; 

бавовняна або соняшникова олія. 

 

Здійснення дослідження. Для визначення прозорості 100 мл олії (лаку або 

розчиннику) наливають в циліндр і залишають у стані спокою при кімнатній 

температурі протягом 2 годин. Відстояний матеріал розглядають у прямому та 

у відбитому світлі на білому фоні. Зразок вважається прозорим, якщо не має 

завислих частинок. Бавовняна олія вважається прозорою, якщо не має завислих 

частинок у верхній половині стовпа олії в циліндрі. 

 

1.2. Визначення колірного числа плівкоутворювачів (олії) 

 

Прилади, реактиви: йодометрична шкала.  

 

Здійснення дослідження. Метод визначення колірного числа за шкалою 

стандартних розчинів йоду базується на порівнянні інтенсивності забарвлення 

досліджуваного зразка олії з забарвленням розбавлених розчинів йоду. 

Колір світлих рослинних олій (крім бавовняної) характеризується колірним 

числом, яке визначається кількістю міліграмів вільного йоду, який вміщується в 

100 мл стандартного розчину йоду та який має при однаковій з олією товщині 

шару в 1 см таку ж саму інтенсивність забарвлення, як і олія.  

В пробірку діаметром 10 мм наливають відфільтровану олію та 

порівнюють інтенсивність кольору олії з кольором стандартних розчинів йоду. 

Колірне число матеріалу, що досліджується приймають рівним колірному 

числу еталонів, які мають однакове забарвлення з досліджуваним матеріалом. 

 

1.3. Визначення масової частки сухого залишку плівкоутворювачів 

 

Метод базується на підігріванні зразка ЛФМ при встановленій температурі 

та протягом встановленого терміну або до досягнення постійної маси і 

визначення масової частки летких і нелетких сполук за різницею результатів 

зважування до та після нагрівання. 
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Прилади, реактиви: шафа сушильна с терморегулятором, який забезпечує 

підтримання необхідної температури з похибкою не більше ±2°С; ваги 

лабораторні технічні з похибкою вимірювання не більше ±0,02 г; чашки з 

пласким дном з білої або чорної жерсті або алюмінію товщиною від 0,2 до 0,5 

мм, діаметром від 50 до 90 мм і висотою бортика від 5 до 10 мм, або скляні 

чашки Петрі діаметром 40 або 100 мм; ексикатор з осушувачем (наприклад, 

кальцій хлористий технічний прокалений ). 

 

Здійснення дослідження. Маса зразка, температура і час витримки при 

температурі визначається типом лако-фарбового матеріалу (ЛФМ), що 

досліджується (повинна бути вказана в нормативно-технічній документації на 

ЛФМ). Якщо вказівок немає, в чашки відбирають проби масою 1,80 – 2,20 г та 

їх нагрівають протягом 3 годин при температурі (105±2)°С до постійної маси. 

Розходження між двома останніми зважуваннями не повинно перевищувати 

0,01 г. 

Одночасно проводять не менш ніж два паралельних випробування. 

 

1.4. Визначення вмісту вологи і летких речовин в плівкоутворювачів на 

основі рослинних олій 

 

Прилади, реактиви: шафа сушильна с терморегулятором, яка забезпечує 

підтримання необхідної температури з похибкою не більше ±2°С; ваги 

лабораторні технічні з похибкою вимірювання не більше ±0,02 г.  

 

Здійснення дослідження. Чашки з пласким дном з білої або чорної жерсті 

або алюмінію товщиною від 0,2 до 0,5 мм, діаметром від 50 до 90 мм і висотою 

бортика від 5 до 10 мм, або скляні чашки Петрі діаметром 40 або 100 мм. 

Вміст вологи і летких речовин визначається методом висушування 

наважки 2 – 3 г олії при температурі 100 – 105°С до постійної маси. Вміст 

вологи і летких речовин (X) в % визначають за формулою: 

 

Х = (mв / m)·100,     (1.1) 

де:  mв – маса вологи і летких речовин в г, визначається як різниця маси 

стаканчика з олією до висушування m1 в г і маси стаканчика з олією після 

висушування m2 в г: 

mв = m1  m2,      (1.2) 

m – наважка олії до висушування, г. 

 

1.5. Визначення умовної в’язкості плівкоутворювачів 

 

Прилади: віскозиметр типу ВЗ-246 (рис1.1) з діаметром сопла 2, 4 і 6 мм і 

ємкістю не менше (100±1) см
3
; секундомір з похибкою не більше ±0,2 с. 
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Рис. 1.1.  Віскозиметр типу ВЗ-246 

 

Здійснення дослідження. За умовну в’язкість лакофарбових матеріалів, які 

здатні до самовільної текучості, приймають час безперервного витікання в 

секундах визначеного об’єму досліджуваного матеріалу через каліброване 

сопло віскозиметра типу ВЗ-246. 

Зразок досліджуваного матеріалу перед визначенням умовної в’язкості 

ретельно перемішують, запобігаючи при цьому утворенню пухирців повітря. 

Досліджуваний матеріал повинен бути однорідним. Для видалення сторонніх 

домішок зразок фільтрують через сито і безпосередньо перед вимірюванням 

ретельно перемішують. 

Перед використанням віскозиметр і особливо сопло ретельно очищають з 

використанням розчинника. Дослідження проводять при температурі повітря 

(20±2)
0
С. 

Віскозиметр поміщають в штатив і за допомогою рівнеміра установлюють 

в горизонтальному положенні. Під сопло віскозиметра ставлять стакан для 

збору ЛФМ, місткість якого не менша місткості віскозиметра. Отвір сопла 

закривають пальцем, досліджуваний матеріал наливають в віскозиметр з 

надлишком, щоб утворився випуклий меніск над верхнім краєм віскозиметра. 

Наповнюють віскозиметр повільно, щоб запобігти утворення в ЛФМ 

бульбашок повітря. Надлишок матеріалу видаляють за допомогою скляної 

пластинки шляхом переміщення її по верхньому краю віскозиметра в 

горизонтальному напрямку. 

Відкривають отвір сопла і одночасно з появою досліджуваного матеріалу із 

сопла  включають секундомір. В момент першого переривання струменя 

досліджуваного матеріалу секундомір зупиняють і визначають час витікання 

ЛФМ. 

За результат дослідження приймають середнє арифметичне трьох 

результатів досліджень. 

В таблиці 1.1 вказаний оптимальний час витікання ЛФМ з віскозиметра з 

соплами різного діаметра, а на рис.1.2 залежність переходу від умовної до 

кінематичної в’язкості. 
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Рис.1.2. Залежність часу витікання (с) від в’язкості (мм
2
/с) лакофарбового матеріалу в 

віскозиметрах з різним діаметром сопла 

 

Таблиця 1.1 

Оптимальний час витікання ЛФМ з віскозиметра з соплами різного 

діаметра 
 

Тип віскозиметра 
Діаметр сопла віскозиметра, 

мм 

Оптимальний діапазон часу 

витікання, с 

ВЗ-246 

2 Від 70 до 300 

4 Від 20 до 200 

6 Від 20 до 200 

 

1.6. Визначення кислотного числа рослинних олій та оліф на їх основі  

 

Прилади, реактиви і матеріали: ваги лабораторні; колби конічні 

об’ємом 250 мл; бюретки місткістю 5, 25, 50 см
3
; папір фільтрувальний, 

лабораторний; 0,1н водний або спиртовий розчин КОН або NaОН; суміш 

розчинників (спирто-ефірна або спирто-хлороформна); 1%-вий спиртовий 

прозчин фенофталеїну.  

 

Здійснення дослідження. Кислотне число – це кількість міліграмів 

гідроксиду калію (КОН) необхідного для нейтралізації вільних жирних кислот, 

які знаходяться в 1 г олії. Кислотне число рафінованих олій складає ~ 0,4, а в 

технічних більше 6,0. 

Визначення кислотного числа базується на титруванні проби олії 0,1 н 

водним розчином гідроксиду лужного металу в присутності індикатора (1%-

ний розчин фенолфталеїну). В якості розчинника використовується спирто-

ефірна суміш. 

Готують її з двох частин діетилового ефіру і однієї частини ізопропанолу 

(або 96%-вого етилового спирту) з додаванням 5 крапель розчину 

фенолфталеїну на 50 мл суміші. Суміш з 1-5 грамовою наважкою олії 
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нейтралізують 0,1 н водним розчином КОН до появи світло-рожевого 

забарвлення, яке не зникає протягом 30 с. За результатами титрування 

визначають кислотне число (КЧ) в мг КОН/г за формулою: 

  

КЧ = (5,611· V · k) / m,     (1.3) 

 

де 5,611 – коефіцієнт, який відповідає масі КОН в 1 мл 0,1н розчину КОН (якщо 

для титрування використовують NаОН, то він перемножується на 1,4);  

k – поправка до титру 0,1 н розчину КОН; 

V – об'єм 0,1 н розчину КОН, який пішов на титрування, мл; 

m – маса олії, г. 

 

1.7. Визначення насипної густини пігментів і наповнювачів 

 

Прилади, обладнання і матеріали: ваги лабораторні технічні з похибкою 

вимірювання не більше ±0,02 г; мірний циліндр об’ємом 250 см
3
. 

 

Здійснення випробування. Мірний циліндр зважують з точністю до 

другого десяткового знака і ставлять під воронку. На сито поміщають 50 – 150 г 

досліджуваного матеріалу і просіюють його в мірний циліндр за допомогою 

щіточки до моменту утворення над циліндром конуса. Надлишок 

досліджуваного матеріалу над конусом зрізають ребром лінійки по рівню краю 

мірного циліндра і зважують. Насипну густину (X) в г/см
3
 визначають за 

формулою: 

V

m
X  ,       (1.4) 

де m – маса в г досліджуваного пігменту або наповнювача, визначається як 

різниця маси мірного циліндра з досліджуваним матеріалом m1 в г і маси 

пустого циліндра m2 в г: 

 m = m1–m2,      (1.5) 

V – об'єм циліндра, см
3
. 

 

1.8. Визначення масової частки вологи в наповнювачах і пігментах 

 

Масова частка вологи в наповнювачах та пігментах визначається шляхом 

висушування 5 – 6 г досліджуваного матеріалу при 105 – 110°С до постійної 

ваги за стандартною методикою. Вміст вологи (X) в % визначають за 

формулою: 

Х = (mв / m)·100,     (1.6) 

де mв – маса вологи в г, визначається як різниця маси стаканчика з 

наповнювачем (пігментом) до висушування m1 в г і маси стаканчика з 

наповнювачем (пігментом) після висушування m2 в г: 

mв = m1  m2;      (1.7) 

m – наважка наповнювача (пігмента) до висушування, г. 
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1.9. Визначення маслоємкості пігментів  

 

Прилади і матеріали: ваги лабораторні загального призначення 2-го класу 

точності; бюретка місткістю 5 см
3
 з ціною поділки 0,02 см

3
 або місткістю 10 см

3
 

з ціною поділки 0,05 см
3
; тиглі 5 або чашки 2 або 3 за ГОСТ 9147; паличка 

скляна з оплавленим кінцем довжиною 100-150мм, діаметром 8-12 мм; олія 

льняна рафінована відбілена. 

 

Здійснення випробування. Метод визначення маслоємкості за допомогою 

палички. Наважку досліджуваного матеріалу масою 5 г зважують і поміщають у 

фарфорову чашку, куди з піпетки додають  4-5 крапель льняної олії. Після 

кожного додавання матеріал перемішують скляною паличкою. Додавання олії 

триває поки не почнуть утворюватися окремі грудочки. З цього моменту олію 

додають краплями ретельно перемішуючи паличкою. Олію додають до 

моменту одержання однорідної пасти, яка повинна бути без тріщин, не крихкою 

і не розшаровуватися.  

Маслоємкість (Х) в см
3
/100 г матеріалу визначається за формулою: 

 

100
m

V
X .      (1.8) 

Маслоємкість (Х1) в г/100 г матеріалу визначається за формулою: 

 

100
0,93





m

V
X ,      (1.9)  

де  V – об'єм олії, витраченої на змочування пігменту, см
3
;  

 m – маса наважки пігменту, г; 

 0,93 – густина лляної олії, г/см
3
. 

За результат приймають середнє арифметичне трьох паралельних 

визначень, розходження між якими не повинне перевищувати ±5% від 

середнього результату. 

Результати досліджень округлюють до цілого числа. 

 

1.10. Визначення показника леткості органічних розчинників за 

ксилолом 

 

Леткість розчинника визначають в спеціальній дерев’яній шафі, яка має 

два отвори: один – в верхній, а другий – в боковій стінці (рис.1.3).  

В передній і задній стінках розташовані два оглядових скла. В верхньому 

отворі шафи закріплюють піпетку, яка має невеликий гумовий шар зі скляною 

намистинкою, а в боковому отворі – вільно обертається затискач для 

закріплення беззольного фільтра. Беззольний фільтр з затискачем 

встановлюють в горизонтальному положенні: на фільтр з піпетки спускають 

краплю ксилолу і включають секундомір. Потім фільтр встановлюють 

поворотом затискача у вертикальне положення і за допомогою секундоміра 

фіксують момент зникнення плями ксилолу на фільтрі, спостерігаючи скрізь 
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оглядовее скло (дослідження виконують обов'язково у витяжній шафі). Леткість 

визначають при температурі (20±2)°С і вологості повітря (65+5)%. 

 

 
 

Рис.1.3. Прилад для визначення леткості органічних розчинників: 

1 – піпетка; 2 – оглядове скло; 3 – отвір для затискача 

 

Піпетку промивають і наповнюють розчинником, який досліджується. Час 

випаровування його визначають таким же чином, як і для ксилолу. 

Леткість розчинника за ксилолом (Л) визначають за формулою: 

 

Л = t1/ t2,,       (1.10) 

 

де t1 – тривалість випаровування досліджуваного розчинника, с;  

t2 – тривалість випаровування ксилолу, с. 

 

1.11. Визначення густини і коефіцієнта рефракції розчинників 

Густина розчинника визначається за стандартною методикою денсиметром 

або ареометром; коефіцієнт рефракції за допомогою рефрактометра також за 

стандартною методикою. 

 

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1 

1. Визначити показники заданих викладачем наповнювачів і пігментів. 

2. Дослідити властивості розчинників. 

3. Зробити висновки щодо відповідності одержаних характеристик 

вимогам стандартів та іншої науково-технічної документації. 
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Лабораторна робота №2 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ РІДКИХ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

І ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

 

2.1. Приготування рідкого лакофарбового матеріалу (суспензії 

наповнювачів і пігментів в плівкоутворювачі) 

 

Прилади, реактиви: млин лабораторний бісерний з частотою обертів 

валу мішалки (3000±250) хв
-1

; скляний бісер діаметром(1,7±0,3) мм, стійкий до 

абразивного зносу не менш 93%; паличка скляна; ваги лабораторні за ГОСТ 

24104-88 3-го класу точності з найбільшою межею зважування 1000 г; уайт-

спірит (нефрас-С4-155/200) за ГОСТ 3134-78; лак ПФ-060 (ПФ-064) в’язкістю 

60-80с по віскозиметру ВЗ-246 за ГОСТ 9070-75 з діаметром сопла 4 мм, 

розбавлений до масової частки летких сполук 30%. 

 

Здійснення досліджень. В стакан бісерного млина поміщають 80 см
3 

скляного бісеру та 65г рідкого плівкоутворювача (алкідний лак, оліфа або 

розчин нафтополімерної смоли). 

Необхідна кількість скляного бісеру та рідкого плівкоутворювача може 

коректуватись викладачем в залежності від мети досліджень. 

Обертаючи стакан, змочують бісер рідким плівкоутворювачем, потім 

додають необхідну кількість попередньо зважених сухих компонентів 

лакофарбового матеріалу (наповнювачів і пігментів). Отриману композицію в 

стакані ретельно перемішують скляною паличкою, потім поміщають стакан під 

мішалку бісерного млина і закріплюють у тримач. Стакан закривають кришкою 

і включають бісерний млин. В залежності від типу пігменту диспергування 

виконують протягом 20-30 хвилин. 

Після закінчення процесу диспергування отриману суспензію переливають 

у герметичну ємкість, а бісер та оснастку бісерного млина ретельно 

промивають уайт-спіритом. 

 

Визначення ступеня перетирання лакофарбового матеріалу 

 

Визначення ступеню перетирання лакофарбового матеріалу виконують 

приладом «Клин» (гриндометром). 

 

Прилади, реактиви:  прилад для визначення ступеня перетирання 

лакофарбового матеріалу “Клин” (рис. 2.1). 

Прилад «Клин» (гриндометр) складається з вимірювальної плити с 

клиноподібним пазом, паралельним  подовжній осі, та скребка.  
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Рис. 2.1. Прилад для визначення ступеня перетирання ЛФМ 

 

Здійснення дослідження. Ступінь перетирання грунтівок, емалей і фарб 

визначають за межею частинок та агломератів, які можна побачити на поверхні 

шару, який досліджується. Ступінь перетирання густотертих і водоемульсійних 

фарб, а також шпаклівок визначають за межею початку штрихів. 

Вимірювальну плиту приладу «Клин» (гриндометра) встановлюють на 

горизонтальну поверхню. Матеріал, що досліджується ретельно перемішують а 

потім містять за верхню межу приладу у кількості, якої достатньо для 

заповнення всього пазу, при цьому запобігають попаданню в ЛФМ бульбашок 

повітря. 

Потім встановлюють скребок перпендикулярно до вимірювальної 

поверхні за межею паза в який поміщений ЛФМ. З невеликим натиском 

скребок переміщують під кутом 90° до вимірювальної поверхні з рівномірною 

швидкістю за час не більше 3 с від максимального значення шкали за нуль, при 

цьому паз повинен бути повністю заповнений шаром ЛФМ, а вимірювальна 

поверхня повинна бути чистою. 

Поверхню шару ЛФМ зразу роздивляються на світлі у напрямку 

перпендикулярному довжині пазу, під кутом зору 20-30°, і за час не більше  6 

визначають положення межі видимих частинок і агломератів або початку 

штрихів. Визначають показники шкали приладу, яка відповідає цій межі. 

Затрата часу на одне визначення (з моменту поміщення досліджуваного 

матеріалу за верхню межу шкали приладу до кінця огляду) не повинна 

перевищувати 10 с. Межу видимих частинок та агломератів визначають за 

положенням верхнього краю смуги шириною 2-3 мм, на якій можна побачити 

від 5 до 10 частинок і агломератів. Окремі частинки і агломерати, що 

розташовані поза межею основної кількості частинок, не враховуються (спосіб 

А). Графічне зображення оцінювання результатів показано на рис.2.2. 
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Результат 58 мкм                             Результат 60 мкм 

       Спосіб А                                                    Спосіб Б 

 

Рис.2.2. Графічне зображення оцінювання результатів 

 

Межу початку штрихів, що розташовані в напрямку від більшої поділки 

шкали до 0, визначають за місцем появи третього безперервного, який доходить 

по глибині до металу, якщо немає інших вказівок в нормативно-технічній 

документації на досліджуваний матеріал (спосіб Б). Окремий безперервний 

штрих, який починається на відстані більше 15 мм від інших штрихів, до 

розгляду не приймають.  

               
Ступінь перетирання:             60 мкм                       55 мкм 

 

Рис.2.3. Приклади визначення положення межі значної кількості 

окремих частинок і агрегатів пігментів і наповнювачів 
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2.2 Візуальний метод визначення покривності ЛФМ із застосуванням 

чорно-білої шахової дошки 

 

Прилади і матеріали: скляні пластинки розміром 90х120 мм; товщиною 

1.2-1.8 мм; щіточка; аплікатор або інше обладнання для нанесення 

лакофарбового матеріалу товщиною не більше 20 мкм, дошка шахова (рис.2.4) 

    
 

Рис.2.4. Дошка шахова 

 

Здійснення досліджень.Сутність методу заключається в нанесенні шарів 

ЛФМ на скляну пластинку до припинення просвічування чорних і білих 

квадратів шахової дошки, яка підкладається під скляну пластинку. Метод 

призначений для визначення покривності емалей, фарб, в висушених і 

невисушених покриттях, а також пігментів в невисушених покриттях. 

Для визначення покривності ЛФМ розводять до робочої в’язкості.  

У випадку визначення покривності пігментів, їх розтирають з натуральною 

лляною оліфою, потім пігментну пасту розводять оліфою до отримання 

матеріалу здатного до застосування. 

На попередньо зважену (з похибкою 0,0002 г) скляну пластинку наносять 

один або 2 шари ЛФМ. Потім пластину підкладають під шахову дошку і при 

відбитому світлі спостерігають, чи просвітлюється межа між чорними та 

білими квадратами. Якщо просвітлюється, то наносять додаткові шари ЛФМ, 

доки ця межа не зникне. 

Після повного покриття офарблену пластинку зважують. Перед 

зважуванням необхідно зняти надлишки ЛФМ зі зворотної сторони платини та 

ребер. 

Обробка результатів досліджень. 

Покривність висушеної плівки (D) в г/м
2
 розраховують за формулою: 
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S

mm
D 01

610)( 
 ,     (2.1) 

 

де m0 – маса неофарбленої скляної пластинки, г; 

m1 – маса пластинки з висушеною плівкою, г; 

S – площа скляної пластинки, мм
2
. 

 

Покривність невисушеної, лакофарбової плівки (Dн), в г/м
2
 розраховують 

за формулою: 

 

S

mm
D 01

H

610)'( 
 ,     (2.2) 

 

де m’1 – маса пластинки з невисушеним ЛФМ, г. 

 

Покривнісь висушеної плівки в перерахунку на на ЛФМ (Dм), в г/м
2
 

розраховують за формулою: 

 

X

D
DM

100
 ,      (2.3) 

 

де Х – вміст нелетких сполук в ЛФМ, %. 

 

Покривнісь пігменту (Dп), в г/м
2
 розраховують за формулою: 

 

)(

10)( 6

01

ns

ï

mmS

mmm
D




 ,    (2.4)  

 

де mn – маса пігменту в фарбі, г; 

ms – маса оліфи, витраченої на виготовлення фарби з пігменту. 

 

У всіх випадках за результат досліджень приймають середнє арифметичне 

трьох паралельних визначень, припустимі розходження між якими не повинна 

перевищувати 5%. 

 

2.3. Визначення норм витрат лакофарбового матеріалу 

 

Завданням даної роботи є розрахувати питомі норми лакофарбових 

матеріалів та перевірити отримані дані експериментально. 

При розрахунковому методі питому норму витрат ЛФМ, зокрема 

максимально допустиму кількість матеріалу для нанесення покриття визначеної 

товщини на 1 м
2
 поверхні, визначають виходячи з основних фізико-хімічних 

показників ЛФМ і покриттів на їх основі, а також з урахуванням способу 

нанесення покриття за формулою 
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)(

100

k1p

hρ
yN




 ,       (2.5) 

 

де: ρ – густина сухої плівки покриття, г/см
3
; 

h – товщина покриття, мкм; 

р – сухий залишок лакофарбового матеріалу, %; 

k – коефіцієнт втрат. 

 

При визначенні питомої норми витрати ЛФМ експериментальним шляхом, 

фіксують розхід ЛФМ на стандартних зразках, попередньо очищених, 

обезжирених та висушених при температурі 110-120˚С, потім охолоджених в 

ексикаторі та зважених. Для отримання точніших даних використовують 

максимальну кількість зразків (не менше 6). 

Товщину ЛФМ визначають після повного висихання покриття. При цьому 

товщину покриття заміряють в 5 різних точках (по діагоналі) пластини. 

Після закінчення вимірювань розраховують норми витрат ЛФМ за 

формулою 

 

S

Q
yN




1.0
,     (2.6) 

 

де Q – витрати лакофарбового матеріалу, кг; 

S – площа зразків, м
2
; 

р – сухий залишок лакофарбового матеріалу, %; 

k – коефіцієнт втрат. 

 

2.4. Визначення товщини плівки покриття ваговим методом  

 

Визначення товщини плівки покриття ваговим методом виконується у 

відповідності до ГОСТу 8784-75 

 

Цей метод застосовують у тому випадку, коли неможливо заміряти 

товщину плівки покриття іншими методами. При цьому враховують тільки 

корисно використаний лакофарбовий матеріал, необхідний для отримання на 

поверхні покриття необхідної товщини. 

Скляну пластинку з покриттям зважують з похибкою не більше 0,0001 г. 

Потім на пластинці ретельно відмічають квадрат розміром 50х50 мм, охайно 

механічним способом видаляють з середини квадрату плівку покриття і 

пластинку знову зважують. 

Товщину покриття (Н) в міліметрах розраховують за формулою: 

 






S

mm
H

3
21 10)(

,    (2.7) 
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де m1 – маса пластини з лакофарбовим покриттям, г; 

m2 – маса пластини з частково видаленим лакофарбовим покриттям з 

квадрату розміром 50х50 мм, г; 

S – площа видаленого покриття, мм
2 
(у даному випадку 2500 мм

2
); 

ρ –густина плівки покриття, г/см
3
. 

 

2.5. Визначення товщини плівки покриття із використанням 

мікрометру 

 

В залежності від типу матеріалу, на який наноситься лакофарбове 

покриття, використовують різні інструментальні способи визначення його 

товщини. 

Для визначення товщини лакофарбового покриття на склі або на пластині з 

немагнітного матеріалу, а також товщини вільної лакофарбової плівки 

використовують індикатор, гвинтовий або важільний мікрометр 

загальнопромислового використання або прилад для вимірювання товщини 

лакофарбової плівки. 

Для визначення товщини шару лакофарбового покриття на феромагнітних 

матеріалах використовують вимірювач товщини плівки типу ВТП-1, на 

немагнітних матеріалах – ТПН-1У. В деяких випадках для контролю 

лакофарбового покриття необхідно заміряти товщину рідкого шару 

лакофарбового покриття. Для цього використовують вимірювач товщини 

сирого шару ВТСП-1. 

Найбільш доступним та простим є визначення товщини лакофарбового 

покриття за допомогою мікрометра. 

Товщину плівки визначають за різницею товщини пластини з покриттям і 

товщини пластини без покриття. Визначення товщини покриття здійснюється в 

такій послідовності. 

Перед нанесенням лакофарбового покриття в декількох місцях заміряють 

товщину пластини. Для цього паперовий трафарет з вирізаними в місцях 

вимірювання круглими отворами накладають на пластинку і виконують 

вимірювання. Після цього на пластинку наносять лакофарбовий матеріал і 

сушать його у відповідності до технічних умовам. Потім виконують 

вимірювання товщини пластинки з лакофарбовим покриттям за трафаретом. 

Різниця між другим і першим вимірюванням і є товщиною лакофарбового 

покриття. Товщину покриття визначають як середнє арифметичне 5- 6  

вимірювань. 

 

 
 

Рис.2.5. Вимірювання товщини покриття методом “косого зрізу” 
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З більшою точністю виміряти товщину покриття можна методом "косого 

зрізу". Суть методу полягає в наступному. Роблять зріз деталі як вказано на 

рисунку 2.5. 

Визначивши ширину зрізу b, або його горизонтальної проекції а і знаючи 

величину кута β, неважко визначити товщину покриття h за формулою: 

 

 tgasinbh  .     (2.8) 

  

Методика вимірювання товщини лакофарбового покриття 

 

Лак, емаль або фарбу наносять на попередньо підготовані зразки скла 

розміром 150 х 200 мм (3-5 шт.) з розрахунку 100 г/м
2
; 150 г/м

2
; 200г/м

2
. 

Пластинки скла з нанесеним лакофарбовим матеріалом поміщають у 

термошафу при температурі 60-80°С на 1-2 години. Після сушки (твердіння) 

покриття за допомогою мікрометра вимірюють товщину пластини з покриттям 

не менше ніж у чотирьох точках. 

Товщина покриття Ь(п) у даному випадку буде дорівнювати:  

 

0ï h-hh  ,       (2.9) 

де h – середнє арифметичне чотирьох вимірювань товщини пластини з 

лакофарбовим покриттям у різних точках, мкм: 

 

4

4321 hhhh
h


 ,      (2.10) 

 

де h0 – товщина скляної пластини без покриття, мкм. 

 

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2 

 

1. Приготувати зразки рідких ЛФМ. 

2. Дослідити властивості приготовлених зразків ЛФМ і порівняти їх з 

характеристиками промислових зразків, вказаними в їх сертифікатах 

якості. 
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Лабораторна робота №3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК ПОКРИТТІВ  

ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

3.1. Визначення блиску лакофарбового покриття  

  
Визначення блиску лакофарбового покриття здійснюється у відповідності 

до ГОСТу 16143-81. 

Здатність лакофарбових покриттів до блиску, до правильного відбиття 

пучка паралельних променів світла, пов’язана з оптичними властивостями 

(коефіцієнта поглинання та переломлення світла) а також структурою поверхні 

покриття. На блиск покриття впливає структура (ступінь гладкості) його 

поверхні. 

Якщо покриття має шорстку поверхню, то промені світла відбиваються від 

неї в невпорядкованому напрямку і поверхня здається матовою. 

При мінімальній (нульовій) шороховатості поверхні промені світла  

відбиваються від неї в одному напрямку і поверхня покриття має значний 

блиск. 

Таким чином, визначення блиску покриття зводиться до визначення 

співвідношення кількості направленого (дзеркального) і розсіяного при відбитті 

від поверхні світла. На цьому принципі розроблена низка фотоелектричних 

приладів для оцінювання блиску поверхні. 

У відповідності до ГОСТ 16143-81 для визначення ступеня блиску 

покриттів застосовують рефлектоскоп Р-4 та фотоелектричний блискомір ФБ-2. 

Дія приладів базується на оцінюванні якості поверхні блискучого 

лакофарбового покриття за чіткостю зображення на ньому контурів тіла, яке 

світиться. 

 

3.2. Визначення твердості лакофарбового покриття 

 

Твердість декоративного покриття - це властивість, яка характеризує його 

механічну міцність. Під твердістю мають на увазі опір тіла проникненню в 

нього іншого, більш твердого тіла. 

Для визначення твердості декоративних покриттів використовують методи, 

які базуються на вимірюванні глибини удавлення кульки, тривалості затухання 

коливань маятника та ін. Метод визначення твердості шляхом нанесення 

подряпин за допомогою набору олівців з графітовими стержнями різної 

твердості і різними ріжучими наконечниками (інденторами) базується на 

визначенні сили тиску на олівець або наконечник, необхідної для руйнування 

плівки. За міру твердості приймають навантаження, при якому вперше 

з'являється подряпина на досліджуваній плівці. 

Метод втискання базується на визначенні величини заглиблення в плівці, 

яке утворює кулька або конус під дією певного статичного навантаження. 
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Найбільше розповсюдження в технології декоративних покриттів знайшов 

метод визначення твердості за тривалістю затухання коливань маятника. 

Маятнику, який встановлений за допомогою кулькових опор на досліджувану 

поверхню, надають коливального руху. Під дією своєї маси він утворює в 

покритті заглиблення, величина якого залежить від твердості покриття. Втрати 

енергії маятника пропорційні величині заглиблення, яке в свою чергу залежить 

від твердості. 

 

Прилади і матеріали: маятниковий прилад М-3 для визначення твердості 

при температурі (20±2)˚С (рис. 3.2); скло для фотографічних пластин розміром 

9х12х1,2 мм; секундомір; розчинник – ефір етиловий або ацетон. 

Для визначення твердості маятниковим методом використовують 

маятниковий прилад з автоматичним відліком показань МА-3.    

    
 

Рис. 3.1. Маятниковий прилад М-3 для визначення твердості:  

1 – пусковий механізм; 2 – основа приладу; 3 – шкала;  установочні гвинти;  

5 – вантаж; 6 – маятник; 7 – штатив; 8 – з´єднувальна планка; 9 – рамка; 10 – 

предметний столик; 11 – стальні кульки; 12 – важіль  

 

Прилад зберігають у футлярі, який призначений для захисту маятника в 

процесі використання від коливань повітря (коливання повітря можуть внести 

суттєву помилку в показники приладу). Футляр має скляні стінки, бокові 

дверцята і ніжки, висота яких регулюється для виставлення приладу по рівню.  

Маятниковий прилад має дві кулькові опори для встановлення на 

досліджувану поверхню рухомих важелів, положення яких на маятнику 

визначає період його коливань. Предметний столик має відкидну кришку. Коли 

вона відкривається спеціальні підхвати підіймають маятник, відриваючи його 

опори від предметного столика. Після розміщення досліджуваного зразка і 
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закривання кришки опори маятника спускаються на зразок, а стрілка маятника 

встановлюється на нульову поділку шкали. 

 

Методика виконання роботи. Маятниковий прилад встановлюють на 

столі, на який не діють ніякі поштовхи і вібрації, перевіряють його положення 

за рівнем. При цьому одночасно перевіряється нульове положення маятника. 

Перед початком випробувань перевіряють роботу маятника, тобто визначають 

число його коливань на склі при зміні амплітуди коливань від 5° до 2°. 

Для цього кулькові опори маятника протирають вологим тампоном, 

змоченим в органічному розчиннику, а потім сухою марлею. Використовуване 

для перевірки фотонегативне скло розміром 90x120 і товщиною 2-3 мм, 

попередньо знежирене спиртом і висушене, поміщають на предметний столик 

маятникового приладу. Кришку коробки обережно закривають, при цьому 

кулькові опори маятника опускають на скло, а стрілка маятника виставляється 

на нульову поділку шкали. 

Поворотом пускової кнопки маятник відводиться вліво до упору, де він 

утримується фіксатором на поділці шкали 5°. Потім маятник приводиться в дію 

і починає відлік коливань. 

Після визначення "скляного числа" (зазвичай складає ~ 400 коливань) 

фотонегативне скло замінюють скляною пластиною з лакофарбовим 

декоративним покриттям і аналогічно визначають число коливань маятника. 

Твердість (Н) характеризується співвідношенням часу затухання коливань 

маятника, кулькові опори якого опираються на лакофарбове покриття до часу 

затухання коливань того ж маятника, коли кулькові опори опираються на чисте 

скло. Оскільки твердість скла вища твердості всіх відомих лакофарбових 

матеріалів, показник твердості (Н) завжди менше одиниці. Він визначається за 

формулою: 

c

ï

t

t
H 

,      (3.1) 

де tп – час затухання коливань маятника на покритті, с; 

tc – час затухання коливань маятника на чистому склі, с. 

 

За результат досліджень приймають середнє арифметичне двох визначень, 

розходження між якими не повинне перевищувати 3%. 

Точність методу при визначенні твердості на приладі одного типу при 

однаковій температурі складає ±0,02 умовної одиниці. 

 

3.3. Визначення міцності плівок покриттів на вигин (гнучкість або 

еластичність) 

 

Плівка лакофарбового матеріалу повинна бути еластичною, тому що під 

дією атмосферних умов деревина і деревні матеріали набухають і всихають, а 

плівка при цьому може розтріскуватися або відшаровуватися. Випробовування 

міцності плівок на вигин виконують за стандартною методикою. Для 
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випробовування застосовують прилад ШГ (рис. 3.3) або  ШГ-1 (рис.3.4), який 

називають шкалою гнучкості.  

 

 

 
Рис. 3.2. Прилад ШГ: 

1-12 – стержні; 13 – панель; 14 – струбцина 
 

 

 

 
 

Рис. 3.3. Прилад ШГ-1 

 

Метод випробовування базується на визначенні мінімального діаметра 

стержня шкали гнучкості, на якому вигинання металевої пластини з нанесеним 

лакофарбовим матеріалом не призводить до руйнування лакофарбового 

покриття. Міцність на вигин визначається в міліметрах. Стержні мають такі 

розміри: 

  діаметр стержня 2–20 мм; 

  діаметр стержня 2–15 мм; 

  діаметр стержня З–10 мм; 

 перетин стержня 4мм, довжина 5х10мм з радіусом заокруглення 2,5 мм; 

 перетин стержня 5мм, довжина Зх10 мм з радіусом заокруглення 1,5мм; 

 перетин стержня 6мм, довжина 1х10мм з радіусом заокруглення 0,5 мм. 

Для здійснення випробовувань на попередньо очищені і знежирені 

пластини із жерсті або алюмінію товщиною 0,2-0,3 мм розміром 20х(100-

150)мм наносять лакофарбове покриття. Пластинку з висушеним покриттям 

повільно протягом 2-3 с перегинають, щільно притискаючи до стержня 

лакофарбовою плівкою вверх. Випробовування виконують на всіх стержнях, 
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починаючи зі стержня діаметром 20 мм, спостерігаючи за покриттями в лупу з 

чотириразовим збільшенням і слідкуючи за моментом появи тріщин і 

відшаровування плівки. Вигинають пластинки на стержнях послідовно від 

великого до малого, кожен раз у новому місці до моменту появи змін на 

випробуваному покритті. 

 
3.4. Визначення адгезійної міцності лакофарбових покриттів 

  
Визначення адгезійної міцності лакофарбових покриттів проводиться у 

відповідності до ГОСТу 15140-78  
Адгезія – це міцність зчеплення лакофарбового покриття з поверхнею 

опорядженого виробу (підложкою). Адгезія залежить від цілої низки факторів: 

властивостей лакофарбових матеріалів, сили когезії (внутрішнє зчеплення) 

покриття і деревини, товщини покриття та ін. 

 

Метод решітчастих надрізів 
 

Метод полягає в оцінюванні ступеня прилипання лакофарбової плівки до 

підложки за кількістю сегментів, які відпали від підложки при нарізанні 

лакофарбової плівки. 

На поверхню покриття, нанесеного на металеву підложку, по лінійці лезом 

роблять не менше п'яти паралельних надрізів на відстані 1мм один від одного 

(для покриття товщиною більше 60мкм надрізи роблять на відстані 2мм один 

від одного). Таку ж кількість аналогічних надрізів роблять перпендикулярно 

першим. Надрізи на покритті утворюють сегменти у вигляді гратів з квадратів 

однакового розміру. Після нанесення квадратів очищають плівку від її 

шматочків, які відшарувалися. 

Адгезію оцінюють за станом надрізів на покритті і виражають у балах (за 

чотирибальною системою) у відповідності з наступною шкалою, наведеною в 

табл 3.1. 

За результати дослідження приймають значення адгезії в балах, яке 

відповідає більш співпадаючих значень, визначених на всіх досліджених 

участках поверхні двох зразків; при цьому розходження між значеннями не 

повинно перевищувати 1 бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lkmweb.ru/index.php/2009-08-04-15-33-51/17--15140-78-
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Таблиця 3.1 

Шкала оцінювання надрізів у вигляді решітки 
 

Бал 
Опис поверхні лакофарбового покриття після 

нанесенния надрізів у вигляді решітки 
Зовнішній вигляд покриття 

1 Краї надрізу гладенькі, шматочків відшарованих 

покриттів не спостерігається 

 
2 Незначне відшаровування покриття у вигляді точок 

вздовж ліній надрізу або в місцях їх перетину. 

Порушення спостерігаються не більше, ніж на 5% 

поверхні решітки  

3 Відшаровування покриттів вздовж ліній надрізу 

або смужок (не менше ніж на 5% і не більше ніж  

35% поверхні решітки)  
4 Повне або часткове відшаровування покриття 

смугами або квадратами вздовж ліній надрізу 

(більше 35% поверхні з кожного сегмента) 

  

 

Метод паралельних надрізів 

 

Метод полягає в оцінюванні ступеня прилипання лакофарбової плівки до 

підложки за кількістю відшарованих смужок плівки, які відшарувалися від 

підложки під час відривання їх за допомогою липкої стрічки. Методика 

використовується в обов'язковому порядку для покриттів, які були оцінені в 1 

бал та при випробовуванні адгезійної міцності за методом ґратчастих надрізів. 

На поверхні лакофарбового покриття по лінійці лезом роблять не менше 

п'яти паралельних надрізів на відстані 1 мм один від одного. Перпендикулярно 

зробленим надрізам на покриття накладають смужку поліетиленової липкої 

стрічки розміром 100x10 мм, залишаючи один кінець смужки не приклеєним. 

Швидким рухом руки під прямим кутом відривають смужку від покриття. 

Адгезійну міцність покриття визначають за станом надрізів після 

відривання липкої поліетиленової смужки і виражають у балах за наступною 

шкалою, наведеною в табл.3.2 

За результат приймають середнє значення бала, отриманого при 

паралельному випробуванні не менше 2 паралельних зразків на трьох ділянках 

поверхні кожного зразка. 
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Таблиця 3.2 

Шкала оцінювання паралельних надрізів 
 

Бал 
Опис поверхні лакофарбового покриття після 

нанесення надрізів і зняття липкою стрічкою 
Зовнішній вигляд покриття 

11 Краї надрізів гладенькі  
 

21 Незначне відшаровування покриттів по 

ширині смужки і вздовж надрізу (не більше 

0,5 мм) 
 

31 Відшаровування покриття цілими смугами  

 

 

3.5. Визначення міцності лакофарбових покриттів при ударі 

 

Метод базується на миттєвій деформації зразка (металевої пластини з 

лакофарбовим покриттям) під час вільного падіння на нього вантажу і полягає у 

визначенні максимальної висоти падіння кульки, при якій покриття не 

пошкоджується. 

 

Прилади, обладнання і матеріали: прилад типу У-1, У-2 для визначення 

міцності покриттів при ударі; пластинки з листової холоднокатаної сталі марки 

за ГОСТ 9045-80; товщиною 0,8-1,0 мм, розміром 90х120 мм або 70х150 мм; 

лупа 4-и разового збільшення. 

 

Здійснення дослідження. Для здійснення досліджень беруть зразки 

розміром 100x100x0,1 мм з нанесеним і витриманим не менше 72 годин при 

кімнатній температурі лакофарбовим покриттям. Для випробування 

використовують спеціальний пристрій, який являє собою вертикальну трубу з 

отворами для скидання кульки діаметром 40 мм і масою 263 г на поверхню 

досліджуваного зразка закріпленого в затискну рамку, зображену на рис. 3.5. 

 Під час здійснення випробовувань зразок розміщують у затискний 

пристрій і закріплюють. Направляючу трубу нерухомо закріплюють у 

вертикальному положенні і розміщують над досліджуваним зразком так, щоб 

вільно падаюча сталева кулька в результаті падіння потрапляла на передбачене 

для удару місце. 

Сталева кулька при першому випробовуванні повинна падати на поверхню 

зразка з висоти 250 мм. Якщо під час першого випробовування на покритті не 

з'явилася тріщина або відшаровування покриття, то випробування 

продовжують поступово збільшуючи висоту падіння кульки: 250, 375, 500, 750, 

1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм. Для кожної висоти падіння здійснюють три 

випробування. 

Збільшення висоти падіння припиняють, якщо покриття пошкоджується 

під час одного з трьох випробовувань. Відстань точок падіння від центру 

поверхні досліджуваного зразка повинне складати не більше 50 мм, а відстань 

між точками падіння і краєм зразка – не менше 20мм. 
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Рис. 3.4. Прилад типу У-1, У-2 для визначення міцності покриттів при ударі 

 

Показником ударної міцності являється максимальна висота (мм), при 

падінні кульки з якої не відбувається пошкодження покриття в трьох 

випробуваннях на кожному з досліджуваних зразків. 

Оцінювання результатів випробовувань виконують за п'ятибальною 

системою: 

1 бал – покриття не має видимих пошкоджень; 

2 бали – поверхня покриття не має тріщин, але слід від удару видно у 

відбитому світлі; 

3 бали – спостерігається незначне розтріскування поверхні (одна або дві 

тріщини); 

4 бали – поверхня має більше двох тріщин, які не виходять за межі сліду 

від удару, і (або) відшаровування покриття; 

5 балів – поверхня має тріщини, які виходять за межі сліду від удару, і (або) 

відшаровування покриття. 

 

3.6. Визначення вологовбирання (водопоглинання) 

 

Метод базується на здатності лакофарбової плівки поглинати воду. 

Вологовбирання визначається кількістю води, яку поглинає плівка при заданій 

температурі, і виражається в процентах або в масі ввібраної води, віднесеної до 

одиниці маси плівки. 

На попередньо зважені на аналітичних терезах пластини наносять 

лакофарбове покриття і висушують. Пластини з висушеним лакофарбовим 

покриттям також зважують на аналітичних терезах. Потім пластини за 

допомогою мідного гачка, протягненого через отвір у пластині, підвішують на 

скляну паличку і повністю занурюють у стакан з дистильованою водою. 

Температура води повинна коливатися від 18°С до 22°С. Після витримування 
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пластин у воді протягом 24 годин їх просушують з двох сторін фільтрувальним 

папером, поміщають у, завчасно зважений на аналітичних терезах, бюкс з 

притертою пробкою і зважують. Потім пластини з покриттям знову поміщають 

у стакан з водою і повторюють операції зважування кожні 24 години до 

досягнення постійної маси. Загальна тривалість витримування зразків у воді не 

повинна перевищувати 120 годин. 

Водопоглинання у відсотках визначають за формулою 

 

01

12 100)(

mm

mm
W




 ,      (3.2) 

де m0 – маса чистої пластинки, г; 

m1 – маса пластинки з покриттям до досліджень, г; 

m2 – маса з покриттям після досліджень, г. 

За результат досліджень приймають середнє арифметичне трьох 

паралельних визначень, розходження між якими не повинні перевищувати 10 

відносно середнього результату розрахованого водопоглинення. Результат 

записують з точністю до першого десятинного знаку. 

 

3.7. Визначення водостійкості лакофарбових покриттів 

 

Метод полягає в зануренні лакофарбового покриття в воду і 

витримування в ній протягом заданого часу з наступним визначенням змін 

декоративних і антикорозійних властивостей. 

Пластини з листової сталі розміром 100х70х1 мм обробляють шкіркою, 

знежирюють і наносять на обидва боки лакофарбове покриття в 2 шари. Після 

того як покриття висохло, краї пластини зашпаровують липкою стрічкою. 

Готують до випробовувань 4 зразки, один з яких слугує еталоном. Кожну 

пластину з покриттям занурюють на 2/3 довжини в окремий стакан з 

дистильованою водою і витримують у воді 240 годин. Огляд зразків виконують 

через 24, 72, 120 і 240 годин. Перед оглядом лакофарбове покриття 

просушують фільтрувальним папером і витримують при кімнатній температурі 

1-2 години. Потім візуальним оглядом оцінюють стан поверхні покриття, 

порівнюючи його з еталоном, який не занурювали в воду. 

Для визначення корозії металу під плівкою після випробовування зразків 

протягом 240 годин плівку відділяють від металевої пластини в двох місцях 

(площа кожної ділянки – не менше 1 см
2
) і відмічають стан металу. 

 

3.8. Визначення солестійкості  лакофарбових покриттів 

 

 Метод полягає в дії на покриття протягом заданого часу 3%-ного розчину 

хлориду натрію (повареної солі) шляхом занурення зразків у розчин. Методика 

визначення солестійкості аналогічна до методики визначення водостійкості. 

 

 



 30 

3.9. Визначення кислотостійкості (крапельний метод) лакофарбових 

покриттів 

 

Метод полягає в дії на покриття розчинів кислот різної концентрації 

шляхом занурення в них досліджуваного зразка або в тривалій (або 

короткочасній) дії на окремі ділянки покриття. 

Пластину кладуть на горизонтальну поверхню столу лакофарбовим 

покриттям вверх і наносять на нього 10 крапель 25%-ного розчину сірчаної 

кислоти таким чином, щоб центри крапель знаходилися один від одного і від 

країв пластини на відстані не менше 20 мм. Кислота повинна знаходитися на 

поверхні покриття протягом 1 години. Після цього пластину з покриттям 

промивають у проточній воді і висушують фільтрувальним папером. При огляді 

за допомогою лупи з чотириразовим збільшенням фіксують зовнішній вигляд 

покриття – наявність і розмір бульбашок, розчинення лакофарбової плівки, 

корозію під плівкою після зняття її з підложки. 

 

3.10. Визначення теплостійкості плівки покриття 

 

Сутність методу зводиться до витримування плівки покриття при заданій 

температурі протягом встановленого часу. Зміна зовнішнього вигляду 

оцінюють візуально. 

Прилади і матеріали: шафа сушильна або термостат; марля; гиря вагою 

200 г; дощечка площею 1 см
2
, товщиною 0,5-1 мм; секундомір. 

 

Здійснення дослідження. Зразки з плівкою покриття, нанесені і висушені 

згідно з вимогами технічної документації поміщають у шафу, попередньо 

нагріту до (60±2)˚С. На пластинку накладають марлеву смужку, на яку ставлять 

дощечку. На дощечку ставлять гирю 200 г. 

Після витримівання зразків протягом необхідного часу (зазвичай 30 

хвилин) не повинно спостерігатися прилипання марлі до плівки покриття. 

Допускається незначний відбиток марлі. 

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3 

 

1. Визначити основні експлуатаційні характеристики лакофарбових покриттів 

(блиск, адгезійну міцність, міцність на вигині та при ударі). 

2. Визначити теплостійкість, вологопоглинання і водостійкість покриттів. 

3. Здійснити оцінювання якості лакофарбових покриттів щодо їх хімічної 

стійкості. 
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