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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДОДИСПЕРСІЙНИХ ФАРБ

Розглянуто шляхи керування властивостями вододисперсійних фарб за рахунок: регулювання
співвідношення пігменту та наповнювача; визначення оптимального вмісту диспергаторів; ва-
ріювання реологічних характеристик пігментних паст на основі розроблених підходів до визна-
чення вологоємності пігментів. Одержані результати можуть бути основою для підвищення
якості вітчизняних екологічно чистих лакофарбових матеріалів.

Ways of the properties control have been shown by means of pigment-filler ratio changing; evaluation
of the optimal dispersant content; variation of rheology for the pigment pastes based on approaches of
water capacity of pigments. Obtained results can be used as a basis for quality improvement for the
domestic solvent-free paint materials.

Лакофарбова промисловість є одним з основних джерел забруднення до-
вкілля токсичними речовинами. Аналіз структури асортименту лакофарбових
матеріалів (ЛФМ) промислово розвинутих країн показує, що   найбільш ефек-
тивно задача виключення органічних розчинників зі складу ЛФМ, вирішуєть-
ся шляхом використання матеріалів, що розріджуються водою, серед яких
привертають увагу вододисперсійні ЛФМ на основі акрилових латексів [1].

Такі матеріали повинні вирішувати завдання не лише декоративної обро-
бки будинків та споруджень, але й захищати їх від вологи, сонячного світла,
механічних або хімічних пошкоджень. Систематичні дослідження щодо регу-
лювання властивостей вододисперсійних ЛФМ на даний час відсутні.

Вододисперсійні фарби (ВДФ), на відміну від органорозчинних ЛФМ, є
складною колоїдно-дисперсною системою, створення, зберігання та перероб-
ка якої обумовлена колоїдно-хімічними процесами на межі розподілу фаз
пігмент – вода, пігмент – плівкотвірне. Особливістю рецептур таких систем є
наявність цілого ряду додатків – поверхнево-активних речовин (ПАР), що
обумовлюють можливість створення стабільних фарб із заданими властиво-
стями. На даний час в літературі  майже відсутні дані щодо принципів ство-
рення рецептур будівельних ВДФ, підходів до регулювання їх властивостей, і
превалює інформація рекламного характеру [2].

Метою роботи є виявлення принципів та чинників, що обумовлюють
властивості наповнених ЛФМ на основі синтетичних латексів, а саме:

- оптимізація рецептури, щодо вмісту та складу пігментної складової;
- оптимізація рецептур фарб щодо вмісту та складу поверхнево активних

додатків.
У даній роботі об’єктом досліджень були модельні системи на основі ак-

рилової фасадної ВДФ, характеристика яких наведена в табл. 1.

Таблиця 1
Склад та властивості модельних систем

Назва компонентів

№ модельної системи та кількість
компонентів, % мас.

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Двооксид титану 50 45 40 25 20

Каолін - 5 - - -

Прокаль - - 10 - 5

Карбонат кальцію - - - 25 25

Латекс 30 30 30 30 30

Вода 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25

Домішки 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Вкривність, г/м2 49 49 49 98.5 99

В’язкість, с за ВЗ-246 40 90 48 42 45

Стабільність за ВЗ-246 через 20 діб 40 Драглі 48 42 45

Як можна бачити з даних табл. 1 до складу ВДФ входять пігмент ТiO2 та
наповнювачі. Оптимізація складу суміші пігментів та наповнювачів
пов’язана, по-перше, зі зменшенням витрат TiO2, по-друге, з регулюванням
реологічних властивостей ВДФ. Зменшення кількості пігменту у рецептурі
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можливо тільки за умови збереження заданих показників вкривності фарби.
Основним напрямком вирішення цієї проблеми є використання “актив-

них” наповнювачів, які, завдяки певній структурі часток та їх хімічної актив-
ності, взаємодіють з частками TiO2 у фарбі та запобігають їх  наближенню  та
злипанню. Це підвищує кількість часток TiO2, що приймають участь у світо-
розсіюванні (частки пігменту, що злиплися, заломлюють світло як одна част-
ка), і як наслідок – підвищується вкривність[3].

Ефективність “активних” наповнювачів (каолін, прокаль) оцінювали за
властивостями  ряду модельних систем, у складі яких змінювали співвідно-
шення ТіО2 / прокаль від 95/5 до 75/25 (%, мас.) та ТіО2 / каолін від 95/5 до
85/15 (%, мас.). До таблиці  внесені модельні системи, властивості яких від-
повідають максимальній активності наповнювача: для каоліна – модельна
система  №2; для прокаля – модельна система №3.

Як видно з представлених даних, більш ефективним є прокаль, у присут-
ності якого при заміні 20% ТіО2 не погіршується показник вкривності фарби.
Активність каоліну  значно менша. Максимальне можливість заміни ТіО2
складає 10%.

Ефективність дії прокалю як замінника частини ТіО2 проявляється і в
комбінації з інертним наповнювачем, про що свідчить порівняння властивос-
тей модельних систем № 4 і № 5.

Важливою умовою ефективності диспергування є реологічні властивості
пігментної суспензії, які теоретично повинні залежати від кількості води,
ПАР, згущувачів.

Оптимальна кількість води для диспергування пігментів та наповнювачів
визначається за водоємністю, яку визначають подібно до олієємності титру-
ванням водою або розчином ПАР. Експериментальні значення водоємності
наповнювачів наведені у табл. 2.

Таблиця 2
Водоємність наповнювачів

Наповнювачі
Водоємність, г/100г

Вода Вода + ПАР1 Вода + ПАР2 Вода + ПАР3

Прокаль 48.4 - - -
Каолін 56.1 - - -
Омуасаrb 5 30.8 22 20.9 24.2
Turkcarb 5 - 28 - -
Normcal 5 - 25 - -

Встановлено, що на значення водоємкості впливає наявність у воді іоно-
гених ПАР – диспергаторів, у присутності яких водоємність значно зменшу-
ється. Тому при розрахунках оптимальної кількості води для диспергування

слід визначати водоємність суміші рецептурної кількості пігментів та напов-
нювачів титруванням водним розчином рецептурної кількості ПАР.

Водоємність також залежить від торгової марки одного типу наповнюва-
ча. Наприклад, для мікронізованого карбонату кальцію різних торгових марок
(Omyacаrb, Turkcarb, Normcal) значення водоємності змінюється від 22 г/ 100г
– до 28 г/ 100г. Це говорить про можливу необхідність корегування рецептур
ВДФ, залежно від нової сировини.

Важливим є встановлення залежності водоємності для одного наповню-
вача від природи диспергатора, що теж обумовлює необхідність корегування
рецептури фарби з точки зору оптимізації вмісту диспергатора при необхід-
ності використання різних торговельних марок.

Особливістю наповнення вододиперсійних ЛФМ є проведення диспер-
гування пігментів та наповнювачів у водних розчинах ПАР – диспергаторів.
Одна з основних функція диспергаторів полягає у забезпеченні стабільності
дисперсійної системи за рахунок формування адсорбційно-сольватних шарів
на поверхні часток пігменту, як на стадії приготування пігментних суспензій,
так і на стадії приготування ВДФ.

Порівняльні дослідження ефективності диспергаторів ВYК (ПАР1),
OROTAN (ПАР2), METOLAT (ПАР3) проводили за визначенням їх оптима-
льної кількості у складі пігментної суспензії. За обраним методом встановле-
на оптимальна  кількість диспергатора, яка відповідає мінімальній в’язкості
пігментної суспензії. Мінімальна в’язкість у даному випадку відповідає здат-
ності диспергуючого агента перешкоджати утворенню зв’язків між частками
пігменту та тиксотропних наповнювачів.

Встановлено, що кількісно ефективність диспергаторів майже однакова.
Але різний вміст активної речовини у їх складі (табл. 3) буде обумовлювати
різний вміст диспергатора в рецептурі ЛФМ, а зважаючи на їх вартість – різні
витрати.

Таблиця 3
Властивості диспергаторів

Тип
диспергатора

Вміст
активної

речовини, %

Оптимальна
кількість

диспергатора, %

Оптимальна кількість
диспергатора*, %

Ціна,
грн./кг

ПАР1 42 1.1 0.018 38

ПАР2 45 1 0.015 17

ПАР3 35 1 0.02 15
* - у складі рецептури фарби

Таким чином, за результатами роботи встановлені деякі напрямки опти-
мізації складу ВДФ, що обумовлює підвищення ефективності диспергування,
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стабільності ВДФ, регулювання реологічних властивостей, чистоти кольору,
експлуатаційних властивостей.

Одержані результати можуть сприяти не тільки розширенню асортимен-
ту і галузі використання прогресивних екологічно чистих матеріалів, але й
відкривають шляхи їх здешевлення та підвищення якості.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК

Розроблена система якісних критеріїв для оцінки екфективності дій при екологічному контролі
забруднення земель виробничих майданчиків підприємств. Ці критерії перевірені на прикладі
державного контролю виробничого майданчика підприємства ВАТ "Тепловозоремонтний завод",
м. Полтава, для випадка пріоритетної забруднюючої речовини - свинця. Критерії охоплюють усі
ланки процедури контролю, від визначення еколого-правового статусу об'єкта до можливої шко-
ди від забруднення. Критерії призначені для використання в еколого-інспекторській діяльності,
при проведенні науково-технічних, екологічних, судових експертиз та арбітражних досліджен-
нях.

The system of quality criteria for assessing the efficiency of environmental inspection of polluted soils
within sites of  industrial enterprises (plants) is developed. These criteria were verified for the example
of state inspection on industrial site of JSC "Heat-engine locomotive repairing plant" in Poltava city, for
the case of lead contaminant one from heavy metal priority pollutants. These criteria describe and in-
clude all stages of inspection procedure, from determination of environmental law status for inspected
site to possible harm (damage) caused given pollution. Proposed criteria intend as for use in environ-
mental inspection activity, as for different kinds of expertise: scientific and engineering, environmental,
legislation expertise, and for arbitrage examinations.

1. Общая задача исследования и ее актуальность. Хозяйственное зна-
чение, государственные масштабы и природоохранная важность исследова-
ния проблемы экологического контроля загрязнения производственных пло-

щадок определяются следуюшими обстоятельствами. Земли промышленных
предприятий подвергаются наибольшему среди всех категорий использова-
ния земель техногенному воздействию и являются наиболее загрязненными.
Общая площадь земель промышленности и др. предприятий (без сельскохо-
зяйственных угодий) в Украине по данным 2002 г. составляет: 474.5 тыс. га
(0.79 % общего земельного фонда), предприятий, организаций транспорта и
связи (без сельскохозяйственных угодий) - 664.0 тыс. га (1.0 % общего зе-
мельного фонда). В 1995 г. площадь застроенных промышленными объекта-
ми земель была 410 тыс. га (0.7 % к общей площади). Эти площади сущест-
венно различаются для областей с различным промышленным развитием: в
Донецкой области земли промышленных предприятий, транспорта и связи
суммарно составляют 4.65% областного земельного фонда; в Харьковской
области земли промышленных и др. предприятий составляют 1.1 %, а земли
предприятий и организаций транспорта - 1.2 % областного земельного фонда
соответственно. Внутри данной категории земель наиболее интенсивным,
структурно и режимно сложным техногенным воздействиям подвергаются
производственные площадки промышленных предприятий (ППП). Несмотря
на незначительную долю таких земель в общем земельном фонде их роль как
возможных очагов и источников вторичного загрязнения весьма велика. Чув-
ствительным индикатором загрязнения производственных площадок служит
их локальное влияние на геологическую среду, отражаемое гидрохимическим
режимом подземных вод [1,2]. При этом степень влияния ППП характеризу-
ется ориентировочной среднегодовой интенсивностью инфильтрации в грун-
товые воды: наибольшей для энергетической и целлюлозной (5÷10)·10 -4, уме-
ренной для машиностроительной и станкостроительной промышленности
(1÷3)·10-4 м/сут [3]. В настоящее время государственный учет, в рамках госу-
дарственного земельного кадастра, земель производственных площадок
(ЗПП) как отдельной категории не осуществляется. Повидимому, этим объяс-
няется то, что контроль состояния и охрана ЗПП наименее среди других кате-
горий земель урегулированы экологическим и смежными законодательства-
ми, не имеют строгого научного обоснования, недостаточно обеспечены нор-
мативно-технической и методической документацией.

Государственный контроль в области охраны окружающей природной
среды (далее экологический контроль) осуществляется на основании ст. 20,
34-35 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды". Контроль
земель промышленных предприятий включается в годовые программы анали-
тического контроля грунтов отделов аналитического контроля Государствен-
ных управлений экологии и природных ресурсов в областях Украины. Одна-
ко, нередко возникают случаи методически и технологически ошибочного
выполнения такого контроля, неправильного целевого назначения и даль-
нейшего применения (использования) полученных результатов. В последнем
случае возникают споры между контролирующими органами и субъектами
хозяйственной деятельности, которые разрешаются в судах. Заинтересован-


