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За проведеними нами дослідженнями встановлено технологічні режими та 
визначено можливості процесів екстракції воскоподібних компонентів (ВСК) з 
різновидів партій соняшникового лушпиння за стандартними показниками (табл. 
1), які обумовлюють його використання в якості компонентів лакофарбових 
матеріалів (ЛФМ) на основі алкідних смол, зокрема, пентафталевих.  

 

Таблиця 1. Властивості плівок покриття: 50% суспензія жовтих залізоокисних пігментів  
Вид пігменту  Твердість  Блиск, %  Покривність, г/м2 
Зразок 1  0,34 4 257 
Зразок 2  0,19 5 275 
Зразок 5 (заводський)  0,10 28 36 
Зразок 2 з ВСК*  0,30 4 226 
Зразок 5 (заводський) з ВСК*  0,13 10 77 

Примітка* – суспензії містили 4 % мас ВСК/до загальної маси пігментованого складу. 
Введення до складу ЛФМ отриманого ВСК дозволяє підвищити твердість 

плівок покриття на основі алкідних плівкоутворювачів. Наприклад, введення 
дослідного ВСК підвищує твердість плівок покриття на основі лаку ПФ-060, при 
цьому максимальна твердість (0,19) була досягнута при вмісті воску 2 мас.%, 
оптимальна концентрація ВСК (2 мас.%) суттєво не знижує блиск покриття. При 
використанні в лаках бджолиного і отриманого ВСК, блиск плівок на їх основі 
має подібні показники: ефективність ВСК у якості складних ефірів жирних 
кислот та одноатомних високомолекулярних спиртів зростає за механізмом 
підвищення здатності неорганічних пігментів до диспергування. 
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