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УРОК  17- 18 (18.02.2022) 21 гр., ЛІПЛЕННЯ 

ТЕМА : ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЛІПЛЕННЯ.  

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІПЛЕННЯ 

 

При виконанні ліпних робіт важливу роль грають використовувані 

інструменти і устаткування майстернею. 

Якщо займатися одним тільки ліпленням, то для цього потрібно 

мінімальне число інструментів і матеріалів. Якщо ж вести увесь процес 

ліпних робіт : ліплення, витягування тяги, необхідної для монтажу моделей, 

формування, відливання, розчищення і т. д., потрібні максимальний набір 

інструментів і добре обладнана майстерня. 

Для приготування розчинів, клеїв, мастил потрібно посуд різних 

розмірів. 

Для змочування виробів водою, нанесення мастил, лаків і т. д. 

знадобляться кисті, яких повинно бути декілька і різних розмірів. 

Ліплення моделей, відливання виробів, виготовлення форм 

виконують на верстаках або столах, для ліплення іноді використовують 

щити, підставки і т. д. 

1. ІНСТРУМЕНТИ 

При виконанні робіт майстри-ліпники найчастіше використовують 

наступний інструмент. 

Стеки (Рис. 16) застосовують при ліпленні виробів з пластичних 

матеріалів: глини, пластиліну, воску. Вони бувають повністю з дерева або 

мають металеві наконечники (петлі) з тонкого і жорсткого дроту або з добре 
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наточених смужок стали. Якщо можливо, то для наконечників краще всього 

використати метали, що не іржавіють. Стеками повністю з дерева 

обробляють деталі в таких місцях, де це неможливо зробити пальцями. 

Стеки з наконечниками застосовують для зрізування надлишків 

накладеного матеріалу. 

Стеки виготовляють з твердих порід деревини; буку, клена, берези, 

пальми, бузку. Останнім часом деякі майстри виконують стеки з пластмаси. 

Дуже зручно працювати із стеком, виконаним по руці працюючого. 

Наконечники приставляють до дерев'яних живців і закріплюють 

дротом. При цьому гострі кінці петель або дроту мають бути укладені так, 

щоб не поранити руки. 

Інструмент має бути завжди чистим. Після закінчення робочого дня 

його ретельно витирають від залишків прилиплого матеріалу. 

 

Лопатки (Рис. 17) використовують при приготуванні порцій 

гіпсового розчину для відливання, ремонті виробів, просвердленні лунок в 

кускових формах і кожухах, при утворенні замків і т. д. Лопатки роблять із 

сталі або іншого нержавіючого металу двосторонніми, гострозаточеними, з 

пір'ям по кінцях і ручкою посередині квадратної або шестигранної форми, 
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щоб краще її було тримати рукою. Односторонні лопатки насаджують на 

дерев’яну ручку. Довжина великих лопаток близько 30 см, довжина пера (ло-

патки) 8...9 см, ширина 4...5 см, товщина 2...3 мм, з кромками, зточеними 

на конус. За допомогою лопаток роблять оплеску тонким 1...3- міліметровим 

шаром гіпсового розчину м'яких моделей для зняття чорнових форм. 

Лопатками також наносять гіпсовий розчин на вироби при їх встановленні на 

місцеположення, а також підмазують шви між цими виробами. 

Довжина малих лопаток 15...18 см, довжина пера 3...4 см, ширина 

1...2см, товщина 1... 1,5 мм. Ці лопатки виготовляють повністю з металу. 

Долота (Рис. 18) використовують різної ширини, прямі або плоскі і 

напівкруглі з шириною пір'я 2. .30 мм. Прямі долота застосовують для 

вирівнювання виробів плоскої форми, прорізки борозенок, прямих ліній та 

ін. Напівкруглі і криві долота використовують при роботі з виробами з 

криволінійною поверхнею, а також при вирізуванні поглиблень. У міру 

затуплення долота гострять. 

Царапки (косарики) і тупилки (Рис. 19) різної форми і розміру з 

пір'ям і зубчиками прямої і косої форми призначені для зрізування 

затверділого гіпсу. Залишені царапками шорсткі сліди зачищають шкіркою 

або найчастіше складеною в тампон частою сіткою з тонкого дроту. Тупилку 

з вузькими, злегка закругленими кінцями застосовують для облаштування 

поглиблень, ніби гравіювання. 

Ножі (Рис. 20) малі, середні і великі застосовують для вирізування 

дерев'яних профільних дошок шаблонів. Для цього ножі повинні мати гострі 

вузькі кінці, якими можна вирізувати найменший круглий архітектурний 

облом. Ножами коле лучина для армування гіпсових виробів, розрізають або 

надрізають клейові форми, обрізують гіпсові шматки для форми, кожухів і т. 

д. Ножі швидко тупляться, гострити їх слід на двох брусках: велико- і 

дрібнозернистому. 
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Рис. 23. Вимірювальний інструмент 

а — циркуль; б — кронциркуль; в — косинці; г — ярунок; д — малка 
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Циклі (Рис. 21) — сталеві пластинки найчастіше прямокутної форми 

із зубчиками на одній або двох сторонах. Виготовляють їх з листової досить 

міцної сталі завдовжки 10-15 см, шириною до 7 см. Бувають циклі з 

криволінійним контуром. Зубчики сприяють якнайшвидшому зняттю 

гіпсового шару, але залишають на поверхні шорсткості у вигляді борозенок, 

які іноді доводиться зачищати. Шорсткості потрібні на поверхні штукатурки, 

на яку встановлюють ліпні вироби і на тильній стороні цих виробів. У міру 

затуплення зубчики гострять напилком. « 

Кисті (Рис. 22) бувають великі і дрібні, щетинні і колонкові (м'якші). 

Щетинні кисті використовують при змочуванні виробів водою, нанесенні 

мастила на форми під час відливання виробів з гіпсу. 
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Колонковими кистями покривають лаком глиняні або пластилінові 

моделі перед зняттям з них чорнових форм. Це роблять для того, щоб легше 

було видалити з форми глину або пластилін. 

Інструменти для обробки дерева : пила-ножівка, рубанок, 

шерхебель, сокира, долота, стамески — застосовують для стругання рейок, 

дошок, призначених для виготовлення шаблонів і т. д., а також для 

стругання тильної сторони виробів при їх викривленні, для стругання 

гіпсових плит, поверхні яких вимагають вирівнювання. З пив краще всього 

застосовувати дрібнозубки, оскільки вони чистіше роблять пропили. 

Дротяна пилка призначена для перепилювання гіпсових виробів. 

Вона є канатиком, круто звитим з тонкої сталевої тяганини, наприклад з 

балалайкової струни. При роботі пилку тримають в руках і виконують нею 

необхідну операцію або натягують на лучковий верстат, що використовується 

для столярних пив. Працює така пилка повільніше, ніж із зубами, але робить 

дуже чисте розпилювання. 

Щипці підрозділяються на кусачки, плоскогубці і круглогубці. 

Застосовують їх для перекушування дроту, призначеного для виготовлення 

петель, за які знімають шматки форми, для виготовлення дротяних кріплень 

— вусів, або, як їх називають в практиці, «шкап» 

Напилки — плоскі, тригранні, напівкруглі, круглі, квадратні, 

прямокутні і інші — застосовують при обробці металу, особливо при 

сточуванні металевого профілю шаблону. Для зручності в роботі напилки 

надівають на ручки або живці. 
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Вимірювальний інструмент (Рис. 23) : циркуль, кронциркуль, 

косинці і ярунок — застосовують при ліпленні моделей і перевірці розмірів 

виготовлених деталей, а також при монтажі ліпнини. 

Циркуль використовують будь-який, наприклад креслярський, але 

все таки краще застосовувати спеціальний із стопором, закріпленим гвинтом- 

баранчиком. Спеціальний циркуль зручний   при продряпуванні слідів 

(ліній) на гіпсових плитах, глині і т. д. Кронциркуль сталевий або 

комбінований з дерева і сталі застосовують при вимірі об'ємних моделей або 

деталей до них. Косинці бувають металеві і дерев'яні. При роботі бажано 

мати два косинці: простий і з упором. Призначення косинців відоме усім. 

Малка — тип косинця з рухливим пером, що закріплюється гвинтом— 

баранчиком, для розмітки кутів більш менш 90°. Ярунок — тип косинця для 

розмітки кутів в 45°. 

Скарпели і киянки (Рис.24) застосовують для расколотки 

(розбиття) чорної форми після відливання з неї моделі. Скарпели — це 

зубила різної довжини. Киянка — дерев'яний молоток круглої або квадратної 

форми, насаджений на ручку. Ширина киянки, т. т. її обушка, у декілька разів 

більше обушка звичайного молотка, і тому киянка безпечніша під час 

виконання робіт. 

Різні інструменти — це ножівки для розпилювання металу, 

ножиці для різання паперу і листової тонкої м'якої сталі або жерсті, 

спринцівка для збризкування глиняних моделей водою, зубила для рубки 

сталевої арматури і т. д. 

2. ІНВЕНТАР 

При ліпленні, витягуванні тяги, знятті чорнової форми з її 

розколюванням, знятті клейової або кускової форми, відливанні або 

відбитті виробів, зачистці і постановці виробів на місце використовують 

наступний набір інвентаря і пристосувань. 

Рейки (правила) (Рис. 25) виготовляють з дошок різної товщини. 

Дошки бажано застосовувати соснові, які, намокнувши і висохши, менше 
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коробляться. Дошки заздалегідь обстругують, проводять на них риски-лінії, 

по яких виконують розпилювання. Напилені рейки різної довжини і перерізу 

обстругують. Переріз рейок приймають в сантиметрах: 1x1,5; 2x2,5; 3x3,5; 

4x4,5 і т. д. Обов'язково виготовляють чотири рейки одного перерізу і 

розташовують їх так, щоб утворити борти потрібної висоти, всередину яких і 

наливають гіпсовий або цементний розчин. 

Рейки від намокання і висихання  коробляться. Щоб оберегти їх від 

цих небажаних явищ, беруть товсту стругану дошку і прикріплюють до неї 

цвяхами через кожні 50 см випрямлені рейки. Цвяхи забивають так, щоб 

залишити над ними частину цвяха, що виступає, разом з капелюшком. Це 

зручно для витягування цвяхів. 

Для меншого викривлення рейки, якщо вони виконані з сухої 

деревини, забарвлюють 1-2 рази оліфою або рідкою масляною фарбою. Після 

роботи рейки очищають від прилиплого розчину і кріплять до дошки. 

Дошки і щити завтовшки не менше 5 см (товсті менше коробляться) 

обстругують і на них виконують витягування різної прямолінійної тяги. 

Щити можна виготовити з товстих дошок і на них витягати криволінійну 

тягу. 

Плити (Рис. 26) виготовляють з гіпсу або мармуру з однією 

полірованою стороною. Плити потрібні для виконання з них всіляких 

моделей і ряду інших робіт. 

Окрім гіпсових або мармурових широко застосовують цементні 

плити (1 ч. цементу - I - 3...4 ч. піску). Такі плити повинні мати рівну, гладку 

робочу поверхню, для чого їх відливають на сталевих листах, лінолеумі, 

пластмасі, звичайному силікатному або органічному склі. 

Одну або дві плити потрібних розмірів роблять з отворами. Одне з 

них діаметром 3...5 см виконують в центрі плити. У цей отвір вставляють 

сталеву вісь (трубу), на яку надівають шаблон для витягування великих ваз, 

кругів, циліндрів, розеток і т. д. Вісь міцно закріплюють в плиті або у 

верстаку, вона не повинна вібрувати при витягуванні. Щоб виріб не 
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зрушувався зі свого місця під час витягування, навколо центральної осі 

влаштовують на різних відстанях від неї отвори діаметром не більше 1 см В 

них вставляють дерев'яні нагелі, щоб вони виступали на 1 см з поверхні 

плити, а з нижнього боку — на 5 см або більше, щоб за них можна було 

братися руками і витягувати перед зняттям витягнутого виробу. Плити для 

міцності можна армувати. 

 

Щити виготовляють з обструганих дошок різної товщини, що 

залежить від розмірів виконуваної моделі і її маси. Збирають щити на цвяхах. 
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Призначення щитів різне. В деяких випадках вони замінюють мармурові, 

бетонні або гіпсові плити для витягування на   них тяги. Частіше їх 

використовують як підставку для ліплення моделей з глини або пластиліну. 

При роботі щити встановлені на столі, верстаку, підставці, під час ліплення 

великих моделей іноді їх кріплять до стіни. Щоб щити менше коробилися, 

слід застосовувати дошки шириною не більше 10 см, ще краще використати 

рейки. Капелюшки цвяхів утоплюють в товщу деревини, а потім роблять 

острожку усіх кромок, що виступають. 

Верстаки (Рис. 27) роблять міцними, щоб на них можна було 

виготовляти великі важкі вироби. Середні розміри верстака: 

• довжина -2 м, 

• ширина -1 м, 

• висота -90 см  

Кришку верстака виконують з дошок завтовшки 5 см Під кришкою 

влаштовують два ящики зберігання інструменту, пристосувань, дрібного 

інвентаря і т. д. Встановлюють верстак строго горизонтально. 

На верстак кладуть мармурову плиту з отвором в центрі. За 

відсутністю мармурової плити використовують цементну. Часто кришку 

верстака покривають цементним розчином. Для цього з боків кришки 

прибивають дошки або рейки, щоб вони виступали над кришкою на 5 см, 

утворюючи як би ящик, в який наливають цементний розчин і ретельно 

вирівнюють поверхню. Після тверднення цементного розчину таку плиту 

обробляють абразивним інструментом (брусками), шпаклюють, шліфують і 

отримують дуже гладку плиту, на якій виготовляють ліпні вироби. На плиті 

роблять отвір для вставки металевого штиря — осі, необхідної для 

витягування великих круглих моделей (ваз, кругів, розеток і т. д.). 
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Підставки (Рис. 28) призначені для ліплення об'ємних виробів. 

Часто на них ставлять дерев'яні щити і ліплять плоскі вироби. Висота 

підставки 1,5... 2 м. Є підставки з висувними ніжками (4 шт.), які дозволяють 

регулювати висоту підставки. Товщина ніжки 5... 10 см Донизу ніжки 

розширені, що надає підставці велику стійкість. Виготовляють підставки з 

дерева. 

У підставці є дві кришки квадратної форми, виготовлені з дошок 

завтовшки 3...5 см, сполучених на шпонках. Нижня кришка із сторонами 

50. .90 см в середині має отвір діаметром 2...4 см і кріпиться вона нижче 

верхньої кришки на 30...50 см 

Верхня кришка із сторонами 60... 100 см має в центрі закріплений штир 

такого діаметру, для якого просвердлений отвір в нижній кришці. 

Верхня кришка (стіл) може обертатися. Для полегшення обертання основу 

під верхньою кришкою і нижню сторону кришки ретельно зачищають, 

шліфують і змащують тавотом. Останнім часом верхню кришку роблять на 

підшипниках, що забезпечують її легке обертання. 
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Посуд і ємності мають бути у кожного, хто займається ліпленням. 

Для зберігання глини застосовують ящики або поліетиленові мішки, 

де пом'ята глина може знаходитися тривалий час, не втрачаючи своїх якостей, 

т. е. не висихаючи. 

Відра, тази і т. д. рекомендується використати оцинковані або з 

алюмінію, оскільки вони мають довший термін служби. 

Гумові відра зручні для приготування гіпсового розчину, оскільки з 

них легко видаляється затверділий гіпс. 

Гіпсовки — гумові чашки, в яких готують невеликі порції гіпсового 

розчину. Чашки еластичні, і завдяки цьому дуже зручні для очищення від 

затверділого гіпсу. Досить стиснути їх, і гіпс негайно відділяється від стінок і 

легко висипається. Гіпсовки можна замінити гумовими м'ячами, розрізаними 

на дві половинки. 

Ковши (Рис. 29) металеві і дерев'яні застосовують замість гіпсовок 

для приготування невеликих порцій гіпсового розчину або гіпсових закладів. 

Недолік ковшів полягає в тому, що до їх стінок сильно пристає гіпсовий 

розчин, який насилу віддаляється навіть металевим інструментом (металевими 

лопатками). Щоб легше видалити затверділий гіпс, рекомендується рясно 

змочити його водою і через декілька хвилин приступити до видалення за 

допомогою інструменту. 

Різний посуд — це бочки, цебри, ящики, корита, поліетиленові мішки 

і т. д., використовувані при виконанні ліпних робіт. Якщо немає водопроводу, 

потрібно мати великі місткості для зберігання води. 

Питання для контролю: 

1. Назвіть інструменти для ліпних робіт та охарактеризуйте їх? 

2.Що таке ліпні роботи? 

3. Де застосовують ліпку? 

4. Що таке архітектурні ордери? 

5.Що таке архітектурні обломи? 

6.Назвіть та охарактеризуйте основні архітектурні деталі? 

Відповіді надсилаємо на пошту ashmarina@ukr.net 


