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ТЕМА :МАТЕРІАЛИ ТА СУМІШІ ДЛЯ ЛІПНИХ РОБІТ 

 

Для виконання ліпних робіт застосовують різні матеріали. З основних 

матеріалів слід мати на робочому місці гіпс і глину в такій кількості, яка 

потрібна на кілька днів роботи. 

СКУЛЬПТУРНА ГЛИНА 

Глини утворилися в результаті вивітрювання вивержених 

польовошпатних гірських порід (граніту, гнейсу і ін.). При цьому відбувався 

процес механічного руйнування і хімічної раз-розкладання цих матеріалів. 

При розкладанні польового шпат утворюється мінерал, так званий 

каолініт. Глина, що утворилася з польового шпату або інших порід, майже 

або повністю не містить оксидів заліза і називається каоліном. Така глина 

буває білою. Коли глина вивітрюється або розмивається водою, в неї може 

потрапити велика кількість різноманітних частинок, чому глина 

забруднюється і в залежності від потрапивших частинок може змінити колір 

в той чи інший колір. Тому розрізняють глини пофарбовані і забруднені 

всілякими речовинами і особливо піском. 

Глина,що використовується в ліпних або скульптурних роботах, 

повинна бути пластичною. Пластичність - це здатність мате¬ріала, в даному 

випадку глиняного тіста, змінювати форму під тиском без утворення тріщин і 

зберігати отриману форму після припинення на неї тиску. 

Глина під час сушіння або випалу зменшується в об'ємі. 

Зміна обсягу при усушці називається повітряною усадкою, а при 

випалюванні - вогняною усадкою. 

При повітряній усадці з капілярів глини випаровується вода, в зв'язку з 

чим вони натягуються і викликають стиск глини. Лінійна повітряна усадка 

становить 5 ... 12%. 

Всихання і розтріскування дуже небажані для скульптурних глин. По- 

перше, при всиханні глини модель стає набагато менше, ніж повинна бути за 



проектом. По-друге, при всиханні глини може призвести до шумів виконаної 

моделі. 

Основна вимога до глини, використовуваної в ліпних і скульптурних 

роботах, - її пластичність. Глини підрозділяються на худі, середні і жирні. 

Глина, в складі якої багато піску, є худою. У середній глині піску 

набагато менше і тому вона більш пластична ніж худа глина. Обидві ці глини 

непридатні для ліпних і скульптурних робіт. Жирна глина найкраща, так як в 

її складі дуже мало піску і тому вона пластична. Малопластичні глини можна 

перетворити в пластичні, або жирні, шляхом відмулювання. 

ПЛАСТИЛІН 

З пластиліну зазвичай ліплять дрібні моделі. У порівнянні з глиною 

головною перевагою пластиліну є те, що він не вимагає змочування водою, 

не висихає, не дає тріщин і не деформується. Модель з пластиліну 

зберігається тривалий час без зміни. При високій температурі він починає 

засалюватись і навіть оплавлятися. 

При наявності матеріалів пластилін можна приготувати самим, для 

чого взяти такі складові частини, г: віск бджолиний (натуральний) 55, 

свиняче сало (несолоне) 36, скипидар 100, картопляне борошно (крохмаль) 

125, суха фарба (наприклад, мумія) 35. 

Віск, сало, скипидар помістити в посуд і поставити її на слабкий 

вогонь. У розплавлену масу при перемішуванні додати фарбу, а потім 

картопляне борошно і все ретельно перемішати. Форму змастити маслом і 

вилити в неї підготовлену суміш. 

Або інший склад, г: натуральний віск 60, свиняче сало або рецинову 

олію 40, скипидар 100, суха фарба 30, картопляне борошно 125. Спосіб 

приготування той самий, що і вище. 

Пластилін - більш в'язкий матеріал, ніж глина. Властивості пластиліну 

багато в чому залежать від температури приміщення, в якому він 

зберігається. Тому пластилін треба тримати подалі від приладів опалення, 



влітку захищати від попадання сонячних променів. У холодному приміщенні 

іноді треба підігрівати металеві стеки і посуд, в якому зберігається матеріал. 

ПОВІТРЯНЕ ВАПНО 

Сировиною для отримання повітряного вапна є осадові гірські породи: 

вапняки, доломіт, крейда, в складі яких переважає карбонат кальцію. Шматки 

вапняку, доломіту і крейди нагрівають до 1000 ... 1200 ° С. При випалюванні, 

починаючи з 90 ° С, вуглекислий газ, що знаходиться в вапняку, 

розкладається і виділяє вуглекислоту - утворюється оксид кальцію або, як її 

частіше називають, вапно - кипілка. 

Після випалу виходить відносно легкий і пористий камінь, який при 

обливанні водою починає гаситися, парує і, розкладаючись, перетворюється в 

тісто, яке збільшується в об'ємі в 3 ... 4 рази. Отримане вапняне тісто 

розбавляють водою до прозоро-молочного виду. На цій воді зачиняють гіпс і 

відливають з нього ліпні вироби, які набагато менше коробляться в 

порівнянні з виробами з гіпсу, зачиненого на чистій воді. 

Замість вапна - кипілки в майстерні можна мати вапняне тісто, а щоб 

воно не висихало, його слід зберігати у міцній ємності із закритою кришкою 

під невеликим шаром води. 

ГІПС 

Гіпс або гіпсове в'язке отримують в результаті термічної обробки 

природного гіпсового каменю і подальшого подрібнення продукту випалу. 

Отриманий гіпсовий обпалений камінь перемелюють до вельми тонкого 

порошку. При просіюванні через сито з отворами розміром 0,2 мм залишок 

на ситі у відсотках від взятого кількості гіпсу повинен бути: при грубому 

помелі 23, при середньому 14, при тонкому 2. Залежно від помелу гіпс 

поділяється на групи: I - грубий помел, II - середній і III - тонкий. 

По термінах схоплювання гіпсові в'яжучі поділяються на: 

А-швидкого схоплювання (початок схоплювання не раніше 2 хв, 

кінець-не пізніше 15 хв з моменту змішування з водою); 



Б - нормально схоплюється (початок схоплювання не раніше 6 хв, 

кінець - не пізніше 30 хв); 

В - повільно схоплюється (початок схоплювання не раніше 20 хв, 

кінець схоплювання не нормується). 

Межа міцності гіпсу визначається 12 марками на стискування. 

Одиницею вимірювання межі міцності на стиснення є 1 МПа (10 кг / 

см2). Марки гіпсу наступні 
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Для виконання будівельних робіт, в тому числі ліпних, застосовують в 

основному гіпсове в'язке марок Г-2 - Г-7. Особливості гіпсового в'яжучого 

полягає в тому, що при висиханні міцність гіпсових виробів підвищується 

через 2 год після замішування в 1,5 ... 2 рази. 

ГІПС - єдина в будівельних роботах в’яжуча речовина, яка 

розширюється і нагрівається при твердінні, одночасно зазнаючи 

викривлення, зокрема в товстих і довгих деталях або виробах. 

У ліпних роботах розширення гіпсу є позитивною властивістю, так як 

при цьому він проникає в найдрібніші рельєфи форми при виготовленні 

виробів або в рельєфи моделі при знятті чорновий форми. 

Нагрівання гіпсу при литві гіпсових виробів з так званих клейових 

форм небажано, тому що форми від нагрівання починають злегка плавитися 

(розм'якшуватися), незважаючи на дублення 

Викривлення гіпсу також небажано, так як кускові або гіпсові форми 

часто жолобляться і шматки не прилягають щільно один до одного. Між 

виливками утворюються великі шви, які спотворюють вироби, і вимагають 

часу на зачистку і виправлення дефектів. Вироби великих розмірів також 



сильно коробляться і тому їх доводиться відливати дрібними частинами або 

порожнистими (в цьому випадку вони менше жолобляться). Крім того, для 

зменшення короблення гіпс готують на вапняній воді. 

Негативними властивостями гіпсу є його відмолоджування, а також 

іржавіння в ньому сталевої арматури. 

Гіпс слід готувати дуже швидко і тут же використовувати. Якщо 

початково твердіюче гіпсове тісто, яке в практиці називають розчином, 

перемішати з водою або довго перемішувати його під час приготування тіста, 

гіпс відмолоджується і перестає твердіти або схоплюватися. Застосовувати 

такий розчин в ліпних роботах забороняється. Висохлий гіпс легко 

розминається пальцями. Гіпсові вироби відрізняються низькою 

водостійкістю і у вологих умовах дуже швидко втрачають свою міцність. 

Тому зберігати гіпс необхідно в щільно зав'язаних пластмасових мішках, щоб 

в них не проникало повітря, особливо вологий. 

Сталева арматура, в якій готують гіпс, швидко іржавіє. Щоб уникнути 

цього негативного явища арматуру після її виготовлення або фарбують 

олійними фарбами, або оліфят, покривають будь-якими лаками, в тому числі 

і шелачними. Ті матеріали, які вимагають часу на висихання, повинні, бути 

заздалегідь застосовані, щоб підсилювати вироби висохлої від фарби або 

лаків арматурою. Були пропозиції покривати арматуру цементним розчином 

з наступним сушінням. Для цього в вузьке корито наливали сметаноподібний 

цементний розчин складу 1: 3 (1 ч. цементу і 3 ч. піску), поміщали туди 

арматуру і 2 .. .3 рази перевертали її, щоб вона вся покрилася тонким шаром 

розчину. Потім арматуру виймали і ставили на кілька діб на просушку. 

Як і всі в'яжучі матеріали (крім глини), гіпс не рекомендується 

зберігати тривалий час. Граничним вважається тримісячний термін його 

зберігання. Встановлено, що через 3 міс схоплювання і міцність гіпсу 

зменшуються в середньому на 25-50%. 

Поступив на будівництво гіпс необхідно перевірити в лабораторії, щоб 

отримати висновок про його якість. 



Гіпс низької якості застосовувати в ліпних роботах забороняється. 

Якщо неможливо визначити якість гіпсу в лабораторії, його слід перевірити 

найпростішим способом на схоплювання (твердіння), для цього взяти 

невелику кількість гіпсу і зачинити його водою до отримання 

сметаноподібної маси або тесту. Цю масу налити на скло, жерсть, пластмасу, 

але ні в якому разі не на цеглу, бетон або дерево, так як вони швидко 

вбирають воду. На отриманій гіпсової виноградному провести цвяхом 

борозенки і через кожну хвилину перевіряти їх стан. Спочатку борозенки 

запливуть відразу, потім, через 1 хв - повільніше, і коли їх запливання 

припиниться, настане кінець схоплювання. Або можна просто продавити 

пальцем лунки і стежити, запливають вони або залишаються такими ж 

продавленими. 

Через 2 год корж (краще маленьку цеглинку, відлиту в формочці) 

розламують і визначають міцність гіпсу. 

ЛІПНИНА НЕВЕЛИКОЇ ВАГИ 

1. Щоб приклеїти ліпний декор невеликої ваги (тонкі порізки, тонкий 

фриз, віньєтки), слід вирівняти їх зворотну поверхню. Для цього виріб 

кладуть на наждачний папір і в два-три прийоми знімають облой (задирки). 

2. На зворотну сторону вироби наносять клей ПВА (1-2 шари) і 

з'єднують склеювані поверхні. 

3. Вироби слід притримувати 2-3 хвилини, поки клей не загусне. 

ЛІПНИНА ВЕЛИКОЇ ВАГИ 

1. Вироби з гіпсу великої ваги (розетки, карнизи) слід кріпити на 

фіксуючу суміш і дюбель-цвяхи (шурупи) 

2. Наклеюють ліпнину до голого бетону, на штукатурці роблять насічку 

для поліпшення склеювання, а шпаклівку при необхідності зміщують. 

3. Суміш готують так: в клей ПВА додають воду (в пропорції 40 до 60) 

і додають гіпс марки Г-7 або Г-10 до стану густої сметани. 

4. При монтажі карнизів, розеток обов'язково змочують зворотну 

сторону виробів. 



 

вода). 

5. Поверхня, на яку приклеюють ліпнину, грунтують емульсією (ПВА + 

 
 

6. На зворотну сторону виробів викладають приготовану суміш і 

притискають до поверхні, що приклеюють. 

7. Важкі карнизи і розетки фіксують дюбель-цвяхами. 

8. Слід використовувати анодовані або оцинковані дюбель-цвяхи для 

запобігання появи іржі. Отвори від дюбель-цвяхів заповнюють гіпсом. 

КОЛОНИ 

Установка колони - найскладніша операція в роботі з ліпниною, тому 

необхідно точно дотримуватися технологію збирання. 

1. Колони збираються з двох половин навколо металевої труби, міцно 

закріпленої до підлоги і до стелі. 

2. Половинки колони з'єднують між собою малярським скотчем. 

3. Порожнина всередині колони заповнюється алебастром або гіпсом Г- 

7, а також уламками гіпсових виробів. 

4. Заливання слід проводити невеликими порціями (~ 20 см), в іншому 

випадку колона може тріснути. 

5. Шви колони затираються гіпсом після повного висихання суміші 

В основі краси і довговічності декору з ліпнини лежить не тільки якість 

виконання монтажних робіт, а й тип використовуваного клею. Сьогодні 

ринок пропонує широкий вибір різних складів, призначених для фіксації 

інтер'єрного декору з гіпсу. Щоб правильно вибрати клей для ліпнини, 

радимо ознайомитися з його видами і особливостями. 

монтажний клей 

Основним призначенням таких складів є фіксація гіпсового декору на 

поверхні стін або стелі. Випускаються вони в двох варіантах. 

Клей-шпаклівка. 

Суміш має акрилову основу і білий колір. Застосовується для 

приклеювання виробів з гіпсу, попередньо закріплених саморізами, а також 



для закладення стиків і з'єднань. Не утворює плівки, завдяки чому добре 

забарвлюється. 

Клей сильної фіксації. Цей склад створюється на основі силікону. 

Призначений для кріплення гіпсового декору без використання саморізів. 

Підходить для приклеювання невеликих фрагментів, швидко сохне. Місця 

з'єднання гіпсу добре фарбуються. 

стикувальний клей 

Такі клейові склади призначені для герметичного закладення з'єднань. 

Вони перетворюють гіпсовий декор в моноліт. Особливості структури 

дозволяють їм як би зварювати шви. Однак, щоб клей забезпечив надійне 

з'єднання, важливо щільно притискати деталі з гіпсу один до одного, а також 

рівномірно розподілити склад по всій поверхні стику. Випускається як в 

невеликих тюбиках, так і в балонах, призначених для монтажних пістолетів. 

універсальний клей 

На ринку сьогодні присутні і особливі клейові склади, які можна 

використовувати для монтажу основних елементів декору з гіпсу, а також 

закладення стиків і кріплення деталей між собою. Такий клей наноситься 

товстим шаром, завдяки чому зберігає еластичність. Білий колір робить його 

непомітним на тлі деталей з гіпсу. При необхідності оброблені складом місця 

легко забарвлюються в потрібний колір. 

При виборі клею для ліпнини також важливо враховувати матеріал 

поверхонь, вид подальшої обробки елементів, температурні, вологості та інші 

умови в приміщенні, в якому буде встановлено ліпний декор. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Що таке скульптурна глина, її походження 

2. Що таке гіпс. Позитивні і негативні властивості гіпсу. 

3.Особливості кріплення важких елементів 

4.Кріплення легких елементів 

Відповіді надавати письмово в кінці конспекту уроку. Надсилати на пошту 

ashmarina@ukr.net, або у вайбері за телефоном 063-120-31-20 

mailto:ashmarina@ukr.net

