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ГЛИНА 

Глини за складом і властивостями різні. Для ліпних робіт використовують 

так звані мулові глини. Вони мають синюватий колір, в них дуже мало піску і 

інших домішок. 

Глина видобувається в кар'єрах і доставляється до місця призначення у 

вигляді грудок різної форми і розміру. Така глина непридатна для роботи і 

вимагає підготовки: вона повинна бути однорідною, м'якою, майже не 

прилипати до рук при ліпленні і не мати в своєму складі домішок. Для цього 

доставлену комкову глину подрібнюють на більш дрібні шматочки, 

укладають в ящики, бочки, цебри шарами по 10 ... 15 см або менше, 

заливають водою кожен покладений шар і залишають на 1 добу для 

намокання. За цей час глина зволожується, розбухає і збільшується в об'ємі. 

Далі приступають до її м’яття. Якщо є глином’ялки, то глину пропускають 

через них, а якщо глином’ялки немає, то обробляють вручну. Потім глину 

вкладають шарами по 5 ... 6 см на міцному верстаті і розминають (б'ють) 

металевим прутом до тих пір, поки вона не стане зовсім м'якою, однорідної, 

без грудок і великих вкраплень. Замість прута можна використовувати 

звичайну трамбування. 

Щоб глина менше висихала, була більш пластичної і зручної в роботі, в неї 

рекомендується додати рослинне масло - до 20% маси глини. Можна 

використовувати і такі висихають масла, як бавовняне, касторове і ін. 

У перервах в роботі модель слід накрити мокрою тканиною або 

поліетиленовою плівкою, але так, щоб між глиною і плівкою не циркулювало 

повітря і не висушувало глину. Якщо з глини випаровується вода, вона стає 

жорсткою. 

Найбільш придатна для ліплення жирна глина, так як довго зберігає 

пластичність і не пристає до рук. Малопластичну глину з великим вмістом 

піску називають худою. Жирні глини в природі зустрічаються рідко. Тому 

для ліплення використовують худі, але попередньо їх очищають від піску 

відмулюванням. 



Відмучування виконують так. У посуд укладають шарами глину і кожен шар 

заливають водою. Укладати глину слід не більше ніж на 1/3висоти посуду. 

Через добу або більше глина пом’якшується, її додатково розбавляють водою 

до густоти молока і ретельно перемішують. Отриманий розчин переливають 

в інший посуд через часту сітку і залишають на добу або більше для 

відстоювання. Спочатку з глиняного молока осідають на дно найбільші 

частки і піщинки, а потім - все дрібніше і дрібніше. Зайву воду зливають і 

знімають глину шаром такої товщини, щоб в ній не відчувалися піщинки 

(пробують розтиранням глини між пальцями). Глиняне тісто викладають на 

тканину, лист пластмаси, пластмасову плівку і т. Д. Для випаровування з неї 

води і витримують до отримання глини, придатної для роботи. 

Глина буває різного кольору, наприклад жовтого або червонуватого. На 

такий глині погано проглядаються тіні, тому її фарбують в зелений колір, 

додаючи ультрамарин (синьку). Можна застосовувати сині або зелені сухі 

будівельні фарби. Глину слід зберігати в щільно зав'язаних пластмасових 

мішках. 

ГІПСОВИЙ РОЗЧИН 

Розчин зазвичай складається з в'яжучого і заповнювача. Гіпс рідко 

застосовують з заповнювачем. В основному це чисте гіпсове тісто різної 

густоти. У практиці це тісто називають гіпсовим розчином або просто гіпсом. 

Гіпсовий розчин готують різної густоти. Для приготування рідкого гіпсового 

розчину на 1 кг гіпсу беруть 0,7 л води, для приготування розчину середньої 

або нормальної густоти 1,5 кг гіпсу на 1 л води, густого розчину - 2 кг гіпсу 

на 1 л води. 

Готують гіпсовий розчин так. Спочатку в посуд наливають необхідну 

кількість води, а потім насипають тонким струмком при ретельному 

перемішуванні потрібну кількість гіпсу. При такому приготуванні виходить 

абсолютно однорідний розчин, що дуже важливо в ліпних роботах. 

Якщо ж спочатку насипати гіпс, а потім налити воду, то в цьому 

випадку майже завжди утворюються грудки, досить небажані в ліпних 

роботах. 

Невеликі порції гіпсового розчину перемішують металевими 

лопатками, бажано мідними або іншими, виготовленими з нержавіючих 

матеріалів. Великі порції розчину перемішують спеціально виготовленими 

дерев'яними мішалками, званими мутовками. 

Стрижень мутовки з врізаними в неї двома дерев'яними, жорсткими 

гумовими або сталевими пластинками при обертанні між долонями ретельно 

розмішує розчин (рис. 64). 



Приготування гіпсового розчину розглянутим вище способом зручно 

тим, що насипали тонким струмком гіпс, проходячи шар води, швидко 

змочується і через 1 ... 1,5 хв. перемішування перетворюється в тісто, готове 

до використання. Все це проходить за час до початку схоплювання гіпсу. 

Слід пам'ятати, що чим густіше гіпсовий розчин, тим важче з ним 

працювати. Він погано ллється і не завжди заповнює щільно всю форму з 

тонким рельєфом, а це небажано. При недостатній кількості води виходить 

неоднаковий по вологості гіпсовий розчин, який нерівномірно схоплюється і 

має ряд інших недоліків. 

Не допускається довго перемішувати гіпсовий розчин, так як гіпс 

починає відмолоджувтись, а це знижує міцність виробу. 

 

 
Рис. Перемішування гіпсового розчину за допомогою мутовки 

Особливо небезпечно застосовувати такий гіпс для виготовлення 

гіпсових кускових форм, які будуть швидко виходити з ладу. 

Для приготування великих порцій гіпсового розчину рекомендується 

користуватися дерев'яним посудом (відра, великі шайки, цебри). Такий посуд 

зручно очищати від прилип гіпсу сталевим інструментом. 

При литві великих виробів доводиться застосовувати кілька порцій 

розчину. В цьому випадку слід передбачити, щоб нову порцію розчину 

наливати на попередню до моменту схоплення раніше налитого гіпсового 

розчину. Крім того, бажано нашкрябати поверхню раніше налитого гіпсу. 

Якщо ці умови не виконуються, виріб може розшаруватися, а це призведе до 

його руйнування. 

У процесі приготування гіпсового розчину на його поверхні 

утворюється піна, яку необхідно видалити. Якщо піна потрапляє в виріб або в 

гіпсовий шматок форми, то це місце буде пористим, а значить і слабким. 

Для уповільнення термінів схоплювання гіпсу застосовують 

сповільнювачі схоплювання. Найбільш поширеним сповільнювачем є 

слабкий клейовий розчин (клейова вода), який не тільки сповільнює 



схоплювання гіпсового розчину, а й надає гіпсовим виробам підвищену 

міцність. Поширеними уповільнювачами є мездровий клей або желатин. Чим 

вище концентрація клейового розчину, тим довший термін схоплювання і 

навпаки.. 

Зазвичай готують розчин клею 25% - вої концентрації. Клейовий 

розчин вливають в воду, ретельно перемішують і в цій воді зачиняють гіпс. 

Готувати клейовий розчин слід не про запас, а на один робочий день. У теплу 

пору року він швидко гниє. У холодильнику рідко розведений клей можна 

зберігати 2 ... 3 доби. 

Концентрований розчин клею не тільки ефективніше клею в чистому 

вигляді, але і його менше потрібно для приготування клейової води 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ : 

 
1. Як готується глина для ліплення 

2. Які розчини застосовують при виконанні ліпних робіт 

3. Знайти в інтернеті і дати опис альтернативних матеріалів для 

ліплення , якими можна скористатися в домашніх умовах . 

Законспектувати матеріал. Відповідь на 3 питання надати у вигляді реферату 

або презентації на адресу ashmarina@ukr.net  
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