
ЛЕКЦИЈА 16. 

#ЛИВЕЊЕ  У ВЕШТАЧКОМ КАМЕНУ# 
 

НАСТАВНИ ЦИЉЕВИ:Ливењем у вештачком камену ,његовом армирању  и 

заштити студенти се уводе у  рад са материјалом који се користи  и у ентеријеру и 

екстеријеру црквених објеката за разлику од гипса који се користи само у 

ентеријеру(осим грађевинског гипса).У питању су 

капители,розете,парапети,портали итд.За почетак се лије плошна форма ,бордура 

40x15цм и капител  који се лије из неколико делова , техником уливања житког 

бетона,беле боје.Студенти се уче распознавању  различите гранулације 

камена,тонирању бојама за бетон(бордура  ће бити тонирана).Сазнаје се  време 

сушења , начин армирања различитих форми и ретуширање. 

НАСТАВНИ МЕТОД:демонстрација,рад са групом 

ТРАЈАЊЕ:пет часова 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД:бели цемент,млевени камен,арматура,жица,неколико 

летвица 

 

Вештачки камен је вештачка замена камена .Користи се на оним местима где је 

технички скоро неизводљиво монтирати  нешто у камену(розете огромних димензија) , 

или где цена рада  у камену превазилази могућности финансијера (ситне 

декорације,парапети)сл 1.,.2,.  

                   Онај ко познаје добро ову технику заиста може да измоделује, одлије и 

уради такав примерак да ће ретко ко препознати да то није камен(сл.3).При 

завршној обради користе се технике  рада у камену. 

                  Састав вештачког камена  је од млевеног камена различите гранулације и 

белог цемента.Бордура која је одливена у гипс користи се као модел за ливење 

силиконског негатива .Меша се  бели цемент и млевени камен , две гранилације 0 и 1 , 

и сједињавањем  улива се у силиконски негатив.По изливању, врло је важно поливати  

одливак у првих три дана .Он се може прекрити влажном крпом  преко ноћи.Завршна 

обрада позитива могућа је на мањим форматима после три дана а на већим (розете 

великих формата),после седам дана везивања  јер могу пући због попуштања калупа 

негатива док не веже довољно.  

                    Важно је напоменути да први слој буде од течнијег и финијег замеса.Други 

слој може и од крупнијег камена гранулације и до 3мм..Мешавина две 

гранулације,ситније и крупније)је потребно због самоармирања. 

Завршна обрада се обавља длетима за камен, брусилицама,шмирглама различите 

гранулације.На крају обраде наноси се  заштита од воде.Вештачки камен је врло 

захвалан као јефтин материјал и за спољне и за унутрашље радове.На овој 

фотографији је неодговарајуће решење капитела  који захтевају решење од вештачког 

камена. Одлиће се  орнаменталне плоче по четири за сваки стуб ,монтирати и обрадити 

као камен мањег габарита.Овакве сличајеви су препуштене обичним  фасадерима  и  

јефтиним решењима који не остављају никакав траг у уметности на црквеним 

објектима .(сл.4.) 



                     Вештачки камен се може бојити Кајмовим бојама-бојама за бетон.На тај 

начин се могу постићи добре имитације  блокова камена разних боја што је случај са 

архитектуром великих градова(Београд),а завршном обрадом се могу имитирати  

различите текстуре и облици блокова камена,већином је то пиковање различитих 

димензија длета. 

                    Мањи формати се армирају жицом 4мм.дебљине и мрежом.Већи комади се 

армирају металном арматуром а по потреби и варе,и негатив и позитив. 

Изолатор је течни сапун ако се улива вештачки камен у гипсани калип. 

                   Разноврсни примењени  облици као стубићи ,плоче за стазе итд.  лију  се  

помоћу пластичних калупа,док се велики комади бетонских ограда лију чак и у 

дрвеном калупи бетонски ивичњаци се лију у металним калупима . 
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