
4.#ЛИВЕЊЕ У ГИПС# 
 

 -припрема моделованог плитког рељефа у глини за ливење(квашење,ограђивање 

модела,припрема арматуре ,ливење негатива,ливење позитива) 

НАСТАВНИ ЦИЉЕВИ: Први рад у материјалу  је гипс.Припрема се одрађени комад 

бордуре у глини ,за ливење у гипс.Изводи се ливење негатива  у гипсу,а потом и 

припрема за ливење позитива.Ливење  у гипсу се изводи од гипса -

алабастера.Студенти се уче демонстрацијом како да правилно мешају гипс, а да им се 

он не умртви,на који начин да га уливају у калупе и како да га армирају и изолију.На 

крају долази учење технике раздвајања гипса од гипса,откуцавање,начин и време 

сушења,чувања калупа од кривљења,убрано сушење .Штих форма. 

НАСТАВНИ МЕТОД:демонстрација,групни рад,коректура 

ТРАЈАЊЕ:десет часова 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД:гипс- алабастер,кучина,дрвене летве 

 

.Припреме  за ливење у гипсу се односе на  ослобађање од контра конуса на које се води 

рачуна и приликом  моделовања а пред ливење се врше контроле да не би негде остала 

заробљена маса у контра конусу и на тај начин поломило одређени део 

комада.Моделовани комад се минимално влажи водом преко распршивача ,ограђује 

летвама или сличним браницима(сл.1. и сл.2.) 

Гипс који се најчешће користи је гипс-алабастер.Може се лити и у медицинском 

фином гипсу.Грађевински гипс се користи за ливење комада који су  у 

ентеријеру,његово везивање је спорије од алабастера.Дужина везивања гипса као и 

свежина  се проверава пре куповине веће количине гипса. Узме се  случајни узорак 

једне кесе и замеша мало гипса у чашу од јогурта или део пластичне флаше и прати 

његов рад(грејање,дужина везивања,примесе).Ако се слаже са  декларацијом 

произвиђача тек онда треба узети већу количину,све у зависности шta се лије.Брзина  

везивања може се продужити нпр.додавањем млека а убрзати додавањем соли у гипс. 

Гипс се меша у гуменим или пластичним судовима  ,преполове се гумене фудбалске 

лопте   или гумене канте и пластични балони за воду се обрежу са горње стране.Посуде 

у којима се меша гипс су битне због прања после ливења да би се могло поново у њима 

лити(када се остаци гипса стегну после ливења сабијањем гумене или пластичне 

посуде остаци отпадају).Најбоље је, када је ливење у питању ,да се ради са неколико 

учесника ,једни ће отварати кесе и спремати арматуру,други сипати и мешати гипс. а 

трећи  прати посуде водом одмах после  пражњења посуде. 

Гипс се меша на тако што се у посуду за мешање сипа вода а потом у њу растресањем 

кесе сипа гипс .Важно је да сипање гипса не буде ни брзо  (да би се равномерно квасио и 

распоредио ) ни превише споро (да се не би већ почео да везује када се заврши сипање из 

кеса). Лагано кружно  растресање је потребно да се већа количина гипса не би таложила 

на једном месту.Када се на површини посуде појаве сува острвца тада треба прекинути 

сипање гипса јер је дошло до засићења.Сува острвца је потребно потопити руком и ако 

се она одмах потопе потребно је досути још мало гипса.Маса је  довољно засићена када 

вам прст на руци потапањем осети масу гипса.Гипс  се меша на тај начин што се 

раширена шака потопи на дно посуде са дланом на горе и покретом горе –доле са 

раширеним прстима у разном смеровима меша гипс.Никако се не меша као у круг.Веће 

суве грумуљице гипса се само једним стиском раздробе.Покретом раширене шаке горе- 

доле махурићи ваздуха се истискају на површину.Ако се гипс превише меша  кад почне 



да греје он се умртвљује и после набацивања неће доћи до везивања.Мешањем гипса 

непрестано док греје  и  изливањем  и сушењем добија се бир креда. 

Гипс се набацује  узимањем гипса спајањем свих прстију  и та количина се набацује на 

глину  тако се  још преосталог ваздуха истискује из гипса.Ако су у питању мањи комади 

могуће је и четкицом нежно распоредити разливени гипс и тако истиснути мехуриће 

ваздуха.Први слој је најтањи и треба да покрије читаву површину глине(сл3,4,5),Да би  

одливак негатива био уједначене дебњине на површини се остављају мали репери, 

куглице од гипса (сл.6) ФОТО.Посуде за ливење се одмах перу као и алат и тако после 

сваке фазе ливења,Припрема арматуре пре ливења се подразумева и она представља 

припрему горње, металне арматуре и њену изолацију са шелаком, и припрему кучине 

као доњу арматуру.(сл.7,8,9,)Гипс је у стању да кородира изузетно брзо металну 

арматуру ако се она не заштитила  и зато се и ставља у последње слојеве лива ако су 

велики формати у питању.Мањи формати се армитају са кучином која се пре ливења 

распреде и одвоји у мање комаде(кучина се набавља у продавницама водоинсталационог 

материјала у мањим паковањима (око 200.г.).По замесу гипса  оне се док још гипс није 

почео да ради распредају на дланове руку и тако полажу на површину гипса и лагано 

потапају ,само онолико да се навлаже и са обе руке на длановима ваде и полажу на 

површину гипса и ту распредају како би био покривен читав лив 

Ако кучина не миже да се набави  за армирање  негатива и повезивање арматуре може се 

искористити и  тканина која се исече на танке траке и третира исто као и кучина.Други 

слој гипса се слободно излива из посуде и руком равномерно распоређује по предходном 

слоју. 

Завршни слој гипса у негативу се армира летвама  или  профилима који су међусобно 

повезани  кучином(сл.10).Јаче армирање је неопходно због дизања негатива који у себи 

имају  велику количину глине,да не би дошло до њиховог  пуцања(сл.11,12) 

После завршетка ливења  гипс почиње са ради после 15-20.мин. грејањем.То је тренутак 

везивања гипса.Када се заврши грејање  може се приступити  окретању калупа 

(сл.13,14,15) и вађењу глине из гипаног негатива  и складиштење уз квашење у 

пластичне џакове или бурад.Вађење се врши  шпахтлама најбоље 

дрвеним(сл.16,17).Најситнији остаци глине се ваде са већим комадом фине глине која се 

утискује на места заостале глине. 

Ако су неки комади калипа раздвојени или поломљени потребно их је фиксирати  

гипсом и кучином.Потребно је ретушурати делове који су остали са мехурићима 

ваздуха и урадити радове у негативи због добијања разноврсније орнаментике и не 

треба пропустити добијање таквог квалитета који омогућава урезивање (текста,линија ) 

у негативу. а који се не могу извести директно у глини  

 

Калуп се пере сунђером без великог притиска(сл.18,19) 

На  очишћени калип негатива се  наноси изолатор у највећем броју случајева је течни 

сапун( сл  20 ,21)*(течни сапун се припрема од домаћег сапуна који има доста 

масноће.Ренда се у посуду са водом и кува у парном купатилу(у већу посуду са водом 

ставља се мања посуда у којој је нарендани сапун и тако на температури око 60C.,растапа 

мешањем док не постане течан и док се маса не сједини.Тако припремљени сапун може 

дуго стајати и по потреби поново га фино растопити истим поступком .Важно је да не буде 

сувише густ).Као изолатор на мањим комадима се може користити и масна помада за руке, 

разређена течност за судове или течна глина...Изолатор се  наноси или сунђером или 

фином широком четком  тако да попуни  читаву површину негатива.Вишак изолатора 

купи се четком(сл.22) 

Пре уливања  гипса  у рељеф  потребно је припремити кучину и арматуру.Прво уливање 

гипса је најтање и сада се може користити  и четка приликом разливања и истскивања 



мехурића.Поступак ливења позитива у рељеф је исти као и код ливења негатива с тим што 

се неће армирати летвама и металним профилима у последњем слоју ливења.Остављају се 

само метални клинови који вире из лива ако је потребно забог монтаже. 

 Штих форме   

Ливење из делова  разуђених ,стубастих форми као што су портрети , лежећи актови 

коњаничке скулптуре,,скулптуре са више фигура ,моделовани стубови итд(сл23,24,25). 

.Калуп се приликом ливења одваја  лимићима(танким лимом  који је сечен у неправилним 

правоугаоним и сличним заченим облицима како би се могао сложити један до другог и по 

неравним деловима глиненог позитива.(лимићи се могу направити од лименки  од сокова 

или пива).У овом случају лије се прво једна па онда друга страна калупа до дебљине лива 

.Засеца се на неколико места калуп преко лимића и са једне и са друге стране да би се 

приликом  поновног спајања имао репер  и да се калуп споји какав је био пре раздвајања. 

Уместо лимића може се користити и глина која се припреми тако што се  истањи,исече на  

траке и постави на месту раздвајања калупа.Након ливења са једне стране трака глине се 

скида ,тај део калупа се премаже изолатором и онда се налива други део гипсаног калупа 

.Места на којима ће бити извучене штикле се одређују на тај начин да ли може и колико 

глине може да се извуче са тог места . 

Раздвајање калупа се врши шпахтлама које се умећу у састав где су лимићи и  са лаганим 

уливањем  воде са врха калупа шпахтле се лагано уврћу лево десно ,вода пролази између 

гипса и глине и калуп се лагано одваја уз прихватање за фиксиране летве на зидовима 

негатива.(сл.26,27) 

Уливање гипса калупа са штих формом после наношења изолатора може се вршити на 

неколико начина.Први  да се два дела калупа ако им дозвољава облик споје ,увежу жицом 

и у њих улије гипс и благом ротацијом разлива   гипс унутар калупа(портрет).Други начин 

ако је форма затворена  или шупља са две стране, је уливање из неколико слојева при чему 

треба чувати саставе калупа и пре уливања последњег слоја гипса косо зарезати наливени 

позитив(сл.28) .Последњи слој  спајања састава наноси се мешањем мало мање засићеног 

гипса(течнијег) него у ранијим слојевима ,да би почео са везивањем мало касније и да би 

могао дасе равномерно разлије из састава(сл.29).Наноси се руком на коси део који је 

засечен читавом дужином и позитива и негатива,поставља на своје место центрирајући 

помоћу линија на негативу и лагано куцка дрвеним чекићем да се комади што више 

споје.Читав процес оваквог спајања мора да траје што краће ,до пола минута,како би се 

калуп сјединио. 

Армирање штикли калупа  врши се летвама  које помажу и приликом одвајања негатива и 

позитива.Овакви калупи се одвајају откуцавањем широким равним длетом(сл.33).Након 

одвајања врши се ретуширање позитива и.Време сушења гипса је 14.дана.Он се може и 

раније осушити грејалицама или сличним изворима топлоте.Посебна текстура  гипса на 

урађеном комаду може се добити излагањем атмосферским условима нарочито 

киши(сл.30). 

Чување негатива калупа из више делова врши се  спајањем калупа и везивањем жицом 

,тако се чува од кривљења (сл 31).Пре ливења калуп који је одлежао дуже време мора се 

потопити и ливаће базене или каде да се  добро натопи.Ако је комад велики он се натапа 

поливањем и већ за један сат је спреман за ливење позитива(сл 32.) 

Ливење штикли које се не откуцавају лију се из неколико комада и не одвајају се већ се на 

њихову задњу страну лије један калуп, који обухвата све мале штикле, а који може да се 

одвоји и служи као ослонац и калуп у коме су смештене . 
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