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Εκμάγευση από μαρμάρινο  γλυπτό  (εικ. 1, 2) 

Η εκμάγευση  - Το εκμαγείο 

Ορολογία  

Εκμαγείο:  Αρχική - Ριζική: μάγμα < μτγν. μάγ-
μα < αρχ. μάσσω "μαλάσσω, πιέ-
ζω" Ετυμολογία: [<αρχ. ἐκμαγεῖον < ἐκμάσσω] 

Καλούπι :  < τουρκική kalıp < αραβική قَالِب 
(qālib) < ελληνιστική κοινή καλόπους / αρχαία 
ελληνική καλάπους (αντιδάνειο) < κᾶλον + 
πούς 

Εκμαγείο ή μήτρα ή καλούπι : το αρνητικό 
αποτύπωμα της μορφής στερεού σώματος, το 
οποίο παράγεται κυρίως για την κατασκευή 
πιστών ομοιωμάτων της . Κατασκευή που 
προορίζεται για την χύτευση μέσα της  ενός 
ρευστού υλικού το οποίο όταν πήξη  θα πάρει 
το σχήμα της και μετά θα αφαιρεθεί .   

 

Συνώνυμα του εκμαγείου είναι  επίσης και η 
τύπωση,  το αποτύπωμα και το  αρνητικό ή 
θετικό ( ως διευκρίνιση)   

Αρνητικό (εκμαγείο) η εύπλαστη μάζα επάνω 
στην οποία μπορεί να αποτυπωθεί μια μορφή  

Θετικό (εκμαγείο): η συχνότερη αναφορά για 
το πιστό ομοίωμα στερεού σώματος το οποίο 
έχει κατασκευαστεί με την έγχυση πολτώδους 
ύλης (που κατόπιν στερεοποιείται) στην κοιλό-
τητα ενός άλλου αρνητικού ομοιώματός του  

Πρότυπο ή μοντέλο :  αυτό που χρησιμεύει ως 
υπόδειγμα για αναπαραγωγή, για δημιουργία 
αντιγράφων κάθε πρόσωπο ή αντικείμενο, που 
χρησιμοποιείται ως δείγμα για να δημιουργη-
θεί κάτι καινούριο (ποζάρει ως μοντέλο σε 
ζωγράφους και γλύπτες)  

Οποιοδήποτε αντικείμενο τριών διαστάσεων μπορεί 
να αναπαραχθεί μέσω της εκμάγευσης.  

Το εκμαγείο για τους καλλιτέχνες αποτελεί το  μέσον 
παραγωγής έργου τέχνης, επίσης για τους συντηρη-
τές,  αποτελεί το μέσον για την αποκατάσταση ενός 
έργου τέχνης, ενώ για τους διακοσμητές αποτελεί το 
μέσον για την παραγωγή  τρισδιάστατων διακοσμητι-
κών  στοιχείων, τέλος από τους τεχνικούς και τους 
μηχανικούς χρησιμοποιείται για την παραγωγή εξαρ-
τημάτων, εργαλείων,  συσκευών και πολλών άλλων 
εφαρμογών.  

1 2 

Εκμάγευση από αρχαίο 
έργο τέχνης (εικ. 3, 4) 
για την αναπαραγωγή  
αντίγραφων.   

3 4 

Αντικείμενο εκμάγευσης  - υλικά εκμάγευσης  

Ετυμολογία  

Εκμαγείο:  Αρχική - Ριζική: 

μάγμα < μτγν. μάγμα < αρχ. 

μάσσω "μαλάσσω, πιέ-

ζω" Ετυμολογία: [<αρχ. 

ἐκμαγεῖον < ἐκμάσσω] 

Καλούπι :  < τουρκική kalıp <  

αραβική قَالِب (qālib) < 

ελληνιστική κοινή καλόπους / 

αρχαία ελληνική καλάπους 

(αντιδάνειο) < κᾶλον + πούς 

https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=kal%C4%B1p&action=edit&redlink=1
https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1#.CE.95.CE.BB.CE.BB.CE.B7.CE.BD.CE.B9.CF.83.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.BA.CE.BF.CE.B9.CE.BD.CE.AE
https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82#.CE.91.CF.81.CF.87.CE.B1.CE.AF.CE.B1_.CE.B5.CE.BB.CE.BB.CE.B7.CE.BD.CE.B9.CE.BA.CE.AC_.28grc.29
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%E1%BE%B6%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82
https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=kal%C4%B1p&action=edit&redlink=1
https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1#.CE.95.CE.BB.CE.BB.CE.B7.CE.BD.CE.B9.CF.83.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.BA.CE.BF.CE.B9.CE.BD.CE.AE
https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
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Ελεύθερη κατασκευή μοντέλου με πηλό και εκμάγευση του με 
γύψο.  Ελεύθερη κατασκευή μοντέλου θεωρούμε αυτήν που γίνε-
ται με βάσει την  εικόνα που έχει στο μυαλό του  ο καλλιτέχνης 
και όχι με βάση αυτό που βλέπει σε ένα μοντέλο που ποζάρει.  
(εικ. 14,15)  

Το μοντέλο  μπορεί να είναι κατασκευασμένο από οποιοδήποτε 
υλικό (γύψο, φελιζόλ, κερί, πέτρα, ξύλο, μέταλλο κλπ) (εικ. 16 
μοντέλο από σκληρό γύψο )  

Εκμάγευση με ελαστομε-
ρή σιλικόνη και γύψο 
γύψινου εκμαγείου 
(γύψινο αντίγραφο από 
αρχαίο). (εικ. 5,6,7) 

Εκμάγευση με πηλό από γύψινο καλούπι για 

την αναπαραγωγή κεραμικού αντιγράφου 

(εικ. 8 έως 11) 

Καλούπι προχώματος για τη παραγωγή ορει-
χάλκινων γλυπτού. (εικ. 12 )  

Το κέρινο εκμαγείο (εικ. 13α ) το καλούπι 
πυροχώματος μισοανοιγμένο μετά την χύ-
τευση του μετάλλου  (εικ. 13β) και το τελικό 
προϊόν της χύτευσης. (εικ. 13γ) 

5 6 

16 

15 

14 

11 10 9 8 

7 

13 

12 α β γ 
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Τα στάδια κατασκευής καλουπιού με την μέθοδο του «σπαστού» 

   
Χώρισμα σάρπας και 

υπολογισμός των σφηνών 
Πρώτη σφήνα 

  

Δεύτερη σφήνα 
  

   
Τρίτη σφήνα Πέμπτη σφήνα Τελευταία σφήνα 

πρώτης πλευράς 

   
Πρώτη σάρπα 

  

γύρισμα 
  

Απομάκρυνση πρόχειρου χωρίσματος 

   
Πρώτη σφήνα (στο αυτί) 

  
Πλαϊνές σφήνες 

  

Τελευταία σφήνα ταυτόχρονα με την  
δεύτερη σάρπα. 
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Τα στάδια κατασκευής του «σπαστού» καλουπιού αναλυτικά 

Φτιάχνουμε εύκολα και γρήγορα ένα 
χώρισμα  με φελιζόλ και γύψο. (εικ. 1, 2) 

Θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε  με 
γυψοσανίδες ή με πλαστελίνη και γύψο  
(ανάλογα με τον χρόνο και τα υλικά που 
έχουμε στην διάθεση μας). 

Στρώσιμο του χωρίσματος γίνεται με μια 
ράσπα.  (εικ. 3)  

Τα κλειδιά γίνονται με γύψο ή φελιζόλ 
και γύψο. 

Αφού υπολογίσουμε τα μέρη , τις σφή-
νες δηλαδή , που απατούνται  για την  
αποτύπωση του μοντέλου ξεκινάμε τις 
διαδικασίες εκμάγευσης. 

Ο γύψος εναποτίθεται αρχικά με πινέλο 
(εικ. 7) για να γράψει  τις λεπτομέρειες  
και χωρίς φυσαλίδες. 

Συνεχίζουμε όσο πήζει ο γύψος με ένα 
κουτάλι μια και η ποσότητα του γύψου 
πρέπει να είναι αρκετή ώστε να  πιάσει 
ένα πάχος 4 -5 εκ.  (εικ. 8). 

Οι σφήνες σπανίως ενισχύονται με 
τζίβα (μόνο όταν είναι πολύ μεγάλες ), 
η αντοχή τους επαφίεται στο πάχος 
τους  

1 

7 6 

5 4 

3 2 

8 

Η μόνωση (εικ. 5)γίνεται με σαπουνό-
νερο και παραφινέλαιο όταν πρόκει-
ται για καλούπι αναπαραγωγής γύψι-
νου αντιγράφου. 

Αν πρόκειται για καλούπι  αναπαρα-
γωγής κεραμικού εκμαγείου, η μόνω-
ση πρέπει να γίνει αποκλειστικά με 
σαπουνόνερο. 
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9 

14 13 12 

11 10 

15 

Ο γύψος με την προοδευτική του πήξη έρχεται σε μια κατάστα-
ση που μας επιτρέπει  να τον πλάσουμε με σπάτουλα μια και  
«στέκεται» , παύει να κατρακυλά.  

Έτσι  παίρνει το σχήμα που θέλουμε. (εικ. 9,  10, 11). Άλλωστε 
έχουμε την δυνατότητα  αν δεν τον στρώσαμε ικανοποιητικά να  
τον βελτιώσουμε με την ράσπα  (εικ. 13) 

Με το που ολοκληρώνουμε τη σφήνα άμεσα πριν αρχί-
σει η τελική πήξη μπήγουμε το τσινέτι  «θηλιά» στο 
γύψο. (εικ. 12)  Έναρξη της τελικής πήξης του γύψου 
θεωρούμε την στιγμή που κόβεται με μαχαίρι χωρίς να  
ξανακολλάει . 

Τα στάδια  που μεσολαβούν από την έναρξη έως την 
λήξη της πήξης είναι: η εξώθερμη χημική αντίδραση και 
το πάγωμα -έναρξη αποβολής της υγρασίας (ιδρώτας) 
που σηματοδοτεί την τελική του πήξη.  

Μετά την πήξη επανερχόμαστε για να στρώσουμε με 
ράσπα, τις επιφάνειες επαφής με τις άλλες σφήνες και 
την εσάρπα. (εικ. 13, 14)   

Στο σημείο με ένα σφυρί (μαντρακά) χτυπάμε την σφή-
να. Η δόνηση βοηθά στην αποκόλληση της σφήνας.  

Ολοκλήρωση των σφηνών της πρώτης πλευράς. (εικ. 15)  
Η τελευταία σφήνα θα γίνει ταυτόχρονα με την κατα-
σκευή της εσάρπας. 
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23 

29 

28 27 26 

30 

24 25 

Ζυγίζουμε πρώτα την πλαστελίνη (εικ. 23)  για να υπολογίσου-
με την απαιτούμενη ποσότητα σιλικόνης.  

Μετά ζυγίζουμε την σιλικόνη (εικ. 24) και  τον καταλύτη (εικ. 
25)  ή τα δύο συστατικά αν είναι σιλικόνη αθροιστικού τύπου. 

Συνήθως η αναλογία πλαστελίνης προς σιλικόνη είναι 1000 
γρμ / 850 γρμ συνυπολογίζοντας την απώλεια της παραμένου-
σας σιλικόνης στους αεραγωγούς  και το χωνί. Ειδικά για την 
σιλικόνη πρέπει να έχουμε υπόψη και την μικρή συρρίκνωση 
που υφίσταται.  

Αναδεύουμε πολύ καλά την σιλικόνη 
με τον καταλύτη και αν δεν έχουμε 
βάκουμ την αφήνουμε λίγο να αποβά-
λει όσο περισσότερε;  Φυσαλίδες 
γίνεται . (εικ. 26) 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους χρόνους 
επεξεργασίας που μας δίνει ο κατα-
σκευαστής.  

Το βάκουμ συντομεύει τον χρόνο απο-
βολής των φυσαλίδων. (εικ. 27,28)   

Ανάλογα με το μέγεθος του 
καλουπιού μπορεί να χρεια-
στούν περισσότερα του ενός 
χωνιά για να προλάβει η σιλι-
κόνη να διοχετευτεί παντού 
πριν αρχίσει να πήζει. (εικ. 29) 

Χυτεύουμε τη σιλικόνη στο 
καλούπι . (εικ. 29) 

Η υπερχείλιση της σιλικόνης 
από του αεραγωγούς είναι η 
απόδειξη του ότι η σιλικόνη 
πήγε παντού.  (εικ. 30) 

Προσοχή! Η σιλικόνη δεν πρέπει να ξεπερνά το 
ένα τρίτο του ποτηριού  διότι  κατά την απαέ-
ρωση στο βάκουμ φουσκώνει και χύνεται. 
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Ξεκινάμε τις διαδικασίες ανοίγματος της  σάρπας με την αφαίρεση του χωνιού (εικ. 31)  των αεραγωγών (εικ. 32)  και το σφράγι-
σμα της ένωσης  της με το χώρισμα. (εικ. 33) 

32 33 

34 36 35 

31 

37 38 39 

Τέλος  εκμάγευσης της πρώτης 
πλευράς.  

Ολοκληρώνουμε την διαδικασί-
α με την απομάκρυνση  του 
χωρίσματος. 

Σπάμε το γύψινο περίβλημα 
(εικ. 34, 35),  αφαιρούμε την 
πλαστελίνη (εικ. 36) και καθαρί-
ζουμε την πλευρά που θα δε-
χτεί την δεύτερη εκμάγευση. 
(εικ. 37) 

Κρατάμε μόνο την πλάτη μέχρι 
να χυτευτεί η σιλικόνη και αυ-
τής της πλευράς (εικ. 36) 

Αφού αφαιρέσαμε το χώρισμα επαναλαμβάνουμε εκ νέου τις 
διαδικασίες αποτύπωσης με σιλικόνη.  

Τοποθετούμε το φύλο πλαστελίνης επί του μοντέλου. στρώνου-
με τις ραφές  και συγκολλούμε τα νεύρα.  (εικ. 37, 38) 
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Ενίσχυση και στρώσιμο του γύψου περιμετρικά με κουτάλι και 
σπάτουλα.     (εικ. 44, 45, 46)  

Μετά την πήξη στρώνουμε με ράσπα την ένωση της σάρπας με 
το χώρισμα  και καίμε τις προεξέχουσες τζίβες. 

46 

44 43 

41 40 42 

45 47 

Επαναλαμβάνουμε τις διαδικασίες της πρώτης πλευράς. Περνάμε το πρώτο στρώμα γύ-
ψου με το πινέλο  (εικ 40, 41) και αμέσως μετά το δεύτερο με τζίβα  (εικ 42) 

Τοποθέτηση νεύρων περιμετρικά (εικ. 43) και ενίσχυση της ε-
σάρπας με σταυρωτά νευρά από τζίβα. (εικ. 44) 
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Η  αναπαραγωγή κεραμικού με πάτημα του πηλού  

4 5 6 

7 8 

Γύψινο σπαστό καλούπι κεραμικής   
(εικ. 1,2)  

 

Δημιουργία φύλων πηλού (εικ. 3) 

 

Υπολογίζουμε το πάχος του φύλου με 
βάση αυτό που θα μας μείνει μετά το 
πρεσάρισμα στο καλούπι. 

9 

Πιέζουμε τον πηλό, όσο χρειάζεται, ώστε να αποτυπωθεί  πλή-
ρως το ανάγλυφο του καλουπιού. (εικ. 7)  

 Πλάθουμε  λίγο πηλό με το χέρι και καλύπτουμε τα  επί μέ-
ρους μικρά σημεία όπου δεν κάθεται εύκολα το φύλο. (εικ. 8,9) 

1 

3 

2 

Κόβουμε ένα κομμάτι πηλού (εικ. 3) σε μέγεθος ανάλογο  του σημείου που θα καλύ-
ψουμε στο καλούπι και το τοποθετούμε. (εικ. 4, 5, 6) 
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Η εκμάγευση με τσιμεντοκονία ολόγλυφου με κενό εσωτερικό  

Το τσιμέντο έχει πολύ μεγάλη πρόσφυση στα  
οικοδομικά υλικά  όπως ο γύψος το τσιμέντο και 
η πέτρα γι αυτό απαιτείται πολύ καλή μόνωση.  

Δύο  χέρια σαπουνόνερο και ένα χέρι  αποκολλη-
τικό κερί προσφέρουν την απόλυτη μόνωση. (εικ. 
1, 2, 3) 

1 2 3 

6 

5 4 

7 8 

Προετοιμασία κονιάματος ένα μέρος 
λευκό τσιμέντο δύο μέρη χαλαζία ένα 
μέρος διάλυμα νερού - βελτιωτικού 
γαλακτώματος.   

Το τσιμεντοκονίαμα  έχει μεγαλύτερη 
διάρκεια επεξεργασίας από τον γύψο
( εικ. 4,5,6).                        

Καλό είναι το τσιμέντο να δουλεύεται 
με γάντια για να αποφύγουμε τον ερε-
θισμό του δέρματος. 

Ενίσχυση του κονιάματος με ίνες πολυπροπυλενίου. εικ. 7) Οι ίνες διασπείρονται  στο κονίαμα, ευκολότερα αν διαλυθούν 
πρώτα στο υγρό (νερό ή βελτιωτικό γαλάκτωμα) (εικ. 6, 8) 

Η τσιμεντοκονία δεν 
εφαρμόζεται μόνο με 
χύτευση όπως πιστεύ-
ουν πολλοί, μπορεί 
άνετα να εφαρμοστεί με 
διαστρωμάτωση.  

Επειδή η διαστρωμάτω-
ση,  είναι πιο ελεγχόμε-
νη διαδικασία  από την 
χύτευση, το εκμαγείο 
που μας δίνει,  είναι 
ποιοτικά και αισθητικά 
καλύτερο, δίνει πολύ 
ελαφρύτερο έργο αλλά 
εξίσου ανθεκτικό. 

Η εφαρμογή  της τσιμεντοκονίας  με 
διαστρωμάτωση, προσφέρει στον γλύ-
πτη,  κατασκευαστικές λύσεις  και αι-
σθητικά αποτελέσματα πολύ καλύτερα 
από μια σκέτη χύτευση (γέμισμα με 
τσιμέντο του καλουπιού).  

Σε βαθμό μάλιστα που θα προτείναμε 
ακόμη και για ένα συμπαγές γλυπτό να 
προηγείται η αποτύπωση του με δια-
στρωμάτωση και να ακολουθεί η χύ-
τευση. 

Άλλωστε τη τσιμεντοκονία  δεν έχει το 
ιξώδες για να διοχετευτεί  σε όλα τα 
σημεία του καλουπιού, βγάζει πολλές 
φυσαλίδες στα τοιχώματα γι αυτό και 
απαιτείται  η δόνηση του με ειδικό 
μηχανισμό, κατά την χύτευση του. 
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Ανακατεύουμε το κονίαμα με το 
διάλυμα (νερό, γαλάκτωμα) και τα 
αναδεύουμε  με το χέρι ή τον ανα-
δευτήρα. (εικ. 9) 

 

Θέλουμε μια εύπλαστη «ζύμη»  που  
να σχηματοποιείται όπως ο πηλός 
όταν πιέζεται στα τοιχώματα ενός 
καλουπιού. (εικ. 10) 9 

12 11 

10 

16 

17 

13 

14 15 

Ξεκινάμε τις διαδικασίες αποτύπωσης του εκμαγείου. Με μικρές μάζες κονιάματος που πλάθουμε 
στο χέρι και πρεσάρουμε στα τοιχώματα του καλουπιού, καλύπτουμε την επιφάνεια. (εικ. 11 έως 15) 

Εδώ τελειώνει το πρώτο πέρασμα 
με τσιμεντοκονία.  Τα δύο μερη 
του καλουπιού έτοιμα (εικ.14, 15) 
το πάχος της πρώτης στρώσης, 
ανάλογα με το μέγεθος του εκμα-
γείου κυμαίνεται από  επτά έως 
δέκα χιλιοστά.  

Η δεύτερη στρώση τσιμεντοκονίας 
θα οπλιστεί με την ενσωμάτωση  
ενός πλέγματος.  

Οι επιλογές μας είναι από το παρα-
δοσιακό γαλβανιζέ συρματόπλεγ-
μα  (εικ. 16)  έως το σύγχρονο 
πλέγμα  πολυουρεθάνης. (εικ. 17) 

Εκτός του πλέγματος, το τσιμέντο 
έχει ενισχυθεί και με ίνες  πολυ-
προπυλενίου. Αν χρειαστεί έξτρα 
οπλισμό μπορούμε να τοποθετή-
σουμε και μπετόβεργες στα ευπα-
θή σημεία. 
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Εποξική - υγρό γυαλί  - clear crystal resins  

Σωστή ανάδευση, καλός εξαερι-
σμός, απαλή χύτευση. ΄ 

Ακολουθούμε τις διαδικασίες 
επεξεργασίας που ισχύουν για 
τις ρητίνες και τις τεχνικές οδη-
γίες του κατασκευαστή πιστά.   

Βασική προϋπόθεση είναι   
ποιότητα του καλουπιού και 
κυρίως του μοντέλου για ένα 
ποιοτικό αποτέλεσμα.  

Αν το μοντέλο και κατ’ επέκταση 
το καλούπι δεν είναι απόλυτα 
στιλπνά δεν θα πάρουμε απόλυ-
της διαφάνειας εκμαγείο. 

Εκτός της ποιότητας του υλικού, 
ιδιαίτερη συμβολή στο ποιοτικό 
αποτέλεσμα έχει ο μεγάλος 
χρόνος πολυμερισμού της ρητί-
νης (48 ώρες) που επιτρέπει  την 
φυσική διάσπαση των φυσαλί-
δων. 

Γυαλιστερό μοντέλο  =  γυαλιστερό καλούπι  =  απόλυτα διαφανές  αντίγραφο  
Αδρή επιφάνεια  μοντέλου  =   ματ τοιχώματα καλουπιού  =   θαμπό αντίγραφο 

1 3 2 4 

5 6 7 

8 9 

10 

11 

12 13 

Το υγρό γυαλί είναι μια εποξική ρητίνη  ιδιαίτερα μεγάλης 
διαφάνειας (κρυσταλλικής). 

Το κόστος του υγρού γυαλιού αν και ιδιαίτερα μεγάλο, 
δικαιολογείται απόλυτα από την ποιότητα των αντιγρά-
φων που μας δίνει, αρκεί να δουλευτεί σωστά. 
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Πολυουρεθανική  διάφανη ρητίνη - crystal clear 

Οι πολυουρεθανικές ρητίνες  γενικώς,  είναι 
λίγο πιο δύσκολες στον χειρισμό τους από τις 
εποξικές. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην 
θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλο-
ντος. Εγκλωβίζουν ευκολότερα αέρα, και  τον 
αποβάλουν δυσκολότερα,  σε σχέση με τις 
εποξικές. 

Απαιτούν μεγάλη ακρίβεια στις αναλογίες 
ανάμιξης πολύ καλή ανάδευση και εξαέ-
ρωση.  (εικ. 2) 

Καλό είναι να χυτεύονται αφού πρώτα 
μεταγγιστούν σε νέο καθαρό κύπελλο (εικ. 
3) και έχουν αποβάλλει τον εγκλωβισμένο 
αέρα.  (εικ. 4) 

Με απειροελάχιστη ποσότητα χρωστικής 
μπορεί να κρατήσει την διαφάνεια του και 
να προσομοιάσει με έγχρωμο κρύσταλλο. 
(εικ. 6 έως 9) 

1 3 2 

5 4 

6 7 

8 9 

Για να αποφύγουμε τις φυσαλίδες καλό είναι 
μετά από μια σωστή ανάδευση  και άσχετα αν 
περάσαμε από βάκουμ ή όχι την ρητίνη, να την 
αφήσουμε  να ηρεμίσει στον κάδο ανάδευσης.   

Να την χυτεύσουμε λίγο πριν την έναρξη της 
πήξης , από το χαμηλότερο σημείο και με αργό 
ρυθμό. 

Επιπλέον  προβλέπεται στις τεχνικές προδια-
γραφές κάποιων εταιρειών η προθέρμανση 
του καλουπιού στους 70 °C πριν την χύτευση,   
κάτι που μπορούμε να δοκιμάσουμε ως λύση 
και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
αναφορά. (εικ. 1) 

Επιδεκτικά προθέρμανσης είναι τα καλούπια 
σιλικόνης αθροιστικού τύπου.  
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Εγκλωβισμός αντικειμένου σε διαφανείς ρητίνες (υγρό γυαλί) 

1) Οι φυσαλίδες  που δημιουργούνται 
κυρίως κατά την ανάδευση του μίγμα-
τος  ξεπερνιούνται με την επιλογή ρητί-
νης. Όσο πιο αργό πολυμερισμό έχει 
μια ρητίνη τόσο πιο εύκολα  προλαβαί-
νει να  αποβάλει τις φυσαλίδες. Καλό 
είναι να μένει όσο γίνεται περισσότερο 
στο κύπελλο  για να απεγκλωβίζεται ο 
περισσότερος αέρας πριν την χύτευση.  

Αν υπάρχει  κάδος εξαέρωσης  - βάκουμ 
ακόμη καλύτερα. 

β) το θάμπωμα αποφεύγεται  με την 
χρήση γυαλιστερών τοιχωμάτων  (στα 
καλούπια).    

γ) η διαχωριστική γραμμή αποφεύγεται 
όταν η δεύτερη χύτευση γίνεται μεταξύ 
έναρξης της πήξης και λήξης. 

δ)  η κακή πήξη, όπως και τα περισσότε-
ρα προβλήματα οφείλονται στην κακή 
ανάμιξη (αναλογίες), ανάδευση (τρόπος 
και χρόνος) και στην διάθεση μας να 
σκουπίζουμε με την σπάτουλα τα τοι-
χώματα του κυπέλλου ανάδευσης.  

 Οι ρητίνες πρέπει να ζυγίζονται με 
απόλυτη ακρίβεια, να αναδύονται μέ-
χρι πλήρους ομογενοποίησης και να 
μεταγγίζονται σε νέο κύπελλο  πριν 
χυτευτούν. 

Η επεξεργασία μιας διάφανης ρητίνης  υψηλής 
διαφάνειας (crystal clear), φαίνεται ως  μια  εύ-
κολη υπόθεση κάτι που δεν ισχύει. Τα προβλήμα-
τα τους εστιάζονται 1) στην  δημιουργία φυσαλί-
δων. 2) στο θάμπωμα των σημείων που εφάπτο-
νται στο καλούπι.  3) στην εμφάνιση διαχωριστι-
κής γραμμής όταν χυτεύεται σε δόσεις (εγκλω-
βισμούς) και 4) στη μερική ή κακή πήξη. 

Απεγκλωβισμός φυσαλίδων  φυσώντας τις με 
καλαμάκι (εικ. 6) ή με σεσουάρ (εικ. 7)   

1 

4 5 

2 3 

7 6 8 9 

Οι εποξικές ρητίνες έχουν αργή πήξη 
(συνήθως από 6 έως και 48 ώρες αποβάλουν 
ευκολότερα τις φυσαλίδες και είναι γενικώς 
πιο «εύκολες» στην επεξεργασία τους σε 
σχέση με τις πολυουρεθάνες. Συνήθως δεν 
έχουν αντί UV προστασία, κιτρινίζουν με την 
πάροδο του χρόνου και εμφανίζουν διαχωρι-
στική γραμμή μεταξύ δύο χυτεύσεων.  

Οι πολυουρεθάνες είναι ταχύτερης πήξης    
(1– 4 ώρες) και πιο παχύρευστες. Δημιουρ-
γούν  εύκολα φυσαλίδες (από κακή ανάδευ-
ση, λάθος αναλογίες  των δύο συστατικών 
της, από μη πέρασμα από βάκουμ, από χα-
μηλότερη των 25 °C θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος, υγρασία κλπ) το πλεονέκτημα τους 
είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια η μη εμφάνι-
ση διαχωριστικής γραμμής και ή έλλειψη 
κιτρινίσματος (αντί UV προστασία) 
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Αν επιλέξουμε την απομίμηση της καφέ πατίνας θα παρακάμ-
ψουμε προφανώς  ότι έχει σχέση με το πράσινο.   

Πάνω από την καφέ βάση θα ταμπονάρουμε την ώχρα, την 
μπρουτζίνα και θα τα ομογενοποιήσουμε περνώντας από πάνω 
τους σκόνη γραφίτη 

Μετά την ώχρα ταμπονάρουμε το 
καφέ χρώμα, (εικ. 9, 10)  αφήνουμε 
να στεγνώσουν τα πρώτα χρώματα 
(εικ. 11)  πριν περάσουμε στην γαλα-
ζοπράσινη λαζούρα.    

Πέρασμα με λαζούρα, αραιωμένο 
πράσινο κυπαρισσί με άσπρο πλα-
στικό χρώμα και βινυλική κόλλα (εικ. 
12– 14) 

Με την γαλαζοπράσινη λαζούρα και 
στην συνέχεια με τις σκόνες γραφίτη 
και μπρουτζίνας επιτυγχάνεται η 
ομογενοποίηση των αποχρώσεων.  

Οι σκόνες (μπρουτζίνα ή ο γραφίτης) 
χρειάζονται  μια συγκολλητική ουσία 
για να σταθούν, γι αυτό περνάμε το  
μοντέλο μας  με βινυλική κόλλα πριν 
την τοποθέτηση τους.  

Περιμένουμε να αρχίσει να στεγνώ-
νει η κόλλα και τότε ταμπονάρουμε 
τις σκόνες (γραφίτη ή μπρουτζίνα). 
Αν επιχειρήσουμε το πέρασμα τους, 
όσο είναι νωπή η κόλλα οι σκόνες θα 
«λασπώσουν»  11 

13 

12  

14  

10 9  
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Πατίνα κεραμικού με λαζούρες ακρυλικών χρωμάτων  

1 

6 

3 

7 

2 

4 5 

8 

Αντίγραφο από κεραμικό γλυπτό με 
σκληρό γύψο που μιμείται τον ψημένο 
πηλό. (εικ. 1) 

Η πατίνα του αντιγράφου είτε πρόκει-
ται για κεραμικό είτε για κεραμιδί γύ-
ψο γίνεται με τον ίδιο τρόπο.  

Αν θέλουμε  μια ελαφριά πατίνα που 
να αφήνει το κεραμικό εμφανές, δου-
λεύουμε την πατίνα με υπέρ αραιωμέ-
νες λαζούρες, αφού πρώτα βρέξουμε 
το μοντέλο  για να μπορούμε να ελέγ-
χουμε την απορρόφηση της λαζούρας. 
(εικ. 2)  

Αραιώνουμε στην παλέτα μας τα ακρυλικά με νερό (εικ. 3)  

 

Περνάμε τοπικά τα χρώματα της επιλογής μας  ξεκινώντας 
από τα σκούρα προς ατ ανοιχτά και από τις εσοχές προς 
τις προεξοχές (εικ. 4, 5)  

Με ένα βρεγμένο πινέλο «ξεπλένουμε -
ντεγκραντάρουμε»,  ξανοίγουμε δηλ. την 
λαζούρα στις προεξοχές αφήνοντας την 
σκούρα της εκδοχή στις εσοχές  (όπως θα 
συνέβαινε και στην φυσική πατίνα).     
(εικ. 6) 

Περνάμε μια λευκή λαζούρα πάνω στα 
σημεία που θέλουμε μια επιπλέον ομογε-
νοποίηση της πατίνας (εικ.7) 
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Η χύτευση μετάλλων με την μέθοδο του χαμένου κεριού      

Το καλούπι πυροχώματος  

Η χύτευση με την τεχνική του χαμένου 
κεριού είναι από τις πιο παλιές μεθό-
δους χύτευσης που χρησιμοποιήθη-
καν.  

Στη μέθοδο αυτή το μοντέλο κατα-
σκευάζεται από κερί το οποίο στην 
συνέχεια καίγεται «χάνεται» για να 
δώσει την θέση του στο μέταλλο. Το 
κάψιμο ή αποκέρωση, γίνεται σε κλί-
βανο.  

Η όλη διαδικασία είναι σύνθετη μια 
και  θα χρειαστεί μια σειρά καλουπιών 
πριν φτάσουμε στην χύτευση του με-
τάλλου. Μόνο στην περίπτωση όπου 
το μοντέλο είναι εξ αρχής κέρινο, η 
κατασκευή ενός καλουπιού μας αρκεί. 
Επομένως όλα εξαρτώνται από την 
πρώτη ύλη κατασκευής του μοντέλου.  

Αν ξεκινήσουμε τις διαδικασίες από το 
φυσικό μοντέλο, μέχρι να φτάσουμε 
στην χύτευση του μετάλλου, θα χρεια-
στεί να περάσουμε από  αλλεπάλληλες 
εκμαγεύσεις και μοντελοποιήσεις.  

1. Από το φυσικό μοντέλο στο πρόπλα-
σμα πηλού ή πλαστελίνης από όπου 
θα πάρουμε την πρώτη εκμάγευση. Το  
γύψινο καλούπι μίας χρήσεως.  Από το 
καλούπι μίας χρήσεως δεν μπορούμε 
να πάρουμε απ’ ευθείας, κέρινο ομοί-
ωμα διότι δεν θα αντέξει κατά τον 
θρυμματισμό του γύψου. 

2. Από το καλούπι μιας χρήσεως ανα-
γκαστικά θα  περάσουμε στο γύψινο 
μοντέλο  από όπου θα  πάρουμε την 
δεύτερη εκμάγευση,  το γύψινο σπα-
στό καλούπι ή το ελαστομερές καλού-
πι.  

3. Απ’ αυτό το καλούπι θα εκμαγεύ-
σουμε το κέρινο μοντέλο από το οποίο 
θα πάρουμε το καλούπι πυροχώματος. 

Από το κέρινο μοντέλο και την κατα-
σκευή του καλουπιού πυροχώματος 
ξεκινά η κύρια διαδικασία του χυτηρί-
ου. 

Το καλούπι αυτό  προφανώς πρέπει να 
είναι πυράντοχο σε βαθμό που να 
μπορεί να αντέξει , αρχικά στον κλίβα-
νο τους 600° C για το  κάψιμο του 
κεριού και στην συνέχεια τους 1080° C 
για την χύτευση του ορείχαλκου. 

Το καλούπι πυροχώματος,  ονομάζεται 
επένδυση στα καλούπια της μεθόδου 
του χαμένου κεριού. Ορίζεται ακριβέ-
στερα ως «κέλυφος» η εξωτερική ε-
πένδυση που περιβάλει το μοντέλο και 
«καρδιά» το γέμισμα στο εσωτερικό 
του κέρινου ομοιώματος.   

Η επένδυση  κατασκευάζεται με γύψο, 
νερό και ένα πυρίμαχο αδρανές.  Πε-
ριέχει  1/3 γύψο και 2/3 πυρίμαχο 
αδρανές. Το πυρίμαχο αδρανές είναι 
συνήθως επανάχρηση τρίμματος από 
προηγούμενη ξεραμένη επένδυση με 
μια μικρή πρόσθεση νέου αδρανούς.  

Τα βασικά πυρίμαχα αδρανή είναι: 

Το τριμμένο κεραμίδι  η  χαλαζιακή 
άμμος (χριστοβαλίτης) ή Βερμικουλί-
της (φυσικό ορυκτό αποτελούμενο 
από ανόργανα συστατικά Αντέχει σε 
θερμοκρασία έως και 1150 C) . 

Στο εμπόριο υπάρχουν έτοιμα μίγματα 
πυροχώματος τα οποία εξυπηρετούν 
κυρίως τους αργυροχρυσοχόους που 
έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις ως 
προς την αποτύπωση λεπτομερειών.  

Έτοιμα πυροχώματα με τις προδιαγρα-
φές, οδηγίες και προφυλάξεις  από τον  
κατασκευαστή (εικ. 1,2,3).  

Απλό  πυρόχωμα χυτηρίου (εικ. 4) ένα 
μίγμα από γύψο, τριμμένο κεραμίδι 
και  τριμμένο παλιό ξεραμένο πυρόχω-
μα.  

1 

2 

3 

4 
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Το καλούπι πυροχώματος - επένδυση (κέλυφος και καρδιά) 

Πρώτα, χυτεύεται το χώμα  
στην καρδιά (εικ. 8). 

Μετά αφαιρείται το κα-
λούπι, ρετουσάρεται το 
κερί και μπαίνουν τα καρ-
φιά (εικ. 9 & 16) που θα 
συγκρατήσουν την καρδιά 
κατά την αποκέρωση. 

Στη συνέχεια περνάμε το 
εξωτερικό πυρόχωμα -
κέλυφος που θα περιβάλει 
το κέρινο εκμαγείο.  

Κατασκευάζουμε έτσι  ένα 
καλούπι -κέλυφος το οποί-
ο μετά την αποκέρωση θα 
δεχτεί το ρευστό μέταλλο.  

Αρχικά περνάμε ένα χέρι 
πυρόχωμα με το πινέλο. ή 
με το χέρι. (εικ. 11 &14)    

Ύστερα φτιάχνουμε πρό-
χειρα ένα  κύλινδρο με 
λαμαρίνα  (εικ. 12) γύρω 
από το πασαλειμμένο με 
πυρόχωμα κέρινο εκμαγεί-
ο  και ρίχνουμε το υπόλοι-
πο πυρόχωμα. (εικ. 13) 

12 

10 

Όταν πήξει το πυρόχωμα αφαιρείται η λαμαρί-
να και το κέλυφος είναι έτοιμο για τον φούρνο 
όπου θα  γίνει η αποκέρωση και το ψήσιμο του.   

Στα μεγάλα κομμάτια ενισχύουμε τον κύλινδρο 
με την περιέλιξη με χοντρό σύρμα. Το μέταλλο 
όταν χυτεύεται λόγω του μεγάλου βάρους και 
της μεγάλης θερμοκρασίας μπορεί να διαλύσει 
το καλούπι.      

15 16 17 

Επανάληψη των ίδιων διαδικασιών καλουπώματος και στα υπόλοιπα μέλη του κέρινου  γλυπτού  (εικ. 14 –17) 


