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Basilleum
~ Instrukcja ~

Ten dokument opisuje sposoby odlewania form. Znaleźć 

tu można między innymi spis niezbędnych oraz opcjonalnych 

przyborów;  właściwą  kolejność  wykonywania  czynności; 

porady i wyjaśnienia oraz uwagi i sugestie dotyczące szeroko 

rozumianego odlewania form kauczukowych.
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MATERIAŁY I NARZĘDZIA

Podczas pracy z gipsem nieraz zdarzy się, że w odlewach pojawi się bąbel. Żeby takich sytuacji uniknąć, należy zwrócić uwagę na kilka 
subtelności  podczas  odlewania.  Nawet  niewielkim kosztem można uzyskać dość porządny efekt  końcowy. 
Można również zastosować bardziej wymagające sztuczki techniczne, które gwarantują o wiele lepszy rezultat. 
Wymienione poniżej materiały zostały opatrzone komentarzem, aby ułatwić decyzję o nabyciu przedmiotu.

 Naczynie do mieszania gipsu
W sklepach budowlanych można kupić gumowy kubek do rozrabiania gipsu. Faktycznie,  w jakimś 
naczyniu trzeba mieszać gips z wodą. Zaletą takiego kubka jest łatwość w czyszczeniu. Gdy resztki 
gipsu  lekko  stwardnieją  można  je  bardzo  łatwo  usunąć  wyginając  kubek  na  różne  strony.  Koszt 
przedsięwzięcia to około 3 zł.

Innym bardzo  podobnym  zamiennikiem może  być  piłka  gumowa  jakie  można  kupić  w  kioskach. 
Wystarczy rozciąć piłkę na 2 części nożem lub skalpelem modelarskim. Cena: również około 3 zł.

Alternatywnie gips można mieszać w kubkach plastikowych. Czasem pękają po dłuższym stosowaniu. Ponieważ 
kupuje się je w paczkach, nie jest to specjalny mankament – dziurawy kubek można wyrzucić i zastąpić nowym. 
Mniej wygodne jest mieszanie gipsu w takim kubku. Z powodu małej średnicy należy dokładniej mieszać gips, 
aby nie wlewać do formy grudek lub wody. Tych parę wad rekompensują niskim kosztem – około 2 zł za paczkę.

 Miarka do wody (opcjonalne)
Kubki plastikowe przydają się znacznie bardziej jako miarka do wody. Na brzegu jednego kubka dobrze jest 
zaznaczyć pisakiem do płyt poziom wody potrzebny na odlanie 1 formy. Wówczas wystarczy wlewać wodę do 
zaznaczonego poziomu by rozrobić odpowiednią ilość gipsu na odlanie 1 formy. Jak ustalić poziom potrzebnej 
wody niebawem.

Na tej samej półce w sklepie można znaleźć plastikowe łyżki. Polecam je jako narzędzie do mieszania. Ponadto, 
można je wykorzystać na wiele innych sposobów – do nanoszenia posypki na podstawki figurek lub terenu, do 
nabierania gipsu lub kleju typu wikol oraz smarowania nim dużych powierzchni. Oczywiście można tychże łyżek 
użyć również do jedzenia zupy podczas wypadu majowego ;-) Koszt jednej paczki łyżek: około 2 zł.
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 Obszar roboczy (opcjonalne)

Dobrze jest pamiętać, że zabawa z gipsem brudzi wszystko na około. Aby nie zniszczyć stołu można go 
ochronić używając worków na śmieci. Najlepiej nadają się grube 120-litrowe worki lub jeszcze większe 
w zależności od rozmiarów stołu. Polecam zaraz po oderwaniu jednego worka odciąć nożyczkami dolną 
spoinę  tym  samym  robiąc  z  worka  bezdenny  sprasowany  walec.  Teraz  wystarczy  rozciągnąć  jak 
najszerzej 2 skrajne brzegi, by móc okryć stół podwójną warstwą plastikowej folii.  Odradzam kleić 
worek na klej. Również dobrego rezultatu nie uzyska się przyklejając rogi worka taśmą klejącą, gdyż 
gips dostanie się pod spód przez nieprzyklejone brzegi. Najlepiej przytwierdzić brzegi worka do stołu 
grubą taśmą klejącą taką, jak używa się podczas pakowania przesyłek. Taśma ta nie rwie się podczas 
odklejania, dzięki czemu łatwo jest wymienić lub usunąć worek ze stołu. Koszt inwestycji w ochronę 
stołu – od 1.50 zł.

 Szpachelka
Formy kauczukowe nadają kształt i fakturę odlewom z 5 stron. Lecz o ostatnią należy zadbać samemu. 
W tym celu należy zaopatrzyć się w szpachelkę o szerokości co najmniej 10 cm. W odpowiednim 
momencie zbiera się przy jej pomocy nadmiar gipsu z formy wyrównując tym samym szóstą ściankę 
odlewów.  Dokładniejsze  informacje  na  ten  temat  znajdują  się  w  dalszej  części.  Szpachla  może 
kosztować kilka złotych, więc aby je zaoszczędzić można wyposażyć się na przykład w linijkę, którą 
można znaleźć chyba w każdym domu. Spełnia tę samą rolę z jedną różnicą – nie posiada eleganckiej i 
wygodnej  rączki.  Jeśli  komuś zależy na zredukowaniu kosztów, to może używać linijki  lub innego 
urządzenia bez obawy o utratę jakości odlewów.

 Sitko (opcjonalne)
Niewielkich rozmiarów sitko może być użyteczne szczególnie w przypadku nie najświeższego gipsu. Materiał ten ma właściwość pochłaniania 
wilgoci z powietrza, co powoduje powstawanie grudek. Bardzo ciężko jest je porządnie rozbić i rozmieszać zanim gips zacznie wiązać. Gdy 
grudki te dostają się do formy, powodują uszkodzenia płaskiej strony odlewów a czasem zepsucie całego klocka lub nawet kilku odlewów przy 
nieuważnym zbieraniu nadmiaru gipsu z formy. Oczywiście gips sam w sobie może mieć mniejsze lub większe zgrubienia, więc mądrym 
pomysłem jest przesiać go przed lub w trakcie wsypania do kubka z wodą. Koszt urządzenia to złotówka lub dwie.
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 Nabłyszczacz do zmywarek (opcjonalne)

Jednym z lepszych pomysłów na odlewanie jest zastosowanie rozcieńczonego nabłyszcza do zmywarek. Jego 
działanie sprowadza się do nabłyszczenia naczyń a więc pozbycia się smug i zacieków. Dzieje się to za sprawą 
zmiękczenia  otoczki  wodnej,  która  zamyka w sobie  porcję  wody z  zanieczyszczeniami  tworzącymi  smugi  i 
zacieki.  Zmiękczenie jej powoduje pęknięcie i uwolnienie zawartości,  która może spłynąć do kanalizacji.  W 
przypadku odlewów gipsowych, roztwór nabłyszczacza sprawia, że płynny gips rozlewa się o wiele bardziej 
chętnie i ułatwia wypływanie bąbli powietrza na powierzchnię. Dokładny opis zastosowania znajduje się poniżej. 
Koszt nabłyszczacza waha się w granicach 10 – 20 zł

 Rozpylacz (opcjonalne)
Nabłyszczacz  stosuje  się  w  pojemniku  z  rozpylaczem.  Jest  to  najlepszy  sposób  zastosowania  oraz 
najwygodniejszy. Roztwór nawet po długiej przerwie w odlewaniu zachowuje swoje właściwości, nie psuje się 
ani nie zatyka rozpylacza. Przed każdym użyciem wystarczy wstrząsnąć pojemnikiem. Koszt pojemnika: 3 – 6 zł.

 Suszarka do grzybów (opcjonalne)
Można  jej  użyć  do  suszenia  grzybów  –  owszem.  Ale   odlewy gipsowe  równie  dobrze  suszy.  W 
porównaniu  do  kaloryfera,  wygrywa  bezkonkurencyjnie.  Odlewy potrzebują  całego dnia  lub  nawet 
kilku aby wyschnąć. Używając suszarki do grzybów ograniczymy ten czas do 1 godziny. Zaleta jest 
bardzo opłacalna osobom niecierpliwym. Kupowanie maszyny na własną rękę grozi wydatkiem rzędu 
100 zł.
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 Urządzenie do masażu (opcjonalne)

Bardzo usprawniającym odlewanie form urządzeniem jest masażer. Jego istotną cechą jest wbudowany 
wibrator. Używając go podczas zalewania formy otrzyma się lepszą propagację gipsu po formie oraz 
znacznie  lepsze  uwalnianie  bąbli  powietrza.  Działa  to  szczególnie  skutecznie  w  połączeniu  z 
nabłyszczaczem.  Wówczas  uzyskuje  się  najlepszy  rezultat  możliwy  do  osiągnięcia  w  domowych 
warunkach. Niestety wydatek jest niebagatelny – od 50 do 150 zł. 

 Płyty HDF (opcjonalne)
Jako tymczasowy stół roboczy polecam płytki z HDF. Koszt płytki o wymiarach 30cm×30cm×0.5cm 
nie przekracza 1 złotówki. Zaopatrzyć się w nie można między innymi w sieci sklepów OBI. Płytkę 
taką należy szczelnie obłożyć workiem na śmieci, ponieważ wilgoć powoduje wyginanie się płyty. Do 
płyty HDF w łatwy sposób można przytwierdzić masażer, choćby taśmą klejącą. Ten zabieg tworzy 
wibrujący stół, który jest najlepszym środowiskiem dla narodzin wielu gipsowych klocków :-) 

 Forma i gips
Na sam koniec a w zasadzie na początku, wskazane jest zaopatrzyć się w formę 
kauczukową oraz gips. Bez ich udziału mogą wystąpić poważne problemy ;-) 

Rozważania  na  temat  jakiego  gipsu  użyć pozostawiam  w  kwestii 
indywidualnej.  Na  początek  polecam  woreczek  gipsu  budowlanego.  Cena 

takowego mieści się między 1 a 2 zł.

Wybór form kauczukowych nie wpływa na sposób odlewania,  zatem 
nie jest to istotne jakie będą to formy.
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PRZYGOTOWANIE
 Miarka do wody

Aby przygotować kubek do odmierzania odpowiedniej ilości wody na jedną formę zacząć należy od zalania ów 
formy wodą na płasko. Czyli woda nie powinna pływać po formie a jedynie wypełniać otwory w niej. Trzymając 
zalaną formę w ręku nad zlewem lub umywalką drugą ręką wystarczy przesunąć po wierzchniej stronie, by się 
pozbyć nadmiaru wody. Teraz wodę z formy należy przelać do kubka. Jeśli mała ilość się rozleje, nie ma co 
powtarzać eksperymentu – wręcz cała woda nie powinna trafić do kubka. Resztki wody wytrząsnąć z formy. 
Zaznaczając poziom wody przy pomocy pisaka do płyt zapewniamy sobie, że miarka się nie zetrze.

 Roztwór nabłyszczacza
Schemat postępowania jest trywialny. Na szklankę wody przypada łyżka stołowa nabłyszczacza. Roztwór należy 
jeszcze porządnie wymieszać i przelać do naczynia z rozpylaczem.

 Stół roboczy
Najpierw należy przymocować urządzenie do masażu. Polecam owinąć je workiem na śmieci, aby przypadkiem nie została zalana gipsem lub 
wodą i taśmą klejącą przycisnąć je do płyty HDF. Przypinając masażer od spodu, należy pamiętać o zapewnieniu możliwości włączania i 
wyłączania  urządzenia  oraz o wspornikach,  na których cały stół  będzie  się  opierał.  W warunkach domowych mogą to  być  nawet  kubki 
plastikowe. Cały stół dobrze jest pokryć rozciętym workiem na śmieci, aby kontrolować wszędobylskie resztki gipsu.

Kosz na śmieci w pobliżu stołu roboczego to nieoceniona pomoc w regulowaniu grubości warstwy gipsu i innych śmieci znajdujących się w 
okolicach miejsca odlewania. Po każdym odlaniu formy wystarczy zgarnąć resztki do kosza i dzięki temu uniknąć rozprzestrzeniania się śmieci 
na całym domu. 
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ODLEWANIE
 Woda

Zabawa zaczyna  się  od  wlania  odmierzonej  ilości  wody do  gumowego kubka.  Chcąc  odlać  więcej  niż  1  formę 
kauczukową naraz, można wlać odpowiednio więcej wody. Jednak zbyt duża liczba form może spowodować, że gips 
stwardnieje zanim ostatnia forma zostanie zalana.

 Nabłyszczacz
Teraz jest dobry moment na skorzystanie z zalet roztworu nabłyszcza. Spryskując powierzchnię przygotowanej wody 
nabłyszczaczem ułatwimy wsiąkanie gipsu. A co za tym idzie – zmniejszymy ryzyko niechcianych grudek w płynnym 
gipsie.

Drugim  zastosowaniem  rozpylacza  z  nabłyszczaczem  jest  spryskanie  form.  Tym  razem  efektem  będzie  lepsze 
rozprowadzenie  płynnego  gipsu  po  powierzchni  formy  oraz  zmniejszenie  prawdopodobieństwa  uwięzienia  bąbli 
powietrza w gipsie. Jednokrotne rozpylenie roztworu w zupełności wystarcza na jedną formę.

 Gips
Gips  należy  wsypywać  do  wody  powoli,  małymi  partiami,  pozwalając  całkowicie  wsiąknąć  jednej  partii  przed 
wsypaniem  następnej.  Jeśli  gips  przestanie  szybko  wsiąkać  można  ponownie  spryskać  powierzchnię  wody 
nabłyszczaczem.  Dobrze  jest  na  bieżąco  przesiewać  gips  przez  sitko,  aby  ograniczyć  ilość  grudek.  Gips  należy 
wsypywać tak długo, aż zostanie jedynie mniej niż 1 milimetr wody ponad osiadłym gipsem na dnie. Tutaj niestety nie 
ma ścisłych reguł – każdy musi w praktyce ocenić czy stosunek ilości gipsu do wody jest odpowiedni. Nie należy 

jednak się tym zbytnio przejmować, gdyż umiejętność ta przychodzi samoistnie prędzej czy później.

 Zalewanie
Zacząć należy do włączenia masażera tak, aby formy lekko drżały na stole. Brak stołu wibrującego można 
zastąpić  pukaniem  palcem  w  blat  stołu  dosłownie  ręcznie  wytwarzając  pewne  drganie  form.  Wlewanie 
płynnego gipsu ostrymi ruchami nie tyle grozi co daje pewność uwięzienia bąbli powietrza w odlewach. Stąd 
należy powoli zalewać formę cienkim strumieniem. Niektórym lepiej będzie celować od razu w środek otworu 
zalewając je po kolei; inni natomiast wolą najpierw zalać powierzchnię formy pomiędzy otworami pozwalając 
gipsowi samemu spłynąć do otworów i dopiero wtedy zalać je do pełna. W tym momencie również liczy się 

kwestia indywidualna bardziej niż ogólna rada. Te techniki trzeba samemu wypróbować i ocenić, która daje lepsze rezultaty.
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 Odczekanie

Gdy wszystkie  otwory zostały zalane  (lub  gips  się  nieszczęśliwie  skończył)  należy wyłączyć  masażer,  aby 
pozostawić co najmniej 1-milimetrową warstwę gipsu ponad powierzchnię formy. Teraz najtrudniejsza część 
odlewania szczególnie  dla  osób niecierpliwych – gips  musi  lekko stwardnieć.  Wymaga to odczekania od 1 
minuty do 3. Czas ten zależy od wilgotności powietrza, temperatury i zapewne wielu innych czynników, na 
które w większości nie ma wpływu.

 Szpachelka
W pewnym momencie dostrzec można, że powierzchnia gipsu zaczyna lekko matowieć, przestaje błyszczeć i 
odbijać światło. To jest dobry moment na użycie szpachli do zebrania nadmiaru gipsu z formy. Najlepsze wyniki 
daje ułożenie szpachli pod małym kątem (nisko nad formą) i bardzo delikatny nacisk. W ten sposób ułożoną 
szpachlą należy przesunąć po powierzchni formy. Najczęściej ruch ten trzeba powtórzyć i to kilkukrotnie, za 
każdym razem wycierając szpachlę z gipsu. Czynność ta dobrze wykonana pozostawia minimalną ilość gipsu w 
miejscach, gdzie nie ma otworów w formie oraz nie wybiera go z otworów. 

 Stwardnienie
Tym razem należy zaczekać trochę dłużej by pozwolić gipsowi stwardnieć na tyle, by móc wyciągnąć odlewy. 
Istnieją 2 testy na gotowość odlewów. Pierwszy polega na sprawdzeniu, czy gips nagrzał się. Proces wiązania 
gipsu z wodą wymaga dwutlenku węgla oraz wydziela ciepło. Następnie gips zaczyna twardnieć. Zatem jeśli 
odlewy nagrzeją się i zaczną tracić temperaturę, oznacza to, że odlewy są gotowe do wyjęcia z formy. Drugi test 
polega na sprawdzeniu czy przykładając palec do gipsu pozostaną na nim ślady linii papilarnych, oczywiście 
pod warunkiem, że się je ma. Zebrany nadmiar gipsu nadaje się do tego idealnie. Gdy odciśnięcie palca nie 
pozostawia śladów – odlewy mogą być wyjęte z formy. Wyjmowanie może wydawać się z początku trudne, lecz 
szybko złudzenie to przechodzi. Pamiętać należy o wygięciu formy tak, by nie wyginać odlewów. Dobrze jest 
jedną ręką odginać sąsiednie rogi formy i jednym palcem wyciskać od dołu wybrany element a drugą ręką 

delikatnie wyciągać odlewy. Wbrew pozorom jest to czynność banalna i wręcz odruchowa.

 Suszenie
Najlepiej wykorzystać do suszenia odlewów suszarkę do grzybów. Kaloryfery oraz piekarniki przychodzą z pomocą tym, którzy ów suszarki 
nie posiadają. W najgorszym przypadku można rozłożyć odlewy i odczekać dzień lub kilka dni. Odlewy są gotowe wówczas, gdy kolor jest 
zupełnie biały oraz gdy stuknięcie o siebie dwoma elementami wytwarza wysoki dźwięk. Niewysuszone odlewy do końca są bardzo podatne na 
uszkodzenia mechaniczne i niechętnie się kleją, zatem należy pamiętać o dokładnym wysuszeniu odlewów.
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CZĘSTE PROBLEMY
• Woda wypływająca z gipsu

Jeśli na powierzchni gipsu gromadzi się woda, która przez długi czas spływa po formie, to użyto zbyt dużo nabłyszczacza. Należy zmniejszyć 
ilość roztworu nabłyszczacza dodawanego do gipsu.

• Kruche odlewy
Kruchość odlewów jest  wynikiem złej  proporcji  wody do gipsu.  Zbyt  duża ilość wody sprawia,  że  odlewy stają się  bardzo kruche oraz 
krawędzie zaokrąglają się a cały klocek traci kształt. Aby tego uniknąć należy dodawać więcej gipsu do miarki wody.

• Nierówna powierzchnia po zbieraniu nadmiaru gipsu
Dołki  w odlewach  są  wynikiem zbyt  wczesnego zbierania  nadmiaru  gipsu.  Natomiast  wypukłość  oznacza  zbyt  późne  zbieranie.  W tym 
przypadku trzeba zwrócić szczególną uwagę na wybranie odpowiedniego momentu zbierania tak, aby powierzchnia była jak najbardziej płaska.

Drugim problemem jest powstawanie głębokich rys w powierzchni odlewów. Dzieje się tak gdy w gipsie znajdą się grudki. Aby nie dopuścić 
do powstawania rys należy przesiewać gips przez sitko przed samym wsypywaniem do wody.

• Rozklejanie się
Jeśli klocki nie chcą się kleić, to najczęściej jest spowodowane niedokładnym wysuszeniem odlewów. Trzeba pamiętać, by porządnie wysuszyć 
odlewy przed klejeniem, ponieważ podczas suszenia odlewy nabierają twardości i wytrzymałości.

• Bąble w odlewach
Jest wiele powodów powstawania bąbli – zbyt gęsty gips, zbyt szybkie mieszanie lub wlewanie do formy. Sposobów na eliminację jest również 
wiele.  Najprostszym  jest  pukanie  ręką  lub  palcem w  powierzchnię  stołu  roboczego.  Można  również  zastosować  masażer  i/lub  roztwór 
nabłyszczacza.

• Łamanie się odlewów
Zbyt  wczesne  lub  nieostrożne  wyjmowanie  odlewów może prowadzić  do pękania  klocków.  Rada jest  na  to  tylko  jedna:  trzeba  ćwiczyć 
cierpliwość ;-)

Więcej informacji na www.mat.uni.torun.pl/~sven7

http://www.mat.uni.torun.pl/~sven7


10 / 10

ZAKOŃCZENIE

Odlanie wystarczającej ilości elementów na zbudowanie nawet małej konstrukcji jest potwornie czasochłonne, jeśli ma się do dyspozycji tylko 
jedną formę. Odlewanie 2 lub 3 form naraz jest najlepszym pomysłem na skrócenie czasu odlewania. Oczywiście używanie tylko jednej formy nie jest  
żadną torturą. Istotne jest to, że dysponując nawet 2 formami przyspieszamy czas zbudowania konstrukcji dwukrotnie a mając 3 formy – trzykrotnie.

Po zakończeniu odlewania form dobrze jest zatroszczyć się o nie aby zapewnić długą żywotność. W tym celu nie trzeba wykonywać żadnych 
specjalnych sztuczek. Wystarczy usunąć resztki gipsu z form, najlepiej wypłukując je w wodzie. Następnie ułożyć je w pozycji poziomej, na przykład 
jedna na drugiej, aby nie narażać form na długotrwałe deformacje. Wygięta forma pozostawiona na dłuższy czas może lekko lecz trwale się wykrzywić 
a przez to utrudnić lub nawet uniemożliwić przyszłe użytkowanie. Aby uniknąć „klejenia się” form do siebie, można obsypać je talkiem.

Pozostaje mi jedynie życzyć wszystkim odwagi w eksperymentowaniu z odlewaniem, gdyż prostymi sposobami można uzyskać różne ciekawe 
efekty :-) 

POWODZENIA!

Więcej informacji na www.mat.uni.torun.pl/~sven7
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