
Mennyi kézszobor készítő porra van szükség a forma elkészítéséhez? 

A szükséges kézszobor por mennyisége attól függ, hogy miről szeretnénk formát készíteni, illetve 
hogy mekkora edény áll rendelkezésünkre a formakészítéshez. 
Ezt a következő módon tudjuk kideríteni: 

 Keressünk egy olyan méretű műanyag edényt, amiben úgy fér el a testrész (vagy tárgy), 
hogy sehol sem érintkezik az edény falával. 

 Töltsük meg az edényt vízzel, majd helyezzük bele a testrészt, tárgyat úgy, hogy ne érjen 
le az edény aljára, és a vízszint teteje addig érjen, ameddig a szobor is fog tartani. 
Természetesen amikor belenyomjuk a kezünket a vízzel teli edénybe, az ki fogja nyomni 
a vizet, így ezt mosogatótálban, mosdóban, kádban vagy egy nagyobb méretű vödörben, 
lavórban (esetleg a kertben a füvön) csináljuk. 

 Emeljük ki a testrészt, tárgyat, és mérjük le, mennyi folyadék maradt az edényben. Ez a 
folyadékmennyiség fogja a legpontosabban megmutatni, mennyi kézszobor készítő 
masszára lesz szükségünk. Ezt egyszerű számítással tudjuk kiszámolni: 
kb. 9 dl víz + 300 g kézszobor por = kb. 11 dl massza 
tehát kb. 1 liter masszához 1 vödör (300 g) kézszobor porra van szükség. 

Mennyi kerámiaporra, modellgipszre, vagy betonra van szükségünk a forma 
kiöntéséhez? 

A negatív forma kiöntéséhez szükséges kerámiapor, modellgipsz vagy beton mennyisége attól 
függ, hogy milyen űrtartalmú a negatív forma, mekkora volt a testrész vagy tárgy, amiről a 
negatív formát elkészítettük. 
Ezt hasonlóan végezhetjük, mint a szükséges kézszobor por mennyiségének kimérésénél: 

 Töltsük meg hideg vízzel a megkötött negatív formát. A vízszint teteje addig érjen, 
ameddig a szobrot szeretnénk készíteni. 
(Ha például "csak egy kisujj" szobrot szeretnék, de az "egész kézről" készítettünk negatív 
formát, akkor elég csak a kisujj üregét teleönteni vízzel. 
Vagy ha csuklóig tart a negatív forma, de azt szeretnénk, hogy egybe legyen öntve egy 
talprésszel ahogy a fázisképeknél is van, akkor a vízszint érjen a negatív forma fölé.) 

 Az így vízzel megtöltött negatív formából öntsük a vizet egy mérőedénybe ami 
megmutatja, hány deciliter kerámia vagy modellgipsz masszára lesz szükségünk.  
 

 Kerámiapor általános keverési adatai: 
kb. 1 dl vízhez 300 g kerámiapor 
Keverési arány (g/100 ml): 270-320 
Víz-kerámiapor érték: 0,36-0,34 

Modellgipsz általános keverési adatai: 
Vízzel való keverési arány (kg/l): 1,25-1,35 
Víz-gipsz arányszám: 0,74-0,80 

 


