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IZVLEČEK
Ena najstarejših livarskih tehnologij za izdelavo ulitkov je precizijsko litje. Temelji na
izdelavi voščenega modela, katerega se obda z ognjeobstojnim materialom. Temu
sledi iztaljevanje voska ter segrevanje forme na določeno temperaturo. V industrijski
praksi se uporabljajo predvsem čisti osnovni ognjeobstojni materiali, kot na primer
kremen, malahit, šamot in cirkon, odvisno od ulivane zlitine. V umetniških aplikacijah,
kjer so glavne ulivane zlitine različni broni in medi z relativno nizko temperaturo
tališča, pa forma sestoji iz mešanice opečne zlomnine in sadre. Težave, ki pri
navedenem sistemu nastopijo, se nanašajo predvsem na pokanje forme in
penetracije voska v formo. S tem v zvezi bodo v nalogi preučena različna razmerja
med opečno zlomnino in sadro na primeru umetniškega litja generala Rudolfa
Maistra. Diploma bo vsebovala vse sekvence, ki so potrebne za izdelavo
umetniškega litja, tudi umetniško oblikovanje kipa (pramodela) v glini, ki ga bo
kandidat izdelal.
Ključne besede: precizijsko litje, bron, general Rudolf Maister, forma
ABSTRACT
One of the oldest metal-forming techniques is investment casting. The first step of
investment casting is making a wax model of the sculpture which is later on enclosed
by fire-proof material. This enables warming and removing the wax and warming up
the form to a certain temperature. There are different types of materials that are used
in investment casting and the use of them varies depending on whether they are
used in industrial production or in art. In industrial production preferable materials are
fire-resistant materials like flint, malachite, chamotte and zircon depending on the
type of cast alloy, whereas investment casting in art uses mixture of refractory
materials and gypsum. Recurring problems in this process are cracking of the form
and penetration of the wax in the form. Regarding this problem the diploma also
explores the use of mixture with different ratios of refractory materials and gypsum.
There will also be a description of every phase in making a sculpture with investment
casting including the process of making the sculpture from clay.
Key words: investment casting, bronze, general Rudolf Maister, mould
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1.0

UVOD

Namen diplomskega dela je prikaz celotnega postopka izdelave kipa Rudolfa Maistra, od
modeliranja pa vse do ulivanja. Postopek smo izvedli s precizijsko tehnologijo litja, ki v
kiparstvu prednjači zato, ker omogoča kompleksnost ulitkov in visoko natančnost. Ta
tehnologija nam zagotavlja, da je oblika oziroma površina, katero smo oblikovali v glini
avtentična tudi v zlitini, ki jo kasneje ulivamo oziroma z manjšimi popravki pridemo do te
podobe. Naš kip generala Rudolfa Maistra smo ulili v bronu.
Najprej sem oblikoval glineni kip oziroma pramodel Rudolfa Maistra. Pri tem sem si pomagal
z izvorno sliko generala Maistra na konju. Izdelali smo silikonsko formo ter jo obdali s kapo
iz gipsa, da se oblika silikona ni spreminjala. Nato smo ulili voščeni model, ga retuširali in
nanj privarili ulivni sistem ter zračnike. Voščeni model smo obdali s formarsko mešanico iz
opečne zlomnine in mavca, ki smo jo žgali, da smo iz nje iztalili vosek. Nato smo jo v izogib
kristalno vezani vodi dobro presušili. V formo smo nato ulili bron ter po strjevanju kipu
odstranili ulivni sistem in ga površinsko obdelali. Delo je zaobjemalo tudi preizkušanje
različno vlažnih formarskih mešanic.
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2.0 LITERATURNI PREGLED
2.1 ZGODOVINA PRECIZIJSKEGA LITJA
Odkritje, da lahko kovine talimo in ulivamo v kalupe, je eden od glavnih napredkov
pračloveka. V predelih Evrope z zmerno klimo naj bi bile na razpolago le sulfidne rude, saj je
delovanje ledenikov v pleistocenu odstranilo oksidne bakrove minerale s površine rudnih
izdankov. Tako so okoli leta 4000 pr. Kr. na več različnih delih sveta začeli s taljenjem
barvnih mineralov, kot so malahit in azurit ter s tem pridobivali baker. Znanstveniki
domnevajo, da so prve korake v metalurgiji naredili v Anatoliji, v višavju Irana, Siriji ter
Palestini in na Tajskem. Naslednja faza je bila ulivanje bakra v preproste odprte modele iz
kamna ali manj pogosto v glino za izdelavo preprostih orodij, ki so izdelani s pomočjo
dvodelnih kalupov. Prva taljenja in ulivanja so bila izvedena v pečeh z umetnim prepihom, ki
so bile sicer namenjene žganju lončenih izdelkov.1
Tehniko izgubljenega voska pa naj bi najprej začeli uporabljati na jugu Mezopotamije v kraju
Kov, med rekama Evfrat in Tigris. Ker je bil to kraj brez mineralnih surovin in kovin, so jih
morali uvažati. Prvi primer litja z tehniko izgubljenega voska je bli kipec oslička, ki ga
prikazuje slika 1. Osliček je ulit iz zlata, obročki pa iz srebra. Ulitek je služil kot pripomoček
za vprego. Ulili so ga približno 2600 let pr. Kr. V kasnejših obdobjih pa se je precizijsko litje
razširilo v Grčijo, Egipt, Indijo, Kitajsko, itd.1

Slika 1: Najstarejši znani primerek litja s precizijskim litjem2
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2.2 PRINCIP TEHNOLOGIJE PRECIZIJSKEGA LITJA
Ta tehnologija se uporablja tako v industriji kot tudi v umetnosti. Precizijsko litje oz. tehnika
izgubljenega voska je postopek litja v enkratne forme. Formo ali školjko se izdela s pomočjo
voščenega modela, ki ga obdamo z formarskim materialom, nato pa voščeni model iztalimo.
Ker je stara več kot 5000 let, gre za najstarejšao tehnologijo litja za oblikovanje kovine.
Včasih so jo uporabljali za izdelavo umetniških ulitkov, danes pa ta postopek koristimo za
izdelavo majhnih in večjih ulitkov pri umetniškem litju, izdelavi delov raznih aparatur,
implantantov, orožja, okraskov, instrumentov, itd. Princip se je skozi čas razvijal in
izpopolnjeval, danes pa zaseda ključno mesto med modernimi livarskimi tehnologijami.
Globalni trendi proizvodnje komponent z iztaljivimi voščenimi modeli so pozitivni, postopek
preciznega litja pa je vedno pogostejši. Prednjači predvsem zato, ker omogoča kompleksne
geometrije in ozka tolerančna področja oz. nizka dimenzijska odstopanja ter zagotavlja dobro
kakovost površine. Tako izdelani ulitki najbolj izpolnjujejo princip ulivanja s čim bolj končno
obliko in s čim manj naknadne obdelave. Ker je forma izdelana le iz enega dela, odpade
delilna površina in napake, ki pri tem nastajajo. Slabost postopka pa je ta, da so stroški
izdelave form relativno visoki. 3,4

2.2.1. POSTOPEK
IZDELAVA MODELA
Postopek se začne z izdelavo voščenih modelov. Voščene modele izdelamo s pomočjo
injektorja, ki vbrizgava ali uliva vosek. V forme, ki so izdelane iz različnih kovin,
vbrizgavamo posebne naravne voske ali umetne smole. Ločimo tri osnovne tipe voskov, ki so
lahko tekoči, v obliki paste ali trdni.3,5,6
MONTAŽA LIVNEGA GROZDA
Na voščeni ulivni sistem običajno privarimo oziroma prilepimo več voščenih modelov, kar
lahko imenujemo tudi livni grozd. Postavitev voščenega modela na naš ulivni sistem je
odvisna od več različnih parametrov - od tehnike, ki jo uporabimo pri postavitvi (varjenje ali
lepljenje), tehnike izdelave školjke, principa odstranjevanja voska, ulivnega sistema, principa
odstranjevanja ulitka in standardizacije ulivnih sistemov. 3,6
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POTAPLJANJE IN POSIPAVANJE
Voščeni model potapljamo v keramično suspenzijo. Suspenzija je sestavljena iz polnila in
veziva. Polnilo je toplotno obstojna keramična zmes iz taljenega kremena, molohita ter
cirkona, katere tekstura je podobna moki. Vezivo pa so koloidne kremenove raztopine
bazirane na osnovi alkohola ali raztopina koloida v vodi.3
Po potapljanju voščeni model prevlečemo s keramičnim »zdrobom«. Materiali za prevleko so
kremen, molohit, aluminijev oksid, cirkon, itd. Granulacija je pri prvih dveh prevlekah
manjša, pri kasnejših prevlekah pa večja. Nato formo sušimo 2 do 4 ure. Postopek
ponavljamo običajno od 8 do 12 krat, oziroma dokler ne dobimo primerne debeline školjke.
Za umetniško litje pa so lahko forme na osnovi opečne zlomnine in gipsa.3
IZTALJEVANJE
Vosek je potrebno iz keramične školjke popolnoma iztaliti, saj za sabo ne sme puščati
ostankov. Školjka ima še vedno manjšo trdnost in je zelo krhka, zato mora iztaljevanje
potekati brez večjih mehanskih obremenitev.3,6
Koristimo tri različne tehnike iztaljevanja voska – s pregreto paro v avtoklavih, z
izgorevanjem ali pa z mikrovalovnim ogrevanjem. Sistem s pregreto paro v avtoklavu je
najučinkovitejši. Prednjači zaradi enostavnega lovljenja iztaljenega voska ter zaradi idealnih
lastnosti pare za prenos toplote. Iztaljevanje poteka pri 160-170 °C. Iztaljeni vosek lahko
deloma ponovno uporabimo (za dele ulivnega sistema).3,4
ŽARJENJE
Namen izgorevanja je prenos amorfne SiO2 plasti veziva v kristalno obliko in odstranjevanje
ostankov voska. Pri keramični školjki žarjenje poteka pri temperaturi 650-1050 °C.
Temperatura je odvisna od uporabe vrste ognjeobstojnega materiala.6
ULIVANJE KOVINE
Keramično školjko predhodno ogrejemo, da dosežemo dobro zapolnjevanje s tekočo litino
tudi v tankih in dolgih stenah. Ulivamo gravitacijsko, s klasičnim ulivanjem ali z obračanjem
in pa vakuumsko, klasično ali z obračanjem.6
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ODSTRANJEVANJE ŠKOLJKE, ODREZAVANJE ULITKOV IN BRUŠENJE
Po končanem strjevanju taline razderemo školjko oziroma formo, ulitke očistimo in
odstranimo napajalni sistem z vibriranjem ali odrezavanjem. Ulitke nato peskamo ali brusimo.
Temu lahko sledi toplotna obdelava ulitkov.3
KONTROLA KAKOVOSTI ULITKOV
Zagotavljanje kakovosti je dandanes vse bolj pomembno. Tako je potrebno kontrolo
kakovosti izvajati tudi na koncu precizijskega litja. Preveriti moramo kemično sestavo,
livarske napake (krčilna in plinska poroznost), končno obdelavo površine (kapilarne metode),
mehanske lastnosti (natezna trdnost, meja tečenja, raztezek ob porušitvi, trdota, itd.) in
dimenzijsko natančnost. 7

Slika 2: Shematski prikaz postopka precizijskega litja8

2.3 MATERIALI, KI SE UPORABLJAO ZA IZDELAVO
S precizijskim litjem lahko ulivamo praktično vse zlitinske skupine, kot naprimer: Ti- zlitine,
jeklo, Ni- zlitine, Cu- zlitine, Al- zlitine, Zn- zlitine, itd.
Pri umetniškem precizijskem litju ulivamo bron, srebro, zlato, medenino itd. Posebej bom
opisal bron, saj je to zlitina, s katero smo ulili kip Rudolfa Maistra.
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Poznamo kositrove brone, aluminijeve brone, svinčene brone, itd. Ulitek Rudolfa Maistra je
bil ulit iz kositrovega brona. Kositrove brone človeštvo pozna že preko 5000 let. Uporaba
kositrovih bronov je zelo različna, najbolj razširjena pa je v strojegradnji in v umetnosti. Te
zlitine imajo namreč dobro korozijsko odpornost in dobre drsne lastnosti. Tehnične zlitine so
osnovane na bakru z dodatki kositra (od 2 do 14 mas. %), za umetniške aplikacije pa je
koncentracija kositra manj striktno določena. Osnovni element brona je baker (Cu), katerega
je v bronu največ – od 60 mas. % do 95 mas. %. Njegova specifična teža je 8,92 kg/dm3. Je
korozivno odporen, saj se sam zaščiti pred škodljivimi vplivi, in sicer tako, da na površini
napravi oksidno kožico, ki preprečuje nadaljnjo korozijo. Kisline ga razjedajo in raztapljajo.
Ima visoko električno prevodnost. Njegovo tališče je pri 1083 °C.5,9
Drugi najpomembnejši element brona je kositer. Ima specifično težo 7,28 kg/dm3, tališče pa
pri 232 °C. Kositer (Sn) v bronu vpliva na baker tako, da mu znižuje tališče in povečuje
trdoto. Trdota je enaka vse od 20 do 65 mas. % vsebnosti Sn v bronu, nato pa začne upadati.
Vpliva tudi na barvo in zven. Večji kot je delež kositra v bronu, bolj je svetel in rumen ter bolj
zveni, saj mu trdota narašča.
Pri našem kipu Rudolfa Maistra smo naredili zlitino CuSn8. V talilni lonec moramo za to
zlitino dodati 10 mas. % kositra saj ga približno 2 mas. % izgori oziroma difundira v žlindro.
Broni z 8-10 mas. % Sn bi se morali strjevati v obliki enofaznih zlitin, kar pa se pri običajnih
razmerah ohlajanja ne zgodi. Velik razmak med črto likvidus in solidus črto kaže, da v
zlitinah prihaja do močnega mikroizcejanja in tvorbe neravnotežnih kristalov trdne raztopine
αCu dendritske oblike, in sicer zaradi velikega temperaturnega intervala strjevanja in
zmanjšane difuzije Sn. Tako se zaradi nepopolne difuzije pri realnih razmerah strjevanje
zaključi pri 798 °C s peritektsko premeno:
L 25,5% Sn + α 13,5% Sn

β 22,0% Sn

Pri ohlajanju nastopi evtektoidna premena, ko faza β razpade na α in γ pri 586 °C in nato pri
520 °C razpade γ
δ

α + δ. Faze ε ni, ker nizkotemperaturna premena (pri 350 °C)

( α + ε ) ne poteče kljub počasnemu ohlajanju. Na sliki 5 je prikaz tipične

mikrostrukture kositrovega brona. Primarne osi dendritov predstavljajo plasti faze α,
obogatene z bakrom ter s svetlejšo barvo. Zunanji deli dendritov, ki so strjeni pri nižjih
temperaturah pa so obogateni s Sn in so temnejši. Med vejami dendritov pa so kolonije
evtektoida ( α + δ ).9,5

6

Slika 3: Fazni diagram Cu-Sn9

Slika 4: Praktični diagram stanja

Slika 5: Mikrostruktura brona za 8 mas. % Sn9

za lito stanje9
7

3.0 EKSPERIMENTALNO DELO IN REZULTATI
3.1 UMETNIŠKO OBLIKOVANJE GLINENEGA KIPA RUDOLFA MAISTRA
Kot prvo je pri umetniškem litju kipa iz brona pomembno modeliranje glinenega kipa. Glineni
kip nam služi pri izdelavi silikonskega negativa in predstavlja osnovo za končni izdelek, ki je
kip iz brona. Za material izberemo glino, ker je izredno gnetljiva in nam omogoča veliko
svobode pri ustvarjanju. Pri modeliranju nudi določen odpor in se med postopkom ne
deformira sama od sebe, poleg tega pa se najbolje od vseh materialov odziva na površinske
intervencije (npr. pritisk roke ali modelirke) in je idealna za kipe, ki se bodo ulili v bron ali
kako drugo zlitino. Nanašamo jo na konstrukcijo iz paličic ovitih z žico, da zaradi
gravitacijske sile ne leze navzdol. Ko modeliranje zaključimo, počakamo, da se primerno
osuši in jo snamemo s konstrukcije. Kip nato izvotlimo, da se izognemo razpokam, ki se
pojavijo zaradi napetosti ob krčenju. Lahko bi ga tudi žgali in dosegli višjo trdnost, vendar v
mojem primeru to ni bilo potrebno, saj je bila trdota površine dovoljšna za izdelavo
silikonskega negativa.10
3.2 IZDELAVA SILIKONSKEGA KALUPA TER KAPE IZ GIPSA
Namen silikonskega kalupa je ta, da lahko izdelamo voščeni model. Če torej želimo izdelati
voščeni model, potrebujemo negativ iz silikona. Kalup iz silikonske gume je najbolj trajen in
z njim lahko ulijemo največ kopij voščenih modelov. Silikon je sestavljen iz treh komponent
in ima minimalen skrček.11
Formo naredimo iz dveh delov: silikonskega kalupa in kape iz gipsa, ki elastični in upogljivi
silikonski kalup drži v pravi legi. Pri tem postopku najprej izdelamo zgornji del silikonskega
kalupa. To storimo tako, da glineni kipec postavimo v horizontalno lego ter ga do polovice
obdamo z glino, kot kaže slika 6. Glina, ki obdaja kipec, mora imeti konkavne utore, da se
bosta kasneje obe silikonski polovici natančno sklapljali. Okoli utora pa naredimo bariero, da
nam silikon ne leze preveč na stran. Preden nanesemo silikon, glineni kipec namažemo z
vazelinom, da se ne sprime s silikonom. Nato začnemo z nanašanjem silikona, katerega
predhodno zmešamo z dvema komponentama, da se začne trditi. Pri nanašanju pazimo, da je
nanos debel le nekaj milimetrov, saj bi bila večja poraba materiala neracionalna. Da dobro
omočimo površino kipca, mešanico nanašamo najprej s čopičem, nato pa z lopatico. S slednjo
nanesemo debelejšo plast, kot se vidi na sliki 7. Ko se silikon strdi, na glini okoli silikona
vbočimo utore za kapo, ki jo naredimo iz mavca. Za izdelavo kape uporabljamo mešanico
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vode in gipsa, ki jo z lopatico nanašamo na silikon ter na konkavne utore okoli silikona. Ko je
gips strjen, lahko odstranimo glino, ki nam je služila kot delilna ravnina. Nato ponovimo
postopek še za drugo polovico forme, vendar s to razliko, da na drugi polovici dodamo še
lijak.11,13

Slika 6: Posnetek glinenega kipeca obdanega z glino do polovice

Slika 7: Silikonski kalup
9

3.3 IZDELAVA VOŠČENEGA MODELA
Ko smo naredili negativ iz silikona z obdanim mavcem, se lahko lotimo izdelave voščenega
modela. Pri ulitkih večjega volumna je prvi korak ulivanje tanke stene voska, medtem ko pri
manjših ulitkih lahko ulivamo polno. V mojem primeru je bil ulitek večji, in potrebna
debelina voščene stene 3 do 4 milimetre. Postopek ulivanja tanke stene se prične s taljenjem
voska. Stalimo tolikšno količino, da lahko zapolnimo celoten volumen. Ko je vosek staljen,
ga ohlajamo vse do točke, ko nam na površini začne nastajati mrenica, kar nakazuje, da se
vosek zgoščuje in ponovno kristalizira. Tako dosežemo ravno pravšnjo temperaturo ulivanja,
ki je bila v našem primeru 54°C. Pri ulivanju voska držimo kalup pod kotom 45°, da nam
vosek teče po steni kalupa. Če namreč vosek ulivamo, ko je kalup pokonci, lahko vosek
pljuskne po steni forme, kar se kasneje pozna na površini voščenega modela, kjer se vidijo
meje. Ko je vosek ulit, počakamo, da se strdi na stenah forme, kar traja od 4 do 5 min. Nato
nestrjen vosek odlijemo iz forme.12,11
Pri ulivanju voščenega modela pa se lahko pojavijo različne napake in zapleti. Če je
temperatura previsoka in je talina voska pregreta (slika 8), strjevanje hitreje poteka v delih
forme, ki imajo manjši modul. Ostali deli pa se strdijo manj in le ob steni ulitka. Iz slike 8 je
lepo razvidno, da se je vosek v glavi in rokah, ki so deli kipa z manjšim modulom, strdil
najhitreje, medtem ko se v trupu z večjim modulom ni strdil enakomerno po steni in je
posledično v spodnjem delu stena občutno pretanka. Običajno pa želimo enakomerno
debelino stene po celotni površini ulitka.
Naslednja možna napaka je narebrena površina voščenega modela (slika 9), ki nastane zaradi
prenizke temperature ulivanja. Temu strokovno rečemo hladni zvari.13
Možen zaplet pri ulivanju je tudi zadrževanje zraka na delikatnih delih modela. Kot rešitev
lahko na tistem mestu modela zvrtamo luknjico v silikonsko formo, tako da lahko vosek vanjo
izpodrine zrak v luknjico.13
Paziti moramo tudi, da nam ob ulivanju vosek ne pljuska po stenah, temveč se ulije iz dna pa
vse do vrha forme. V nasprotnem primeru vosek, ki pljuskne po steni, preden je zalita votlina,
povzroči nepravo površino voščenega modela.5,11
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Slika 8: Neenakomerna debelina stene
voščenega modela
h

Slika 9: Posnetek voščenega modela
Rudolfa Maistra z vidnimi
hladnimi zvari na površini

Ko se vosek v kalupu strdi, je nared, da ga vzamemo ven. Voščeni pozitiv prekontroliramo ter
ga v primeru manjših napak retuširamo. Stremimo k temu, da je retuširanja voska čim manj,
saj želimo, da je površina kar se da avtentična glinenemu kipu. Pri retuširanju potrebujemo
vosek, katerega nanašamo na manjše nezalite dele ter gorilnik in orodje, da ga oblikujemo.
Vosek lahko nanašamo tudi hladen, saj ga z gnetenjem v roki lahko dovolj segrejemo, da ga
nanašamo na voščeni model.5,13
3.4 IZDELAVA ULIVNEGA SISTEMA
Pozitiv ulivnega sistema izdelamo in privarimo na voščeni model zato, da nam kasneje v
formi iz opečne zlomnine in mavca omogoči dotok taline v livno votlino. Ulivni sistem sestoji
iz kanalov ter livne čaše, kot kaže slika 10. Vse kanale kar neposredno pripnemo na livno
čašo in na sam voščeni model, tako da je dotok taline ustrezen. Livni kanali morajo biti iz
livne čaše speljani čim bolj hidrodinamično, da talina lepo teče. To pomeni, da morajo biti
prehodi postopni iz lijaka na livne kanale. Če livni kanali niso oblikovani hidrodinamično, se
11

nam pojavi turbulentno gibanje taline in izguba hitrosti, kar povzroči slabo zalitje. Vsi kanali
morajo biti tudi enako debeli. Varimo jih s pomočjo gorilnika ter kakšnega kovinskega
pripomočka, ki omogočata, da kontrolirano natalimo kanal ter voščeni model in ju zvarimo
skupaj. Stremimo k čim manjšemu številu kanalov ter njihovi postavitvi na mestih, ki so na
kipu manj vidni, a nam kljub temu zagotovijo ustrezen dotok taline. Dotok taline omogočimo
tudi s tem, da med seboj povežemo najvišje točke modela. Na ta način zagotovimo, da bo
talina izpodrinila zrak.
Obvezno je, da na voščeni pozitiv privarimo tudi zračnike, saj tudi slednji ob ulivanju brona
omogočijo izpodrivanje zraka iz prazne forme. Vsakega posebej lahko speljemo na vrh ali pa
vse združimo v enega, kot prikazuje slika 10. Zaradi racionalne porabe materiala so bronaste
skulpture običajno votle, kar pomeni, da kalup vsebuje tudi jedro. Da pa jedro, ki se samo
težko nosi, dobro pritrdimo, voščeni kalup prebodemo z bronenimi ali bakrovimi bucikami, ki
nam kasneje, ko naredimo formo, držijo distanco med steno kalupa ter jedrom in držijo samo
jedro, da se ne odkruši. V našem primeru smo model prebodli s tremi bucikami – tako, da je
polovica bucike segala do sredine votline, druga polovica pa je bila zunaj modela.5,13

Slika 10: Voščeni model z elementi ulivnega in napajalnega sistema
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3.5 IZDELAVA FORME
Ko so voščeni pozitivi uliti, sledi priprava forme za ulivanje brona. Potrebno je narediti
negativ iz materiala, ki prenese dovolj visoke termične obremenitve. Formo ulijemo v kiveto,
v katero je vstavljen naš voščeni model. Material za ulivanje je opečna zlomnina, stara, že
uporabljena peščena mešanica ter gips pomešan z vodo. Pomembno je, da je pri vseh korakih
namešana prava mešanica, z ustreznimi razmerji sestavin. Uporabljena receptura za peščeno
mešanico je bila: 5 mas. % fino zdrobljenega starega kalupa oz. lota, 65 mas. % opečne
zlomnine (mešanica drobne in grobe) in 30 mas. % alabasternega mavca.
3.5.1 PREIZKUS FORMARSKIH MEŠANIC
Da bi se izognili dodatnemu delu in ponavljanju celotnega postopka ulivanja zaradi
napačnega razmerja komponent, smo na začetku preverili več receptov za mešanico in se
odločili za tisto z najbolj optimalnim razmerjem sestavin. Pri preizkusu smo mešanico mavca,
opečne zlomnine ter lota mešali z vodo v sledečih razmerjih:
Razmerje: mešanica/voda

A

3:1

B

2:1

C

4:3

D

1:1

Tabela 1: Razmerja formarskih mešanic
Za optimalno se je izkazala mešanica B, saj na gladini lončka ni bilo izločene vode. Izkazalo
se je, da je ravno prav viskozna mešanica, ki dobro omoči površino voščenega modela. Tudi
čas strjevanja je najboljši (približno 15 minut), saj omogoča zalitje forme pravi čas in brez
prehitrega strjevanja.
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Slika 11: Preizkus različnih razmerij mešanice in vode
Mešanica A se je prehitro strdila, kar pri formiranju predstavlja veliko oviro, pri mešanicah C
in D pa se je peščena mešanica posedla na dno kozarčka, višek vode pa je ostal na površini,
kot je razvidno iz slike 11. Ko namreč pesek doseže maksimalno vlažnost, preostanek vode
izloči, kar za formanje ni zadovoljivo.

Slika 12: Tekstura različnih razmerij mešanic
3.5.2 POSTOPEK MEŠANJA ULIVNE MASE
Ulivno maso naredimo tako, da najprej v posodo zlijemo vodo, in sicer enkrat manj kot
kasneje dodamo opečne zlomnine, starega drobljenega kalupa ter alabsternega gipsa. Maso
zmešamo le toliko, da dobimo homogeno strukturo. Pretirano mešanje namreč povzroči
omrtvičenje gipsa in zelo počasno strjevanje. Uporabimo lahko tudi material stare forme, kar
pripomore k boljšemu razplinjevanju forme.5
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Najprej pripravimo kiveto, ki oblikuje zunanjost forme. Spodnji del kivete mora biti zaprt.
Voščeni del s pomočjo stojala postavimo v kiveto in pazimo, da ni preblizu stene ter dna
kivete. Paziti je treba, da stena forme ni tanjša od 1 cm, saj obstaja nevarnost, da nam na
določenih mestih poči, talina pa kasneje v te razpoke penetrira. Model vpnemo v stojalo z
glavo navzdol ter nastavimo višino. Livna čaša mora biti v ravnini z vrhom kivete. Formo
lahko tudi vakuumiramo, posebej če je majhna. Zrak izsesamo zato, da se izognemo zračnim
mehurčkom, ki nastanejo ob voščenem modelu. Tako si prihranimo čas pri obdelavi ulitka, saj
nam ni potrebno toliko sekati in brusiti. Zračnim mehurčkom se lahko izognemo tudi tako, da
predhodno zamešamo ulivno maso ter jo s čopičem vtremo na vosek. To storimo zaradi
omočljivosti, bolje namreč omočimo površino s čopičem, kot pa če bi le ulili maso v kiveto.
Premazan model zalijemo s hitro sušečo se ulivno maso ter ročno vibriramo, dokler masa ni
osušena, da še bolje omoči model. Ko je strjena, lahko kiveto odstranimo.5

Slika 13: Posnetek forme z voščenim modelom
(sekvenca pred iztaljevanjem voščenega modela)

15

3.5.3 SUŠENJE IN ŽGANJE FORME
Zaradi odtaljevanja voska in sušenja je formo potrebno žgati. Proces sušenja poteka pri
približno 130 °C, in sicer tako, da forme obrnemo z livno čašo navzdol, da izteče vosek in se
iztrese pepel. Na glavo obrnjeno formo žgemo zato, da ulovimo vosek, ki se lahko ponovno
uporabi. Ko smo vosek iztalili, formo obrnemo z lijakom navzgor in temperaturo počasi
stopnjujemo. Od začetnih 130 °C povečujemo vsako uro po 50 °C vse do 650 °C. Tako
visoko temperaturo imamo zato, da nam iz kalupa izhlapi vsa vlaga. Segreti moramo nad
kritično temperaturo vode, da nam vsa kemično vezana voda odide iz kalupa. V primeru, da
ne pregrejemo forme, nam talina ob litju lahko burno reagira zaradi vodne pare, kar nam
povzroči grobo površino ulitka. Po pregretju pustimo, da se ohladi, vendar največ do 100 °C,
saj nam pri nižjih temperatura forma že veže vlago iz okolice.
3.5.4 ULIVANJE
Litino je potrebno ogrevati, da jo stalimo. Z ogrevanjem dovajamo dovolj energije, da
nadvladajo sile, ki držijo atome v strukturi kristala pri nižjih temperaturah. Tako lahko talino
oblikujemo brez težav in ta privzame obliko forme. Sila, ki deluje naproti livnosti, oziroma ji
povzroča odpor, je sila viskoznosti, ki deluje na površini med steno forme in talino.15
Pomembno vlogo pri litju kovin zavzema površinska napetost. S taljenjem se velik del
medsebojnih vezi pretrga in atomi postanejo gibljivejši, del medsebojnih sil pa ostane. Ta
napetost ohranja površino taline kompaktno in zato ne prehajajo v na primer plinsko fazo. Te
sile ne delujejo le znotraj tekočin, ampak tudi med površino taline in trdno snovjo, s katero je
v stiku. To pa imenujemo omočenje tekoče faze za površino trdne faze. Vsaka kovina ima
drugačno površinsko napetost in s tem tudi omočljivost.4
Tudi kapilarnost je zelo pomembna lastnost taline. Kapilarne učinke, medsebojno delovanje
površinskih napetosti v tankih presekih, opazujemo, ko talina penetrira pri dobri omočljivosti
globoko v tanke preseke.4
3.5.4.1 POSTOPEK:
Taljenja se lahko lotimo, ko imamo dobro osušen kalup ter pripravljene vse pripomočke in je
poskrbljeno za varnost. Potrebno se je zaščititi pred vročino ter pred nenamernim in
nekontroliranim pljuskanjem ali izlivom taline. Imeti moramo primerno obutev, obleko ter
očala in rokavice. Ko je poskrbljeno za varnost, se lahko lotimo priprave taline. Lahko jo
pripravimo sami, lahko pa le talimo bron. Pri pripravi moramo v primeru, da v naš talilni
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lonec ne uspemo vložiti dovolj kosov za taljenje, vse kose, ki jih naknadno vložimo, dobro
osušiti. Vsak kos, ki je naknadno vložen, mora biti predgret, da izgubi vso vlago, ker bi para
ob vlaganju v staljeno talino povzročila eksplozijo.12
Če sami pripravljamo talino, je pomembno, da vemo, kaj bomo ulivali – v našem primeru
bron. Zlitino brona pripravimo tako, da baker legiramo s kositrom. Z legiranjem oz.
dodajanjem komponent v različnih razmerjih, dobimo zlitino, ki je za naš namen
najprimernejša. V našem primeru smo imeli zlitino Cu Sn8. To zlitino pripravimo tako, da
najprej stalimo potrebno količino bakra. Preden vključimo peč, okoli talilnega lončka
naložimo kose kositra, zato da se pred taljenjem predgrejejo. Razlog za to je v vlagi, saj tudi
tu obstaja nevarnost eksplozije. Ko je baker staljen, lahko v lonček previdno vložimo še kose
kositra. Za našo zlitino je potrebno vložiti 10 mas. % kositra, ker gresta 2 mas. % taline v
žlindro oziroma odgorita. Ko jih vložimo v lonček, zmešamo z vročo železno palico.
V talilnem lončku mora biti dovolj materiala, ker nam ga med ulivanjem ne sme zmanjkati.
Zagotoviti moramo neprekinjeno litje taline v kalup vse od začetka ulivanja. V našem primeru
je bila temperatura taline 1250 °C. Talino je dobro malo več pregreti in počakati, kot pa manj
in hiteti. Izkušnje kažejo, da je belo-rumena barva gladine taline znak za previsoko
temperaturo. Najprimernejša talina za ulivanje je, ko je gladina taline svetlo oranžna, nad njo
pa je modrikast plamen. Ko talilni lonček vzamemo iz peči, je potrebno najprej odstraniti
žlindro.12

Slika 14: Posnetek talilnega lončka z bronom neposredno pred litjem
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Slika15: Posnetek sekvence odstranjevanja žlindre s površja taline
Odstranitev je potrebna, ker z vsakim vložkom v talino prinesemo nečistoče, ki škodljivo
vplivajo na livnost in tok taline v kalupu ter na samo strukturo ohlajenega brona. Vse te
nečistoče pa difundirajo na površje taline v žlindro, katero pred ulivanjem odstranimo s
kovinsko palico. Poskrbeti je potrebno tudi za dezoksidacijo taline, saj sta v njej prisotna dva
škodljiva plina, vodik in kisik.
Dezoksidiramo jo tako, da pred ulivanjem dodamo predzlitino fosforja in bakra, ki veže kisik
v talini in s tem preprečuje vezavo kisika z vodikom. Slednja namreč povzroča nastanek
vodne pare in s tem vrenje taline, turbolenco ter ne zalitje tankih sten in komplicirane
geometrije kalupa. Predzlitino fosforja in bakra dodamo tudi predvsem zaradi boljše livnosti.
Dodamo ga od 0,2 do 1,9 odstotka v obliki granulata.12
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Slika 16: Posnetek sekvence dolegiranja kositra
Pred ulivanjem moramo preveriti temperaturo taline. To smo storili s termoelementom.
Pripravljen moramo imeti tudi dobro osušen ter predgret kalup. Zakopan mora biti v pesek kot
kaže slika 17, saj je zaradi gostote brona (približno 8,7 kg/m3) livni tlak taline zelo velik.

Slika 17: Posnetek zasipa forme
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Ko odstranimo žlindro in dodamo predzlitino fosforja in bakra, dobro premešamo talino, ker
imata Cu in Sn različni tališči in se pri taljenju ločita, baker, ki ima večjo specifično težo pa se
zato posede na dno. Nato lahko ulijemo talino v kalup, kot nam kaže slika 18. Da smo ulili
dovolj taline, lahko ugotovimo, ko se nam začnejo polniti zračniki, ki so speljani do vrha
forme. Tok taline mora biti konstanten in miren, da ne povzročimo turbolence. Z litjem
končamo, ko do vrha napolnimo lijak. Strjevanje ter hlajenje poteka razmeroma dolgo časa,
odvisno od volumna ulitka. Ko je ohlajen, kalup razbijemo, pri tem pa pazimo, da ne
poškodujemo ulitka.12,14

Slika 18: Sekvenca ulivanja

Slika19: Posnetek forme po izvedenem litju
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Slika 20: Čiščenje ulitka

Slika 21: Očiščen ulitek skupaj z elementi
ulivnega in napajalnega sistema
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Surov ulitek ima navadno na sebi tudi kakšno napako. Lahko se pojavi groba, porozna
nezalita površina, do katere pride zaradi premajhne količine predzlitine fosforja in bakra, ki ni
vezal dovolj kisika. Zato se je kisik vezal z vodikom in vodo, ki se zadržujeta ob stenah
kalupa.
Problematična je lahko tudi groba površina ulitka, ki jo lahko opazimo. Pojavi se zaradi
slabega odzračevanja in zaradi vlage, ki se zadržuje na tem delu. Vlaga je posledica slabe
pregretosti kalupa, saj nam v tem primeru v kalupu ostane kristalno vezana voda, katere se
znebimo šele pri njeni kritični temperaturi 647 °C in povzroči pluskanje taline ter slabo zalitje
kalupa.
Pogosto se zgodi tudi to, da nam forma večkrat poči zaradi termičnega pregrevanja in nam te
razpoke talina zalije. Tem zalitim delom pravimo srhi.
Prihaja tudi do tega, da so deli kalupa, kjer je bila stena pretanka, nezaliti. Če je takih nezalitih
delov malo in so majhni, to ne predstavlja pretirane ovire pri popravilu kipa. Do tega
problema lahko pride zaradi slabega napajanja.
Kot že omenjeno, pa se lahko, ker nam ulivna masa pri formanju ne zalije lepo voščenega
modela ali pa se na meji z voščenim modelom ujeame zrak, pojavijo zračni mehurčki, ki jih
kasneje zalije talina.
V primeru, da jedra ne pripnemo z bronenimi bucikami se nam lahko jedro ob ulivanju tudi
zlomi, kot je vidno na sliki 22. Debelina stene je na eni strani debelejša kot na drugi.12

Slika 22: Prerez ulitka po neuspešnem litju
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Slika 23: Posnetek področja na ulitku
kjer nastopa površinska napaka

Slika 24: Posnetek nezalitega področja na ulitku

23

Slika 25: Posnetek površinske napake na glavi kipa,
ki je nastala zaradi lokalne porušitve forme

Slika 26: Posnetek površinske napake zaradi lokalne porušitve forme
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Slika 27: Posnetek izbočene površinske napake zaradi
lokalne nezalitosti formarskega materiala v stiku z voskom
3.6 OBDELAVA ULITKA
Najprej dodobra odstranimo ostanke forme iz ulitka ter z vodo in orodjem očistimo jedro. Ko
smo odstranili ostanke forme, lahko s kotno brusilko odstranimo livne kanale in zračnike.
Pazimo, da ne poškodujemo ulitka. S sekanjem je potrebno odstraniti zalite mehurčke, kasneje
pa s punzli oblikujemo površino. Zalite srhe enako kot mehurčke sekamo ter s punzli
oblikujemo površino ter jo brusimo. Škajasto površino pa z žično krtačo očistimo vse do
leska. Manjše luknjice ali razpoke popravljamo z navarjanjem po avtogenem ali obločnem
postopku. Nezalito luknjo ki jo vidimo na sliki 26, lahko varimo po avtogenem ali obločnem
postopku.
Avtogeno varjenje zahteva mešanico gorilnega plina (acitilen in kisik) in dodajni material,
katerega navarjamo. Za dodajalni material lahko uporabimo kar livne kanale. Izbrati moramo
primerno šobo za debelino našega varjenca. Okolico zvara pregrejemo in zaščitimo tok taline
s talili, ki ščitijo pred oksidacijo. Varilni kopeli moramo dodajati talila z dovolj fosforja, da
nam kositer ne izpareva in, da ne nastaja bakrov oksidal, ki povzroča lomljenje zvara.
Elektroobločno varjenje pa je postopek varjenja z oblokom. Kovina se ob prehodu
električnega toka zaradi upora stali. Pomembno je, da izbiramo pravo jakost toka, odvisno od
debeline našega varjenca in elektrode. Kjer varimo, mora biti čisto brez mastne površine. Za
kiparje je to zelo primeren postopek, saj ni zahteven ter omogoča varjenje tudi na terenu.
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Po varjenju pa je pomembno, da se varjenci ohladijo. Kasneje pa jih ponovno pregrejemo, da
odpravimo napetosti, ki nastanejo zaradi varjenja.

Slika 28: Očiščen in obrušen ulitek generala Rudolfa Maistra

Slika 29: Posnetek generala Rudolfa Maistra v treh različnih sekvencah postopka
precizijskega litja
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3.7 PATINIRANJE
Patiniramo z namenom, da kipu damo lepši videz, ali pa da mu damo videz, ki bi ga s časom
naredila tudi narava. Je površinska obdelava ulitkov s kemičnimi reagenti, ki patinirajo
površino. Poznamo dve vrsti patiniranja, in sicer naravno in umetno patiniranje. Temeljna
razlika je v tem, da naravno patiniranje traja dalj časa (odvisno od tega, kakšnim pogojem je
kip izpostavljen), medtem ko umetno patiniranje poteka veliko hitreje, saj z koncentriranimi
reagenti postopek pospešimo. Naravne patine sežejo globje v strukturo površine ter so
trajnejše od umetnih. Zato tudi kipe, ki stojijo na prostem patiniramo drugače kot tiste, ki so
izpostavljeni sobnim pogojem.12
Material se na patino včasih odzove drugače kot pričakujemo, ker navadno težko določimo
lastnosti materiala, saj je bron reciklabilna zlitina. Da bi ugotovili odziv brona, je smiselno
poizkusiti patinirati najprej dolivne kanale našega kipa, ker imajo enako sestavo kot naš
ulitek. Na patiniranje določene komponente različno vplivajo. Aluminij v bronu zmanjša
sposobnost patiniranja, kot tudi večje količine cinka in kositra. Glede na preizkušance
naredimo različno močne raztopine kislin in soli.
Ulitek je najprej potrebno dobro razmastiti, ga splakniti z vodo ter z gorilnikom osušiti tako,
da izgubi vso vlago.
Takoj po tem, ko smo greli površino ulitka, jo premažemo z raztopino žveplenih jeter (kalijev
sulfid), da naredi rjavo bronasto patino. To raztopino naredimo tako, da umešamo dve mali
žlički kalijevega sulfida na pol litra vode.
Je zeleno-rumene barve ter neprijetnega vonja po žveplu. Taka patina nastane ob
dolgotrajnem izpostavljanju atmosferskim pogojem in služi kot podlaga sledečim patinam. Če
se patina neenakomerno zaje v površino, postopek ponovimo. Površina je po tem pripravljena
za nanašanje drugih patin, kot so zelena, črna, modra in železno rjava.
Da dobimo zeleno patino, nanašamo amonijev klorid, ki ga dve žlici raztopimo v pol litra
vode. Da pospešimo reakcijo, lahko ulitek grejemo. Patino lahko nanašamo po celotni
površini, lahko pa le na določenih delih skulpture. Nanose večkrat ponovimo, pri čemer patina
spreminja odtenke, ki jih skušamo ohraniti po več nanosih.13
Črno patino dobimo s srebrovim nitratom mešanim z vodo. Površine ni potrebno predhodno
greti. Raztopine zamešamo malo, saj je zelo učinkovita in močna.
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Modro patino naredimo, če nanašamo raztopino amonijevega klorida in bakrovega sufata
(modre galice) in to nanesemo na zeleno patino. Nastanek modre patine je zelo odvisen od
sestave zlitine.
Železno rjavo patino dobimo z nanašanjem železovega oksida in vode na zeleno patino. Tako
dobimo okrasto do rjavo patino.12,14,13
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4.0 ZAKLJUČKI
Modeliranje glinenega kipa je ključnega pomena pri izgledu našega končnega rezultata, saj so
na bronu vidne vse poteze, ki jih poprej zmodeliramo. Ugotovili smo, da je pomembna
natančnost tudi pri izdelavi silikonskega kalupa, ki naj bo zaradi racionalnosti debel le 3 do 4
mm. Kapa iz gipsa, ki obdaja silikonsko formo skrbi za to, da silikon ohranja pravo obliko in
da se obe polovici natančno sklapljata. V našo formo ulivamo vosek, pri čemer moramo
paziti, da je livna temperatura ravno pravšnja. Ta naj bo 54 °C, saj se nam ob previsoki
temperaturi strjuje neenakomerno, tako da imamo različne debeline sten, ob prenizki
temperaturi pa nastanejo hladni zvari. Stremimo k temu, da so stene enakomerno debele od 3
do 4 mm. Na voščeni model privarimo ulivni sistem, ki naj bo oblikovan hidrodinamično, da
nam bo zagotovil ustrezen dotok taline. Ta voščeni model obdamo z formarsko maso. V
poizkusu smo ugotovili, kakšno je optimalno razmerje med količino opečne zlomnine, mavca,
lota in vode. To razmerje je 65 mas. % opečne zlomnine, 30 mas. % gipsa in 5 mas. % lota.
To zmes vmešamo v vodo, katere količina je najbolj optimalna ob razmerju 2 volumski enoti
formarske mase in 1 volumsko enoto vode. Če je vode premalo, nam strjevanje poteka
prehitro in ni dovolj časa za ulivanje v kiveto, če pa je vode preveč, se nam mešanica posede
na dno, višek vode pa ostane na vrhu. Ko namreč formarska mešanica doseže maksimalno
vlažnost, preostanek vode izloči. Nato vosek iz forme iztalimo in pregrejemo formo.
Ugotovili smo, da je formo potrebno žgati nad 650 °C, da nam v formi ne ostane kristalno
vezana voda, ki ima kritično temperaturo pri 647 °C. V osušeno formo nato ulivamo talino,
katero pregrejemo na 1300 °C in nato dodamo predzlitino fosforja in bakra za dezoksidacijo
ter počakamo, da se nekoliko ohladi. Ulivamo pri približno 1150 °C in skrbimo, da je tok
taline čim bolj miren in počasen vendar konstanten in brez prekinitve. Kip na koncu
površinsko obdelamo, nezalite dele pa povarimo.
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