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JANI TEKAVČIČ

Kako izdelati natančno kopijo  
modela v merilu (N) (2. del)
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Ker smo gradiva in osnovne tehni-
ke izdelave kopij modelov v kalupih iz 
silikonskega kavčuka predstavili že v 
prvem delu prispevka, tokrat o tem ne 
bomo pisali in priporočam, da si zaradi 
lažjega razumevanja, pred začetkom iz-
delave dvodelnih kalupov preberete čla-
nek v 10. številki lanskega letnika.

Model, dvojnik katerega želimo izde-
lati, si najprej dobro ogledamo, da ugo-
tovimo, kaj lahko z modela odstranimo, 
ne da bi ga poškodovali (slika 1). 

Z modela je namreč treba odstraniti 
vse dele, ki bi lahko ovirali odstranje-
vanje originala in poznejših odlitkov iz 
kalupa. Ker bomo delali kopijo ohišja lo-

Dvodelni kalup

komotive, najprej odstranimo vsa okna, 
pantografe in izolatorje. S tem je  naše 
ohišje pripravljeno za izdelavo kalupa 
(slika 2).

Pred začetkom dela pripravimo po-
trebna gradiva in orodje: silikonski kav-
čuk Modrin in katalizator, posodo in 
paličico za mešanje, lego kocke, posodo 
ali podlogo za dno kalupa, lepilo in pla-
stelin (slika 3).

Pri izdelavi dvodelnega kalupa bo na 
vseh mestih, kjer bodo odprtine (npr. 

okna), prišlo do 
neposrednega sti-
ka dveh delov ka-
lupa (silikonskega 
kavčuka), zato je 
treba ta mesta prej 
čim bolj natančno 
zaščititi. Dobre re- 
zultate dosežemo 
z vsemi samolepil-
nimi trakovi (npr. 
lepilni trak), s ka-

treba pozneje natančno obrezati. V na-
sprotnem primeru bi se tu pojavil pra-
zen prostor, s tem pa bi dobili debelejše 
stranice odlitka. 

Najbolje je celoten notranji del ohiš-
ja natančno prelepiti (slika 5).

Nato s plastelinom zapolnimo notra-
njost ohišja in vse odprtine (slika 6), ka-
mor bi pri vlivanju kalupa lahko pritekel 
silikonski kavčuk.

Ko je notranjost povsem zapolnjena, 
plastelin spodaj poravnamo, da se dobro 
prilepi na podlago in tako onemogoča 
premikanje modela pri vlivanju silikon-
skega kavčuka (slika 7). Prazni prostori, 
ki jih ne napolnimo s plastelinom in jih 
kavčuk ne zalije, predstavljajo zračne 
mehurje, ki ob slabem prijemu plasteli-

terimi preprosto 
prelepimo notra-
njost modela (sli-
ka 4). 

Kjer lepilni 
trak ne bo povsem 
prilepljen na ohiš-
je, bo praznino 
zapolnil silikonski 
kavčuk, ki ga bo 
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na na podlago lahko povzročijo, da mo-
del pri vlivanju modrina preprosto »od-
plava«. 

Okoli modela z lego kockam iz- 
gradimo ogrado za bodoči kalup (slika 
8). Ogrado na zunanji strani prilepi-

mo na dno posode ali podloge, da nam  
silikonski kavčuk ne bi odtekal iz ka-
lupa.

Po navodilu proizvajalca pripravi-
mo zmes Modrina in začnemo polniti 

kalup. Kalup začnemo polniti vedno v 
enem od vogalov (slika 9) in počakamo, 
da zmes sama zapolni vse dele okrog 
modela (slika 10).

Da ne pripravimo preveč ali premalo 
silikonskega kavčuka, izmerimo stranice, 

jih pomnožimo, da dobimo prostornino, 
ki ji odštejemo približno prostornino 
porabljenega plastelina (prostornino 
modela lahko zanemarimo, saj je v mo-
jem primeru bila le 8 ml).

Razdalja med modelom in ogrado 
(debelina kalupa) naj bo med 5 in 10 
mm, odvisno od velikosti modela in ka-
lupa. 

Kalup napolnimo do vrha in počaka-
mo, da se strdi. Če je dodanega več ka-

talizatorja, kot ga priporoča izdelovalec, 
bo kalup trd že po nekaj urah (slika 11). 

Kalup odstranimo s podloge, pore-
žemo gumo, ki si bo našla pot tudi pod 
lego kockami, in obenem pripravimo 
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prostor za nameščaje nove vrste kock 
(slika 12). 

Iz modela odstranimo plastelin (slika 
13). Večina plastelinov se lepo odstrani 
s površin, kjer se stikajo s silikonskim 
kavčukom.

Odstranimo tudi lepilni trak in vse 
morebitne dodatne zaščite (slika 14).  
V ogradi tako ostane samo kalup iz kav-
čuka.

Pri izdelavi kalupa je zelo pomemb-
no, da modela nikakor ne premikamo, 
prav tako ne premikamo kalupa po 
ogradi. Ogrodje iz lego kock, že izdela-
ni kalup in model (original) so v tej fazi 
ves čas nepremično na istem mestu! 

V nadaljevanju potrebujemo lepilo 
za papir, nekaj žice, cevčico,  ločevalec 
in še nekaj lego kock (slika 15).
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Žice (npr. telefonski kabel) narežemo 
na takšne kose, da bodo moleli iz kalupa 
(slika 16). To bodo pozneje oddušniki, 
skozi katere bo ob vlivanju smole zrak 
lahko uhajal iz kalupa. Obenem z odduš-
niki reguliramo, da smola pri brizganju 
enakomerno in v celoti zalije kalup. Od-
dušniki se običajno postavljajo na najviš-
ja mesta na modelu in tam, kjer želimo, 
da smola zanesljivo napolni posamezne 
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vogale modela. Če bi naredili še več od-
dušnikov, potem se nam ne bi bilo treba 
bati, da bo na odlitku ostala kje še kak-
šna luknja oziroma zračni mehurček, ki 
mu ne bi uspelo najti poti iz kalupa.

Večjo cevko pritrdimo na najnižji del 
kalupa in nam bo služila za vbrizgavanje 
smole. Premer cevke naj bo enak pre-
meru grla brizgalke, da bomo imeli pri 
brizganju čim manj težav. 

In čemu lepilo za papir? Seveda lah-
ko uporabimo tudi druga lepila, toda 
lepilo za papir ne poškoduje modela in 
pri odstranjevanju oddušnikov na origi-
nalu ne bo nobene sledi.

Strjen silikonski kavčuk se z nasled-
njim nanosom kavčuka trajno zlepi. To 
je dobro, če smo zamešali premalo zme-
si silikonskega kavčuka in želimo dopol-
niti kalup. Seveda pa bi bilo zelo narobe, 
če delov kalupa ne bi mogli razdvojiti. 
Zato moramo vse površine na strjeni 
polovici kalupa, kjer se bosta dela ka-
lupa stikala, premazati z ločevalcem, ki 
preprečuje zlepljenje (sliki 17 in 18). Lo-
čevalnih sredstev je več vrst in so na raz-
ličnih osnovah. Sam uporabljam tip V-1, 
s katerim dosegam želene rezultate.
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Po nanosu ločevalca je kalup priprav-
ljen za vlivanje drugega dela, za katerega 
nam manjka le še nadgradnja ogrodja iz 
lego kock, ki jih dogradimo na spodnji 
del in jih z zunanje strani prelepimo z 
lepilnim trakom (slika 19).

Kot običajno, zmes vlivamo na eno 
mesto in počakamo, da se kavčuk sam 
razporedi po celotnem modelu.

Napolnjen kalup pustimo, da se sili-
konski kavčuk strdi (slika 20).
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Zdaj lahko odstranimo ohišje in poči-
stimo zunanjo stran kalupa – presežek kav- 
čuka, ki je stekel v vse še tako ozke vrzeli 
med lego kockami v ogradi (slika 21).

Previdno odstranimo zgornji del 
kalupa (slika 22). Začnemo na enem 
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od vogalov in počasi dvigamo zgornji 
del kalupa. Tu se izkaže prednost lepila 
za papir, saj žice za oddušnike kot tudi 
dovodna cev na sredini, ki so z njim pri-
lepljeni, lepo odstopijo od modela in se 
ločijo skupaj z zgornjim kalupom.    

Tudi presežek silikona, ki je zalil po-
samezne dele, kjer želimo imeti drugi 
del kalupa ali kakšno odprtino (npr. 
stopnica na čelu modela), očistimo in 
pripravimo za drugi del kalupa.

Iz kalupa odstranimo žice za od-
dušnike, cevko za dovodno odprtino in 
model (slika 23). Pri odstranjevanju mo-
dela pazimo, da silikonski kavčuk ni za-
lil tudi kakšne odprtine na modelu, saj 
lahko poškodujemo model ali kalup.

Za izdelavo odlitkov poleg kalupa 
potrebujemo še smolo (epoksidno, poli-
uretansko ali kakšno drugo) in nekaj v 
prvem delu opisanih pripomočkov (sli-
ka 24). 

Ponovno pripravimo ogrodje iz lego 
kock, saj pri izdelavi kalupa nismo na-
redili nikakršnih vodil ali centrirnih če-
pov za kalup, ki bi se pri ulivanju smole 
lahko deformiral. To preprečimo z ena-
kim ogrodjem, kot smo ga uporabili za 
izdelavo kalupa, in nam bo služilo kot 
vodilo pri sestavljanju obeh delov in uli-
vanju smole.
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Smolo (F-19) 
posrkamo iz plo-
čevinke v želeni 
količini in zme-
šamo v razmerju  
1 : 1 (slika 25). To 
je zelo primerno, 
saj je razmerja v 
različnih odstot-
kih predvsem pri 
manjših količinah 
smole včasih tež-
ko natančno od-
meriti. Tudi čas 
do začetka strje-
vanja je pri F-19 
sprejemljiv, saj je 
5–7 minut dovolj 

časa za normalno 
delo.

Kalup vstavi-
mo v ogrodje 
in ga utrdimo z 
elastikami. Te ne 
smejo biti pre-
močne, da ne bi 
deformirale dalj-
še stranice ogro- 
dja in s tem stis-
nile kalupa, kar 
bi vplivalo na toč-
nost odlitka (sli- 
ka 26).

Zmes obeh komponent smole po-
srkamo v brizgalko (pazimo, da se zne-
bimo vseh zračnih mehurčkov in da 
je v brizgalki samo smola) in jo skozi 
pripravljeno odprtino pod pritiskom 
iztisnemo v kalup. Polnimo ga toliko 
časa, da skozi odprtine za odvod zra- 
ka priteče smola. Pri tem opazimo, 
da nekaj časa skozi oddušnike poleg  
smole uhajajo tudi drobni mehurčki, 
zato je priporočljivo pripraviti malce 
več smole in vso vbrizgati v kalup (sli- 
ka 27). Res je, da bo skozi oddušnike 
priteklo nekoliko več smole, vendar 
bodo z njo vred iz kalupa odšli tudi 
zračni mehurčki, ki so pri vlivanju naj-
večja nevšečnost.   

Počakamo pol ure, odstranimo elasti-
ke in ogrodje iz lego kock, odstranimo 
čepe (presežek smole na oddušnikih) in 
odpremo kalup (slika 28).
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Slika 33. Poljubno število kopij v poljubnih barvah

Slika 31. Brizganje smole v kalup Slika 32. Odlitek v želeni barvi
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Že pri odstranjevanju presežka smo-
le bomo lahko ugotovili, ali je smola do-
volj trda za odstranitev odlitka iz mode-
la, in če je, nežno odstranili odlitek. Ker 
je kalup, izdelan iz Modrina, zelo mehak 

in elastičen, ne bo nobenih težav, ko 
bomo stranice kalupa ločili od odlitka 
in ga tako osvobodili (slika 29). 

Kadar želimo pripraviti že obarvan 
odlitek, pri pripravi smole v komponen-

to A preprosto dodamo nekaj kapljic 
želene barve (razne oksidne ali barve 
za barvanje plastičnih maket). Dodamo 
komponento B, zmešamo in uporabimo 
(slika 30).


