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Kako do natančne kopije modela  
v merilu 1 : 160 (N)?

Ko sem začel izdelovati modele, se 
mi je to vprašanje zastavilo vselej, ko 
sem po dolgotrajnem delu izdelek po-
stavil v vitrino ali spravil predal. Zato 
sem se odločil poiskati preprost način, 
s katerim bi lahko svoj izdelek naredil v 
več primerkih, pri čemer bi bile kopije 
čim bolj podobne originalu.

Začel sem iskati primerna gradi-
va, s katerimi bi dobil ulitek, ki bi imel 
lastnosti, podobne plastiki, kakršna se 
uporablja za izdelavo modelov. Gradiva 
naj bi bila dostopna v Sloveniji, da ne 
bi imel preveč težav in stroškov pri na-
kupu. Končno sem vse, kar sem potre-
boval, našel v podjetju Samson Kamnik, 
kjer imajo posluh tudi za takšne kupce, 
ki za svoje delo potrebujejo materiale v 
manjših količinah.

V prispevku bom prikazal preproste 
tehnike in načine kopiranja železniških 
modelov ter izdal tudi nekaj drobnih 
skrivnosti za izdelavo kalupov in ulitkov. 
Pri opremljanju maket se vedno znova 
pojavljajo težave, da nam česa zmanjka 
in da bi nekatere dele potrebovali v več-
jih količinah, kot jih imamo na voljo, zato 
je najpreprostejši način, da si naredimo 
kopije. Praktično lahko izdelamo kopije 
vsega, kar želimo, potrebujemo le nekaj 
malega materiala in dobre volje. Origina-
li so v merilu N, ni pa nobene razlike, če 
želimo izdelati kopije večjih predmetov 
– izdelamo večji kalup, porabimo več 
materiala in dobimo večji ulitek.

Za začetek zložimo izbrane pred-
mete na kup in jih razvrstimo po višini, 
saj od višine odvisno, kako visok kalup 
bomo naredili.

Poleg lego kock in lepilnega traku, 
potrebujemo še silikonski kavčuk Mo-
drin in katalizator za izdelavo kalupa, 
lepilo za papir, posodo za pripravo kav-
čuka in paličico za mešanje.

Predmete, ki jih želimo kopirati, 
razdelimo na dve skupini in začnemo 

pripravljati kalupe. Manjše preprosto 
prilepimo v primerno škatlico, ki bo 
nadomestila ohišje kalupa, večje pa pri-
trdimo na plastično podlago (plastična 
škatla) in okoli pritrjenih predmetov 
postavimo ogrado iz lego kock.

Modrin je eden od najcenejših sili-
konskih kavčukov za delo pri sobnih po-
gojih (brez vakuumske komore) pri nas, 
uspešno pa kopira tudi detajle mikron-
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ske velikosti (cena je približno 15 evrov 
za kilogram).

Ko so originali ograjeni, lego kocke 
z lepilnim trakom pritrdimo na podlago 
(dno škatle).
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Predmetov ne mažemo z ničemer, 
saj bi bila na kopijah vidna sled prema-
za. Prav tako ne uporabljamo močnih 
sekundnih lepil, saj se originali pri od-
stranjevanju iz kalupa ne bodo odlepili, 
temveč bodo ostali v kalupu sprijeti s 
kavčukom.

V posodo vlijemo želeno količino si-
likonskega kavčuka (Modrin) in dodamo 
katalizator. Tu nastopi edina večja teža-
va, saj če želimo pripraviti manjšo koli-
čino zmesi, je zelo težko dodati 4 % kata-
lizatorja (to je lahko samo nekaj kapljic). 
Najpreprosteje je, da si na steklenički, ki 
vsebuje 30 g katalizatorja označimo pol-
ovico, četrtino, pa tudi osmino in s tem 
dobimo vsaj približne vrednosti. Vseka-
kor pa je bolje dodati več kot premalo 
katalizatorja, saj se pri večji količini ka-
talizatorja zmes strdi prej, če pa ga je 
premalo, se Modrin ne strdi popolnoma 
ali celo ostane tekoč.

Ob tem velja posebej poudariti, da 
je katalizator jedka snov, zato je treba 
upoštevati varnostne zahteve in navodi-
la proizvajalca, predvsem pa je obvezna 
uporaba zaščitnih rokavic (npr. takšnih 
za enkratno uporabo).

Kavčuk in katalizator dobro preme-
šamo, proizvajalec priporoča, da ga pre-
točimo še v drugo posodo in začnemo s 
polnjenjem kalupa.

Kalup napolnimo toliko, da so pre-
kriti vsi deli originalov. Najvišji del naj 
bo s kavčukom prekrit vsaj še za 2–3 
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mm, od originala 
do zunanje stene 
kalupa (ograde) 
pa naj bo vsaj  
5 mm kavčuka.

Kalup vedno 
začnemo polniti 
na enem od voga-
lov in pustimo, da 
kavčuk sam zalije 
originale. Zmesi 
ne polivamo po 
predmetih, ker 
tako obstaja več 
možnosti, da v 
kalupu ostanejo 
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zračni mehurčki, ki so pri izdelavi kalu-
pov in ulitkov največja nevšečnost.

Kalup pustimo mirovati 6–12 ur, 
odvisno od količine katalizatorja. Ko je 
silikonski kavčuk trd, kalup nežno od-
stranimo s podlage oziroma iz ograde 
(plastične škatlice).

Nato začnemo odstranjevati posa-
mezne predmete iz kalupa.

Pri predmetih, ki imajo spodnji del 
je večji od zgornjega (npr. odbijač), z 
modelarskim nožem ali skalpelom pre-
prosto zarežemo v kalup in naredimo 
zarezo levo in desno. S tem omogočimo, 
da pri zalivanju kalupa s smolo ta doseže 
vse vogale in jih zapolni. V nasprotnem 
primeru nastanejo zračni mehurčki, 
ki na ulitku predstavljajo prazen pros-
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tor. Ker je kalup zelo elastičen, se vrne 
v osnovno obliko, na zarezah pa se bo 
smola strdila v obliki tankih lističev, ki 
jih preprosto odstranimo.

Tudi pri kolutu za kabel je treba na-
rediti zareze v kalup, saj le tako lahko 
original in bodoče kopije odstranimo iz 
kalupa.

Za izdelavo ulitkov (kopij) potrebu-
jemo epoksidno smolo, brizgalko, po-
sodice in zaščitne rokavice. Epoksidno 
smolo F19 sem prav tako kupil v pod-
jetju Samson Kamnik, cena za 1 kg pa je 
okrog 15 evrov.

Pri tej epoksidni smoli je dobro to, 
da se meša v razmerju 1 : 1 in da se za-
čne želirati že po 5 minutah, kar po-

še dovolj časa, da z njo zalijemo kalup. 
Pri izdelavi malih ulitkov preprosto na-
kapamo deset kapljic komponente A, 
dodamo 10 kapljic komponente B, zme-
šamo in uporabimo.

Ko je zmes pripravljena, jo posrka-
mo z brizgalko in napolnimo kalup.

Kalup zalijemo do roba. Presežek 
smole pozneje odrežemo ali obrusi- 
mo.

Epoksidna smola F19 se začne strje-
vati po 10 minutah in po eni uri ulitke 
že lahko odstranimo iz kalupa.

Pri pripravi zmesi lahko v kompo-
nento A vmešamo oksidno barvo v pra-
hu (dobi se v podjetju Samson Kamnik) 
ali pa kar nekaj kapljic barve za plastič-
ne modele (Revell). Če potrebujemo 
že obarvane ulitke, ki jih ne želimo na-
knadno barvati, potem je ta možnost 

meni, da imamo 
dovolj časa, da 
odmerimo ustrez-
no količino obeh 
komponent A in 
B, zmes dobro pre-
mešamo in imamo 
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Si tehnično ustvarjalen in prosti čas namenjaš modelarstvu? Te zanima elektronika ali si navdušen nad roboti? Si po naravi 
logik ali kemik? Morda svoj prosti čas namenjaš računalništvu in bi se rad/a naučil/a programiranja spletnih strani ali raz-
vijanja računalniških iger?
V času poletnih počitnic se nam lahko pridružiš na inovativnih delavnicah, poletnih šolah ali raziskovalnih taborih.  
Naj jih naštejemo le nekaj: 

Modelarski delavnici: Pod Uršljo goro, od 29. 6. do 5. 7.; Maribor, od 25. 6. do 29. 6.; 
Poletni šoli računalništva za osnovnošolce, srednješolce: Ljubljana, od 30. 6. do 4. 7.; 
Tehnični tabor: Murska Sobota, od 30. 6. do 4. 7.; 
Poletna šola logike, Poletna šola robotike, Poletna delavnica »Multimedijske komunikacije«,  
 Kranj, od 18. 8. do 25. 8.; 
Izobraževanje za informacijsko družbo, Ljubljana, od 22. 8. do 29. 8.; 
Radiotehnika za začetnike, Menina Planina, od 24. 8. do 29. 8. idr.

Vse informacije in prijavnice so dostopne na naši spletni strani www.zotks.si, za dodatne informacije pa lahko pišete na  
e-naslov: irena.lipar@zotks.si ali pokličete na telefon 01/425 07 69.

Prijazna znanost za mladino  
– Poletni raziskovalni tabori, inovativne delavnice  
in poletne šole v času poletnih počitnic

zelo dobrodošla, fizikalne lastnosti ulit-
ka (materiala) pa zaradi dodatka barve 
niso nič slabše. Tanke lističe smole, ki se 
držijo ulitkov in nastanejo na zarezah v 
kalupu, odstranimo z ostrim nožem ali 
pobrusimo.

Seveda lahko takšne odlitke po po-
trebi še dodatno pobarvamo, vrtamo, 
brusimo ali kakor koli dodatno obdelu-
jemo.

Z izdelavo ulitkov preprostih oblik 
se bomo seznanili z osnovami izdelave 

kalupov in kopij, kar nam bo v pomoč 
pri izdelavi večjih večdelnih kalupov.

V eni od prihodnjih številk bomo 
opisali izdelavo dvodelnega kalupa za 
kopiranje modela lokomotive.

21 22
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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).

15

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).

21

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).



18 september 2008
1

MAKETARSTVO

Slika 33. Poljubno število kopij v poljubnih barvah

Slika 31. Brizganje smole v kalup Slika 32. Odlitek v želeni barvi

29

30

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).
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Kako do natančne kopije  
modela v merilu 1 : 160 (N)? (3. del)
Težave, nasveti in rešitve

Bralci, ki ste doslej že poskusili izde-
lati kopije posameznih izdelkov, ste ver-
jetno pri delu naleteli na določene teža-
ve. Upamo, da zaradi njih niste izgubili 
poguma. Poskušali vam bom pomagati z 
nekaj nasveti, ki vam bodo olajšali delo 
in omogočili boljše rezultate.

Ogrodje kalupa
Pri pripravi ohišja iz lego kock ali 

drugih materialov pazimo na to, da nam 
silikonski kavčuk ne bo uhajal skozi 
špranje ali spoje ogrodja s podlago. Naj-
preprosteje je kalup (ogrodje) z notra-
nje strani oblepiti z lepilnim trakom ali 
premazati s katerim od sredstev za loče-
vanje, da kalup lažje vzamemo iz ohišja. 
Ogrodje obvezno pritrdimo na podla-
go – najpreprosteje z lepilnim trakom. 
Podlaga, na katero pritrjujemo ogrodje, 
mora biti čista tudi zato, da se model, 
napolnjen s plastelinom, bolje prime na 
podlago.

Model
Pred začetkom dela je potrebna 

predhodna priprava modela; odstra-
niti ali primerno pripraviti moramo 
vse dele, ki  bi jih silikonski kavčuk po-
polnoma oblil in s tem onemogočil, da 
model vzamemo iz kalupa. Odstranimo 
tudi poškodovano barvo ali oznake, po-
pravimo poškodbe, da se tudi te ne bi 
kopirale, saj silikonski kavčuk uspešno 
povzame vse podrobnosti z mikronsko 
natančnostjo. Seveda to velja le za stare 
in poškodovane modele.

Pri različnih ograjah, ceveh ali dru-
gih štrlečih delih, ki jih ne moremo 
odstraniti z modela, lahko z lepilnim 
trakom naredimo »navidezno« poveza-
vo med robovi. V kalupu dobimo odtis 
lepilnega traku, toda na tak način omo-
gočimo, da model lahko odstranimo iz 
kalupa. 

Kalup
Priprava kavčuka ali drugih materi-

alov za izdelavo kalupa naj bo opravlje-
na skladno z navodili proizvajalca. Pri 
Modrinu lahko z večjo količino kataliza-
torja skrajšamo čas strjevanja, če pa do-
damo manj katalizatorja, potem se čas 
podaljša, če ga je premalo, pa se kavčuk 
sploh ne strdi. Vrednosti lahko označi-
mo na steklenički (1/2, 1/4, 1/8), saj se 
količine merijo v gramih in jih je zelo 

težko točno določiti brez natančne teht-
nice, zato je najpreprostejša prostorska 
delitev vsebine stekleničke (v praksi se 
je to izkazalo za dovolj natančno).

Manjši štrleči deli na modelu, ki nam 
jih ni uspelo odstraniti (izolatorji na 
strehah lokomotiv ali podobno), niso 
problematični, saj v kalup preprosto za-
režemo s skalpelom in tako omogočimo, 
da takšne odprtine sploh lahko napolni-
mo s smolo. Kopijo na takšen način brez 
težav vzamemo iz kalupa. Tudi manjši 
deli, kot so na primer zobniki, potrebu-
jejo veliko zarez, saj je kalup drugače 
nemogoče napolniti brez mehurčkov. 
Silikonski kalup se vedno vrne v prvot-
no obliko, ki jo je imel ob strjevanju in 
takšne zareze ne predstavljajo težav. Po 
ulivanju smole so zareze vidne kot zelo 
tanki lističi in jih preprosto odstranimo.

1

2

3
Ko model za-

polnimo s plasteli-
nom, si na mestih, 
kjer silikonski 
kavčuk ne more 
zapolniti posa-
meznih vogalov, 
pomagamo s čo-
pičem in s silikon-
skim kavčukom 
premažemo robo-
ve oken, rešetke, 
luknje in ostale 
odprtine. Premaz 
naj bo tanek, da 
nam že priprav-
ljeni kavčuk ne 
bi kapljal ali kako 
drugače onemo-

gočil »pritrjevanja« plastelina na dno 
kalupa. Po namestitvi modela na svoje 
mesto zmes kavčuka ulivamo v enega 
od vogalov in pustimo, da se zmes lepo 
razlije po celem kalupu oziroma sama 
zapolni kalup – od spodaj navzgor. Tako 
se bomo izognili neljubim mehurčkom.

Oddušniki ne smejo biti preveliki 
(žica ∅ 1–2 mm ) in tudi preveč jih ne 
sme biti (6, 8 ali 10 na model), odvisno 
od velikosti oziroma dolžine modela.

Debelina stranic kalupa naj bo med 
5 in 10 mm. 

Pri izdelavi dvodelnih kalupov stič-
ne površine obvezno premažemo z loče-
valcem, ki prepreči spajanje – lepljenje 
kavčuka. Če stične površine pozabimo 
premazati, kalupa ne bomo več mogli 
razdvojiti. To je lahko dobrodošlo v pri-
meru, da nam med delom zmanjka pri-
pravljene zmesi. Preprosto zamešamo 
novo, z izdelavo kalupa pa lahko nada-
ljujemo tudi pozneje.

Po vsaki uporabi kalupa vedno takoj 
očistimo oddušnike, ki se ob polnjenju 
kalupa napolnijo s smolo.
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Kako do natančne kopije  
modela v merilu 1 : 160 (N)? (3. del)

Odlitek
Ker je ob uporabi epoksidne smole 

F19 časa za delo in tudi za samo pripra-
vo dovolj, je najpreprosteje notranji del 
dvodelnega kalupa pred zapiranjem prej 
pripraviti. V kalup nalijemo nekaj smo-
le, z uporabo lesene paličice zapolnimo 
vse »zareze«, premažemo dele, kjer smo-
la pri brizganju (polnjenju) morda ne 
bi mogla zapolniti vogalov, oziroma vsa 
mesta, kjer je mogoče, da bi se »zataknil« 
kakšen zračni mehurček, ki bi povzročil 
luknjo v odlitku. 

Kalup zapremo, utrdimo in ga s po-
močjo brizgalke napolnimo. Ko na od-
dušnikih začne iztekati smola, polnimo 
še nekaj časa, da iztisnemo še kakšen 
preostali zračni mehurček. Seveda je 
treba paziti že pri polnjenju brizgalke, 
da v njej ni mehurčkov. 

Brez slabšanja lastnosti lahko v smo-
lo F19 dodajamo barve za plastične 
modele (npr. Revell). Barvo je najbolje 
umešati v komponento A pred dodaja-
njem komponente B. Nekaterih odlitkov 
potem sploh ni treba barvati.

Ko se smola v kalupu strdi (10–20 
minut) odstranimo zgornji (notranji) 
del kalupa. Dobro pregledamo, če ni 
vseeno kje ostal še kakšen zračni me-
hurček (zunanjega dela kalupa ne pre-
mikamo).

Z notranje strani povečamo ali nare-
dimo odprtino do luknjice, kamor bomo 
nanesli smolo. Idealno je, ker se smola  
F 19 meša v razmerju 1 : 1, zato v manjšo 
posodico ali pokrovček zamešamo ne-
kaj kapljic obeh komponent. Ko imamo 
zmes pripravljeno, s pomočjo tanjše pa-
ličice (zobotrebec) zapolnimo luknjice 
v odlitku. Zmes je tekoča, zato popravila 
izvajamo najprej na eni strani odlitka, 
nato šele na drugi strani, da zmes ne iz-
teče iz luknjic. Napake popravljamo ta-
koj, saj se le tako zmes res dobro zlepi z 
odlitkom.

Zračni mehurček, ki je ostal v zmesi 
pomeni luknjo v odlitku.

4

5

6

Luknje napolnimo s smolo, nikakor 
pa ne premikamo zunanjega dela, do-
kler ni popravljanje končano.

Seveda lahko odlitek popravljamo 
ob polnjenju drugega kalupa – z drugo 
barvo. 

Če potrebujemo samo kopijo luči ali 
kakšen drug detajl z našega modela, po-
tem izdelamo le kopijo dela modela. Iz-
delamo ohišje za kalup in vanj vstavimo 
želeni del modela. Pustimo, da se kav-
čuk strdi, odstranimo model in s smolo 
napolnimo samo tisti del, ki ga potrebu-
jemo (npr. luči, rešetke …).


