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POVZETEK

V diplomski nalogi sem predstavil ulivanje v bron po postopku izgubljenega voščenega modela
in kako so se s tehnologijo ulivanja v bron srečevali v preteklost. Bron in z njim povezane
zlitine so najstarejše ter še vedno najbolj priljubljene kovine za ulivanje kovinskih skulptur.
Raziskal sem zgodovinska obdobja, ki so pomembno vplivala na tehnologijo ulivanja bronastih
kipov in opisal kako so v bron ulivali Egipčani, stari Grki, Kitajci, ter kakšna je bila tehnologija
litja brona v renesansi in v času J. V. Valvasorja na Slovenskem.
V praktičnem delu diplomske naloge sem predstavil postopek tehnologije ulivanja skulpture v
bron, od začetka (modeliranje v glini), do nanosa patine, pri katerem kip dobi končno podobo.
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ABSTRACT

In my diploma thesis, I introduced bronze casting according to the process of a lost wax model,
and how they met with bronze casting in the past. Bronze and related alloys are the oldest and
still the most popular metals for casting metal sculptures. I investigated historical periods that
significantly influenced the technology of bronze casting statues and described how the
Egyptians, the ancient Greeks, the Chinese, how the technology of bronze casting developed in
the Renaissance and during the time of J. V. Valvasor.
In the practical part of my diploma thesis, I presented the process of lost wax casting, from the
beginning (modeling in clay), to the application of the patina, in which the statue gets the final
image.
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1. Uvod
V diplomski nalogi želim raziskati tehnologijo ulivanja skulpture v bron, kot so jo poznali že v
antiki, in predstaviti kiparsko tehnologijo ulivanja skulpture v bron, kot jo poznamo danes.
Mirko Bratuša navaja (Bratuša idr., 2002): »Grkom je bron pomenil osvoboditev forme od
togosti kamnitega bloka, Rimljanom predvsem cenejše in številčnejše kopije od marmornatih,
Michelangelu potencialno velikost, naročniku pa trajno slavo.«
Tehnologija ulivanja skulpture v bron je ostala dokaj podobna antični. Glavne razlike
predstavljajo predvsem tehnološka izboljšava orodij, ki jih pri tem potrebujemo. Tako
imenovani postopek z izgubo voščenega modela je v kiparstvu najbolj razširjen in zelo
natančen, kar pomeni, da je za vsak odlitek potrebno najprej izdelati model v vosku določene
debeline. Voščeni model se med postopkom uniči (Bratuša idr., 2002).
V praktičnem delu diplomske naloge se bom osredotočil na prikaz tehnologije ulivanja s
postopkom izgube voščenega modela in ga hkrati fotodokumentiral. Najprej bom izdelal model
v glini in ga s pomočjo kalupa iz mavca prenesel v vosek. Sledi priprava, sušenje in žganje
šamotnega kalupa z voščeno skulpturo, kamor bom kasneje ulil bronasto zlitino.
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2. Splošno o tehnologiji ulivanja
Litje imenujemo predelavo kovin, kjer kovino v tekočem stanju ulivamo v forme z negativno
obliko želenega izdelka. Takšno formo imenujemo kalup. Ulitki so izdelki, ki nastanejo z
ulivanjem tekoče kovine (litine) v kalup. Materiali, ki jih uporabljamo za litje, določajo vrsto
litine. To so:
•

siva litina,

•

jeklena litina,

•

temprana litina,

•

litina iz medi in bronov,

•

litina iz lahkih kovin,

•

litina iz ostalih neželeznih kovin.

Za kiparsko tehnologijo ulivanja so najpomembnejše litine medi in bronov. Litine medi
imenujemo zlitine na osnovi bakra ter cinka, medtem ko so broni zlitine na osnovi bakra in
kositra ter silicija, svinca, aluminija, berilija, magnezija itd. Značilnost teh zlitin je, da so dobro
odporne na korozijo in so razmeroma trdne, zato so pomembne v industriji, hkrati pa jih zaradi
omenjenih lastnosti uporabljajo tudi kiparji (Leskovar, 1986).
Osnovni komponenti bronaste litine, ki jo uporabljamo v kiparstvu, sta baker in kositer, ki
predstavlja največ 14 % zlitine. Cene kositra so visoke, zato ga lahko delno nadomestimo s
cinkom, kar nam omogoča tudi boljše litje (Bratuša, idr., 2012).
Tako zlitino lahko imenujemo rdeča litina. Rdeče litine v industriji vsebujejo baker, od 1 do 12
% cinka, od 0,2 do 6,5 % kositra in lahko vsebuje od 0,5 do 7 % svinca, ter majhen delež drugih
kovin (The Copper advantage – A Guide to Working With Copper and Copper Alloys).

2.1.

Tehnični postopki spajanja bronastih delov kipa

Po zapiskih grškega zgodovinarja Herodota, naj bi se poskusi spajanja kovine izvajali že v
starem veku. V preteklem stoletju se z odkritjem acetilena začne varjenje hitreje razvijati in
uveljavljati. Danes so plamenske tehnike spajanja in rezanja nepogrešljivi procesi v moderni
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industriji. Plamenski tehniki spajanja je sledil razvoj obločnega varjenja, s katerim se prične
obdobje razvoja novih varilnih postopkov (Begeš, 1985).
V skupino spajanja z mehansko energijo spadajo varilni procesi, kjer se kovina ne ogreje nad
temperaturo tališča. Za spajanje oziroma varjenje je potrebna mehanska energija v obliki
pritiska, udarcev, trenja ipd. Dele, ki jih spajamo, lahko ogreje sam varilni proces, lahko
predmet dodatno segrevamo (toplo varjenje), ali pa ostane popolnoma hladen (hladno varjenje).
Med mehansko spajanje lahko uvrstimo tehniko kovaškega varjenja, ki je najstarejši proces
spajanja (Šprajc, 2008).
Spajkanje je proces spajanja, ki se je v industriji začel intenzivneje razvijati in uporabljati šele
po drugi svetovni vojni, čeprav je ob kovaškem varjenju eden najstarejših procesov spajanja.
Posebnost spajkanja je ta, da pri spajanju stalimo le dodajni material, medtem ko osnovni
material ogrejemo le do tališča spajke. Dodajni material je tisti material, ki ga pri spajkanju ali
varjenju dodajamo, medtem ko je osnovni material tisti material, ki ga spajkamo, varimo ali
kakor koli drugače obdelujemo. Delovne temperature pri spajkanju so precej nižje kot pri
varjenju, zato pri spajkanju porabimo bistveno manj energije, vendar so mehanske lastnosti
spajkanega spoja nižje od varjenega, zato spajkanje največ uporabljamo tam, kjer spoji niso
preveč obremenjeni (Begeš, 1985).
Varjenje je torej spajanje materialov v celoto z dovajanjem določene energije. Celote kasneje
ni več moč razdružiti brez uničenja. Pri varjenju lahko uporabljamo tudi druge pomožne
materiale, kot so zaščitni plini, varilni praški ali paste, ki olajšujejo varjenje. Osnovne načine
varjenja delimo na plamensko (avtogeno) varjenje, TIG varjenje in MIG ali MAG varjenje
(Šprajc, 2008; Bratuša, 2000).

3. Kratek zgodovinski pregled litja skulpture v bron
Ulivanje ali litje kovin je postopek, s katerim se človek ukvarja že zelo dolgo časa. Nekatera
najdišča dokazujejo, da so se ljudje v srednji Evropi z litjem brona srečevali že pred pet tisoč
leti. Stari Grki in Rimljani so že poznali litino bakra in kositra, medtem ko se železo kot litina
pojavi šele ob koncu srednjega veka (Leskovar, 1986).
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3.1.

Začetki livarstva

Človek naj bi se že okoli leta 4000 pred Kristusom pričel zanimati za barvne minerale, kot so
malahit in azurit. Zagotovo je odkrivanje materialov v različnih regijah potekalo na različne
načine. Po mnogih neuspelih poizkusih je človeku le uspelo staliti baker. Točen čas tega
pomembnega odkritja je zelo težko določiti, je pa znano, da so bili prvi koraki v metalurgiji
narejeni nekje v Anatoliji, v višavju Irana, Sirije in Palestine. Pa tudi na Tajskem obstajajo
dokazi o taljenju kovin v tistem času (Hunt, 1980).
Naslednji korak je bil litje bakra v preprostih odprtih modelih iz kamna. Nedvomno je bilo
taljenje in litje izvedeno v pečeh z nekakšnim umetnim prepihom, ki so jih uporabljali za žganje
keramike oziroma lončenih izdelkov. Prav lončarji so v tem času kot prvi izdelovali majhne
figurice ljudi in živali, ki so jih uporabljali kot simbole in jih povezovali s številnimi bogovi in
religijami. Lončar in obdelovalec kovin sta nekako morala sodelovati pri ideji o modelu,
izdelanem iz čebeljega voska in obdanem z glino. Glino sta segrela in s tem dobila trden kalup,
hkrati pa je iz njega iztekel vosek. Tak način obdelave je pomenil nov velik dosežek na področju
livarstva, saj je tehnika omogočala izdelavo podrobnosti, ki jih prej z ulivanjem v kamen ni bilo
moč doseči. Vosek so pridobili s pomočjo divjih čebel, ki so ga sicer že uporabljali v številne
druge namene, hkrati pa so se ljudje v večjem delu zahodne Azije intenzivno pričeli ukvarjati s
čebelarstvom (Hunt, 1980).
Za tehnologijo litja s postopkom izgubljenega voščenega modela je znano, da ima dolgo in
neprekinjeno zgodovino, vendar so ji sprva pripisovali, da se je uveljavila že v Mezopotamiji,
in sicer tri tisočletja pred našim štetjem. Poznejša odkritja in raziskave so pokazale, da se je
tehnika vendarle razvila nekoliko kasneje. Na podlagi polomljenih, neuporabljenih kalupov, ki
so jih našli pozneje v Egiptu in Grčiji, si znanstveniki še vedno niso enotni, kdaj se je postopek
izgubljenega voščenega modela pojavil in uveljavil (Davey, 2009).

3.2.

Postopek z izgubo voščenega modela

V literaturi lahko najdemo opisane različne postopke in načine ulivanja s pomočjo postopka z
izgubo voščenega modela. Tehnike se razlikujejo glede na okoliščine in materiale, ki so na voljo
v posamezni pokrajini. Pomemben dejavnik je tudi tradicija, ki je značilna za določeno kulturo
v tistem času, prav tako se tehnike razlikujejo glede na velikost in obliko objekta, ki je
pripravljen za ulivanje (Davey, 2009).
4

Žiga Eržen: Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron

Znano je, da so na začetku imeli točno določen način ulivanja brona s postopkom izgube
voščenega modela za različne oblike, velikosti in namene določenih objektov. Zato so že takrat
poznali vrsto različnih sistemov, kako oblikovati vosek. Takrat so za oblikovanje voščenih
modelov uporabljali različne oblike jeder. Jedro je tisti del, s katerim izoblikujemo notranjost
figure tako, da ga ne zalije talina. Namen jedra je bil zmanjšati prostornino in težo ulitka, hkrati
pa je omogočal, da se večje figure sploh ulijejo, saj večja debelina povzroča večjo možnost, da
se ulitek zaradi prevelike mase ne ulije. Preprosta jedra so uporabili pri izdelavi kovinskega
orodja ali orožja, pri čemer so ulit kovinski del namestili na lesen ročaj. Že takrat so ulivali
glave za sekire ali sulice, medtem ko so pri ulivanju figur in bolj kompleksnih oblikah uporabili
tudi kompleksnejša jedra, ki so bila oblikovana po obliki izbrane figure (Davey, 2009).

3.3.

Egipt

Znanstvenik in profesor metalurgije v Liverpoolu Bannister, ki se je ukvarjal z zgodovino
ulivanja brona, posebno s postopkom izgube voščenega modela, je zagotovil zanesljive podatke
o uporabi te tehnike v starem Egiptu. Leta 1927 je zapisal, da večina egipčanskih skulptur iz
časa antike, ki so v bronu, vsebuje luknjo v kipu, kar priča, da so za ulivanje uporabljali jedro.
Železne žeblje so uporabljali kot distančnike in za varovanje jedra, ki so ga izdelali iz
nekakšnega črnega peska in še nekaterih organskih materialov. Večja kiparska dela iz časov
stare egipčanske civilizacije imajo ude oziroma okončine ulite posamično in kasneje spojene z
mehaničnim postopkom (Davey, 2009).
V Egiptu je bila kovinska obrt sicer bistveno bolj zastarela kot v Mezopotamiji ali na Bližnjem
vzhodu, vendar se v tem času opazi velik preskok v inovativnosti in izpopolnitvi tehnike, zlasti
v času Novega kraljestva leta 1559 pred našim štetjem. Ulivanje po postopku izgubljenega
voščenega modela so verjetno prinesli imigrantski umetniki oziroma obrtniki, kjer pa se vedno
bolj začne uporabljati za izdelavo velikega zlatega nakita in kipcev, ki so bili namenjeni
okraševanju oziroma so jih uporabljali kot obeske za verižice, kar že nakazuje v katero smer
naj bi se tehnika razvijala. Najverjetneje sta najbolj znani najdeni deli, izdelani s to tehniko,
jastreb boginje Nekhbet ter kobra Buto, ki krasi čelo pogrebne maske faraona Tutankamona.
Kasneje je zaradi nekaj stoletij tako imenovane črne dobe, kar privede do propada egipčanske
civilizacije, sledil mrk tudi v kovinski obrti, vendar se je znanje verjetno prenašalo iz generacije
v generacijo. Ohranitev znanja lahko pripišemo tudi obrtnikom, ki so migrirali naprej proti
grškim otokom in drugam (Hunt, 1980).
5
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3.4.

Anatolija in Grčija

Anatolija se je imenovalo območje današnje Turčije, kjer so na tako imenovanem kraljevem
pokopališču Alaca Hüyuk, ki se nahaja vzhodno od Ankare, turški arheologi izkopali številne
kipe, ki služijo kot dokaz o uporabi tehnike ulivanja z izgubljenim voskom v tistem času.
Odkrili so številne bike in velik bakren kip jelena, ki je takrat veljal za sveto žival. Datiran je
okoli leta 2400 pred našim štetjem. Odkrili so še več podobnih najdišč, kjer so našli bakrene
kipe s podobami bikov in jelenov. Najdišča pričajo, da je bila kovinska tehnologija na področju
severne Turčije takrat zelo razvita, zato se zdi, da je tehnika prečkala Črno morje proti Kavkazu.
Tam je izkopavanje grobnice pomembnega poveljnika na Maikopu prineslo najdbo odlitkov
bikov v zlatu in srebru, ki naj bi bili izdelani okoli 2300 pred našim štetjem (Hunt, 1980).
Znanje metalurgije se je s priseljenci, ki so verjetno prišli prav iz Anatolije, širilo proti zahodu,
kjer je doseglo Kikladske otoke in Kreto. Tam so ti priseljenci našli skromnejše vire bakra,
srebra in zlata, zato naj bi se bolj posvetili izpopolnitvi tehnike ulivanja in obdelave teh kovin.
Na otokih Syros in Naxos so arheologi našli odlitke žebljev, z glavami v obliki cvetov, vrčev
in dvojnih spiralnih listov. Na Kreti pa so bila najdena okrasna bodala v zlatu in človeške figure
v bronu, iz približno leta 1600 pred našim štetjem (Hunt, 1980).
V poznem arhaičnem obdobju ( 500–480 pred našim štetjem) je ulivanje z izgubljenim voskom
postala glavna tehnika za izdelavo bronastega kipa. Poznali so tri različne načine litja z
izgubljenim voskom. Prva metoda, ki je tudi prvi in najpreprostejši postopek, zahteva model,
oblikovan v trdnem vosku. Ta model so obdali z glino, nato pa ga segrevali, da je vosek odtekel,
glina pa se strdila. V strjen kalup so nato ulivali kovino in ko se je le-ta ohladila, so model
odprli in razkrili bronasto reprodukcijo. Da bi lahko naredili večje kipe, so stari Grki začeli
uporabljati postopek z votlim modelom iz voska. Značilno je, da so bile te skulpture izdelane
iz več kosov, kot so glava, trup, roke in noge. Najprej so izdelali glineno jedro približne
velikosti in oblike predvidenega kipa. Uporabljali so tudi armaturo iz železnih palic, ki je
preprečevala, da bi glina lezla in se deformirala. Glineno jedro so nato prevlekli z voskom in
dodali zračnike. S tem so olajšali pretok staljene kovine in omogočili uhajanje plinov. Model
so nato še enkrat popolnoma prekrili z grobim slojem gline in ga pekli v dveh korakih. Prvi
korak je bil namenjen odstranjevanju voska, drug pa je potekal dlje časa, dokler se glina ni
posušila in žgala. Sledilo je le še ulivanje brona in zaključna obdelava. Pri tretji metodi ulivanja
brona z izgubo voska, ki so jo stari Grki poznali, pa je glavno to, da prvotni model, ki ga je
kipar izdelal, ni bil izgubljen v procesu litja. Zaradi te prednosti je bila verjetno večina

6

Žiga Eržen: Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron

monumentalnih starodavnih grških in rimskih bronastih kipov izdelana s to metodo. Model kipa
je kipar najprej izdelal v svojem prednostnem mediju, kar je bila največkrat glina. Oblikovali
so kalup iz mavca, in tako replicirali obliko. Znali so izdelati kalup iz več kosov, zato niso
poškodovali modelirane oblike. Vsak segment kalupa so nato obložili s tanko plastjo čebeljega
voska. Popravke in druge podrobnosti so kiparji lahko izvedli tudi v modelu iz voska, ko so
mavčni kalup odstranili. Nato so na model iz voska pritrdili sistem lijakov, kanalov in
prezračevalnih odprtin ter celotno strukturo pokrili z več plastmi gline. Kot v prejšnjih metodah
so glineni kalup segrevali in vosek je iztekel. Tako je bil kalup pripravljen na ulivanje bronaste
zlitine. Ko se je kovina ohladila, so kalup razbili in odkrili bronaste segmente kipa. Dele, ki jih
pustijo kanali za ulivanje, so odrezali, ter združili ločene dele z mehanskimi sredstvi. Vse do
sredine 19. stoletja so namreč imeli kovači na voljo samo kovaška ognjišča in kladiva.
Spretnost, s katero so bili ti spoji izdelani v antiki, je eden od največjih tehničnih dosežkov
grške in rimske obdelave kovin. V zaključni obdelavi so dekorativne detajle, kot so lasje in
druge površine, poudarili z dletom. Stari Grki in Rimljani so pogosto dodajali oči iz stekla ali
kamnov. Izdelovali so zobe in nohte iz srebra ter bakrene ustnice in bradavice, kar je še
obogatilo videz bronastega kipa (Hemingway, 2008).
Ker je bila večina starodavnih bronastih kipov izgubljenih ali pa so bili pretopljeni, so
marmorne kopije, izdelane v rimskem obdobju, naši primarni dokazi o mojstrovinah slavnih
grških kiparjev, ki so jih ustvarili že v petem in četrtem stoletju pred našim štetjem
(Hemingway, 2008).

3.5.

Kitajska

Obdobje bronaste dobe na Kitajskem se je začelo že okrog leta 2000 pred našim štetjem.
Pomembna funkcija v delovanju države so bili rituali, katerih pripomočki so bili v veliki večini
izdelani iz brona. Ker so rituali nosili tako pomembno družbeno funkcijo, se je z njimi razvijala
tudi tehnologija. Verjetno je bilo v tistih časih kar nekaj centrov tehnologije ulivanja na
Kitajskem, vendar je območje ob Rumeni reki v današnji provinci Henan nastalo kot središče
najnaprednejših in pismenih kultur tistega časa ter postalo sedež politične in vojaške moči
dinastije Shang. Čas dinastije Shang in dinastije Zhou je splošno znan kot bronasta doba
Kitajske, saj se je bronasta zlitina bakra in kositra uporabljala za izdelavo orožja, delov vozov
in ritualnih plovil, ter tako igrala pomembno vlogo v materialni kulturi tistega časa (Shang and
Zhou Dynasties: The Bronze Age of China, 2004).
7
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V nasprotju z metodo izgubljenega voska, ki so jo uporabljale druge kulture bronaste dobe, so
bili najzgodnejši kitajski bronasti ulitki izdelani po metodi, ki je bila znana kot deljenje kalupov.
Kalup je bil izdelan tako, da so objekt, ki naj bi ga ulili v bron, obdelali z glino in ga razrezali
na odseke, da so objekt lahko vzeli iz kalupa. Odseke kalupa so ponovno sestavili po žganju.
Ta metoda je bila najverjetneje edina, ki se je uporabljala na Kitajskem v času vladanja dinastije
Shang. Prednost tega okornega načina litja brona naj bi bila ta, da so se dekorativni vzorci lahko
zrezali ali žigosali neposredno na notranjo površino kalupa (Shang and Zhou Dynasties: The
Bronze Age of China, 2004).

Slika 1: Tehnika deljenja kalupov (1 – jedro, 2 – deli kalupa, 3 – odlitek)
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3.6.

Ulivanje Benvenuta Cellinija

Benvenuto Cellini je bil italijanski umetnik, ki je bil dejaven v različnih umetniških smereh.
Ukvarjal se je z glasbo, pisal je poezijo, bil je zlatar in kipar, znan pa je tudi po svoji
avtobiografiji, ki jo je napisal okrog leta 1563. Rodil se je leta 1500 v Firencah, kjer je preživel
otroška leta. V Firencah je tudi umrl in bil 13. maja 1571 je pokopan z velikimi častmi, za sabo
pa zapustil ogromno zgodovinsko pomembnih umetniških del in bil prvi, ki je na takšen način
v bron ulil monumentalno delo, za katerega je prej izdelal model v vosku (Haymerle, 1895).
Kip Perzeja z Meduzino glavo mu je v Firencah naročil vojvoda Cosimo de Medici in mu
priskrbel hišo, kjer si je lahko zgradil delavnico. Najprej je izdelal model oziroma jedro iz
ilovice in jo žgal, nato pa ga prekril z voskom in ga oblikoval tako, kot naj bi kip na koncu
izgledal. Vosek je prevlekel s posebno prstjo in ga znova žgal, tako da je iztekel, kalup pa
pridobil na trdnosti. Praznina med obema plastema je bila namenjena kovini, ki se je kasneje
preko cevi in odprtin ulila v kalup. Za taljenje kovine je potrebna visoka temperatura v peči,
kar je Cellini najprej poskušal doseči z borovim lesom. Da bi se kip lahko uspešno ulil, je Cellini
moral izkopati jamo, kamor je nato položil kalup. Peč je napolnil s kosi bakra in brona ter
zakuril (Cellini, 1963).
Cellini v svoji avtobiografiji navaja, da ga je med taljenjem kovine ujela bolezen, zato je delo
moral prepustiti svojim pomočnikom, sam pa se spočiti in leči v posteljo. Ker se kovina ni
stalila kot bi se morala in so delavci že obupavali, naj bi Cellini takoj vstal in ponovno močno
zakuril v peči. Na voljo je imel mlado hrastovino, ki naj bi gorela močneje od borovih, ki so jih
uporabljali za litje topov. Cellini pravi, da se je zatem kovina ponovno začela topiti, ko pa ji je
primešal še kositer in jo z dolgimi drogovi premešal, se je vsa popolnoma raztopila (Cellini,
1963).
Ker je med taljenjem kovine kar nekaj kovine odteklo iz peči, je Cellini ocenil, da je potrebuje
še več. Opazil je tudi, da kovina ne teče tako dobro kot bi morala, zato je hitro pograbil vse
bakrene in kositrne posode, ki jih je imel na voljo in jih pričel metati v peč. Na ta način je želel
izboljšati livnost. Kip Perzeja z Meduzino glavo se je na koncu le ulil tako, kot je Cellini
pričakoval, zato so ga lahko leta 1554, ko so opravili še zaključna dela, predstavili. Umetnik je
prejel mnogo pohval in to naj bi bil najpomembnejši trenutek v življenju takrat
štiriinpetdesetletnega Benvenuta Cellinija (Cellini, 1963; Haymerle, 1895).
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Slika 2: Benvenuto Cellini, Perzej z Meduzino glavo, 1545-1554, bron, Piazza della Signoria,
Firence

3.7.

Začetki tehnologije ulivanja na Slovenskem

Začetek tehnologije ulivanja kipov iz kovine oziroma litja kipov s tanko steno, kot ga sam
poimenuje, pripisujemo pomembni osebnosti v slovenski zgodovini, Janezu Vajkardu
Valvasorju. Poznan je predvsem po strokovnih razpravah in knjigah, med katerimi je
najpomembnejše njegovo znanstveno delo z naslovom Slava vojvodine Kranjske. Da se je
Valvasor ukvarjal tudi z livarstvom, je bistveno manj poznano, vendar je prav on objavil prvi
slovenski tehnični dokument o litju kipov s tanko steno (Paulin in Trbižan, 1996).
Dokument o litju kipov s tanko steno je bil objavljen leta 1687 v glasilu Philosophical
Transactions. V njem Valvasor opisuje ulivanje kipa Marije, ki stoji pred Šentjakobsko cerkvijo
v Ljubljani. Janez Vajkard Valvasor v svoji objavi leta 1686 objasni, da ni bilo takrat na
Kranjskem nikogar, ki bi imel znanje uliti kip v enem kosu, zato se je dela lotil sam. Valvasor
opisuje, da je tehniko, ki jo je uporabil za ulivanje Marijinega kipa, prej tudi preizkusil na
manjših kipih in ugotovil, da je za livnost pomemben večji delež cinka, hkrati pa je dal kovini
zlatu podobno barvo. Dobra livnost je bila predvsem pomembna zaradi tanke stene kipov, ki jo
je bilo potrebno uliti, saj bi se v nasprotnem primeru lahko zgodilo, da kovina ne bi zalila vseh

10

Žiga Eržen: Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron

delov kipa. Za 2,44 m visok kip je prevzel in vodil ulivanje, pri čemer je sam izdelal in izboljšal
ulivni sistem ter pripravil oziroma sestavil zlitino za ulivanje, ki je bilo uresničeno 16. decembra
1681. Ker naj bi ulivanje že prvič popolnoma uspelo, je prejel mnogo pohval s strani deželnih
stanov Kranjske in mestnega sveta (Trbižan, 2011).

3.7.1. Postopek ulivanja kipov s tanko steno po J. V. Valvasorju
Najprej je iz gline, ki prenese visoke temperature v peči in se med sušenjem ne lomi, izdelal
figuro ali kip, kakršnega si je zamislil. Nato je izdolbel majhne in ne preveč globoke luknje v
že posušen izdelek. Velikost odprtin je pogojena z velikostjo dela. V te luknje je vstavil
kovinske distančnike (na sliki črke a), z namenom da se jedro in kalup ne bi stikala in bi ostala
na svojem mestu, tudi ko bi vosek odtekel. Valvasor je nato z dletom ali nožem najprej povsod
posnel toliko gline, kolikor naj bi bila končna debelina ulitega kipa. Ta kip, ki je bil izdelan iz
gline, je Valvasor imenoval jedro. Za žganje jedra, pri čemer je jedro razbelil, je uporabljal peč
oziroma kopo, verjetno izdelano v obliki kupole. Celoten postopek od modeliranja do žganja
jedra je verjetno potekal v za to namenjeni jami, saj bi bilo prenašanje tako velikega »kipa«
praktično nemogoče, hkrati pa je nato v peči nad kipom kovino stalil in jo lažje ulil. Take jame
so na Kranjskem v času Valvasorja, uporabljali za ulivanje zvonov. Ohlajeno jedro je nato
premazal z nekakšno zemljo oziroma kot jo sam poimenuje – barva, ki so jo takrat uporabljali
lončarji v nemških deželah. Barva naj bi se imenovala »morski svinec«, vendar ne vemo točno,
kaj je. Valvasor jo je zmešal z vodo in jo uporabljal z namenom, da bi po njej kovina boljše in
lažje stekla (Paulin in Trbižan, 1996).
Naslednja faza je bila nanašanje voska, ki je vseboval veliko smole (kolofonije), po celotnem
kipu. Ko je vosek gorel, se je zaradi smole zelo kadilo, dim (ogljik) pa naj bi se prijel kalupa,
kar naj bi pomagalo kovini, da lažje steče. Valvasor pravi, da je to ugotovil iz lastnih izkušenj,
v današnji livarski tehnologiji pa pomeni, da je uporabil črnino za premaz. Vosek je nanesel
tako na debelo, kolikor naj bi bil kip po njegovi želji debel ali tanek, s tem je figuro tudi
dokončno oblikoval. Po voščenem kipu je razporedil male kanale iz voska (na sliki črke c) tako,
da so se stikali velikih kanalov (na sliki črke d). Okrog kipa je obložil glino, ki med žganjem
ne razpoka. Valvasor je ta del imenoval kalup. Nato je izdelal še vse potrebne velike kanale, ki
jih je položil navpično in prečno (na sliki črke d). Ti veliki navpični kanali so se zgoraj nad
kipom združili v ulivni lijak (na sliki črka e), v katerega se je kasneje ulivala kovina. Vedel je,
da mora kip imeti tudi en ali dva zračnika, skozi katera lahko med ulivanjem uhajajo plini.
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Zračnika je prav tako izdelal iz voščenih kanalov (na sliki črki f), spodaj pa je moral kip imeti
vsaj eno ali dve odprtini (na sliki črki g), preko katerih je med žganjem kalupa iztekel vosek
tako s kipa kakor tudi iz kanalov. Ko so bili vsi kanali izdelani, je Valvasor kip dodatno obdal
z glino in kalup ojačal z železno žico. Ko se je kalup posušil, je sledilo žganje na enak način,
kot je pred tem žgal jedro. Valvasor pojasni, da je za izdelavo manjših kipov jedro in kalup žgal
hkrati in ni izdelal spodnjih odprtin (na sliki črki g), da bi vosek odtekel, temveč je kalup obrnil,
tako da je vosek iztekel preko kanalov (na sliki črke f in e). Ko je bil kalup žgan, je spodnji
odprtini (na sliki črki g) zamašil s pomočjo gline. Kot so bili vajeni že pri ulivanju cerkvenih
zvonov, se je jama okrog kalupa zamašila in utrdila, da ne bi razrinilo kalupa. pri ulivanju brona.
Kovina je morala biti čim bolj tekoča, da je zalila vse detajle na kipu, za kar je Valvasor izumil
posebno sestavo bronaste zlitine (Trbižan, 2011).
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Ljubljani je odobril odvzem vzorca zlitine na
kipu, ki je bil kemično in metalografsko preiskan z elektromikroanalizo. Rezultati kemične
analize vzorca Valvasorjevega kipa so pokazali, da zlitina vsebuje okrog 73 % bakra, skoraj 16
% cinka, 4 % svinca, 2,2 % kositra in samo 0,01 % bizmuta, kar daje slutiti, da je Valvasor že
takrat vedel, da večja količina bizmuta lahko povzroči krhkost v bakrovih zlitinah. Valvasor je
z dodajanjem cinka in nad 2 % kositra znižal tališče zlitine za 120 °C, hkrati pa je dobil kar
najbolj tekočo zlitino za ulivanje tankostenskih kipov in s tem prekosil vse takratne mojstre.
Valvasor je torej spoznal, da bo lahko ulival tankostenske kipe, če bo litina dovolj livna, za kar
je uporabil večjo količino cinka, pripomogla pa je tudi kombinacija kositra in svinca. V objavi
o ulivanju tankih kipov iz kovine Valvasor objasni, da je uporabljal kar precej cinka pri svojih
zlitinah, saj je cink povečal livnost same zlitine. Pri manjših figurah je včasih uporabil celo več
kot tretjino cinka. Spremenjena sestava litine in drugačna razporeditev ulivnih kanalov sta bili
bistveni izboljšavi, kar J. V. Valvasor opisuje v svoji objavi (Trbižan, 2011; Južnič, 2007).
Ko je bil kip ulit, je Valvasor snel kalup in odrezal s figure vse kanale, ki jih je prej dodelal.
Figuro je nato očistil in jedro popolnoma odstranil oziroma s pomočjo železnega orodja
izgrebel. Velike in male kanale je odrezal in shranil, tako da so bili pripravljeni za ponovno
uporabo, kar je pomenilo, da ga je gospodarstvo že takrat sililo v recikliranje in predelavo
surovin. Po ulivanju je stehtal kovino in izračunal razmerje med kovino in voskom, kar mu je
pomagalo pri ulivanju, saj je s tem vedel, približno koliko kovine je potreboval za določen kip.
Vosek je Valvasor stehtal še pred nanašanjem in formanjem (Paulin in Trbižan, 1996).
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Slika 3: Valvasorjev ulivni in napajalni sistem (b – jedro, a – koščki kovine, c – mali kanali, d
– veliki navpični kanali, K – veliki prečni kanali, e – stičišče velikih kanalov, f – zračniki, g –
odprtina za iztekanje voska, i – celotna forma)

4. Praktični del
4.1.

Oblikovanje lastnega dela v glini

Prvi korak do izdelave bronastega kipa je bila izdelava lastnega modela iz gline. Glina je
material, ki pušča dovolj svobode pri oblikovanju, zato jo kiparji večinoma uporabljajo kot
osnovo za uresničenje svojih idej, ali pa jo uporabijo kot glavni material, za kar je potrebno
žganje glinastih izdelkov pri visoki temperaturi, saj le s tem pridobijo trdnost. Glino je mogoče

13

Žiga Eržen: Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron

ročno modelirati, ulivati ali odtiskovati v kalupe. Material nam hkrati omogoča, da smo pri delu
zelo natančni. Ker se glina od drugih materialov bolje odziva na pritisk in odtis ter druge
površinske intervencije, je idealna kot ena izmed možnih konceptov za izdelavo kipov oziroma
modelov, ki se kasneje odlijejo v bron. Glina spada med klasične kiparske materiale, vendar
nam za razliko od lesa in kamna omogoča dodajanje in odvzemanje materiala (Makuc Semion
in Dolenc Kambič, 2004).
Pri izdelavi modela iz gline sem si pomagal z leseno konstrukcijo, saj bi v nasprotnem primeru
zaradi specifične oblike modela glina lezla in bi se lahko pojavljale razpoke in druge težave.
Skulpturo sem oblikoval tako dolgo, dokler se mi ni zdela primerna. Glinenega modela nisem
sušil, saj je za izdelavo mavčnega kalupa primernejša mehka glina, ker jo lažje odstranimo.
Odločil sem se, da za model potrebujem kalup iz mavca v dveh delih – za zgornji in prav tako
za spodnji, debelejši del skulpture, saj bi izdelava samo enega velikega kalupa lahko pripeljala
do zloma v tanjšem delu skulpture, ko bi model zapolnil z jedrom.

Slika 4: Skulptura v glini
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4.2.

Izdelava kalupa

Eden izmed možnih postopkov reproduciranja v kiparstvu je izdelava mavčnega kalupa. Pri
svojem delu sem izdelal dva kalupa iz dveh delov. Glinen model sem s pomočjo pločevinaste
ograje razdelil približno na polovico. Najprej sem prekril prvo polovico modela z mešanico
mavca in vode, ki ji pravimo mavčna kaša. Mavčno kašo sem pripravil tako, da sem postopoma
potresal mavec v vodo, dokler ni začel ostajati na površini. Razmerje med mavcem in vodo je
bilo približno med 1,25–1,50 : 1. Nato sem začel počasi mešati, dokler se ves mavec ni raztopil
in ni ostalo nobenih mavčnih grudic ali zračnih mehurčkov. Začel sem z nanašanjem mavca in
pazil, da sem mavec čim bolj enakomerno nanašal po celotnem modelu. Ko se je prvi del
mavčnega kalupa popolnoma strdil, sem odstranil pločevino in postopek ponovil na drugi
polovici. Ker sem izdelal dva kalupa, sem na obeh pustil odprtino, ki je bila namenjena ulivanju
voska in kasneje jedra.

Slika 5: Mavčni kalup
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4.3.

Prenos figure v vosek in izdelava ulivnega sistema

Ker sem izdelal dva kalupa iz mavca, sem moral izdelati tudi dva votla voščena ulitka. Pri
ulivanju staljenega voska moramo paziti na debelino voščene stene, ker bo takšna tudi debelina
brona pri odlitku. Tudi zaradi racionalnosti sem izdelal od 3 do 4 milimetre debelo voščeno
steno, hkrati pa bi bilo več možnosti za pojavljanje napak v bronastem odlitku z debelejšo steno,
saj se zaradi večjega volumna pri ulivanju sprošča več plinov, ki jih je potrebno odvajati. Z
ulivanjem voska v kalup se ustvari pozitiv, ki je enak originalu. Običajno ulivamo vosek po
stopnjah. Pri prvem premazu uporabljamo bolj vroč vosek, da se zateče v vse detajle. Kalup
moramo med ulivanjem voska obračati, tako da celotno notranjo površino prekrijemo z voskom,
nato pa počasi in enakomerno izlivati vosek iz kalupa. Pri kasnejših plasteh voska lahko
uporabimo nekoliko hladnejši vosek, da prejšnjega sloja ne poškodujemo (Langland, 1999).

Slika 6: Voščeni odlitek v mavčnem kalupu
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Slika 7: Pregled debeline vosčene stene

Ko so se voščene stene v kalupih ohladile, sem vanje ulil jedro iz mešanice mavca in opečnega
zdroba. S tem sta modela postala trdnejša, kar je omogočalo odstranitev mavčnega kalupa.
Zaradi jedra sem spodnji del modela lahko postavil na podlago, sledilo pa je še modeliranje
srednjega dela iz voska. Voščena modela sta zahtevala tudi nekaj retuširanja z modelirko in
prsti, s tem sem odpravil možna neskladja, ki so se pojavila pri izdelavi. Pazimo, da voščenim
modelom zagotovimo ustrezno klimo, v nasprotnem primeru se nam lahko vosek stopi in
deformira. Srednji del figure, za katerega nisem izdelal kalupa, sem modeliral direktno v vosek
in ga končanega pritrdil med ostala dva voščena modela.
Kvaliteta ulitka je v veliki meri odvisna od tako imenovanega ulivnega sistema, zato moramo
zagotoviti, da bo sistem zadostil naslednjim pogojem:
•

livno votlino mora napolniti v določenem času,

•

zadržati nekovinske dodatke (žlindro, zrak, pline ipd.),

•

omogočati mora dobro gibanje taline v formi,

•

biti mora čim manjši (Leskovar,1986).
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Ulivni sistem je navadno sestavljen iz lijaka, razdelilnega kanala in dovodnih kanalov. Postavlja
se ga s pomočjo tako imenovanih cevk, ki jih izdelamo z ulivanjem voska v kalup, ki je
namenjen le ulivanju kanalov. Med mrežo voščenih kanalov, imenovanih ulivni sistem, spada
tudi zračenje jedra, zračenje ulivne votline in zračenje forme ter postavitev distančnikov med
jedrom in zunanjo formo. Dovodni kanali so pritrjeni direktno na voščeni model, kar omogoča
kovini, da napolni vsa področja skulpture, zračniki pa poskrbijo za uhajanje plinov in zraka.
Sistem postavimo tako, da ima lijak in kanale za zračenje na vrhu (Langland, 1999).

Slika 8: Skulptura v vosku z ulivnim in napajalnim sistemom
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4.4.

Priprava šamotnega kalupa

Materiali, ki jih uporabljamo pri pripravi šamotnega kalupa, tako imenovanem formanju,
morajo biti odporni na visoke temperature. V livarski industriji se uporabljajo različni načini
formanja, od ročnega (formanje v tleh, v okvirih in formanje s šablono) do strojnega, ki je
odviseno od samega stroja, na kakšen način utrdi livarski pesek ali drug ustrezen material. Za
ulivanje po postopku izgubljenega voščenega modela je primerno ročno formanje z maso iz
mavca in opečnatega zdroba, kakršno smo že uporabili za izdelavo jedra (Leskovar, 1986).

Slika 9: Priprava na formanje

Šamotni kalup ali forma je namenjena za enkratno uporabo, zato jo po ulivanju razbijemo in
izločimo ulitek. Uporabil sem tehniko zalivanja forme. Okrog voščene figure sem najprej
postavil žičnato mrežo, ki je formo ojačala. Nato sem s pomočjo zračne pištole nanesel prvi,
nekoliko redkejši sloj mase, in vse skupaj prekril s kovinskim valjem, kamor sem ulil mešanico
za formanje. Valjast okvir sem uporabil zato, da bi bil pritisk na vse stene forme pri ulivanju
brona čim bolj enakomeren. Zmes za ulivanje forme za enkratno uporabo je sestavljena iz
šamotnega zdroba in mavca v razmerju 2 : 1 in vode. Ko se je masa popolnoma strdila, sem
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valjast okvir odstranil in forma je bila pripravljena na sušenje in žganje v peči, dokler se vosek
ne stali in odteče.

Slika 10: Tehnika zalivanja forme

Za formanje večjih form v kiparstvu največkrat uporabljamo tehniko ometavanja z maso. Paziti
moramo, da se pri nanašanju posameznih plasti izognemo vsem zračnim mehurčkom, ki bi
lahko nastali, če bi takoj ometavali s pregosto maso.

4.5.

Sušenje in žganje šamotnega kalupa

Vosek v šamotnem kalupu oziroma formi moramo staliti, da ustvarimo prazen prostor, kamor
bomo pozneje ulivali bron. Zato moramo formo žgati do primerne temperature, da vosek odteče
in vsa voda izhlapi. Za sušenje in žganje kalupa sem uporabil dve peči. V prvo peč sem naložil
formo z ulivnim kanalom obrnjenim navzdol, da je vosek lahko odtekel. Za proces sušenja ne
potrebujemo temperature nad 120 °C. Izgubljeni vosek lahko pozneje ponovno uporabimo,
hkrati pa lahko izračunamo, koliko brona bomo potrebovali. Formo žgemo postopoma, sicer se
lahko zgodi, da kalup zaradi temperaturnega šoka poči. Po približno desetih urah sušenja sem
formo prestavil v peč za žganje in nadaljeval žganje vse do približno 650 °C. Forma mora biti
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pri ulivanju brona še vroča, zato moramo paziti, da temperatura v peči pri ohlajanju ne pade
pod 100 °C, saj se v nasprotnem primeru zgodi, da kalup veže vlago iz okolice, kar lahko pri
ulivanju povzroči močno reakcijo taline in posledično napake na ulitku.

4.6.

Ulivanje brona

Čeprav smo med formanjem v kalup vstavili žičnato mrežico, je vseeno smiselno, da ga
postavimo v okvir in dobro utrdimo oziroma zabijemo z livarskim peskom, saj je tako možnost,
da nam talina zaradi teže in vzgona kalup razrine in uniči ulitek, manjša. Hkrati moramo biti
pazljivi, da nam v ulivni kanal ne pada pesek in drugi nezaželeni dodatki. Livarski pesek, ki ga
uporabljamo, je sestavljen iz kremenovega peska, ki je sipek, in se ga ne da oblikovati ter sam
po sebi ne daje potrebne trdnosti in veziva, ki sicer pesku omogoči trdnost in oblikovnost. V
večini primerov je vezivo bentonit. Bentonit ali glina je v pesku enakomerno razdeljena okoli
posameznih kremenovih zrn, da omogoča poroznost in s tem uhajanje plinov iz taline med
ulivanjem v kalup (Leskovar, 1986).

Slika 11: Utrjevanje form z livarskim peskom
Bron talimo v posebnih talilnih loncih, ki so narejeni iz silicijevega karbida. Včasih se je
večinoma uporabljalo lonce iz grafita, vendar so ti zelo krhki, posebno kadar so hladni. Talilni
lonci so namenjeni za do 30 taljenj, nato jih moramo po potrebi zamenjati, saj se pri starih
loncih bistveno poveča nevarnost, da lonec poči. Največkrat s pomočjo posebnih objemnih
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klešč in dvigala dvigamo lonce iz peči, kar povzroča še hitrejšo obrabo loncev. Bron je pretežno
zlitina bakra, kositra in cinka, vendar se med taljenjem pojavlja predvsem izhlapevanje in
izgorevanje cinka (vrelišče ima pri 906 °C), kar lahko preprečimo s tem, da ustvarimo žlindro
na gladini taline in tako preprečimo uhajanje cinkove pare. Bron navadno ulivamo pri
temperaturi nad 1000 °, vendar je temperatura tališča odvisna od kombinacije zlitine oziroma
predvsem deleža elementov zlitine (Leskovar, 1986; Paulin in Trbižan, 1996).

Slika 12: Talilna peč
Slika 13: Z bronasto litino napolnjeni šamotni kalupi

Ko je litina pripravljena, moramo najprej s posebno lopatico odstraniti žlindro, nato pa z
omenjenimi kleščami previdno dvignemo lonec s talino iz peči ali pa ulivamo z zajemalko
naravnost iz talilnega lonca. Za delo potrebujemo zaščitna oblačila, zaščito za obraz, primerne
rokavice in čevlje. Pomembno je, da lijemo hitro, natančno, tok taline pa naj bo čim bolj miren
in konstanten. Ko se lijak, kanali in zračniki, ki so speljani na vrh forme, napolnijo, prenehamo
z litjem. Negativni prostor znotraj forme tako postane pozitivni bronasti ulitek (Tuckland,
1999).
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4.7.

Čiščenje ulitka

Po ulivanju moramo počakati, da se ulitek ohladi in strdi, kar lahko traja kar dolgo časa, odvisno
od volumna. Ko se ohladi, kalup odstranimo, šamotno maso, ki smo jo uporabili pri izdelavi
forme, pa zdrobimo in shranimo, tako da jo lahko ponovno uporabimo. Ta postopek je treba
opraviti zelo previdno, da ne bi povzročili nepotrebne škode na kovinski površini. Preverimo
kvaliteto ulitka in ocenimo, koliko nadaljnje obdelave bo še potrebno. Preden ga lahko
obdelujemo, ga moramo še očistiti, ker so na njem ostali pripečen pesek, nastanejo lahko razni
robovi in druge nepravilnosti. Odrezati je potrebno tudi zračnike in kanale, ki jih je zalila kovina
(Bauer in Mihalic Pokopec, 2016).

Slika 14: Bronasti odlitek z ulivnimi kanali

Grobo čiščenje in čiščenje jedra opravljamo ročno. Za čiščenje pripečenega peska na ulitku
uporabljamo jeklene ščetke, s katerimi previdno drgnemo po površini ulitka. Jedro odstranimo
s pomočjo vrtalnika, s katerim ustvarjamo vibracije in izvrtamo jedro iz ulitega izdelka. Ulitek
lahko operemo tudi z vodo, najlažje to naredimo z visokotlačnim čistilcem. Sledi postopek
peskanja, kjer na ulitek z veliko silo brizgamo drobna peščena zrna (kremenov pesek). Peskanje
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bolje pokaže prej vidne in tudi možne nevidne deformacije, zato pazimo, da temeljito speskamo
celotno figuro. Deformacije se lahko pojavijo zaradi najrazličnejših razlogov, od napačnega
ulivnega sistema, razpada forme, do nepravilnega litja ipd. Lahko se pojavijo nekakšni izrastki
nepravilnih oblik, votline ali lunkerji, raznorazne razpoke, ostanki žlindre in druge napake. Ko
je bila bronasta figura očiščena, je vidna tudi njena lastna zlata barva (Leskovar, 1986).

Slika 15: Očiščena skulptura brez kanalov

S kotno brusilko in pnevmatskim brusilnikom odstranimo vse ostanke kanalov in drugih
deformacij. Ta postopek vključuje tudi varjenje, da zapolnimo vse luknjice, ki nastanejo zaradi
distančnikov ali morebitnih napak pri litju. S pnevmatskim brusilnikom lahko tudi
preoblikujemo bronasto strukturo na mestih, kjer to potrebujemo. Še enkrat peskamo in
izenačimo površino kipa, ter ga z žičnato krtačo prekrtačimo, da dobi skulptura lep lesk in je
pripravljena na patiniranje (Tuckland, 1999).
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Slika 16: Peskana skulptura z zbrušenimi ostanki kanalov

Slika 17: Krtačena skulptura
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4.8.

Patiniranje

Postopek patiniranja je lahko naraven in zato dolgotrajen, lahko pa ga pridobimo tudi z umetnim
patiniranjem. Umetne patine imenujemo kemične raztopine, ki v stiku z bronom reagirajo na
površini figure in tvorijo različne kemijske produkte oziroma okside. To imenujemo patina.
Patine različnih barv se včasih uporabijo v številnih plasteh, da proizvedejo različne odtenke.
Tehniko patiniranja je za dekoracijo kovinskih izdelkov že pred tisoč leti uporabljalo mnogo
kultur. V Aziji so nekoč celo za nekaj let zakopavali svoja bronasta dela, da bi naravno
oksidirala. Danes lahko oksidacijo in barvanje bronaste skulpture izvedemo v nekaj urah,
vendar je to še vedno občutljiv postopek, ki ga je treba opraviti previdno in s primerno opremo
(Morgan, 1999).

Slika 18: Prvi nanos patine
Slika 19: Drugi nanos patine

Določene kemikalije ob nanosu na vroč bron proizvedejo določeno predvidljivo barvo, vendar
je tudi barva odvisna od sestave zlitine. Postopek se torej prične s segrevanjem bronaste
površine. Običajno se bron pred patiniranjem segreje na več kot 150 °C. Za nanašanje patine
lahko uporabimo tako razne pištole za pršenje kot tudi povsem običajne čopiče. Kemikalije, ki
jih nanesemo na bronasto površino, bodo delovale tako, da bo na površini skulpture nastal
obarvan, postaran videz. Z izbiro različnih kemikalij lahko določimo, kakšen videz brona
hočemo doseči. Barva je posledica reagiranja kovine z različnimi kemikalijami. Ena
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najpogostejših patin je raztopina kalijevega sulfida ali žveplenih jeter, ki povzroča zlatorjavo
do skoraj črno barvo. Zlati, rjavi in rdeči odtenki se običajno proizvedejo z uporabo železovega
nitrata, medtem ko zelene in modre barve dobimo z raztopinami bakrovega nitrata
(Morgan,1999).
Ko dosežemo želeno barvo, skulpturo speremo s hladno vodo, da ustavimo kemično reakcijo.
Bronasto figuro in njeno patino zaščitimo z voskom, ki ga lahko nanesemo v več tankih slojih.
Figuro zloščimo s čisto bombažno krpo. V zaprtih prostorih se taka patina ohrani bistveno dlje
časa kot na prostem, kjer se bron še dodatno naravno patinira, saj je podvržen različnim
vremenskim vplivom.

Slika 20: Končni izgled skulpture
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5. Sklep
Z diplomsko nalogo sem želel predstaviti in opisati celoten proces tehnologije ulivanja
skulpture v bron po postopku izgubljenega voščenega modela. V prvem delu sem se osredotočil
predvsem na zgodovino tehnologije ulivanja skulpture v bron in takratne postopke. Opazil sem,
da je bilo ulivanje v preteklosti večkrat odvisno od dostopnosti materiala in ekonomske moči
naročnika.
Zlitina za ulivanje bronastih skulptur je sestavljena iz bakra in do 14 % kositra. S cinkom lahko
sicer delno nadomestimo kositer, kar omogoča tudi boljše litje. V antiki so si zaradi dostopnosti
precej pomagali tudi z drugimi kovinami, tako da njihovi broni vsebujejo tudi precej železa,
svinca itd. (Bratuša idr., 2002).
Ulivanje ali litje je skupina delavnih oziroma reprodukcijskih postopkov, s katerimi tekoče
snovi ulijemo v votel kalup, kjer se strdi. V praktičnem delu diplomske naloge sem se s srečal
s kiparsko tehnologijo ulivanja skulpture v bron, kjer sem prikazal enega izmed možnih
postopkov ulivanja skulpture v bron.
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