ARTISTA NEWS No 1.
Vše závisí na chlazení
Věda sama o sobě: také při velkých rozměrech skla pro fusing dosáhnout během
chladicího procesu jednotnou teplotu uvnitř skleněné plochy
Téma chlazení je s ohledem na spékané sklo stále důležitější. Proč? Protože
se dosud při výrobě spékaných skel jednalo pouze o malé plochy, případně
malé objekty. Ty se snadněji chladí, neboť efekt rychlejšího chladnutí okrajů
než středu je v případě malých rozměrů daleko méně závažný. ARTISTA® je v
současnosti jediným sklem pro fusing, které je určeno také pro velké plochy. A
díky tomu vznikají nové požadavky na chladicí proces.
Délka krát šířka krát tloušťka
V případě nevhodného chlazení dochází u spékaných skel snadno k prasknutí.
Obzvláště další zpracování skel při výrobě sdružených bezpečnostních skel (VSG)
a spojování licí pryskyřicí je obtížné.
Jedním vodítkem pro jednostranné chlazení skel ARTISTA® jsou rozměry délka x
šířka x tloušťka. Protože se však v případě fusingu pracuje s navrstvením skel, může
uvnitř skla dojít k vytvoření různých tlouštěk. To nejtlustší místo skleněného objektu
je rozhodující pro optimální chlazení a pro volbu odpovídajících parametr ů chlazení.
Barvy nehrají v případě chladicího procesu žádnou roli.
Také sklo se uvolňuje…
o
o
Při chlazení se orientujeme na horní a dolní chladicí teplotu (535 C, resp. 480 C)
skel ARTISTA®. Definovaný průchod tímto teplotním rozsahem je pro odstranění
vnitřního pnutí skla obzvláště významný. Aby se homogenizoval teplotní profil ve
sklovině před zahájením vlastního procesu chlazení, pracuje ARTISTA® Forum s
tak zvaným pendlujícím časem. Jestliže fusingová pec dosáhla po spékání nebo
o
lehání teplotu 540 C, pak je sklo podle jeho tloušťky ponecháno po určitou dobu při
této teplotě (čím tlustší, tím déle). Sklovina získává tímto způsobem vyrovnaný
teplotní profil. Potom je možno dále rovnoměrně chladit.
Pokud je to jednostranné…
V protikladu k výrobě surového skla (postup tažení skla) probíhá chlazení v běžných
fusingových pecích zpravidla jednostranně. Teplo se může uvolňovat jenom z
horního povrchu. To má významné účinky na dobu trvání chladicího procesu.
Vzhledem k špatné vodivosti tepla se oproti situaci v chladicí šachtě zařízení pro
tažení skla výrazně prodlužuje doba, potřebná pro odstranění vnitřního pnutí skla.
Při tažení může teplo sálat z obou stran pásu skla. Také druh podlahy pece a
podložky, na které probíhá spékání tabule, ovlivňuje chladicí proces. Důležité je, aby
skla lineárně procházela teplotním rozsahem mezi horní a dolní chladicí teplotou v
odpovídajícím časovém intervalu ( oC/min).
Typ pece, druh dna pece a podklad
ARTISTA® FORUM používá pro fusing dva v současnosti běžné typy pecí: u
jednoho z nich je dno pece vyrobeno ze žárovzdorné lisované vláknité desky, u
druhého z šamotových bloků.
U prvního modelu vznikají vyšší hodnoty zbytkového pnutí po chlazení při stejném
naprogramování regulátoru, neboť lisovaná deska má tu vlastnost, že nezachycuje
teplo a vyzařuje je zase rychleji než šamotové bloky. Cyklus chlazení musí být tedy v
případě pecí s lisovanými deskami prodloužen, aby se dosáhl stejný výsledek
zbytkového pnutí po chlazení. Také podklad, na kterém probíhá spékání skla, m ůže
ovlivnit chladicí proces. Podle našich zkušeností by jako podklad v peci neměla být v
žádném případě použita vrstva písku, neboť tu lze zahřát pouze s velikým
vynaložením energie a zároveň významně prodlužuje chlazení skla.

Plýtvá se energií i časem. Chlazení, které nebere v úvahu základní podmínky,
jako jsou sklo, typ pece, izolaci, podklad atd., může vést ke vzniku pnutí, které
má za následek prasknutí skla.
ARTISTA® FORUM dosáhlo při pokusném chlazení optimální výsledky. Vzhledem k
rozdílným základním podmínkám však mohou tyto výsledky představovat pro
externí zpracovatele pouze nezávazné doporučení.
Graf - Chladicí parametry ARTISTA®, 12 mm, 500 mm x 1000 mm
Teplota v oC
Pokojová teplota
Čas v minutách
o
o
o
V první fázi (20 C 550 C) je sklo zahřáto až nad horní teplotu chlazení (550 C)
Rychlost zahřívání závisí na rozměrech skla, jakož i na použitých barvách
o
o
Ve druhé fázi (550 C 820 C) je sklo rychle uvedeno na teplotu tavení
o
Ve třetí fázi (820 C) se sklo taví
o
o
Ve čtvrté fázi (820 C 540 C) je tavení ukončeno, a pec chladne neregulovaně až
nad horní tavicí teplotu
o
o
V páté fázi (540 C) je teplota skla sjednocena na 540 C (pendlující čas)
o
o
V šesté fázi (540 C 480 C) je sklo regulovaně lineárně chlazeno
o
o
V sedmé fázi (480 C 40 C) chladne pec neregulovaně až na pokojovou teplotu.
Vážené dámy a pánové,
máme velikou radost, že dnes dostáváte do rukou první vydání časopisu
ARTISTA®NEWS. Doufáme, že Vám tento premiérový sešit udělá radost. Doufáme
také, že v něm najdete mnoho nového a použitelného pro Vaši práci. V budoucnosti
Vás budeme v ARTISTA®NEWS pravidelně informovat o ARTISTA® FORUM, o
technických poznatcích, o obzvláště pěkných příkladech návrhů ze skla ARTISTA®
a ještě mnohém dalším…
Budeme potěšeni, když poskytnete k diskusi v ARTISTA®NEWS vaše přání a
podněty. Čeká na vás časopis plný podnětů, který je zdrojem nových nápadů.
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Použití ARTISTA®
Nová měřítka kreativity s ARTISTA®
I to je možno s ARTISTA®: Tato zástěna, navržená Dirkem Schormannem,
Hannover, a realizovaná studiem Fusing-Design, Coppengrave, je více než jen
dělicí stěna. Individualita a technická vyzrálost jsou zde vyjádřeny působivou
formou.
Výzkumník, fascinovaný sklem
Asanga Hartmut Kimmling expert ARTISTA®, plný nápadů
Pln okouzlení hovoří Asanga Hartmut Kimmling, vedoucí ARTISTA® FORUM u
SCHOTT GESAG AG v Grünenplanu o svém pracovním materiálu ARTISTA®. „Se
sklem ARTISTA® je možno být neobyčejně kreativní nepracuji už dlouho se
žádným jiným sklem. Škoda, že doposud jen relativně málo umělců, ať už to jsou
sochaři, designéři nebo architekti, našlo odvahu zaměřit se na práci se spékaným
sklem. Mnozí prostě nevědí, jaké možnosti tvorby se v případě spékaného skla
nabízejí. ARTISTA® je například v současnosti jediným barevným sklem, které je
vhodné také pro velké plochy. S barevným sklem se dá dělat mnohem, mnohem víc
než jen mističky.

Prostřednictvím ARTISTA®NEWS chceme oslovit sklářské designéry a
zpracovatele a dodat jim odvahu, aby se věnovali tomuto tak inspirativnímu a
individuálnímu pracovnímu materiálu. ARTISTA®NEWS se bude přitom vždy
věnovat hlavním tématům a problematickým bodům pro designéry a další
zpracovatele, jako v tomto prvním čísle chladicím křivkám.
SCHOTT GESAG AG vytvořil ARTISTA®FORUM proto, aby bylo vyzkoumáno a
zpřístupněno vše, co souvisí se sklem pro fusing. Uživatelé a zájemci se mohou se
svými otázkami a podněty obracet také na ARTISTA®FORUM, takže dochází k
maximálně efektivní výměně. Pro mě se objevují stále nové výzvy, abych
využitelnost ARTISTA® dále zdokonaloval. V mnoha oblastech jsme už to optimální
našli.“
Tip ARTISTA® FORUM:
Když barva na skle ztratí svoji průsvitnost a „oslepne“ mohu tento zákal opět
odstranit?
Nejlepší bude kompletně opískovat celou plochu, na které se zákal nachází. Potom
se doporučuje plochu dobře očistit a ještě jednou přetavit při ca. 790 800 stupních
Celsia. Potom tabuli odpovídajícím způsobem vychladíte (viz str. 2/3)
ARTISTA® FORUM vám rádo poradí:
Ve všech otázkách, týkajících se fusingových skel, obzvláště ARTISTA®, se můžete
obrátit na ARTISTA®FORUM. Pan Kimmling Vám rád poradí.
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