ARTISTA NEWS No. 2
Teplota a čas stanovují efekty
Lehání, ohýbání a spékání jsou základní výrazy v souvislosti s výrobou, resp.
následným tvarováním při fusingu. Každá z těchto technik vyžaduje
odpovídající program, sladěný teplotně a časově. Přitom je ovšem nutno dbát
na to, že mimo teploty a času mají v každém případě vliv na výsledek také
faktory, jako je tloušťka a barva skla, tvarovatelnost, hloubka reliéfu,
charakteristika pece atd.
Sklo vždy v pohybu
Sklo jako podchlazená kapalina nemá žádný bod tání! I když je to těžko
představitelné sklo se neustále chová jako tuhá kapalina. Nad ca. 500 oC je možno
tento charakteristický rys pozorovat už bez jakýchkoliv nákladných metod m ěření
jen na základě vznikajících deformací. Nyní začínají pro uživatele ARTISTA®
možnosti tvůrčího ovlivnění. V následujících odstavcích budou popsány základní
rámcové podmínky pro různé pracovní oblasti. Uvedené teploty platí jako
doporučené hodnoty. Nelze je v žádném případě považovat za nepřekročitelné
hranice!
Deformace
V tomto rozsahu (viz diagram) mohou být skla ohýbána a lehána. Se zvyšující se
teplotou se však zvyšuje tendence k vytváření otisků materiálu formy. Aby se tyto
tzv. stopy po ohýbání co možná omezily, doporučuje se aplikace vrstvy oddělovače
na formu.
Úprava povrchu spodní strany
Pokud chcete cíleně změnit spodní stranu základové skleněné desky, pak je vhodný
o
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teplotní rozsah ca. 700 C-780 C. Spodní strana skla může být ošetřena různými
pomocnými prostředky, jako např. fázovým papírem. Ve skle budou zobrazeny
struktury podložky.
Reliéfní spékání
Při reliéfním spékání, v angličtině „natavování“, se stavují instalovaná barevná skla
s nosnou základovou tabulí tak, že si zachovají svoji tloušťku a tvar podle toho, jak
jsou nařezána. Při dalším zvyšování teploty se hrany stále více zakulacují a
instalované kousky skla se začínají ponořovat do nižších vrstev. Při použití
dostatečného množství oddělovače bude dosažena dobrá transparentnost spodní
strany skla.
Plné zatavení
Při vlastním plném zatavení klesají barevná skla celým svým objemem téměř
dokonale do podkladové tabule a vytvářejí s okolím téměř rovný povrch tabule.
Rizikem je zde vytvoření zakalených míst na spodní straně.
Doporučení: Při teplotách nad 825 oC mají barvy Červená 8110, Oranžová 8047 a
Žlutá 7184 ztrácet svoji transparentnost. V závislosti na jejich složení jsou stále více
zakalené (opakní).
V každém jednotlivém případě představuje program teplota-čas určitý kompromis.
Je-li nutno maximálně využít pec, pak se zvolí určitě vyšší teploty, aby se ušetřil čas.
Potom se ovšem musí počítat s nižšími nároky na kvalitu. Pokud však je při lehání
záměrem dosažení co možná nejlepší transparentnosti spodní strany pouze s
minimem otisků, nebo minimalizace rizika odskelnění, pak se nelze vyhnout delším
časům při nižších teplotách v příslušných stádiích zpracování. Jak už bylo dříve
zmíněno, hrají zde roli mnohé ovlivňující faktory, takže nelze nabídnout žádnou
stálou kombinaci čas-teplota pro dosažení určitých efektů. V tomto komplexu témat
musí každý nashromáždit svoje vlastní zkušenosti.
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ARTISTA®FORUM: Nezvyklé mistrovské zkoušky
Asanga Hartmut Kimmling jako poradce u mistrovského kusu se sklem
ARTISTA®
Členové výrobu pro mistrovské zkoušky sklenářů při Řemeslnické komoře
Východní Meklenbursko-Přední Pomořany v Rostocku byli nejprve skeptičtí, když
zkoušený Ronny Kanwischer předložil návrh své praktické mistrovské zkoušky.
Ovšem na štěstí mohl Ronny Kanwischer přesvědčit výbor svými uměleckými
spékanými skleněnými deskami. Rozhodující pro úspěch jeho práce byl nakonec
přesný střih skleněných šablon. 3 mm silná barevná skla ARTISTA® byla aplikována
na základovou desku, silnou 6 mm. Ovšem když byla „syrová“ práce vložena do
tavicí pece, neskončil stres pro Ronnyho Kanwischera ještě ani zdaleka. Bylo dobré,
že se v ARTISTA®FORUM u Asanga Hartmuta Kimmlinga dozvěděl všechno
nezbytné o teplotních křivkách a chladicím procesu. Tak mohl zkoušený po 17
hodinách „kontrolovaného čekání“ předložit svým zkoušejícím podařený mistrovský
kus.
POUŽITÍ ARTISTA®:
Symfonie z vody, květin a skla
Obrázek: Skleněné čočky byly utaveny ve vícedílných formách z bílého a modrého
skla ARTISTA®
Detlef Tanz z Ratheimu realizoval na základě koncepce Pracovního společenství
Lützow 7, Zahradní a venkovní architekti Berlín, následující projekt pomocí
ARTISTA®: vytvoření spolkového tiskového konferenčního centra v Berlíně
proběhlo na základě návrhu architektů Nalbach & Nalbach, také z Berlína. V atriu je
na levé straně zasazeno na přístupných ostrůvcích čočkovitého tvaru v tmavě
zeleném pískovci pět stále zelených stromů Buadas (černé olivy). Na pravé straně
vstupní části se nachází velká vodní nádrž, ve které se opět setkáváme s tvarem
čoček: mezi černými kamennými čočkami jsou hravě rozmístěny kobaltově modré
skleněné čočky, osázené rostlinami. Připomínají zapomenuté florální prvky. Tyto
čočky byly vyrobeny ve vícedílných formách tavením bílého a modrého skla
ARTISTA®, dna byla přilepena silikonem. Od spodní strany byla do 4,5 až 5 cm
širokých bočních stěn čoček vyfrézována vždy jedna drážka,, do které pak byly
silikonem zality bílé a modré diody. Hra různých materiálů s podkladovou zelení
poskytuje atriu obzvláštní ráz.
Tip ARTISTA®FORUM:
Jaké lepidlo se hodí pro upevnění barevných skel na nosné desce?
Běžně dostupné vteřinové lepidlo zcela dostačuje pro přichycení skel. Nejlépe je
nanést malou kapku/bod lepidla na okraj skla, aby se zabránilo usazení případných
zbytků po spalování.
Vážené dámy a pánové,
nyní dostáváte druhé vydání ARTISTA®NEWS. Jsme šťastni, že Vám dnes opět
můžeme předložit zajímavá témata pro Vaši práci. V tomto i v předchozím vydání
byla jedna věc zcela evidentní: Při práci s ARTISTA® se technické znalosti a
kreativita slučují při vytváření úžasných věcí. Pro další vydání ARTISTA®NEWS

máme jedno přání: Pokud při své práci s ARTISTA® narazíte na nějaké problémy
nebo objevíte něco překvapujícího, byli bychom Vám vděčni, kdybyste nám to
sdělili…
Vaše zkušenosti mohou být možná prospěšné i pro ostatní - a my můžeme opět
poskytnout hodnotný typ zpracovatelům skla ARTISTA®.
Brzy na shledanou se těší redakce ARTISTA®NEWS
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ARTISTA®FORUM Vám rádo poradí:
Ve všech otázkách, týkajících se skel pro fusing, obzvláště ARTISTA®, se můžete
obrátit na ARTISTA®FORUM. Pan Kimmling Vám rád poradí.
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