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Vlastní výroba tiffany objektů - Tiffany Objekte
selbermachen
Typy na techniku práce, nástroje a literaturu, obsahující
předlohy

Praxe techniky tiffany měděná fólie
Návrh
Kdo se nechce spolehnout na hotové předlohy, musí si vytvořit návrh svého objektu.
Přitom byste měli neustále dbát na to, abyste všechny skleněné díly mohli vyříznout
řezákem skla. Ostré vnitřní úhly a extrémně hluboká zaoblení vyžadují speciální
nástroje a značné zkušenosti. Návrh si nakreslete nejlépe na tenký kreslicí papír.
Šablona
Aby bylo možno přenést tvar jednotlivých dílů na sklo, potřebujete šablony. Pro tento
účel musíte návrh přenést na tenký karton, buď pomocí kopíráku nebo jinou
vhodnou metodou, a to co nejpřesněji. Opatřete všechny díly (na návrhu i na
kartonových šablonách) čísly. Tak budete později vědět, který díl kam patří.
Potom můžete šablony vystřihnout. Zde jsou významnou pomocí tzv. nůžky na
šablony, neboť ty vzhledem ke své konstrukci s dvojitou střižnou hranou oddělují ca.
1 mm široký pásek mezi jednotlivými díly šablon.
Řezání skla
Poté co jste přenesli jednotlivé díly šablon na sklo, můžete začít se řezáním skla.
Řezákem skla jenom lehce nařízněte povrch skla. Kolečko řezáku musí být
postaveno vždy kolmo k povrchu skla, nikdy se nesmí sklánět na stranu. Nevyvíjejte
příliš velký tlak a každý řez provádějte pouze jednou. Po určitém zacvičení budete
už po krátké době schopni dosáhnout vhodný a rovnoměrný tlak při řezání
jednotlivých druhů skla.
Po naříznutí probíhá vlastní oddělení skla. Pro tento účel použijte nejlépe tzv. kleště
pro odlamování skla. Pomocí tohoto nástroje aplikujte tlak na sklo tak dlouho, až se
zlomí na naříznutém místě. Tímto způsobem se vyrobí všechny potřebné skleněné
díly.
Broušení skla
Malé nepravidelnosti skleněných dílů můžete korigovat pomocí brusky. Hrany
skleněných dílů nejsou po broušení už hladké a ostré, ale poněkud zdrsnělé. Proto
se nemůžete zranit, a kromě toho drží měděná fólie mnohem lépe.
Aplikace fólie
Po broušení olemujte skleněné díly tenkou samolepicí měděnou fólií. Ta je k dostání
v různých šířkách a s různobarevnou rubovou stranou, vždy podle tloušťky skla
nebo druhu vašeho projektu. Tato fólie by měla být aplikována s určitým
rovnoměrným přesahem po celém obvodu skla a zde přitisknuta tak, aby vytvořila
úplné olemování. Teprve když jsou olemovány všechny skleněné díly, můžete začít
s pájením.
Pájení
Nyní narovnejte jednotlivé díly na vaši předlohu. Potom musíte fólii navlhčit pomocí
tzv. tavidla. Tento prostředek umožňuje především dobrý kontakt mezi pájecím
cínem a mědí. Poté, co jste si díly sestavili přesně podle předlohy, můžete začít s tzv.
bodovým pájením. Při něm jsou spojeny všechny jednotlivé díly kapkou pájecího
cínu dohromady. Teprve potom vytvoříte vlastní pájený šev. Přitom je nutno pomocí
pájky nanést tolik tekutého pájecího cínu, aby se vytvořil zaoblený šev. Přední a
zadní strana objektu se nejdříve pájí nahrubo a až nakonec je vytvořen rovnoměrný
šev. Tím je postup pájení ukončen a může proběhnout závěrečné opracování.

Patinování a leštění
Při patinování jsou pájené švy uměle zabarveny určitou chemikálií. Je možno zvolit
černé, bronzové a měděné zabarvení. Nakonec by měly být pájené švy a sklo
ošetřeny nějakým lešticím prostředkem. Pak teprve dostane vaše práce správný
lesk a je chráněna.
Obrázky:
Pomocí nůžek na šablony se vystřihnou jednotlivé šablony
Řezák musí být přitisknut kolmo na sklo a s rovnoměrným tlakem
Pomocí kleští na odlamování skla se odlamuje naříznutý skleněný díl
Malé opravy můžete provádět pomocí brusky
Po broušení jsou všechny díly olemovány měděnou fólií
Nakonec můžete olemované díly sletovat dohromady
Pomocí špendlíků nebo uchycovacího vosku můžete jednotlivé díly připevnit také
na segmenty formy
Jednotlivé hotové segmenty jsou spojeny tak, že vytvářejí kompletní stínítko
Nástroje pro Tiffany techniku
Potřeba nástrojů je Tiffany techniku je v porovnání s mnoha jinými koníčky relativně
nízká: řezák skla, nůžky na střepy, kleště na odlamování skla a pájka tvoří základní
vybavení, se kterým můžete ihned začít pracovat.
Přirozeně jsou kromě toho k dispozici ještě další nástroje, které buď zjednodušují
práci nebo rozšiřují výtvarné možnosti.
Řezák skla
V současnosti se sklo už nenařezává pomocí diamantu, ale řezákem skla, který má
na svém hrotu ocelové kolečko. K dispozici jsou jednoduché řezáky s úplně
obyčejným ocelovým kolečkem, stejně jako vysoce kvalitní modely, jejichž kolečka
jsou vyrobena z velmi tvrdých materiálů, jako např. karbidu. Tento řezák,
konstruovaný většinou pro práci s řezným olejem, má daleko vyšší životnost a
vytváří čistou a precizní fisuru. Možnost vzniku nežádoucího lomu je díky takovému
nástroji výrazně omezena.
Nůžky na střepy
Tyto nůžky mají sice zásadní podobu s běžnými kombinačkami, ovšem také jednu
zásadní odlišnost: obě čelisti nůžek se dotýkají při stisknutí pouze na špičkách.
Proto můžete pomocí tohoto nástroje dosáhnout i dále do skla a oddělovat i takové
díly, které nebyly naříznuty. Tyto nůžky dostanete v různých šířkách, vybavené
pružinou pro opětovné otevření nebo bez ní, a s vidiovým povlakem.
Kleště na odlamování skla
Pomocí těchto kleští se naříznuté sklo pohodlně a bezpečně odděluje (viz také str. 2,
obr. uprostřed vlevo). Tyto kleště fungují na základě tříbodového principu: jeden
přítlačný bod leží pod fisurou a dva další na horní straně zleva a zprava od řezu.
Bruska
Pomocí brusky můžete přebrousit hrany vašich skleněných dílů. Tyto stroje jsou
opatřeny diamantovými brusnými hlavami, které jsou k dostání v různých
zrnitostech od jemných až po extra hrubé, a s různými průměry.
Pájka
V Tiffany technice se velmi dobře osvědčily běžné pájky o výkonu mezi 75 a 100
watty nebo pájecí stanice. V každém případě by měla být pájka opatřena co možná
nejmasivnějším pevným pájecím hrotem.
Další informace obdržíte u vašeho odborného prodejce.
Obrázky:
Nůžky na střepy s úzkými čelistmi a zpětnou nastavovací pružinou
Bruska skla KRISTALL1. Přístroj je vybaven diamantovou brusnou hlavou
Typickou pájkou pro Tiffany techniku je pájka WELLER 75 W. Je opatřena pevným
pájecím hrotem
Kvalitní řezák skla NIKKEN (NC-XO2). Tento nástroj má řezné kolečko z karbidu,
což je materiál, který dosahuje tvrdost diamantu
Pájecí stanice Analog 80 od firmy ERSA.

Knihy a předlohy
Pokud byste se chtěli blíže zabývat technice, používající měděnou fólii podle Louise
Comforta Tiffanyho, nebo dokonce začít sami podle něj pracovat, měli byste si
pořídit knihu návodů. Rozsáhlou publikací, věnovanou této problematice je
„Werkstattbuch Tiffany“ /Dílenská kniha Tiffany/ od Hanse G. Scheiba (vydalo
Augustus Verlag Augsburg). Na 120 stranách s velmi mnoha vyobrazeními najdete
všechny důležité poznatky o dějinách tvorby skla, výrobě skla a o různých druzích
skla. Kromě toho získáte značný rozhled o technikách, nástrojích a dalších
materiálech pro Tiffany techniku. Jsou zde zobrazeny mnohé příklady objektů, které
mohou podpořit vaši fantazii při tvorbě vlastních projektů.
Předlohy pro začátečníky najdete v sešitu předloh od Jillian Sawyerové: Australian
Bush Beauties /Krásy australského buše/. Ten obsahuje převážně menší závěsné
obrazy do oken, složené z 20 až 30 jednotlivých dílů, jejichž námětem jsou
obyvatelé australského buše: od papoušků přes rostliny a motýly až po klokany.
Také sešit předloh od Carolyn Kyleové a Laury Tayneové je velmi vhodný pro
začátečníky: 15 kusů … i méně. Žádný ze 26 motivů neobsahuje více než 15
jednotlivých dílů. Takže můžete svoje hotová díla obdivovat za krátkou dobu. Velice
působivě je v tomto sešitě také předvedeno, jak lze díky pečlivému výběru skla
vytvořit z vašeho okna dekorativní dílo. Výběr motivů je značně rozsáhlý. Od květin
přes mořské živočichy až po geometrické objekty.
Pro stavbu skleníků byste měli mít už určité zkušenosti. Je zde třeba pracovat velice
přesně, aby všechny díly do sebe přesně zapadaly. Ze studia Artisant Glas-Studio
pochází složka předloh: Skleníky 2. Tato složka obsahuje 6 nezvyklých a
moderních návrhů s velmi rozsáhlým návodem pro stavbu.
Nakladatelství R. Wardell-Verlag vydalo knihu předloh Windows of Elegance
/Elegantní okna/. Odborníci zde najdou množství velmi náročných motivů pro výplně
oken a dveří, které mohou být provedeny buď Tiffany technikou nebo jako vitráže.
Protože všechny výkresy jsou zobrazeny ve formátu DIN A4, musí být převedeny na
požadovanou velikost. Tato kniha příloh je zaměřena především na zkušené
hobbyisty, kteří jsou schopni se zabývat i statickými problémy velkých skleněných
výplní.
Mimo publikací, které zde byly krátce představeny, existuje velký počet dalších
informací, a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a odborníky. Váš
specializovaný obchod jich má mnoho k dispozici.
V posledních letech se na trhu objevuje vedle amerických také stále více německy
psaných publikací. V dalších číslech GlasInfo podrobně představíme německé
vydavatele a výrobce předloh.

