TIPSHEET 4

Váš vlastní návrh uměleckého skla

Úvod do malování světlem od Mary Kay Nitchie
Pracujete-li s celou paletou skleněných frit, prášků a vláken, je možné vytvářet
tabule uměleckého skla se speciálními efekty, které jsou omezeny pouze vaší
vlastní představivostí. Tyto tabule mohou být vytvářeny za využití klasických prvků
designu, kterými jsou: čáry, body, odstíny, tvary a vzory.
Při využití těchto materiálů a technik pak už nebudete závislí na výběru skla,
nabízeného obchodníky, nebo na stylech skla, vyráběných sklárnami. A tak místo
abyste všude sháněli tabuli skla s perfektními barevnými přechody, můžete si
vytvořit tabuli takového skla, které odpovídá vašim přesným představám a
požadavkům na uměleckou práci.
Tento časopis uvádí některé jednoduché způsoby použití frit, prášků, vláken a
tabulového skla pro výrobu vzorovaného skla pro použití ve vitrážích nebo fusingu.
Tyto poznámky obsahují popis výroby vzorových obkládaček. Tytéž techniky
můžete použít při výrobě tabulí z větších kusů skla, které mohou být rozřezány na
díly a zabudovány do větších projektů. Až se tyto nové jednoduché techniky naučíte,
budete mít plno nových nápadů na nové vzory, barvy a textury.
Řemeslná úroveň
Budete potřebovat základní zkušenosti s tvorbou v dekoračních pecích: znalost
základního vybavení, výpalu a chlazení skla. Abyste se dozvěděli o dekoračních
pecích něco více, navrhujeme vám, abyste se zúčastnili kurzu, pořádaného v
některém z vašich místních obchodů sklem nebo v některé škole; případně
kontaktujte Bullseye Connection (tel. 888-220-3002) v Portlandu, Oregon, kde se
dozvíte o našich intenzivních dílenských kurzech a můžete si objednat knihy o
základech práce s dekoračními pecemi.
Sklo
Podkladovým sklem pro tyto obkládačky může být jakékoliv testované kompatibilní
tabulové sklo Bullseye. Pro většinu z těchto obkládaček jsme specifikovali styl 110130F (3 mm čiré tavitelné dvakrát válcované), ovšem využít lze další čirá tabulová
skla Bullseye, jako např.:
1101-50F tenké čiré tavitelné
111183F 3 mm čiré tavitelné strojně válcované
1101-60F 6 mm čiré tavitelné
U Bullseye nazýváme menší netabulové formy našeho skla „doplňkové sklo“.
- Vlákna (stringers) jsou tenká vlákna barevného skla
- Frity jsou granule rozdrceného skla. Každá barva frity je k dispozici ve čtyřech
různých zrnitostech
- Prášek (powder) je nejjemnější zrnitost a snadno se prosévá
- Jemný (fine) má velikost zrníček cukru
- Střední (medium) je ve velikosti velmi hrubých zrníček písku
- Hrubý (coarse) je ve velikosti barevného štěrku, který se dává na dno domácích
akvárií
Konfety (confetti) jsou zlomky skla v tloušťce oplatky a o velikosti mince. Představte
si nafukovací balónek, vyrobený ze skla, který je rozbit na kousky.
Pece a řízení teploty
Tloušťka podkladového skla může být rozhodující pro to, jaký oddělovací
prostředek použijete. Pro 1,5 až 3 mm skla by mělo být potřebné položení fázového
papíru nebo ThinFire na podlahu pece, které by zabránilo vytváření velkých bublin
pod tabulí. 4 mm až 6 mm tabule mohou být vypalovány buď na tomto papíru nebo
může být podlaha ošetřena oddělovacím podkladovým práškem Bullseye Shelf
Primer.

Každá pec má svoje vlastní charakteristiky ohřevu a chlazení. Důležité je uchovávat
záznamy postupů výpalu, které jste vyzkoušeli, a provádět úpravy, založené na
vašem pozorování. Jeden vypalovací postup může vést v různých pecích k různým
výsledkům. Postup výpalu, který jste zvolili, bude vyžadovat přizpůsobení tloušťky
tabule skla, kterou jste vybrali.
„Teplota zpracování“ je nejvyšší teplota, nebo vrchol fusingové k řivky. Doba setrvání
je délka doby, po kterou je pec držena na teplotě zpracování. Jestliže je doba
setrvání stejná pro každý z vašich projektů, je možno měnit povrch a texturu
každého kusu volbou
zvláštní teploty zpracování. Teploty zpracování, obvykle používané pro vzorové
kachličky, se pohybují v rozsahu od přibližně 1300oF do 1500oF. Při asi 1300oF budou
mít jemné frity, nasypané na povrch, matovou texturu. Při asi 1500oF dojde k tomu,
že tytéž jemné frity vyhoří a vytvoří hladký lesklý povrch. Pečlivé sledování a
záznamy o chování skla při různých teplotách vám poskytne přístup k široké řadě
povrchových efektů.
Příklad vypalovacího postupu pro tyto dlaždičky:
Segment
Rychlost (oF/hod) Teplota(oF)
Doba setrvání
1
400*
teplota zpracování 10,00 min.
2
co nejrychleji*
960
60,00 min.
3
100*
700
0,00 min.
4
co nejrychleji*
pokojová teplota
0,00 min.
*bez otevření pece
Bezpečnost
Základem bezpečnosti ve sklářském tvarovacím studiu jsou udržování pořádku a
uvědomění si všech podmínek.
Abyste zabránili vniknutí střípků skla do očí, vždycky používejte ochranné brýle,
pokud pracujete s fritami, prášky, tabulemi skla a vlákny. Aby skleněný prach
nedráždil vaše plíce, vždycky používejte respirátor, pokud pracujete s fritami a
prášky. Abyste zajistili pořádek ve vašem studiu, používejte vlhkou houbu, hadry
nebo mopy všude tam, kde je možné vytírat podlahy a police. V případě suchého
čištění použijte vakuum s filtrem HEPA.
Co se týče nabídky bezpečnostních brýlí a respirátorů, informujte se u místního
prodejce bezpečnostních pomůcek. Další informace můžete získat, pokud si
vyžádáte náš informační leták, nazvaný Bezpečnost ve studiu nebo prostudujte
Úplného průvodce pro zdraví a bezpečnost umělců od Monony Rossol (Allworth
Press, New York 1990).
Usazení
Abyste omezili na minimum odpad: pro zachycení rozprášených frit nebo prášků
použijte velký čistý kus papíru, kterým podložte kachličku. Po zvednutí kachličky je
možno z tohoto papíru přesypat frity nebo prášky zpět do nádoby. Aby se kachlička
snadno přenášela do pece: použijte stočený papír nebo plastiková víčka jako
podpěrky v rozích kachličky. Díky tomu je snadnější zvednutí kusu při jeho
přenášení do pece (a zároveň může procházet i světlo, takže můžete lépe vidět na
práci, kterou provádíte).
Rudé sgrafito se čtvercem
Materiály:
1122-98F Červeno-oranžový prášek
0100-98F Černý prášek
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Cedníček na čaj
4“ čtvercová šablona (lepenkový nebo skleněný čtverec)
Pryžový nástroj pro vytvoření zvlněného dekoru
Provedení:
Vystřeďte šablonu na kachličce. Po celém povrchu nasypte pomocí cedníčku
rovnoměrnou vrstvu černého prášku. Pro vytvoření zvlněných linií použijte pryžový
nástroj. Odstraňte šablonu. Pomocí cedníčku posypte celý povrch kachličky (včetně

černých ploch) tlustou rovnoměrnou vrstvou červeno-oranžového prášku.
Výpal:
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1315 oF. Doba setrvání 10 minut.
Modrá s práškem a spirálami
Materiály:
0147-98F Tmavě kobaltově modrý opálový prášek
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Cedníček na čaj
Tužka s gumou
Provedení:
Povrch rovnoměrně posypte fritou pomocí cedníčku. Pomocí gumy na tužce nebo
pomocí hrotu tužky vytvořte spirály (nebo jiné vzory).
Výpal:
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1325 oF. Doba setrvání 10 minut.
Žlutá jemná se spirálami
Materiály:
0120-91F Kanárkově žlutá opálová jemná frita
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Papírový pohárek
Tužka s gumou
Provedení:
Nasypte fritu z papírového pohárku rovnoměrně po celé kachličce. Pomocí gumy na
tužce vytvořte spirály a body.
Výpal:
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1350 oF. Doba setrvání 10 minut.
Žlutá a modrá hrubá spirála
Materiály:
0147-98F Tmavě kobaltově modrý opálový prášek
0120-93F Kanárkově žlutá opálová hrubá frita
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Papírový pohárek
Cedníček na čaj
Tužka s gumou
Pinzeta
Provedení:
Z papírového pohárku nasypte zelenou fritu rovnoměrně na kachličku. Za pomoci
gumy na tužce nakreslete velkou spirálu. Pro úpravu rozsypaných frit použijte
pinzetu. Pomocí cedníčku nasypte tlustou vrstvu modrého prášku rovnoměrně po
celé tabulce.
Výpal:
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1400 oF. Doba setrvání 10 minut.
Purpurová střední spirála
Materiály:
0334-92F Zlatá purpurová opálová střední frita
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Papírový pohárek
Tužka s gumou
Provedení:
Nasypte fritu z papírového pohárku rovnoměrně na kachličku. Pomocí gumy na
tužce vytvořte spirály a body.
Výpal:
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1350 oF. Doba setrvání 10 minut.
Modrá s práškem a bodovou šablonou

Materiály:
0147-98F Tmavě kobaltově modrý prášek
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Cedníček na čaj
Papírová nebo lepenková bodová šablona
Víčko
Provedení:
Instalujte bodovou šablonu na tabuli. Jako kruhovou šablonu použijte víčko, které
umístěte na bodovou šablonu. Pomocí cedníčku naneste rovnoměrně silnou vrstvu
modrého prášku po celé kachličce. Opatrně odstraňte kruhovou šablonu. Opatrně
odstraňte bodovou šablonu.
Výpal:
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1325 oF. Doba setrvání 10 minut.
Modrý prášek a zlomky tyčinek
Materiály:
0147-98F Tmavě kobaltově modrý opálový prášek
1101-07 Čiré tyčinky
0100-07 Černé tyčinky
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Cedníček na čaj
Pinzeta
Provedení:
Rozlámejte tyčinky na zlomky o délce 1“ 2“. Rozmístěte tyto zlomky na kachličku.
Pro úpravu rozsypaných zlomků použijte pinzetu. Pomocí cedníčku nasypte silnou
vrstvu modrého prášku rovnoměrně na kachličku.
Výpal:
o
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1350 F. Doba setrvání 10 minut.
Hvězdné nebe
Materiály:
1118-98F Půlnoční modrá prášek
1311-98F Brusinkově růžová prášek
0100-98F Černý prášek
1401-93F Křišťálová čirá hrubá frita
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Cedníček na čaj
Příprava:
Vytvořte oblé kuličky z čiré frity: nasypte křišťálovou čirou fritu přímo na oddělovací
prášek na podlaze pece. Uspořádejte zrna tak, aby se vzájemně nedotýkala.
Vypalte fritu tak rychle, jak vám to pec dovolí, až na 1500 oF. Pec vypněte. Otevřete
dvířka/kryt. Zrna by měla vytvořit kuličky. Nechte dvířka/kryt otevřena, aby kuličky
vychladly co nejrychleji na pokojovou teplotu. Vyndejte kuličky z oddělovače,
opláchněte a nechte vyschnout.
Provedení:
Umístěte fritové kuličky na kachličku. Pomocí cedníčku nasypte na třetinu kachličky
růžový prášek, přes fritové kuličky. Na zbytek kachličky nasypte pomocí cedníčku
modrý prášek tak, aby v růžovém poli byla mizivě slabá vrstva. Naneste mizivě
tenkou vrstvu černého prášku přes barevná pole i fritové kuličky.
Výpal:
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1350 oF. Doba setrvání 10 minut.
Oranžový prášek s mizejícím barevným polem
Materiály:
0125-98F Oranžový opálový prášek
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku

Nástroje:
Cedníček na čaj
Prosvětlovací zařízení (možné)
Provedení:
Pomocí cedníčku naneste tenkou vrstvu oranžového prášku rovnoměrně na
kachličku. Stejným způsobem naneste druhou tenkou vrstvu oranžového prášku
rovnoměrně na 3/4 kachličky. Pak naneste třetí tenkou vrstvu oranžového prášku na
polovinu kachličky. Následuje čtvrtá tenká vrstva na 1/4 kachličky. Opakujte tyto
kroky od začátku, až je prášek rozmístěn rovnoměrně od tenké vrstvy na jednom
konci kachličky po tlustou vrstvu na druhém konci. Rovnoměrnost přechodu můžete
překontrolovat před výpalem na prosvětlovacím zařízení.
Výpal:
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1325 oF. Doba setrvání 10 minut.
Žlutá hrubá s mizejícím barevným polem
Materiály:
0220-93F Slunečnicová žlutá opálová hrubá frita
1101-30F Čiré dvakrát válcované tabulové sklo, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Papírový pohárek
Pinzeta
Provedení:
Aplikujte fritu v jedné rovnoměrné vrstvě na polovinu kachličky. Pomocí pinzety
aranžujte fritu tak, aby zrna byla těsně vedle sebe na jednom konci kachličky a
postupně ke středu se jejich vzdálenost zvětšovala, aby na druhém konci jich bylo
jenom několik málo.
Výpal:
o
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1400 F. Doba setrvání 10 minut.
Černá rákosovitá textura
Materiály:
0100-98F Černý prášek
1101-43F Čiré tabulové sklo s rákosovou texturou, nařezané na 8“ kachličku
Nástroje:
Cedníček na čaj
Prosvětlovací zařízení (možné)
Provedení:
Aplikujte silnou rovnoměrnou vrstvu prášku po celém povrchu. Překontrolujte, zda je
vrstva rovnoměrná na prosvětlovacím zařízení.
Výpal:
Vyzkoušejte teplotu zpracování 1325 oF. Doba setrvání 10 minut.

Poznámka : přepočet mezi °F a °C je : °C=0,556x(°F-32)

