












TIPSHEET 3

Tvorba obrazůuvnitř skla - WORKING DEEP
Výpal navrstvených skleněných tabulí s vloženými
obrazy
Toto číslo časopisu TipSheet firmy Bullseye vás uvede do způsobů zatavování
obrazů a barev do silných bloků čirého skla. Historicky vznikaly silné skleněné
odlitky litím roztaveného skla z pece nebo tavením skleněných bloků nebo frit v
dekoračních pecích. Metoda, kterou budeme nazývat „výpal navrstvených tabulí“,
je na rozdíl od shora uvedených postupů založena na spékání několika vrstev
čirého tabulového skla, do kterých jsou vloženy čáry a pole barevného skla. Tato
metoda je přímá, jednoduchá a umožňuje lepší kontrolu kvality čar než jaká je
dosahována prostřednictvím jiných technik. Předpokládáme, že čtenář je vybaven
základními znalostmi o metodách spékání skla.
Primární technické postupy, obsažené v této pracovní metodě, jsou:

kontrola zachyceného vzduchu (bublin)

potlačení tečení skla při všech teplotách spékání

rozšíření cyklůohřevu a chlazení

minimalizace práce za studena na hotovém projektu.

Stejně jako většina technik, které byly vyvinuty u Bullseye, byly i metody, které
budeme popisovat, vyvinuty na základě uměleckého projektu, realizovaného v
továrně Bullseye. Italská umělkyně Silvia Levenson byla pověřena výrobou série
velkých skleněných bloků pro fontánu v Northbrooku, Illinois. Rozsáhlá zařízení a
náročné technologie si vyžádaly zapojení služeb výzkumného a vzdělávacího
oddělení Bullseye, které zajistilo pro Levensonovou výrobu tohoto díla. My jsme
zase požádali Raye Ahlgrena*, aby vyvinul metodu a dozoroval výrobu bloků
fontány.
*Ray Ahlgren, majitel Fire Art Studio v Portlandu, Oregon, byl jedním ze tří
zakladatelů Bullseye a pomáhal při prvních výzkumech společnosti, zaměřených
na tvarování v dekorační peci. Fire Art se specializuje na velkoplošný fusing a
mnohé výrobní metody s důrazem na architekturu a omezené série svítidel.
Po skončení projektu Northbrook jsme tyto metody redukovali a začlenili je jako
součást našich začátečnických a středně pokročilých kurzů tvarování v dekorační
peci. Toto číslo časopisu vás provede oběma verzemi „výpalu navrstvených
tabulí“: Jednou pálenýstoh a Dvakrát pálený stoh.

Ať už dojde k jednomu nebo ke dvěma výpalům, finálním produktem bude pevný
blok čirého skla s vnitřními obrazy a barvami jako komplex nebo tak jednoduchý,
jak to diktuje váš osobní styl. Spodek a stěny bloku budou mít slabě matný irizující
povrch. Jeho horní plocha bude tvořena hladkým sklem s jemně zaoblenými
hranami. Bude měřit asi 203 x 203 x 44 mm. Tyto rozměry mohou být zvětšeny
nebo zmenšeny prostřednictvím aplikace obecných metod a úpravou postupu
výpalu.

: Protože při práci v hloubce materiálu je velmi důležitá čirost, doporučujeme
použití velmi čirého skla bez modrého, zeleného nebo žlutého zabarvení:
Bullseye # 1401-30F. 1401-30 je neolovnaté křišťálově čiré tabulové sklo, které
neznečistí nebo nezakryje vaše vnitřní barvy nebo čáry. „-30“ znamená, že jde o
ploché, dvakrát válcované provedení. Tato kvalitní tabule napomůže v
minimalizaci proniknutí skla a výsledného vzniku bublin.

Původ a vývoj metody

Co je záměrem: hotový blok

Co zde budete potřebovat: materiály
Sklo



Pro spodní část a čtyři boční stěny použijte # 1401-37 nebo 1101-37. Jedná se o
čirá skla Bullseye s jemným stříbřitě irizujícím povrchem. Můžete případně také
zvolit kusy s barevně irizujícími stranami pro vytvoření kontrastního rámu kolem
bloku. Irizující povrch zajistí čistší oddělení od fázového papíru nebo práškového
oddělovače než surové sklo, které má tendenci k nalepování malinkých částic
vláken nebo prachu.
Vnitřní zobrazení bude provedeno mimo fólie, frity, prášky a vlákna barevného
skla.

: Během výpalu bude zabráněno tomu, aby nastohované sklo
vytékalo mimo, pomocí . Ty mohou být vyrobeny buď z

(nařezané podložky v peci) nebo z .
Stoh bude usazen na mullitovou podložku, která může být předem ošetřena

nebo pokryta nebo materiálem
. Svislé stěny přepážek budou také vyžadovat položení pásů fázového

papíru pro oddělení skla od žárovzdorné přepážky.

Skleněné bloky mohou být vytvářeny při jednom výpalu, ale vzhledem k možnému
proniknutí vzduchu se tato metoda nedoporučuje pro bloky, větší než čtverec o
straně 203 mm.

Pro bloky, které budou měřit přibližně 203x203x44 mm po výpalu nařežte
následující kusy skla:
1401-30F Křišťálově čirá tabule

@ 197 x 197 mm
1401-37F Křišťálově čirá (nebo jakékoliv barevné sklo s irizujícím povrchem)

@ 200 x 86 mm
@ 197 x 197 mm

Uřízněte kusy 3 mm silného fázového papíru na rozměr 208 x 44 mm
Uřízněte přepážky z mullitového materiálu, tloušťka 16 mm nebo více, nebo ze
zpevněného kartonu s keramickými vlákny, tloušťka 19 mm nebo více, na rozměr
minimálně229 x 51 mm.

Načrtněte svůj návrh na kopírák, přičemž pro každou vrstvu skla použijete nový
papír, který bude obsahovat vaše zobrazení. Tyto nákresy použijte jako vodítko, až
budete stohovat sklo.
Uvědomte si, že v tomto procesu . Nepoužívejte velká množství
barevných skleněných fólií, frit nebo vláken uvnitř skla. Čirý blok by se rychle mohl
zakalit a stát se chaotickým.
Pokud pro vaše zobrazení používáte barevné ploché sklo, připravte si plán
vyříznutí tvarů čirého skla, stejně jako byste to dělali v případě řezání dílů pro
vitráž. Nikdy nepokládejte barevné ploché sklo tabuli čirého skla. Místo toho
vyřízněte tentýž tvar z čiré tabule a nahraďte ho barevným tvarem, takže zajistíte,
že všechny vrstvy zůstanou co možná nejplošší.
Do bloku můžete začlenit tolik vrstev zobrazení, kolik chcete, za předpokladu, že
dvě spodní vrstvy a tři horní vrstvy nebudou obsahovat žádné řezané kusy.

Jakmile máte vytvořen návrh, začněte se sestavováním stohu.
Položte na váš stůl tabuli čirého irizovaného skla irizující stranou dolů na kus tenké
lepenky (o trochu větší než tabule skla). Potom umístěte jednu vrstvu čirého skla
na irizující tabuli. Když později dopravujete stoh skla do vaší dekorační pece,
lepenka vám umožní jemný přesun stohu na podložku při minimálním škodlivém
vlivu na sklo.
V závislosti na komplexnosti vašeho návrhu můžete začít se skládáním přímo na
druhé vrstvě nebo nastohovat trochu víc tabulí čirého skla. Celkové množství
vkládaného skla by nemělo být větší než jeho ekvivalent v čirém skle. Pokud
přidáváte více, odeberte odpovídající vrstvu čirého skla, aby se udržel celkový
objem skla relativně konstantní.

Další materiály

Proces: Jednou pálený stoh

Přehled řezání
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Posuďte svůj návrh

Ukládání obrazu: zabránění vzniku bublin

žárovzdorných přepážek
mullitového jílu kartonu s keramickými vlákny

práškovým oddělovačem fázovým papírem
ThinFire

méně je více

do
na



Stoh ukončujte 3 plnými vrstvami čirého skla, které neobsahuje
vyříznuté díly nebo frity. Použití méně vrstev celých tabulí na vrchu stohu může
vést ke vzniku bublin, které vystupují a poškozují povrch.
Při navrhování jednotlivých vrstev myslete i na to, jak může vzduch unikat stěnami
během výpalu. Zabraňte vzniku cirkulačních oblastí s „přehradami“ plochého skla,
frit nebo vláken. Zapojte do návrhu „únikové cesty“, kterými může vzduch
postupovat směrem od středu bloku k okrajům. Vzduch, který během prvních
stupňů výpalu nemůže odejít stěnami, bude zachycen uvnitř a projeví se jako
bubliny během pozdějších stádií. Tyto bubliny mohou vystoupit z povrchu a
případněprasknout a vytvořit krátery na povrchu bloku.
Jakmile jsou složeny všechny vrstvy, upevněte je na místo pomocí lehkého lepidla
nebo příchytkou, aby se udržely na místěpři přenášení do pece.

Vzhledem k tomu, že sklo, které je vyšší než 6 mm, bude při plném výpalu vytékat
směrem ven, musí být stoh skla obklopen přepážkou ze žárovzdorného materiálu.
Zároveňmusí být zabráněno přilepení skla na tento materiál.
Pro přepážky používáme pásy 25 mm silného zpevněného kartonu s keramickými
vlákny na všech čtyřech stranách. Jiné žárovzdorné materiály hladké cihly,
žárovzdorné cihly, nebo pásy, nařezané z mullitových podložek mohou být pro
stavbu přepážek použity také. Za přepážkami budete potřebovat dodatečné
výztuhy ve formě cihel nebo jiných hutných žárovzdorných materiálů. Jinak vnější
tlak tavícího se skla přepážky vytlačí a/nebo povalí.
Budete také potřebovat cihly nebo žárovzdorné zátěže na horní straně přepážek.
My používáme 681 g na přepážku. Bez nich může sklo prosáknout u dna a spárami
stěn.
Aby se zabránilo přilepení skla na stěny přepážek, použijete 3 mm tlustý papír s
keramickými vlákny. Fázový papír musí perfektně zapadat do spojů. Nepořádně
instalovaný fázový papír způsobí také prosakování skla.
Na výškové podložce v peci sestavte váš první roh z opěrných cihel, přepážek,
fázového papíru a irizovaného skla. Překontrolujte, že irizující strana skla směřuje
proti fázovému papíru. Ujistěte se, že konstrukce je perfektně čtvercová. Potom
přeneste vytvořený stoh do pece. Jemně posuňte stoh skla proti dvěma stěnám
přepážky. Pokud jste ho přenášeli na lepence, snadněji se zasune na podložku a
na místo.
Na podložku doporučujeme použít ThinFire, neboť zajišťuje nejčistší oddělení a
také umožňuje posunutí skla na podložku bez poškrábání práškovým
oddělovačem.
Po nastavení vašeho stohu do prvního rohu, postavte zbývající dvě strany z pásů
irizovaného skla, fázového papíru, přepážek a cihlových výztuh.
Není nezbytné čistit vnitřní kusy skla ve vašem stohu. Přesto však je
bezpodmínečně nutné, aby horní tabule čirého skla byla bez jakýchkoliv skvrn.
Jakékoliv otisky prstů, olejové nečistoty nebo prach na horním povrchu se zataví
do bloku.
Překontrolujte, zda stoh má bezvadně srovnané všechny tabule přesně jednu nad
druhou. Proveďte zatížení horních stran žárovzdorných přepážek kusy podložek
nebo cihlami.
Vypalujte podle Postupu # 1, , na str. 5.

Jakmile dosáhla pec pokojovou teplotu, (nikoliv dříve!!!), vyjměte blok. Měl by mít
horní povrch, který má čistě zaoblené hrany. To je způsobeno tím, že celkový

vašeho vnitřního stohu skla byl navrhován vyšší než svislé boční pásy asi o
8 mm. Když se stoh skla tavil, sklo se roztékalo jen tak, že dosáhlo svislé stěny, ale
nepřetékalo směrem k přepážkám.
Často se během počátečního sestavování zdá stoh skla příliš vysoký vzhledem k
jeho okrajům z irizovaného skla určitě vyšší než 8 mm. Nicméněpokud byste

minimálně

Jednou pálený stoh

objem

Vytvoření bočních stěn a přepážek: zabránění tečení

Detail horního rohu: Jak zabránit poškození



překročili doporučené množství frit, vláken, vyříznutých tvarů (ekvivalent 1 vrstvy)
mezi vámi projektovanými prvky, neměl by to být problém.

Jak bylo právě uvedeno, je možné vytvářet skleněný blok při jednom výpalu.
Pochopitelně ovšem budete mít větší kontrolu a méně problémů s bublinami a s
poškozeným zobrazení uvnitř skla, jestliže si předem vypálíte vrstvy, obsahující
vaše obrazy.
Na plnou teplotu 788 C nebo více vypalte dvojité vrstvy čirého skla, na které jste
umístili vaše vyříznuté tvary z tenkého skla, frity, prášky nebo vlákna. Ukládejte
tyto dekorativní prvky nejméně 13 mm od okraje čiré tabule, aby se zabránilo jejich
roztečení z čtverce.
Vypalujte podle Postupu # 2,

, na str. 5
Můžete vytvořit až čtyři spékané „vzorované vrstvy“ (8 vrstev čirého skla). To platí
pro dvě vrstvy čirého skla na dně, tři vrstvy čirého skla na vrchu a jednu vrstvu
čirého skla kdekoliv jinde ve stohu.
Poté, co jste vytvořili tyto počáteční vzorované vrstvy, pokuste se je stohovat
různým způsobem, abyste si vyzkoušeli, zda finální kus bude proveden tak, jak
chcete. Výhodou dvakrát páleného stohu je to, že máte možnost vidět kusy v tomto
stupni zpracování a provést úpravy. Navíc můžete pracovat s úplně horní vrstvou
stohu, čímž zvýšíte možnosti hloubkové práce.

Postavte boční stěny a přepážky, zabraňující tečení skla, stejným způsobem jako
byste to dělali pro stoh s jedním pálením. Stoh z předem pálených vrstev by měl být
podstatně nižší než celkový stoh pro jedno pálení. Nezapomeňte umístit sklo s
irizujícím povrchem na dno stohu, přičemž irizující povrch bude směřovat dolůproti
podložce.
Stejně jako u stohu pro jedno pálení se ujistěte, že horní tabule je zcela čistá a bez
jakéhokoliv filmu, oleje nebo prachu.
Navrhovaný postup druhého výpalu je uveden na str. 5 pod #3,

.

Pokud jste postupovali podle pokynů, uvedených shora, bude mít váš blok hladký
horní povrch, zaoblené hrany, čisté stěny a 90 úhly. Odchylky bloku, který
nevykazuje přesně tyto hodnoty, mohly vzniknout následkem jednoho nebo více
následujících problémů:

na horním okraji mohou vzniknout z různých důvodů. Jestliže jste
špatně vycentrovali a uložili horní tabule skla a ty byly v kontaktu s fázovým
papírem kolem přepážek, zachytilo se sklo při tavení na tomto papíru. Ostré špičky
mohou vzniknout také když stěny z irizovaného skla jsou příliš vysoké v poměru k
stohu skla, který obklopují. Nezapomeňte uříznout stěny z irizovaného skla o 8 mm
kratší než je celková výška stohu skla pro výpal:
14 vrstev = 44 mm 8 mm = 36 mm stěny z irizovaného skla

Rychlost ( C/hod) Nastavená teplota ( C) Doba setrvání
(hod.,min.)

222 677 3,00
333 816 0,20
co nejrychleji 516 3,45
6 393 0,00
13 346 0,00
66 24 0,00

Svislé stěny z
irizovaného skla, které jsou příliš vysoké, jsou vždy mnohem problematičtější než
když jsou příliš nízké.

Předběžně vypálené vrstvy u dvakrát páleného
stohu

Druhý výpal dvakrát
páleného stohu

Ostré špičky

Proces: Dvakrát pálený stoh

Sestavení stohu pro dvojí pálení

Odstraňování problémů

Postupy výpalu
1 Jednou pálený stoh

o

o

o o

A

B

C



2 Předem vypálené vrstvy dvakrát páleného stohu

3 Dvakrát pálený stoh

Rychlost( C/hod) Nastavená teplota( C) Doba setrvání
(hod.,min.)

250 677 0,45
333 804 0,10
co nejrychleji 516 0,30
116 371 0,00
222 24 0,00

Rychlost ( C/hod) Nastavená teplota ( C) Doba setrvání
(hod.,min.)

222 677 1,15
333 804 0,10
co nejrychleji 516 3,45
6 393 0,00
13 346 0,00
66 24 0,00

Pro jednou pálený stoh je nezbytné delší setrvání na teplotě než u dvojího výpalu.
Více času je potřebné pro „vytlačení“ zachyceného vzduchu ze vnitřku
vzorovaných vrstev, aby se zabránilo vzniku bublin
Teploty zpracování a setrvání na teplotě jsou pro každou pec jiné
„Co nejrychleji“ bude vždycky tam, kde je rychlost chladnutí řízena ovladačem.

Neobhajujeme prudké chlazení. Nechte svoji pec zavřenou, takže může přirozeně
vystydnout
Poněkud nižší teplota a trochu kratší doba setrvání kompenzují u dvojitého výpalu

předcházející tepelné opracování, které už proběhlo při předběžném výpalu
vzniká tam, kde nejsou stěny a/nebo přepážky během

ukládání správně utěsněny fázovým papírem, nebo když přepážky nejsou správně
vyztuženy zezadu. Zde měla opět roztavená sklovina při nejvyšší teplotě dostatek
síly, aby vytlačila přepážky směrem ven. Zajistěte dostatečné výztuhy přepážek
žárovzdornými cihlami nebo jiným odolným materiálem. Také pokud byly stěny z
irizovaného skla uříznuty příliš dlouhé, hrany budou mít podobný problém, který
není nepodobný přetékání. Zajistěte, aby v sestaveném stohu nebyly žádné
přečnívající hrany.

je výsledkem průniku roztavené skloviny pod přepážku. To
se obvykle stává tam, kde přepážka není dostatečně zatížena shora. Roztavená
sklovina ve skutečnosti způsobí, že přepážka je vytlačena nahoru, a pak zateče
pod ni.

jsou často následkem zbytků prachu nebo frit či
plochého skla mezi vrstvami, které jsou nejblíže vrcholu. Bubliny mohou vzniknout
také tehdy, když díly barevného plochého skla nebyly příliš pečlivě vyříznuty a
vloženy do čirého skla. Když se vyrábí blok jedním výpalem, snažte se mít alespoň
tři tabule čirého skla na vrcholu vzorované vrstvy co nejblíže u vrcholu stohu, a
zvláštní pozornost věnujte tomu, aby vyříznuté kusy zapadaly do sebe.

je nejčastěji výsledkem podložky, která není v rovině.
Zajistěte, aby podložka byla před začátkem stohování vyrovnána, a potom
vyrovnání ještě jednou překontrolujte, když je stoh hotov.
Nesprávně podepřené nebo nikoliv vertikálně uložené přepážky způsobují vznik
bloku s nakloněnými stěnami.
Nedostatečné podepření také často vede k tomu, že přepážky jsou vytlačeny ven a
blok vyteče ze čtverce.
Jestliže se je to obvykle proto, že nebyl dostatek
oddělovače podložky, jako je práškový oddělovač nebo fázový papír, mezi sklem a
podložkou. Nikdy znovu nepoužívejte odpadní oddělovač z pece, ale raději ho
oškrábejte a připravte každou podložku znovu pro další výpal. Sklo se
také
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Přetékání rohových spár

Přetékání na hraně dna

Bubliny, které praskají na povrchu,

Nerovnoměrná tloušťka

sklo přilepí na podložku,

mnohem spíše přilepí k podložce, jestliže je výpal prováděn za příliš vysoké
teploty. Pokuste se nepoužívat teploty nad 816 C po dobu delší než 20 minut. Pro
normální čisté povrchy použijte papír ThinFire.

o



Pokud se hrany všech tabulí skla ve stohu zdají „světlejší“, pak je to proto, že
irizující stěny byly uloženy s irizujícím povlakem směrem dovnitř. Ujistěte se
během sestavování stohu, že všechny irizující povrchy směřují směrem ven k
fázovém papíru.

Techniky, uvedené v tomto časopisu, zajišťují vytvoření hotového bloku s čistými,
zaoblenými hranami a dobře vytvarovanými rohy. Jestliže blok má ostré hrany
a/nebo ostré špičky na hranách, může být nezbytné broušení. Existuje mnoho
nástrojů a metod, určených pro broušení skla, lišících se značně jak co do nákladů,
tak i rozsahu. Nejzákladnější, brousek na kosu, srazí ostré hrany, ale zanechá
hrubý, poškrábaný povrch. Pásová bruska nebo lapovací kotouč provede práci
rychle, dokonce i v kvalitě leštění, ale v obou případech jde o velké a velmi
nákladné nástroje. Ruční diamantové polštářky o zrnitosti 70 3500 odvádějí
vynikající práci od hrubého broušení až po leštění.

Spolupracovali jsme s místním zpracovatelem kovu na výrobě jednoduchého
podstavce, který je zde zobrazen. Menší bloky mohou být použity jako těžítka,
větší jako desky stolů, největší pak vytvářejí úžasné dělicí stěny, přepážky nebo
dokonce i jako schodišťové stupně!
Obrázky:
Str. 1 Silvia Levenson, „Un Mondo Migliore“, 16 skleněných bloků pro instalaci
fontány, Northbrook, IL. Každý blok o rozměrech 483 x 889 x 44 mm
Str. 3 vlevo nahoře Sestava při pohledu shora

Cihla nebo keramická zátěž Cihla
Přepážka

Fázový papír
Pás irizovaného skla

Stoh skla
Detail, uvedený dole

vlevo dole Detail rohu
Přepážka z mullitu nebo tvrzeného kartonu
s keramickým vláknem, přibl. 25 mm silná

Pás irizovaného skla, irizující vrstva proti
fázovému papíru

Fázový papír
vpravo uprostřed Průřez stohu pro jedno pálení

Cihla nebo keramická zátěž
Ploché sklo
Zdobená vrstva

Přepážka
Pás irizovaného skla Pás fázového papíru
vpravo dole Průřez hotovým blokem

Hotový blok 1 3/4“ Přepážka
Str. 4 nahoře Průřez stohu pro dvojí pálení

Cihla nebo keramická zátěž
Ploché sklo Přepážka
Předem vypálená vzorovaná vrstva
Pás irizovaného skla Pás fázového papíru
uprostřed Průřez hotovým blokem

Hotový blok 1 3/4“ Přepážka
dole Bezvadný profil

Ostré špičky na horní hraně
Protékání v rohu

Str. 6 vlevo Protékání u hrany dna
Bubliny, prorážející povrch nebo pod povrchem
Podložka v peci nevyrovnaná
Přepážky nikoliv vertikální hotový blok nesedí vertikálně
Provalení stěn
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