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ВСТУП
Щороку ми спостерігаємо зростання зацікавленості до технік термічного
формування скла. Тріумф виринаючих молодих зірок постійно доповнюють когорту видатних митців студійного скла, які працюють у цій царині.
Цьому сприяють беззаперечні переваги:
• Автономність та незалежність відносно промислових потужностей – кожен митець здатний встановити у своїй майстерні компактне обладнання;
• Велика різноманітність прийомів та способів;
• Можливість виробити власний авторський стиль, характер роботи;
• Відносна доступність матеріалів;
• Безмежні можливості для експериментів;
Добиваючись результатів найвищої проби практикуючий скляр, що працює у муфельних печах повинен досконало володіти технологією скла та
знати його можливості. Цей посібник допоможе зрозуміти поведінку матеріалу на різних стадіях розігрівання та охолодження, правильно збудувати графік спікання, відносно своїх вимог; розглядає ряд найпоширеніших
способів термічної обробки та графіки до них. В допомогу стане розділ з
практичними порадами, а, також, термінологічний словник.
Важливо!
Усю, подану нижче інформацію слід сприймати, як базову, відправну точку. Потрібно розуміти, що на Ваш результат може впливати дуже багато
факторів, таких, як: конструкція печі, тип скла, форма виробу тощо. Тому,
слід усе перевіряти на власному досвіді та вносити відповідні корективи.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СКЛА
ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДІАПАЗОНУ
Щоб правильно збудувати графік спікання скла, потрібно, перш за все,
розуміти природу скла, як поводить себе матеріал у певному діапазоні температур. Відповідні знання можна застосувати для одержання необхідних
результатів.
Унікальна природа скла. Переохолоджена рідина.
Скло - це аморфний матеріал. Молекули його не розташовані за правильним, специфічним малюнком, як у кристалічного матеріалу, а є випадковими за своєю конфігурацією.
Через свою аморфну молекулярну структуру скло реагує на нагрівання
інакше, ніж інші матеріали. У той час як метали, нагріті до певної температури (температура плавлення) миттєво змінюються від твердого до рідкого, скло проходить дуже поступове перетворення - з матеріалу, який веде
себе як твердий, до матеріалу, який веде себе як рідина. Саме ця унікальна
характеристика скла дозволяє продувати або обробляти безліччю способів, які ми називаємо термоформажем.
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Навіть у своєму твердому вигляді скло демонструє молекулярну структуру жорсткої рідини. З цієї причини скло при кімнатній температурі іноді
називають переохолодженою рідиною. Під час нагрівання скло поступово
починає все більше поводитись, як рідина, доки температура не перевищує 1100 ° C , тоді консистенція починає текти і стає схожа на мед. Температура, при якій скло обробляється в печі, зазвичай становить від 540–930
° C (1000–1700 ° F). В межах цього діапазону може бути досягнуто найрізноманітніших ефектів, використовуючи різноманітні процеси.
Подані нижче приклади на основі даних американських фірм-виробників
скла для спікання Bullseye Glass CO та Oceanside Compatible™ (System
96®), демонструють рівень деформації та ступінь зміни своїх початкових
лінійних розмірів. Необхідно врахувати, що від зміни режиму випалу або
окремих циклів, результат може відрізнятись!
Також, слід зазначити, що діапазони температур для прозорого флоат-скла (віконне скло) будуть дещо вищими - приблизно на 40° C, а ніж
для скла для спікання.
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Матіас Павлік, "Золотий ангел"
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ПОБУДОВА ГРАФІКА СПІКАННЯ.
СТАДІЇ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
Розуміння поведінки скла на різних стадіях прогрівання дозволяє нам
побудувати графік спікання відповідно до вимог та бажаного результату.
У цьому розділі поетапно розглядається побудова графіка повного спікання виробу з ф’юзингового скла товщиною 9 мм (відповідає трьом шарам
стандартного листового ф’юзингового скла по 3 мм), фірми Oceanside
Compatible™ (System 96®) з однаковим КТР.
Традиційно, графік спікання включає в себе наступні стадії:
1. Плавний прогрів;		
2. Сповільнення;
3. Швидкий прогрів;		
4. Кульмінація процесу;
5. Швидке охолодження:		
6. Відпал;
7. Плавне охолодження.
У свою чергу, ці стадії можуть ділитись на проміжні етапи, які ми детальніше розглянемо в наступному графіку. За відправну точку було взято
кімнатну температуру 20°С.
Отже, на першій стадії, головною нашою метою є плавне прогрівання матеріалу (до 482°С), уникаючи теплового удару. Враховуючи те, що
скло – матеріал з відносно високою щільністю, тож прогрівається він не
рівномірно. Зовнішні шари прогріваються швидше, а внутрішні – повільніше. Внаслідок цього, може виникнути напруга між шарами, що призведе, у
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свою чергу, до розтріскування. Чим масивніша заготовка, тим повільнішим
повинен бути розігрів і тим довшим буде цей етап. Наприкінці цього етапу
встановлюється невелика витримка, для стабілізації температури ззовні та
всередині заготовки. Також, всі органічні домішки та клей остаточно вигорають під час цієї витримки.
Під час першого етапу, долається температурний бар’єр (приблизно
460°С), до якого матеріалу загрожує тепловий удар, після чого, під час
другого етапу (482°-590°С) можна пришвидшити прогрівання для економії
часу та енергії.
Третій етап характеризується сповільненням підйому температури. В цьому температурному діапазоні (590°-680°С) скло пом’якшується. Користуючись цим, ми свідомо стримуємо швидке розплавлення, що дати можливість
повітрю вийти з проміжків між шарами скла та запобігти виникненню небажаних бульбашок в середині нашого виробу. Сповільнення цієї стадії та
продовження витримки в кінці зменшує ймовірність захоплення повітря.
Під час четвертого, кульмінаційного етапу (680°-800°, з витримкою у
10хв.), скло розплавляється до відповідного стану, об’єднуючи елементи
в єдиний виріб. Кінцева температура сильно залежить від характеристик
печі, тому, корегується індивідуально. Важливо не затримувати скло надто
довго у цьому температурному діапазоні, оскільки при температурі 700°780°С існує велика ймовірність виникнення кристалізації скла. З цією ж
метою, скло, якнайшвидше охолоджується до температури відпалу (510°С)
під час п’ятого етапу нашого процесу спікання.
Відпал – найважливіша стадія процесу спікання. Від неї залежить цілісність виробу. В цьому випадку слід неухильно дотримуватись рекомендацій виробника скла щодо температури та тривалості відпалу. Розігріваючись – скло розширяється, охолоджуючись – воно стискається. Оскільки
зовнішні шари скяного виробу охолоджуються швидше, може виникнути
напруга, з внутрішніми шарами, що залишаються розігрітими, розширеними. У конкретному випадку, скло відпалюється при t 510°C з витримкою в
1 годину, вирівнюючи напругу по всій товщині виробу.
Шостий та сьомий етапи доповнюють процес відпалу з контрольованим
охолодженням, до поки виріб не затвердне.
Останній, восьмий етап, покликаний охолодити скло до кімнатної температури. Як і на першому етапі нашого процесу, важливо уникнути теплового удару, тому, чим товстіший наш виріб, тим повільніше повинно бути
охолодження.
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Анн Вольф, "Велика блакить"
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НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ СПОСОБИ ТА
ТЕХНІКИ ТЕРМООБРОБКИ
СКЛА В МУФЕЛЬНИХ ПЕЧАХ
У попередньому розділі розглянуто будову графіка повного спікання.
Часто, вдосконалюючи свою роботу, митці-склярі застосовують додаткові процеси термічної обробки скла такі, як термополірування, прогинання,
протікання та ін. Оскільки умови та вимоги до цих процесів різні, відповідно
й графіки випалу у них будуть різними. У цьому розділі проведено спробу
порівняти та виявити їх особливості.
Термополірування – це процес, котрий здійснюється, як правило з готовим, попередньо спеченим виробом, для одержання ідеально блискучої
поверхні після шліфування. Оскільки, виріб вже цільно сформований, то до
нього будуть застосовані такі принципи поцесу випалу:
• Дуже плавний розігрів, щоб уникнути теплового удару, враховуючи
цільність виробу та його товщину;
• Відсутність фази сповільненого прогрівання з витримкою, оскільки маємо цільний об’єм, з якого не потрібно витісняти повітря;
• Відсутність витримки на кульмінаційному етапі всього процесу, щоб унеможливити деформацію твору та запобігти кристалізації скла (див. рис. 2).
Як бачимо нижче, графік для термічного полірування суттєво відрізняється від графіка спікання. Проте, фаза відпалу та охолодження ідентична.
Для досягнення тривимірності твору застосовують прийом прогинання.
Розрізняють такі основні види прогинання:
•
Прогинання на формі;
•
Прогинання у формі;
•
Вільне спадання – відбувається на формах з прорізами та отворами, що дозволяє скляній заготовці під дією температури та гравітації провисати, не торкаючись стінок форми або дна. Потребує ретельно налаштованого графіка випалу та постійного нагляду.
Цей прийом, також передбачає роботу з уже сформованим виробом.
Відповідно, тут прогрівання також потрібно робити плавно, з обережністю,
як і у випадку з термополіруванням. Та, на відміну від термополірування,
прогинання відбувається плавно, аж до кінцевої температури всього процесу, яка, насправді, значно нижча, за інші графіки – приблизно, (635°термічна▪обробка▪скла
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Термополірування, 9 мм, КТР ‘96

700°С). Це дає можливість заготовці рівномірно пролягти по всій поверхні
форми. Відпал відбувається аналогічно.
Ще одним цікавим прийомом, який часто застосовується для створення
унікального неповторного елемента в роботі є протікання (або проливання).
Особливість цієї техніки полягає в тому, що, користуючись текучістю матеріалу при високій температурі (~930°C) суміш розплавленої кольорової маси скла
розтікається по поверхні керамічної плити, утворюючи неповторний орнамент,
зазвичай радіального характеру. Існує два види протікання: з керамічного горщика та крізь металеву решітку. Практикується, також протікання у форму.
У випадку з керамічним горщиком, шматочки скла різних кольорів вкладаються у горщик, який має знизу отвір, та піднесений над поверхнею плити на керамічних підставках. Отвір, бажано розширити, щоб скло вільно
витікало. Допускається наявність одразу двох, трьох і більше отворів. Тоді,
рисунок буде мати більше концентричних осередків. Зміна форми отвору
також вплине на орнамент. Виконуючи протікання крізь решітку слід використовувати решітку виключно з нержавіючої сталі! Керуючись правилом 6
мм, скло, яке розтікається по поверхні прагне досягти товщини 6 мм. Щоб
маса не витекла за межі плити та не зіпсувала піч, можна ставити обмежувальні загорожі по периметру.
Плиту і всі конструктивні елементи в середині печі потрібно ретельно
покривати надійним сепаруючим розчином. Що правда, це не стосується
16
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Прогинання, 9 мм, КТР ‘96

керамічного горщика! Звісно, залишки скла опиняться на стінках, але так
у масу скла не потрапить сепаратор, який може забруднити Ваш виріб.
Горщик можна повторно використати з подібними кольорами.
Важлива порада! Готуючи скло до протікання, варто додавати більше
прозорих та світлих кольорів, оскільки, розтікаючись, темні та непрозорі
види скла будуть «глушити» яскравість та насиченість інших кольорів виробу.
Знаючи щільність скла (Для різних видів скла воно різне. В нашому випадку, коефіцієнт складає, приблизно, 2,5 кг на 1 дм3) та правило 6мм,
можна задати бажаний діаметр кінцевого виробу. Наприклад, якщо необхідно отримати виріб у техніці протікання діаметром 20см, то, керуючись
формулою об’єму циліндра, можна вирахувати наступне:
V=πR2h
Де V – об’єм готового виробу, π= 3,14 , R = 10см , h = 0,6см. Отже,
3,14×102×0,6=188,4 см2(мл)
Враховуючи щільність скла, можна порахувати:
188,4×2,5=471 (г)
Отже, щоб отримати пласт, товщиною 6мм, діаметром 20 см зі стандартного ф’юзингового скла технікою протікання/проливання, необхідно використати 471 г матеріалу. Важливо зазначити, що тут присутня
невелика похибка. Оскільки скло в невеликій мірі ущільнюється, під час
18
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спікання. Також, воно може повністю не розтектись до товщини 6мм.
Враховуючи це, прийнято додавати матеріал у межах 10%.
Необхідно детальніше розглянути основні етапи графіка протікання, для
кращого розуміння цього процесу.
Як видно з вищеподаної таблиці, на першому етапі, головним завданням
є швидко прогріти матеріал до необхідної температури (930°). Тривала витримка у півтора години забезпечить повне витікання розтопленого скла
на поверхню плити. Після повного витікання матеріалу, під час стрімкого
охолодження, на другому етапі, необхідно виконати затримку в 30 хвилин
при температурі 835°С. Метою цієї стадії є розрівнювання одержаного
пласта до однорідної товщини та відрив залишкових «бурульок» від керамічного горщика або решітки. Третій та всі наступні етапи нашого циклу
– традиційні для відпалу звичайного спікання.
Протікання, 9 мм, КТР ‘96
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Інші прийоми та техніки
На сьогодні відомо безліч прийомів та технік, що застосовуються митцями по всьому світу. Кожен з них, намагається виробити власний стиль
роботи, застосовуючи ті чи інші прийоми. Загалом, можна умовно поділити
всі твори , виконані у техніках термоформажу на дві великі групи:
•
Площинні
•
Об’ємно-просторові
Площинні роботи, як правило, виконуються в техніці спікання, рельєфного спікання із можливим застосуванням прийомів прочісування, прогинання; з використанням кольорової крихти, склонитки та інших включень.
Характеризуються графічними та/або живописними засобами виразності
(Клаус Мойє).
У об’ємно-просторових об’єктах митці переважно намагаються проявити
оптичні властивості матеріалу, часто, обмеживши кольорову палітру, або й
цілком відмовившись від забарвлення. Тоді скло проявляється «в чистому»
вигляді і тут вступають в дію такі засоби, як фактурність, рельєф, блиск полірованої поверхні, глибина прозорої маси, світлове заломлення… Завдяки
цим властивостям та скульптурному підходу, об’єм можна відтворити не
лише завдяки рельєфності поверхні, а, також, за допомогою контррельєфу
зі зворотнього боку об’єкту, який проглядається крізь прозору масу (Ярослава Брихтова й Станіслав Лібенскі, Анна Вулф, Майкл Беренс, Властіміл
Беранек). Цей підхід дуже трудоємкий та тривалий у часі, містить багато стадій виконання. Для виконання такого плану об’єктів часто використовують
принцип втраченого воску, виконуючи одноразову воскову модель.
До об’ємно-просторових об’єктів відносяться твори, виконані у техніці з
древньоєгипетським корінням, Patê de verre (фр. – скляна паста), що одержала своє відродження та розквіт у Франції, в кінці 19 століття (Альмерік Вальтер,
Анрі Крос, Ґабріель Арґю-Руссо, Франсуа Декоршемон, Рене Лалік).
Суть виконання цією технікою полягає у нашаровуванні кольорової або
безколірної скляної пасти, що складається з дрібно меленого скла, змішаного з в’яжучою речовиною з додаванням флюсу для пониження температури, на рельєфну форму та подальшому її спіканні. Передбачає виготовлення воскової форми і дозволяє добитись високої деталізації в роботі. В
наш час, техніка Patê de verre набула поширення по всьому світу.
Ще однією цікавою технікою, яка дозволяє винести в простір об’єкт і
реалізовується у співпраці з майстрами гутниками є техніка, яку в англомовному світі називають Roll-up – вальковане скло – дослівно, навивати,
загортати. Ця гібридна техніка на стику двох, принципово різних, способів
обробки скла знайшла своє відображення у створенні, різного роду, ваз та
т е р м і ч н а ▪ о б р о б к а ▪ с к л а 23

циліндрів з оригінальним декором, який неможливо виконати гутним способом. Вперше, у своїх експериментах, цей прийом застосував видатний
художник, представник студійного руху скла, Клаус Мойє з гутником Данте
Маріоні у 1993 році. Цей метод виконується в два етапи. Спершу, необхідно спекти декоративну плитку прямокутної форми та підготувати денце.
Під час наступного етапу розігріте денце береться на понтію і на нього
навивається попередньо прогріта плитка. Цей виток формують у цільний
циліндр. При бажанні, цей циліндр можна продовжити обробляти гутним
способом у довільній формі.

Клаус Мойє. Таріль 3, 1997, 18см х 132см діам. скло, спікання
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ВИДИ СКЛА, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У
ТЕРМОФОРМАЖІ
Незважаючи на те, що будь яке скло можна розплавити, все ж, не кожен
вид скла підходить для термоформажу. У цьому розділі розглянуто три
основні види скла, з якими мають справу місцеві художники – склярі та
студенти кафедри художнього скла Львівської академії мистецтв.
Одна з основних умов якісного втілення проєкту у техніці термоформажу є правильно підібраний матеріал з однаковим коефіцієнтом теплового
розширення, тобто, сумісність скла. На ринку представлений ряд виробників, що виготовляють скло в різному вигляді, спеціально для термообробки. Такий матеріал зберігає свої властивості кольору, блиску, є пластичний і має уніфікований КТР. Найпотужнішими з них є Bullsseye Glass CO,
Oceanside Compatible™ (System 96®), Gaffer glass™ та інші.
Bullsseye Glass CO – підприємство з багаторічним досвідом. Володіє потужною лабораторією для досліджень і вдосконалення своєї продукції, що
виготовляється вручну. Активно співпрацює з художниками, популяризуючи термоформоване скло, займається галерейною діяльністю; проводить
виставки, майстер-класи та конкурси. На ринку вже більше 45 років. Як
вони заявляють: «Маленька компанія з всесвітньо широким впливом».
На українському ринку представлено листове скло для спікання фірми
Oceanside Compatible™ (System 96®). Властивості цього матеріалу дозволяють виконати роботу високої якості, не переймаючись питаннями сумісності. З недоліків можна виділити високу вартість, обмежену палітру та
Для рельєфного та цільнолитого спікання широко застосовується серед
студентів та зрілих художників сульфід-цинкове скло локального виробництва. Цей матеріал виготовляється у формі склодроту, діаметром від
6мм до 18мм. Воно призначене, в першу чергу, для виготовлення дрібної
пластики на пальниках. Його перевагами є низька температура плавлення
та відпалу (~460°С), невисока вартість, яскрава палітра, чудово підходить
для монолітного і рельєфного спікання. З недоліків можна виділити розбіжності по КТР, втрата прозорості по окремих кольорах, форма прутиків
обумовлює прийоми застосування.
Третім видом матеріалу, що користується популярністю серед склярів є
звичайне віконне флоат-скло. Не зважаючи на ряд недоліків, воно цілком
придатне для роботи в муфельних печах. Віконне скло доступне у, доволі,
т е р м і ч н а ▪ о б р о б к а ▪ с к л а 25

широкому діапазоні товщин – від 2мм до 19мм. З очевидних переваг є
невисока вартість (часом нічого не коштує), доступність (можна придбати
у будь-якому місті), різноманітність товщин, міцність, прозорість. На жаль,
є в нього недоліки: тугоплавке, не узгоджений КТР, відсутність кольорової
палітри, схильність до кристалізації. Поради, як уникнути кристалізації, будуть детальніше розглядатися в наступному розділі.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що не існує «поганого»
чи «ідеального» матеріалу. Скло потрібно підбирати відповідно до своїх вимог.
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ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Підготовка площини (рівень, покриття)
Перш ніж братись за роботу, необхідно підготувати піч та плиту, на якій
буде проводитись спікання. Спочатку потрібно прибрати з печі весь бруд
(найкраще, за допомогою порохотяга) та відчистити плиту від залишків сепаратора. Робочу поверхню слід виставляти, користуючись водяним рівнем,
щоб унеможливити стікання скла в один бік. Плиту потрібно класти на стовпці, щоб між дном печі та плитою утворився вентиляційний простір. Оскільки,
розплавлене скло має здатність прилипати до інших поверхонь, потрібно
покрити плиту сепаруючим папером або розчином. Можна застосовувати вже готовий розчин, який можна купити в спеціалізованій крамниці або
приготувати самому. Найпростіший з них є водяний розчин каоліну. Його
потрібно розчиняти до консистенції рідкої однорідної сметани та наносити
м’яким широким пензлем на плиту у декілька шарів. При цьому необхідно
дати можливість повністю висохнути кожному попередньому шару. Після
висихання поверхні, пучками пальців можна зняти фактуру від пензлика.
До сепаруючого розчину, іноді додають оксид алюмінію та/або тальк,
зв’язуючі.
термічна▪обробка▪скла
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Виготовлення та застосування термостійких форм
У термоформажній практиці найпопулярнішими є такі види форм: металеві (з нержавіючої сталі) і гіпсові (суміш гіпсу з піском).
Форми з нержавіючої сталі – чудово підходять для термоформажу, прогинання. Нержавіюча сталь має близький до скла КТР. Можуть використовуватись у вигляді листів, трубок, готових виробів (напр. посуд). З ними
легко працювати – різати, гнути. Перед використанням необхідно пошліфувати або матувати піскоструменевою обробкою, знежирити та покрити
тонким шаром сепаратора. Зазвичай, металеві заготовки використовують
для одержання простих геометричних форм.
Другим, найпоширенішим видом форм, що застосовується практиками
по всьому світу є форми, виконані з гіпсопісчаної суміші. Такі форми є універсальними і використовуються в техніках прогинання, рельєфного спікання, техніки втраченого воску, Patê de verre, термоформажу.
Для приготування суміші використовують просіяний пісок дрібної фракції
та гіпс марки Г-10 в пропорціях 1:1. Якщо використовувати гіпс нижчої
марки/гіршої якості – кількість піску варто зменшити. Пісок – вогнетривкий матеріал, який зміцнює форму та допомагає зберегти об’єм, оскільки
гіпс, сам-по-собі, під дією високої температури дуже сильно втрачає об’єм.
Готову суміш додають у воду (а не навпаки!) з розрахунку 2:1 (2 частини
суміші, 1 частина води). Іноді, складні форми армують базальтовим волокном, стальним дротом або сіткою. Форми відкритого типу можна покривати дуже рідким розчином каоліну. Краще це робити «по-сирому».
Існує також спосіб виконання двошарової форми, в якому другий шар
складається із суміші шамоту, піску, гіпсу та води (1:1:1:1). Такі форми є
міцнішими, більш вогнетривкими і матимуть стінки однорідної товщини, що
забезпечить рівномірне прогрівання.
Процес термічної обробки із застосуванням форми з суміші потребує
особливого графіка спікання. Необхідно врахувати, що при вивільненні
надлишкової вологи, яка, випаровуючись під час кипіння, може поруйнувати форму. Тому під час першої фази прогрівання варто плавно підняти
температуру до межі, нижче точки кипіння води (100°С) – приблизно, 93°С
і зробити там тривалу витримку. Після вивільнення фізичної води, наступає
фаза вивільнення хімічної води. Щоб запобігти руйнуванню форми варто
сповільнити підігрів до швидкості 55 °/год до межі в 670°С, що також, стримає руйнівний вплив домішок піску та шамоту, які в цьому діапазоні дуже
сильно розширюються. Найвища фаза випалу залежить від виду застосовуваного скла, типу форми (відкрита/закрита), маси скла тощо. Те саме
стосується відпалу.
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4-ий етап, під час фази охолодження може містити затримку температури для рівномірного вистигання скляного виробу, адже скло звужується
під час вистигання і можуть з’явитись небажані вм’ятини та складки, якщо
воно вистигатиме надто швидко (цей процес потребує експериментального досвіду!). Отже, рекомендований графік термоформажу із застосування
гіпсопісчаної форми буде виглядати наступним чином:

Працюючи з литим склом, можна подавати скло двома способами: накладаючи шматочки скла безпосередньо у форму, або помістити матеріал у керамічний горщик і дати йому затекти у форму. Обидва способи є
практичними й дієвими, але варто врахувати один важливий фактор: Якщо
матеріал буде заготовлений у вигляді крихти дуже дрібної фракції, то маса
відпаленого скла буде містити безліч бульбашок захопленого поміж крихтою повітря, що створить «каламутний» ефект та зіпсує оптичні властивості твору. Краще використовувати масивніші шматки скла або блоки.
Кристалізація
Кристалізація, також зустрічається, як «девітрифікація» – не бажаний
ефект на поверхні скла, спричинений зміною структури матеріалу та появи
осередків кристалізації. Проявляється у вигляді помутніння та матовості.
Цей ефект може виникнути через наступні фактори: тривала затримка під
час спікання в діапазоні 700-780°С, флоат-скло, старе скло, брудне скло,
повторний випал, шліфування та ін.
Запобігти виникненню кристалізації можна такими методами:
•
Температурним режимом, якнайшвидше пройшовши фазу розігріву та охолодження в діапазоні 700 - 780°С;
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•
Дотриманням чистоти матеріалу (навіть відбитки пальців можуть
спровокувати небажаний ефект;
•
Покриттям спеціальними розчинами, які можна придбати у спеціалізованих крамницях або приготувати самостійно. Для його приготування
необхідно розчинити чайну ложку Бури у воді. Наносити м’яким пензлем на
поверхню та дати висохнути перед спіканням.
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Конвертація Цельсія/Фаренґейта
З різноманітних джерел рекомендаційного характеру можемо почерпнути поради щодо різних температурних режимів для різних технік та прийомів. Часто ці дані подаються за температурною шкалою Фаренґейт. Для
конвертації температури в Цельсія можна скористатись електронними
конвертерами, або за формулою:
t°C = (t°F – 32) ÷ 1,8
Важливо! Враховуючи, що 0° за Цельсієм дорівнює 32° за Фаренґейтом,
цю формулу не можна застосовувати до конвертації зміни температуру.
Тут застосовується лише коефіцієнт відношення 1,8. Отже,
V (°C/год) = V (°F/год) ÷ 1,8
Наприклад:
(300°F – 32) ÷ 1,8 = 148,88°C
Отже, 300°F на шкалі буде відповідати ~149°C, але, якщо V = 300°F, тоді:
300 °F/год ÷ 1,8 = 166,6°C/год
Як бачимо, похибка у даному випадку складає близько 18°С, що може
бути критичним при певних розрахунках!
Шліфування скла
Шліфування скла перед спіканням може спричинити небажані помутніння на поверхні та, особливо, в середині маси виробу. Тому, краще уникати
шліфування заготовок перед випалом. Якщо, все-таки, деталі доводиться шліфувати, краще це робити інструментами з найдрібнішою фракцією
абразиву!
Вимір об’єму/маси скла
Для термоформажу тривимірних об’єктів, необхідно чітко враховувати
кількість потрібного матеріалу, який буде спікатись/сплавлятись у форму
відкритого чи закритого типу. Для цього треба знати його щільність. Якщо
цей коефіцієнт нам невідомий, його можна вирахувати методом занурення
та зважування цільного шматка скла.
Наприклад: шматок скла, масою 2,5 кг витіснив воду об’ємом 1 літр.
Отже, на 1 дм3 порожнини форми, необхідно приготувати 2,5 кг маси скла.
Об’єм форми можна виміряти метричними засобами (для простих геометричних форм), або заповненням форми водою. Варто, також врахувати
ущільнення матеріалу та додати зверху ще 10% скла.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Patê de verre – (фр. «скляна паста») – техніка, яка передбачає виготовлення суміші (пасти) з дрібномеленого скла, зв’язуючої речовини та флюсу, з подальшим нанесенням на рельєфну/об’ємну форму та випалом, для
одержання цільного виробу;
Roll up – (з англ. – навивати, загортати) – техніка виготовлення скляних
об’єктів, що передбачає поєднання двох способів обробки скла – термоформажу і гути.
Відпал – фаза контрольованого охолодження скла після випалу, для
нейтралізації внутрішньої напруги та встановлення цільності виробу. Температура відпалу у різних видів скла різна.
Втраченого воску техніка – техніка лиття скла у формах закритого типу,
де модель була виконана зі скульптурного воску, який витоплюється з цільної готової нерозкривної форми. Дозволяє добиватись високої деталізації.
Іризація – Покриття на склі, що створює веселковий ефект. Може наноситись методом розпилення на готовий виріб розчином хлориду олова
або хлоридом свинцю з повторним випалом у відновлюваному середовищі.
Каолін – дрібнодисперсна вогнетривка глина, з якої виготовляють сепаруючий розчин;
Коефіцієнт Теплового Розширення (КТР) – здатність матеріалу міняти свої фізичні розміри під впливом дії зміни температури на 1°. У різних
видів скла КТР відрізняється.
Кристалізація (Девітрифікація) – Здатність скла утворювати кристали
та міняти свою внутрішню структуру., через що на поверхні скла виникає
небажане помутніння та матовість;
Крихта (фріти) – осколки скла різної фракції, які використовуються у
спіканні для досягнення живописного ефекту, або заповнення форм.
Лиття пічне (термоформаж) – техніка формування тривимірних об’єктів у печах закритого типу (муфельних печах), що передбачає використання складних форм.
Молліроване скло – застарілий термін для поняття термоформажу,
який позначає вироби, виконані в техніках рельєфного спікання і лиття у
відкритих формах.
Прогинання (провисання) – свідома деформація, попередньо випаленого площинного виробу, для отримання об’ємно-просторового об’єкту,
під дією температури та гравітації.
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Прочісування – прийом техніки спікання, який проводиться під час найвищої температурної фази випалу безпосередньо у печі за допомогою спеціального інструменту для досягнення хвилястого рисунку на склі.
Сепаратор – речовина або матеріал, який відсікає розплавлене скло від
плити та інших допоміжних конструкцій під час спікання, запобігаючи прилипанню.
Спікання – техніка створення різного роду площинних композицій та
мозаїчних панно шляхом сплавлення окремих елементів скла у муфельній
печі в цільний об’єкт.
Тепловий удар – здатність скляних елементів втрачати цілісність, через різницю теплового розширення внутрішніх та зовнішніх шарів скла під
впливом надто різкої зміни температури.
Термополірування – техніка полірування готового виробу у муфельній
печі після шліфування для досягнення блискучої гладкої поверхні. По суті,
оплавлення виробу під дією температури, зберігаючи його форму й розміри.
Термоформаж (англ. Kilnforming) – загальне визначення усіх процесів термічної обробки скла у муфельних печах під впливом дії температури.
Вживається, також, для визначення техніки рельєфного монолітного спікання уформах відкритого типу.
Ф’юзинг – англ. fuse – плавити, сплавляти – загальновживаний термін
техніки спікання.
Флоат-скло – листове віконне скло, виконане методом «флоат» у горизонтальних системах протягування з вирівнюванням на поверхні розплавленого олова або свинцю. Звідси походить назва – англ. float – плавати.
Відзначається ідеальними характеристиками гладкості поверхні, однорідності товщини.
Флюс – речовина, що застосовується для пониження температури плавки скла. Флюсом є поташ та сода.
Холодна обробка – ряд прийомів та засобів обробки скляних виробів
для одержання правильних геометричних параметрів, усунення дефектів
або декорування, застосовуючи абразивний матеріал з охолодженням.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Яка стадія спікання скла є найбільш відповідальна?
2. Що таке кристалізація? Як її уникнути?
3. Як уникнути виникнення бульбашок між склом?
4. Озвучте “правило 6 міліметрів”.
5. Що таке Patê de verre?
6. Які види форм є найбільш уживаними? Які їх відмінності й переваги?
7. Проаналізуйте графік термополірування. В чому його специфіка?
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