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Ιςτορικά ςτοιχεία

1843 – Δθμιουργιτε το πρϊτο ακρυλικό οξφ.

1865 – Δθμιουργιτε το μεκακρυλικό οξφ.

ΑΝΣΙΔΡΑΗ: Μεκακρυλικό οξφ + Μεκανόλθ = Μεκακρυλικι μεκανόλθ

1877 – Ανακάλυψθ πολυμεριςμοφ (Wilhelm Rudolph).

Μεκακρυλικό μεκφλιο  Πολυμεκακρυλικό μεκφλιο (PMMA)

1933 – Κατοχφρωςθ τθσ ονομαςίασ Plexiglas απο τον Otto Röhm. 

1936 – Η πρϊτθ βιϊςιμθ εμπορικι παραγωγι ακρυλικοφ γυαλιοφ ( ICI Acrylics).

Β 'Παγκόςμιοσ πόλεμοσ - Χρθςιμοποίθςθ ακρυλικοφ γυαλιοφ για περιςκόπια υποβρυχίων 

και τηάμια αεροςκαφϊν, κόλουσ πυργίςκων.

1949 - Η πρϊτθ ενδοφκάλμια εμφφτευςθ άκαμπτου φακοφ από τον Sir Harold Ridley για 

τθν κεραπεία του καταρράκτθ, ςτο νοςοκομείο St. Thomas του Λονδίνου.

50’s – 60’s - Εξαιρετικά δθμοφιλζσ υλικό για κοςμιματα.

60’s – 70’s - Φουτουριςτικι αιςκθτικι ςε ζπιπλα και άλλα προϊόντα ενςωματϊνοντασ το 

Plexiglas. Χριςθ του υλικοφ ςτθν ςφγχρονθ γλυπτικι απο νζουσ καλλιτζχνεσ.



Plexiglas(Πλζξιγκλασ)

Σο πολυμεκακρυλικό μεκφλιο, ΡΜΜΑ ι αλλιϊσ ακρυλικό γυαλί

είναι ζνα διαφανζσ κερμοπλαςτικό που χρθςιμοποιείται ςυχνά ωσ

εναλλακτικι λφςθ του γυαλιοφ επειδι είναι ελαφρφ και ανκεκτικό.

Χθμικά, είναι το ςυνκετικό πολυμερζσ μεκακρυλικοφ μεκυλεςτζρα.

Διακρφνονται ςε χυτά και εξελαςμζνα .

Πλεονεκτιματα: αδιάβροχο, διάφανζσ, ελαφρφ και ανκεκτικό.

Μειωνεκτιματα: Σο υλικό είναι ςκλθρό και δεν ζχει ελαςτικότθτα,

αν αςκθκεί πάνω του μεγάλθ πίεςθ μπορεί να ςπάςει.

Μόριο πολυμεκακρυλικοφ 
μεκφλιου



Σο βαςικό ςυςτατικό του είναι το πετρζλαιο, το οποίο πολυμερίηεται με διάφορουσ

τρόπουσ κατά τθν παραγωγι του.

2 kg πετρελαίου (περίπου) => 1 kg πλεξιγκλάσ

Η κερμοκραςία επεξεργαςίασ είναι ςτουσ 105°C, ςτθν αρχι είναι ςε άμορφθ κατάςταςθ.

Κοπή

Κόληςη: κόλλα ςτιγμισ ι διαλφτεσ π.χ. δί– ι τριχλωρομεκάνιο.

Προετοιμαςία: προτείνεται να προετοιμάηουμε τθν επιφάνεια πριν από τθν εφαρμογι

κάκε τφπου χρϊματοσ ςτθν επιφάνεια του Plexiglass χρθςιμοποιϊντασ κάποιο ειδικό

αςτάρι ι ςπρζι.
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Αυτοπροςωπογραφια με μελάνι ςε plexiglas













Ζια Ζιαοάν, Human body #6, 
πενάκι ςε 25 επιφάνεισ, 

Γκαλερί Ουρσ Μάιλε, 
Λουκζρνθ, 2010

Ντζιβιντ πρίνγκσ, Profile type D, 
9 χαραγμζνα φφλλα πλεξιγκλάσ, 

56 x 152 x 28 εκ., 2014

Γιοςμάν Μποτερό, full of emptyness, 
ακρυλικά και χάραξθ ςε πλζξιγκλασ, 

2011, Κολομβία

Καλλιτζχνεσ που πειραματίςτικαν

Καλλιτζχνεσ όπωσ ο Yosman Botero, David Spriggs, Xia Xiaowan , δθμιουργοφν

τριςδιάςτατεσ οπτικζσ ψευδαιςκιςεισ χρθςιμοποιϊντασ ςτρϊματα πλεξιγκλάσ.
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