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Σν γπαιί 

• ηε θύζε ην γπαιί εκθαλίδεηαη ζαλ παξάγσγν ηεο 

εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη νλνκάδεηαη νςηδηαλόο

ή νςηαλόο.

• Σν θνηλό γπαιί πξνέξρεηαη από ηελ ζύληεμε ραιαδηαθήο 

άκκνπ κε αλζξαθηθό λάηξην (θ. ζόδα) θαη αλζξαθηθό 

αζβέζηην.

• Με πξνζζήθε δηαθόξσλ ζηνηρείσλ θαη πνηθίιεο 

θαηεξγαζίεο παίξλνπκε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαη είδε 

γπαιηνύ ( θξύζηαιιν, παινλήκαηα, fiberglass, ππξίκαρα, 

θιπ.

• Καηαγσγή από ηελ Μεζνπνηακία ή ηελ Αίγππην, όπνπ 

βξέζεθαλ γπάιηλεο ράληξεο από ην 2750 π.Υ.



Ση είλαη ε παινγξαθία

αιιηώο βηηξώ (vitraux) ή stained glass

• Υαλογραφία είλαη ε ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο κίαο 
επηθάλεηαο δηαπεξαηήο από ην θσο, πνπ απνηειείηαη 
από θνκκάηηα ζπλήζσο έγρξσκνπ γπαιηνύ ή άιισλ 
πιηθώλ όπσο plexiglas, πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο 
κε δηάηξεην κάξκαξν, πέηξα, μύιν, γύςν, κνιύβη, 
ραιθό, ζίδεξν, κπεηόλ, θιπ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή παξαζύξσλ ή δηαθνζκεηηθώλ 
αληηθεηκέλσλ.

• Ζ ηέρλε απηή αιιά θαη ην έξγν (υαλογράφημα) 
θαζηεξώζεθε κε ηνλ γαιιηθό όξν βιτρώ (vitrail /
vitraux). ηα αγγιηθά ηζρύεη ν όξνο stained glass.



Καηαζθεπή ελόο έξγνπ βηηξώ

• Ζ ηδέα πξνέθπςε από ηελ 

εηθόλα ελόο λεθειώκαηνο

• Σίηινο:ε γέλλεζε ελόο 

άζηξνπ

• Τιηθά: γπαιί (νπαιίλα, 

θαζεληξάι), ραιθνηαηλία, 

θαιάτ, ζνιληεξίλε λεξνύ, 

παηίλεο, αληηνμεηδσηηθό 



ΠΟΡΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ

• Γεκηνπξγία ζρεδίνπ

• Δπηινγή ρξσκαηηθνύ 

ζπλδπαζκνύ



Δπηινγή γπαιηώλ (νπαιίλεο θαη θαζεληξάι)



Αξίζκεζε θαη θνπή ησλ επί κέξνπο ζρεκάησλ, 

θόιιεκα ζηα αληίζηνηρα γπαιηά



Κνπή ησλ γπαιηώλ κε θόθηε (δηακάληη)



Κνπή θαη μάθξηζκα ησλ θνκκαηηώλ κε ηελ κεγάιε πέλζα 

θαη ηελ πέλζα μαθξίζκαηνο



Πξόρεηξε ζπλαξκνιόγεζε ησλ θνκκαηηώλ κεηά ηελ θνπή



Σξόρηζκα ησλ θνκκαηηώλ ηνπ γπαιηνύ γηα ην ηειηθό 

θηλίξηζκα



Πιύζηκν θαη ζηέγλσκα ησλ γπαιηώλ



πλαξκνιόγεζε γηα δηόξζσζε ηπρόλ αηειεηώλ



Πξνεηνηκαζία γηα εθαξκνγή ραιθνηαηλίαο



Θέξκαλζε ησλ θνκκαηηώλ γπαιηνύ θαη θόιεζε πεξηκεηξηθά 

ηεο ραιθνηαηλίαο



Με ηελ βνήζεηα ηεο γιπθίδαο ηειεηνπνηνύκε ην θόιιεκα



πλαξκνιόγεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνιιήκαηνο



πξνεηνηκαζία γηα θόιιεζε κε θαιάτ

Δξγαιεία

• Κνιιεηήξη

• Καιάτ

• νιληεξίλε λεξνύ

• πηλέιν



Δθαξκνγή ζνιληεξίλεο λεξνύ πάλσ ζηηο ραιθνηαηλίεο



Κόιιεζε κε θαιάτ θαη ζηηο δύν όςεηο



Πιύζηκν γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νμέσλ θαη ησλ 

ξηληζκάησλ

πξνεηνηκαζία γηα εθαξκνγή παηίλαο



Δθαξκνγή παηίλαο ραιθνύ ζηελ κία όςε θαη καύξεο ζηελ 

άιιε



Μεηά από 12 ώξεο εθαξκνγή αληηνμεηδσηηθνύ



Σειηθή κνξθή ηνπ βηηξώ

ε γέλλεζε ελόο άζηξνπ


