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Plexi glass
Για το μάκθμα τθσ τεχνολογίασ υλικϊν επζλεξα να αςχολθκϊ με 
το Pleχi glass ζνα δθμοφιλζσ υλικό το οποίο προςφζρει πολλζσ 
δυνατότθτεσ κατά τθν επεξεργαςία του και ιδιαίτερεσ ποιότθτεσ



Βαςικζσ ιδιότητεσ:
• Θχομονωτικό και κερμομονωτικό

• Αντζχει ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ

• Υψθλι αντοχι ςτθν κροφςθ

• Είναι ελαφρφ και 50% πιο ελαφρφ από το γυαλί

• Ευπροςάρμοςτο υλικό, κόβεται ςε διάφορα ςχιματα,

• Μπορεί να δεχτεί προςκικθ ειδικισ βαφισ ςτο επικυμθτό 
χρϊμα

• Αντοχι ςε πολλά χθμικά

• Αντίςταςθ ςε εξωτερικι πίεςθ και ςπάςιμο



• Επιλογή του υλικοφ
Επζλεξα το  plexi glass γιατί είναι ζνα υλικό που μπορεί να 

δουλευτεί εφκολα, να κερμανκεί, να κοπεί εφκολά ςτα 
ςχιματα που επικυμοφμε με μθχάνθμα κοπισ ι με ςζγα
χειρόσ μιασ και το πάχοσ του είναι μικρό. Μπορεί να
ςυνδυαςτεί με πλθκϊρα υλικϊν όπωσ μζταλλα, ξφλο, ςφρμα 
κ.λ.π. Επίςθσ ζχει διαφάνεια μια ιδιότθτα που προςφζρει 
ιδιαίτερα αποτελζςματα όταν δουλεφετε μόνο του ι με 
άλλα υλικά



Ζρευνα ςτισ ιδιότθτεσ του plexi glass
Κατεργαςία του Πλεξιγκλάσ (Plexiglass)

Κόβεται με πολλοφσ τρόπουσ
• ειδικά κοπίδιά

• Με θλεκτρικά εργαλεία κοπισ 

• Με CO2 lasers

Κολλήςεισ με plexi glass

Γενικά το plexi glass μπορεί να κολλθκεί με όλα τα υλικά (ξφλο, μζταλλα, 
υφάςματα, γυαλί, δζρμα, πζτρα, μάρμαρο..) με εποξικι κόλλα. 

Το plexiglass μπορεί να κολλθκεί ακόμα  χρθςιμοποιϊντασ κυανοακρυλικι
κόλλα (τθ γνωςτι κόλλα ςτιγμισ), με ηζςταμα ςε κερμοκραςία γφρω ςτουσ 
1600C, κατά το οποίο θ προσ κόλλθςθ επιφάνειεσ λιϊνουν και ενϊνονται 
μεταξφ τουσ ι χρθςιμοποιϊντασ διαλφτεσ όπωσ δι- ι τριχλωρομεκάνιο για να 
διαλυκοφν τα πλαςτικά κατά μικοσ τθσ ακμισ επαφισ, να ενωκοφν και μετά 
να ςτερεοποιθκεί θ ζνωςθ δθμιουργϊντασ μια ςχεδόν αόρατθ κόλλθςθ. 



Plexi glass και θερμότητα
Κακϊσ το υλικό κερμαίνετε θ επιφάνεια του αρχίηει να μαλακϊνει και 
να καμπυλϊνει. Όςθ περιςςότερθ ϊρα καίγετε ςτθν επιφάνειά του 
δθμιουργοφνται μικρζσ φυςαλίδεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ καφςθσ του 
μπορεί να δουλευτεί, να το λυγίςουμε ςε διάφορα ςχιματα



• Plexi glass και χάραξη

Το plexi glass χαράςςεται εφκολα με διάφορα εργαλεία κοπισ. Κοπίδια 
χαρακτικισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και θλεκτρικά μθχανιματα. 
Επίςθσ τα μθχανιματα αυτά επιτρζπουν εφκολα τθν διάτρθςθ του υλικοφ ι οποία 
όμωσ επιβάλλετε να γίνετε μζςα ςε δοχείο νεροφ ϊςτε να μθ ραγίςει το ακρυλικό 
και να αποφφγουμε και τθν καταςτροφι τθσ μφτθσ του μθχανιματοσ.

Για τθν δθμιουργία μιτρασ ςτθ χαρακτικι  χαράςςουμε το ςχζδιο ςτθν επιφάνεια 
του plexi glass,απλϊνουμε το  μελάνι, κακαρίηουμε και το τυπϊνουμε ςε χαρτί τθσ 
επιλογισ μασ.

Plexi glass- φινίριςμα

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ επικυμοφμε να επεξεργαςτοφμε και να τελειοποιιςουμε 
το υλικό μασ. Μποροφμε να ξεκινιςουμε τθν επεξεργαςία του με ζναν ςκλθρό 
τροχό και να ςυνεχίςουμε με μαλακότερο. Στθ ςυνζχεια για καλφτερθ ποιότθτα 
κατεργαςίασ μποροφμε να το  να γυαλίςουμε με λφμεσ, γυαλόχαρτα διαφορετικοφ 
πάχουσ ανάλογα με το αποτζλεςμα που επικυμοφμε κακϊσ και με θλεκτρικό 
μθχάνθμα φινιρίςματοσ. Προςοχι χρειάηεται κατά το φινίριςμα μιασ και το 
ακρυλικό κερμαίνετε εφκολα. Οι γρατηουνιζσ (κάτι από το οποίο πάςχει 
το plexiglass) διορκϊνονται με γυάλιςμα ι με ηζςταμα τθσ επιφάνειασ του. 



Ηωγραφική ςε plexi glass επιφάνειεσ
Plexi glass και ακρυλικά, πλαςτικά

Τα ακρυλικά κακϊσ  και τα πλαςτικά λόγο τθσ παχφρευςτθσ υφισ τουσ παραμζνουν 
πάνω ςτθν επιφάνεια του χωρίσ να απορροφϊνται. Ζτςι μποροφμε να τα 
χρθςιμοποιιςουμε για να βάψουμε και να ηωγραφίςουμε τα plexi glass.

E.Sarli, plexi glass,ακρυλικά,26x25cm,2014



Plexi glass και μελάνι, ακουαρζλα 

Το μελάνι αντικζτωσ πάνω ςτο πλαςτικό δεν απορροφάται κακόλου. Αυτό 
του δίνει τθν δυνατότθτα να δθμιουργεί ςυγκεκριμζνεσ ηωγραφικζσ 
ποιότθτεσ. Όςο λιγότερο διαλφεται με νερό τόςο πιο πθχτό μζνει όμωσ 
αφαιρείτε εφκολα με νερό ι οινόπνευμα. Καλφτερα αποτελζςματα δίνουν τα 
μελάνια χαρακτικισ μιασ και ςυγκρατοφνται καλφτερα πάνω ςτθν επιφάνειά 
του.

E.Sarli, Plexi glass,μελάνι, πενάκι,28x25 2014



Plexi glass:ζνωςη με άλλα υλικά

Όπωσ αναφζραμε πολλοί καλλιτζχνεσ τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ  
χρθςιμοποίθςαν το plexi glass ςυνταιριάηοντασ το με άλλα υλικά ακόμα και 
αςφμβατα προσ αυτό για τθν δθμιουργία  γλυπτϊν και καταςκευϊν.

Νήμα και φρμα

Τα δφο αυτά υλικά μποροφν να ςυνδυαςτοφν με το Plexi glass εάν το 
τρυπιςουμε και τα περάςουμε μζςα από τισ εγκοπζσ του κάνοντασ τα 
δεςίματα που επικυμοφμε. Θ διαφορά τουσ είναι ότι το ςφρμα μπορεί να 
κερμανκεί μαηί με το plexi glass και να δουλευτεί ενϊ θ κλωςτι όχι.

Υφαςμα και ξφλο, μζταλλα, δζρμα

Μποροφν να ανοιχτοφν τρφπεσ και να γίνουν ενϊςεισ ι να κολλθκοφν με 
ειδικζσ κόλλεσ . 



Plexi Glass κόςμημα
Το plexi glass ενδείκνυται  και για τθν καταςκευι κοςμθμάτων μιασ 

και είναι ζνα ςχετικά φκθνό υλικό. Μπορεί να κοπεί ςε μικρά 
κομμάτια, δεν κρυμματίηεται και δεν ςπάει εφκολα όπωσ το γυαλί. 
Δουλεφεται με ςζγα χειρόσ θ οποία λόγω τθσ ςκλθρότθτασ του 
υλικοφ χρειάηεται να αλείφετε με κερί και νερό κατά τθν διάρκεια 
τθσ κοπισ.

E.Sarli , κομμάτι plexi glass για τθν καταςκευι κόςμθματοσ
Plexi glass, μπροφτηοσ, χϊμα από κεραμίδι, δζρμα,2014



Ζγκλειςτα υλικά ανάμεςα ςε plexi glass πλάκεσ

Λόγο τθσ διαφάνειάσ του το plexi glass μπορεί να δουλευτεί ανά ςτρϊςεισ οι 
οποίεσ κα μαρτυροφν το υλικό που βρίςκετε πίςω τουσ. Μποροφμε ζτςι με 
αλλεπάλλθλεσ ηωγραφικζσ ποιότθτεσ ανάμεςα ςτισ πλάκεσ του να 
δθμιουργιςουμε τθν αίςκθςθ του βάκουσ και τθσ ψευδαίςκθςθσ. Επίςθσ 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν υλικά ανάμεςα ςε πλάκεσ  plexi glass όπωσ 
μζταλλο, δζρμα, ξφλο κ.λπ. τα οποία με τζλειο φινίριςμα να αποδϊςουν τθν 
αίςκθςθ ενόσ εξολοκλιρου νζου, διαμπεροφσ υλικοφ. Το ίδιο μπορεί να 
ςυμβεί και με οργανικά υλικά όπωσ χϊμα, φφλλα, μπαχαρικά, ςπόρουσ. Τα 
ζγκλειςτα αυτά ςτοιχεία δίνουν μία τελείωσ διαφορετικι αίςκθςθ ςε ςχζςθ 
με τθν αρχικι ποιότθτα του  plexi glass.



Ζργο από plexi glass
Ζργο από  plexi glass

Θ αρχικι μου ςκζψθ για τθ δθμιουργία του ζργου  ιταν να θ καταςκευι 
ενόσ αντικείμενου ςτο οποίο κα αναδεικνφονται οι ιδιότθτζσ του υλικοφ 
(διαφάνεια, μετατροπι λόγο κερμότθτασ) και ςυνάμα αυτό το αντικείμενο-
γλυπτό το οποίο είναι φτιαγμζνο από Plexi glass να μετατρζπετε ςε ζνα  
φαινομενικά νζο υλικό.

Κάκε υλικό προςφζρει κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ, φόρμεσ και 
χαρακτθριςτικά τα οποία δεν γίνονται να τα αμελοφμε ςτθν περάτωςθ 
κάποιου ζργου.

Ο Tatlin είχε αναπτφξει τθν αρχι του «πνεφματοσ των υλικών» ι 
τθσ «αλήθειασ των υλικών» κατά τθν οποία κάκε υλικό, ανάλογα με τα 
δομικά του χαρακτθριςτικά, υπαγορεφει ςυγκεκριμζνεσ φόρμεσ, όπωσ το 
ξφλο τθν επίπεδθ επιφάνεια, το γυαλί τθν κυρτι και το μζταλλο τον κφλινδρο 
ι κϊνο για να ζχει ουςιαςτικό περιεχόμενο ζνα ζργο τζχνθσ. Θ αρχι αυτι 
πρζπει να γίνει ςεβαςτι τόςο κατά τθν ςφλλθψθ όςο και κατά τθν εκτζλεςθ 
του κάκε ζργου, και  ζτςι να ενςωματϊνει τουσ νόμουσ τθσ φφςθσ



Εικόνεσ των υλικών που θα χρηςιμοποιήςουμε:



Καταςκευή ζργου 
Πρϊτο βιμα ιταν θ κοπι των κομματιϊν του Plexi glass ςτα επικυμθτά ςχιματα. 
Επζλεξα ζνα δυναμικό, τριγωνικό ςχιμα. Ζκοψα 8 όμοιεσ πλάκεσ τισ οποίεσ τισ 
κόλλθςα ςτθ ςειρά και όλεσ ταυτόχρονα με υλικά ανάμεςα τουσ. Κατά τον ίδιο τρόπο 
είχα δουλζψει κοςμιματα ςε μικρότερεσ διαςτάςεισ ςτα οποία πειραματίςτθκα με 
διάφορα υλικά ανάμεςα ςτισ πλάκεσ.  Θ κόλλθςθ ζγινε με εποξικι κόλλα. Δοφλεψα 
ανά ςτρϊςεισ. Σε μερικζσ εργάςτθκα με μελάνια ςε μπλε, μαφρο, καφζ και ϊχρα. Σε 
άλλεσ τοποκζτθςα αςθμι χαρτοταινία και ςτθν τελικι πλάκα μπαχαρικά και ηάχαρθ 
τθν οποία τθν ζκαψα για λίγθ ϊρα (πριν καμπυλϊςει το υλικό) πάνω ςτθν επιφάνεια 
του plexi glass και ςτθ ςυνζχεια ζγινε θ κόλλθςθ. Το τελικό αποτζλεςμα  μετά από 
καλό φινίριςμα ιταν ζνα  ομοιογενζσ υλικό.
Στθ ςυνζχεια άρχιςα να το φινίρω  από όλεσ τισ πλευρζσ με διάφορουσ τροχοφσ και 

ςτθ ςυνζχεια με γυαλόχαρτα διαφορετικοφ πάχουσ κόκκων. 
Στο τελικό ςτάδιο το ζκαψα ελαφρϊσ με φλόγιςτρο από απόςταςθ και  λίγθ ϊρα για 
να γυαλίςει. 

Το ςυνολικό ζργο δίνει μια γιινθ κακϊσ και υδάτινθ αίςκθςθ λόγο τον ηωγραφικϊν 
του ποιοτιτων οι οποίοι είναι ςτισ αποχρϊςεισ του μπλε, του πράςινου και του καφζ. 
Είναι ζνα ςφμβολο τθσ φφςθσ , ζνα νζο ορυκτό, ζνα πζτρωμα.
Επόμενο Βιμα
Στα επόμενα ζργα μου του ίδιου φφουσ κα περιζχονται ζγκλειςτα περιςςότερα 
οργανικά υλικά (φφλλα, άμμοσ, ςπόροι..), ζργα που κα διαφυλάςςουν μζςα τουσ μια 
ςτιγμι του φυςικοφ κόςμου.

•

•

• .



Φωτογραφίεσ Ζργου



Λεπτομζριεσ ζργου:







Προβλιματα κατά τθν καταςκευι
Οι πλάκεσ plexi glass που χρθςιμοποίθςα είναι λεπτζσ(3mm) και ιταν δφςκολο 
να κολλθκοφν αρκετζσ μαηί ϊςτε να προςδϊςουν όγκο ςτο νζο υλικό. Άλλο ζνα 
πρόβλθμα ιταν θ κόλλθςθ των πλακϊν μεταξφ τουσ θ οποία ζπρεπε να είναι 
ακριβισ και δυνατι ϊςτε να μθν ξεκολλιςουν κατά τθν μετζπειτα κατεργαςία 
και το φινίριςμα. Επίςθσ απαιτείτε  αρκετόσ χρόνοσ για να κολλιςουν τα 
κομμάτια ακρυλικοφ μεταξφ τουσ( για πολφ δυνατι κόλλθςθ με εποξικι κόλλα 
χρειάςτθκε 1 μζρα).
Κάποιεσ κολλιςεισ καταςτράφθκαν κατά το φινίριςμα ι κατά τθ κζρμανςθ και 

ιταν ανάγκθ οι πλάκεσ να ξανακολλθκοφν και να ξαναφινιριςτοφν ϊςτε να 
εξαφανιςτοφν οι κόλλεσ.
Υπιρξε Πρόβλθμα τοποκζτθςθσ ςε βάςθ λόγο διαφάνειάσ κακϊσ και 

πρόβλθμα ςτακερισ ιςορροπίασ του. Το υλικό τθσ βάςθσ ζπρεπε να ταιριάηει με 
το ακρυλικό αντικείμενο. Ζφτιαξα τθ βάςθ του αντικειμζνου από γφψο. Το 
λευκό ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ ηωγραφικζσ επιφάνειεσ και ςυνομιλεί 
ταυτόχρονα με τθν διαφάνεια. 
Από τθν κερμότθτα του φλόγιςτρου ςτο τελικό ςτάδιο φινιρίςματοσ κάποιεσ 
πλάκεσ κάμπωςαν ςε κάποια ςθμεία.



Γεωργίου Σαρλικιϊτθ Ελζνθ


