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Η ηζηνξία ηνπ γπαιηνχ

Σν γπαιί παξάγεηαη απφ ηελ ηήμε ππξηηηθήο άκκνπ (SiO2) 65%, ζπλζεηηθήο ζφδαο (Na2CO3)θαη αζβεζηφιηζνπ 

(CaCO3).

Ο νςηδηαλφο είλαη ην θπζηθφ γπαιί ππήξρε απφ παιηά ζηνλ θφζκν.

Σν γπαιί ην αλαθάιπςαλ θαηά ιάζνο ην 3500 π.Υ. Φνίληθεο λαπηηθνί πνπ είραλ αλάςεη ηε θσηηά ηνπο ζε κηα 

ακκνπδεξή παξαιία. 

Απφ ην 1500 π.Υ. ηελ παξαγσγή αληηθεηκέλσλ απφ γπαιί παξάγνπλ νη Μπθήλεο (Διιάδα), Κίλα θαη πξία.

εηθ.1

Οςηδηαλφο θπζηθφ γπαιί



Σν 300 π.Υ χξηνη παινπξγνί αλαθάιπςαλ ην ζσιήλα ηνπ θπζεηνχ γπαιηνχ. 

Οη Ρσκαίνη ηνλ πξψην αηψλα κ.Υ κε ηε αλαθάιπςε ηερληθψλ φπσο ην θχζεκα γπαιηνχ ζε ειεχζεξε κνξθή, 

ην θχζεκα γπαιηνχ ζε θαινχπη θαη ε ζπκπίεζε γπαιηνχ ζε θαινχπη .

ηε Γπηηθή Δπξψπε, ην γπαιί έγηλε θαη πάιη έλα πξντφλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο πινπζίνπο.

εικ.2

Αληηθείκελα απφ γπαιί κε θαινχπηα 

εικ.4

Φνχξλνο γηα ην ιηψζηκν ηνπ 

γπαιηνχ

εικ. 3

Γπάιηλα θηαιίδηα ηεο 

ξσκατθήο επνρήο, 



Γχξσ ζηα 650 κ.Υ χξηνη παινπξγνί αλαθάιπςαλ ην θακππισηφ γπαιί, ην νπνίν 

ηνπνζεηνχζαλ ζε παξάζπξα κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα.

Σνλ Μεζαίσλα ε Βελεηία αλαπηχζζεη ζην λεζάθη Murano βηνκεραλίεο γπαιηνχ.

εικ.5

Δξγαζηήξη παινπξγίαο ζηελ Βελεηία ζηα ηέιε ηνπ 13νπ αηψλα. 

εικ.6

χγρξνλνο ηερλίηεο παινπξγφο ζην 

λεζί Μνπξάλν



Η Βξεηαληθή Δηαηξεία Ταινπηλάθσλ ην 1773, έθαλε ηελ Αγγιία έγηλε ην θέληξν ηεο παξαγσγήο 

γπάιηνπ ζηνλ θφζκνπ. 

Η Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε θαη ε πξέζα γπαιηνχ ην 1825.

Σν 1871 ν William Pilkington εθεχξε κηα κεραλή πνπ απηνκαηνπνίεζε ηελ παξαγσγή ησλ 

παινπηλάθσλ. 

εικ.7

Πξέζα γηα ηελ θαηαζθεπή κπνπθαιηψλ

εικ.8

Αεξφπξεζα γηα ηελ παξαγσγή ησλ παινπηλάθσλ



Μέρξη ην 1929, ην 70% ηεο παξαγσγήο επίπεδνπ γπαιηνχ ζηελ Ακεξηθή ην θαηαλάισλαλ ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία .

Ο Alastair Pilkington αλέπηπμε ηε ζχγρξνλε ηερληθή ηνπ γπαιηνχ float ζηε δεθαεηία 

ηνπ1950. Σν 90% ηνπ παγθνζκίνπ επηπέδνπ γπαιηνχ παξάγεηαη αθφκε κε ηε ρξήζε απηήο ηεο 

ηερληθήο.

ηε δεθαεηία ηνπ 1960, νη εηαηξείεο αχμεζαλ ηνλ φγθν παξαγσγήο ηνπο, ελψ παξάιιεια 

κείσζαλ ηελ ηηκή ηνπ επίπεδνπ γπαιηνχ. Έσο ην1975 ε παξαγσγή ζηα εξγνζηάζηα γπαιηνχ 

float αλέξρνληαλ ζην 97%.

Απφ ην 1970 ε Ford Motor Company άξρηζε λα παξάγεη ην δηθφ ηεο γπαιί float.

Εικ.9

Δξγνζηάζην ηεο Ford Motor Company ην 1929

Εικ.10

χλρξνλα εμαξηήκαηα απηνθηλήηνπ απν γπαιί

http://diocles.civil.duth.gr/links/home/museum/mater/glass/glass1.html


Σν γπαιί εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ παξαγσγή θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ ζε ειηαθά πάλει θαη ζεξκνζίθσλεο.

Η ειεθηξνρξσκηθή θαη ε θσηνρξσκηθή ηερλνινγία – πνπ ζα επηηξέπεη ζην επίπεδν γπαιί λα αληηιεθζεί ηηο 

αιιαγέο ζην θσο θαη λα ξπζκίδεηαη αλάινγα.

Σν γπαιί είλαη έλα πιηθφ κε ηζηνξία πάλσ απφ 3500 ρξφληα θαη νη επηζηήκνλέο ιέλε φηη δελ 

έρνπλ αλαθαιχςεη αθφκα φιεο ηνπ ηηο ηδηφηεηεο θαη γηα πνηέο άιιεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ζα 

ην εθαξκφζνπλ.

εικ.11

Ηιηαθά πάλει γηα παξαγσγή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

εικ.12

Δλεξγηαθά ηδάθηα

εικ.13

Ηιηαθφο ζεξκνζίθσλαο



Η ηζηνξία ηνπ βηηξψ

Ταινγξαθία είλαη ην ρξσκαηηζκέλν γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπεί θαη ηελ 

δηαθφζκεζε παξαζχξσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ  θαη επηηξέπεη ζην θψο λα ην δηαπεξλά.

Η ιέμε Βηηξφ, είλαη γαιιηθή θαη πεξηγξάθεη κηα ζχλζεζε πνπ ηελ απνηεινχλ πνιχρξσκα 

θνκκάηηα γπαιηνχ ελσκέλα κε βέξγεο απφ κνιχβη.

Η ηερληθή ηνπ βηηξφ έρεη ηζηνξία ρηιηάδσλ ρξφλσλ ηζηνξία, κε δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηφπν ζε 

ηφπν , ηφζν ζηελ ηερληθή φζν θαη ζηελ ζεκαηνινγία.

εικ.14

Γπάιηλνο ρξσκαηηζηφο ζφινο ηνπ Γεξκαλνχ θαιιηηέρλε Jakob 

Schwarzkopf  ζην κνπζείν Erawan ζηελ Σαυιάλδε.



Η ηζηνξία ηνπ βηηξφ αξρίδεη απφ ηελ 3ε ρηιηεηία π.Υ., φηαλ ην γπαιί είλαη ήδε γλσζηφ σο πιηθφ 

ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Μεζνπνηακία .

ηελ Κίλα απφ ην 1500 π.Υ. θαηαζθεπάδνληαη πην πεξίπινθα αληηθείκελα φπσο δνρεία, βάδα, 

θηαιίδηα.

Πνιχ αξγφηεξα ην καζαίλνπλ νη Έιιελεο θαη κεηά νη Ρσκαίνη ,ζηελ ρξηζηηαληθή πεξίνδν (300-

750 κ.Υ.), 

Ο ηζιακηθφο θφζκνο δέρεηαη επηξξνέο απφ ηελ ρξηζηηαληθή παξάδνζε ηνπ Βπδαληίνπ.

εικ.16

Σν εζσηεξηθφ ηνπ Μπιε Σδακηνχ, ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε.

εικ.15

Κηλέδηθε ηέρλε κε βηηξφ



Οη Άξαβεο γχξσ ζηνλ 10ν αηψλα ήηαλ νη πξψηνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην κνιχβη σο ζπλδεηηθφ 

πιηθφ, 

ηελ Δπξψπε ην βηηξφ βξίζθεηαη ζην δελίζ ηνπ θαηά ηελ Γνηζηθή πεξίνδν (1130-1330 κ.Υ.).

Εικ.16

Βηηξφ ζηνλ Καζεδξηθφ ηεο 

Παλαγίαο ησλ Παξηζίσλ

εικ.17

Δθθιεζία ηεο Notre-Dame au 

Sablon, Βξπμέιιεο, Βέιγην

εικ.18

Γφμαο Παξάζπξν, «Παξεθθιήζη ηεο 

εκέξαο ησλ Δπραξηζηηψλ, Νηάιιαο, 

Σέμαο



ηνλ Διιαδηθφ ρψξν ζην Πήιην, ηάηηζηα, Καζηνξηά θαη πφιεηο ηεο Κεληξηθήο θαη Β. Διιάδαο 

βιέπνπκε βηηξφ ζε θεγγίηεο αξρνληηθψλ  

Σνλ 19ν αηψλα ε Γαιιία, ε Οιιαλδία, ε Γεξκαλία φπσο θαη άιιεο ρψξεο αξρίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην βηηξψ σο δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν θαη ζηα απιά ζπίηηα.

Σελ ίδηα επνρή ζηελ Ακεξηθή ν θνξπθαίνο εθπξφζσπνο ηεο Art Nouveau, ν Louis Comfort 

Tiffany, εηζάγεη κηα λέα ηερληθή κε ραιθνηαηλία.

εικ 20

Πεξίηερλν βηηξφ ηνπ 1755 ζην αξρνληηθφ 

Νεξαληδφπνπινπ,ηάηηζηα

εικ.19 
Φεγγίηεο  θαη πφξηα ζε ειιεληθφ νξζφδνμν λαφ



Σερληθή 

γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκήκαηνο

απφ βηηξφ



Η θαηαζθεπή θνζκήκαηνο βηηξφ απαηηεί ηελ ρξήζε πνιιψλ εξγαιείσλ 

θαη ηνλ ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ.



Δξγαιεία



1. Μηθξή κέγγελε πάγθνπ     2. Φιφγηζηξν    3. Κνιιεηήξη    4.  Γηακάληη θφθηεο γπαιηνχ 

5.   Υαιθνζσιήλαο  ζηξέβισζεο           6.  Μηθξέο πέλζεο , ηαλάιηεο , θφθηεο , ηζηκπίδεο



Τιηθά



Βηηξφ γπαιηά 



1. Απηνθφιιεηε ραιθνηαηλία    2. Καιάη    3. Αινηθή ζνιληεξίλεο 4. Υαιθφζπξκα



1.Κφβνπκε ην γπαιί κε ην δηακάληη ζην ζρήκα πνπ ζέινπκε.

2 Καιχπηνπκε κε ηελ απηνθφιιεηε ηαηλία ραιθνχ ην πίζσ κέξνο θαη ηα πιάγηα ηκήκαηα ηνπ γπαιηνχ.



3 Αιείθνπκε ηελ επηθάλεηα ηεο ηαηλίαο ραιθνχ κε ζνιηεξίλε γηα λα βνεζήζνπκε ην θαιάη
λα απισζεί ζε φιε ηελ επηθάλεηα δεζηαίλνληαο ην κε ην θνιιεηήξη.



4.Παίξλνπκε ην ζσιήλα ζηξέβισζεο θαη ηπιίγνπκε ην ζχξκα ραιθνχ γηα λα θηηάμνπκε ηελ βάζε γηα ην δαρηπιίδη.

5 Κφβνπκε κε ηελ ηαλάιηα ηηο βάζεηο.



6.Αιείθνπκε ηελ βάζε κε ζνιηεξίλε θαη ηελ θαιχπηνπκε θαη απηήλ κε θαιάη κε ην 

θνιιεηήξη ,

ζηελ ζπλέρεηα ελψλνπκε ηελ βάζε θαη ην θνκκάηη βηηξφ κε ην θιφγηζηξν θαη ην δαρηπιίδη 

είλαη έηνηκν.


