
V mníchovskej zbierke
egyptského umenia dnes
stojí najstarší datovaný

sklenený predmet: jemný
kalich zo svetlomodrého

skla.

Sklo je stuhnutá kvapalina

© Obrázok: Staatliches Museum Ägyptischer Kunst

Z knižnice asýrskeho kráľa Aššurbanipala pochádza
prvý známy recept na výrobu skla v histórii: „Vezmi     

60 dielov piesku, 180 dielov popola z morských rastlín a
5 dielov kriedy.“ Táto receptúra zostáva neprekonaná už

vyše dva a pol tisíca rokov.

Táto píšťala sa skladá z
1,20 až 1,60 m dlhej rúrky s

náustkom na jednom
konci. Druhým koncom
naberie sklár roztavené

sklo a otáča, váľa a formuje
ochladzovanú hmotu a
fúka dovnútra vzduch.

V Benátkach sa v 11. storočí sústreďovala výroba a
spracovanie čistého krištáľového skla. Sklári vyvíjali tradíciu

benátskeho skla štýl filigránskeho renesančného skla.
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Vo Francúzsku odlievajú sklári prvýkrát roztavené sklo
na stôl a spracovávajú hmotu valcom, čím dosahujú
rovnomernú hrúbku. To je ideálne na výrobu zrkadiel,

ktorými šľachta zdobí svoje rokokové paláce.

Objem výroby skla stúpa
najmä vďaka zavedeniu
elektronicky riadených

strojov. Nové metódy pre
výrobu odľahčeného skla

prispievajú k ochrane
životného prostredia.

V roku 1867 predstavuje Friedrich Siemens technickú
novinku, ktorá urýchľuje industrializáciu výroby skla:

nepretržite pracujúcu vaňovú pec.  
Tieto vane sa aj dnes skladajú z taviacej a pracovnej vane a

sú vo dne aj v noci bez prerušenia v prevádzke.

Vyrobí až 2 500 fliaš
  

za hodinu!

V roku 1925 prihlasujú inžinieri Ingle a Smith patent na
stroj IS. Vyrába duté sklo metódou dvakrát fuk, ktorá sa
používa dodnes. Kvapka sa vyfúkne do hrubého tvaru v
kovovej predforme, potom sa otočí do druhej formy, kde

sa vyfúkne do finálnej podoby.


