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TIIVISTELMÄ
Toiminnalliset lasit ovat laseja, joilla on erityisiä optisia tai rakenteellisia
ominaisuuksia. Ne ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohde 1950-luvulta lähtien ja
niillä on lukemattomia teknologisia sovelluskohteita. Opinnäytetyöni lähtee liikkeelle
havainnosta: miksi tällaisia laseja ei käytetä lasitaiteessa tai käyttölasissa? Taide- ja
käyttöesinepuolelle ei tunnu olevan kohdennettu laseja, jotka hyödyntäisivät sähköisiä
tai magneettisia ominaisuuksia, tai esimerkiksi vaihtaisivat väriä riippuen niihin
kohdistuvan valon määrästä. Tämä on erityisen kiinnostavaa siksi, että näiden lasien
valmistusmenetelmät ovat lähes samat kuin joillakin värilaseilla. Kyse ei siis ole siitä,
että lasien valmistaminen olisi teknisesti liian haastavaa.
Työni tarkoituksena on tarkastella syitä sille, miksi toiminnalliset lasit ovat
taide- ja käyttöesineissä lähes täysin tuntemattomia: onko syy tieteen ja taiteen
heikko kommunikaatio, liian korkeat työstölämpötilat, lasien vaikea käyttäytyminen
puhalluksessa, vai näiden kaikkien yhdistelmä. Tarkastelen eri toiminnallisten lasien
toimintaperiaatteita, sekä sitä, millaisia uusia mahdollisuuksia taide- ja käyttöesineille
tällaiset materiaalit voisivat avata.
Työssä puhallan toiminnallisten lasien kahta päätyyppiä: laseja, jotka kiteytyvät
herkästi sekä laseja, jotka sisältävät kiteistä faasia. Edellisen joukon edustajana puhallan
bioaktiivisia laseja, jotka ovat joukko laseja, jotka alkavat muuttua luumineraaliksi,
jos ne altistaa ihmiskehon olosuhteille. Jälkimmäisen ryhmän edustajana puhallan
magneettista lasia, jonka kehitysprosessi on osa opinnäytettä. Kuvatulla tavalla tehtyä
ja toimivaa magneettista lasia ei ennen tätä ole raportoitu. Kiteisten tai kiteytyvien
lasien puhaltumisesta ei myöskään ole kirjallisuudessa aiempia mainintoja. Tämä
on yllättävää, sillä jo hyvin yksinkertaiset puhalluskokeet paljastavat laseista uusia
kiinnostavia ominaisuuksia.
Puhalluskokeissa havaitaan paljon haasteita kiteisten ja kiteytyvien lasien
käyttäytymisessä. Kuitenkin perustulos on: käsitellyt lasit säilyvät puhallettavina
kiteytymisestä huolimatta ja säilyttävät toiminnallisuuttaan. Työn perusteella ei
löydy kategorisia syitä, miksi toiminnallisia laseja ei voisi laajemminkin käyttää
lasinpuhalluksessa.
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ABSTRACT
Functional glasses are glasses that exhibit special optic or structural properties nonexistent in traditional glass blowing glass (soda-lime glass). They date from the 1950s and
have been a focus of active research ever since, with countless technological applications. Still, there are only few instances where these glasses would have been used
in the context of art or functional glassware: there is no glass art taking advantage of
glass changing color depending on the amount of light it is exposed to; nor are there art
pieces with electrically or magnetically active glass . This observation set my work in
motion.
In my thesis, I try to find reasons for these glasses not being used. It cannot be
explained by just technical difficulties, as the production process of many a functional
glass is very close to that of some color glasses used widely in art. There are various
factors that could play a role: a bad communication between glass science and glass
art; higher working temperatures or possibly poor glassblowing properties of functional glasses; or perhaps a combination of all these. I go through the basic principles of
different functional glasses and some surface manipulation techniques historically used
in glass art. I assess the possible use of the functional glasses studied for the wider field
of glass art.
In order to assess the glassblowing properties of these glasses I blow two main
types of functional glasses: glasses that crystallize easily and glasses that already contain a crystalline phase before blowing. As a representative of the former, I use bioactive glasses that are glasses that mineralize into bone mineral when exposed to human
body fluids; as an example of the latter, I blow magnetic glass, the development process
of which is also part of the thesis. The studies described here are very new: a similar
magnetic glass suitable for glassblowing has not been reported before; there are no literature remarks on glassblowing on functional glasses. This is very surprising, as even the
simple blowing studies reveal interesting properties on these materials.
In the blowing of functional glasses a lot of different practical challenges are
faced. Still, the main result is that the glasses studied remain blowable regardless of
partial crystallization while maintaining their functionality. Based on these, there are no
apparent reasons for functional glasses not being suitable for glassblowing and glass art
in the future.
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JOHDANTO
LÄHTÖKOHTA
Lasin valmistuksessa uudet teknologiat ja työstömenetelmät ovat ohjanneet taiteessa ja
muotoilussa muotoja, värejä ja käyttökohteita läpi lasin historian. Esimerkiksi väritön
lasi, irisoivien lasien valmistus ja borosilikaattilasi ovat kaikki keksintöjä, joiden
alkuperä on materiaalitieteellisissä oivalluksissa. Lasin työstössä materiaalitekninen
osaaminen nousee suurempaan rooliin kuin tuskin minkään toisen materiaalin kanssa:
pelkkä lasin sulattaminen ilman kuplia, kiviä tai ramppia vaatii hyvää materiaalin
tuntemista. Jo pelkästään haluttujen värien valmistus saati eri värien fysikaalinen
yhteensopivuus kysyy materiaalitieteellistä ymmärrystä. [1, 2]
Lasiteknologian ja lasintyöstön historiallinen yhteistyö vaikuttaa kuitenkin paikoilleen
päättyneeltä; kärjistäen voisi sanoa, että lasitaide, -tiede ja -teknologia ovat viimeisen
runsaan sadan vuoden aikana eriytyneet niin, ettei lasitaiteen parissa työskentelevillä
tunnu olevan juurikaan käsitystä, minkälaisia ominaisuuksia laseissa nykyään tutkitaan
ja mitä kaikkea materiaalista tiedetään.
Toiminnalliset lasit (engl. functional glasses) ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohde
jo vuosikymmeniä. Opinnäytetyöni lähti liikkeelle havainnosta: miksi tällaisia laseja ei
käytetä lasitaiteessa eikä juurikaan käyttölasissa? Onko olemassa jokin kategorinen syy,
miksi niitä ei voisi käyttää, vai onko kyse vain siitä, ettei niitä vielä ole käytetty? Käyn
työssä läpi, onko syy tieteen ja taiteen heikko kommunikaatio, lasien liian suuri hinta,
lasien mahdottomuus puhalluksessa tai muissa taiteen perustekniikoissa, vai näiden
kaikkien yhdistelmä. Työn teoreettisessa puolessa pohdin näitä syitä ja tarkastelen
näiden lasien toimintaperiaatteita, sekä sitä, mitä uusia mahdollisuuksia taide- ja
käyttöesineille tällaiset materiaalit voisivat avata.
Toiminnallisten lasien määritelmä ei ole vakiintunut: termi on käytössä tiedepiireissä,
mutta on hieman katsantokannasta kiinni, mitä kaikkea sillä tarkoitetaan. Sillä
voidaan tarkoittaa kaikkia laseja, joita on käsitelty jollakin tavalla niin, että niillä on
ominaisuuksia, joita käsittelemättömillä laseilla ei ole. Tähän määritelmään kuuluvat
esimerkiksi turvalasit, lämpökäsittelyllä esiintuotavat värisävyt ja erilaisilla pinnoitteilla
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käsitellyt lasit. Yleisesti funktionaalisista materiaaleista puhuttaessa tarkoitetaan
materiaaleja, joilla on toiminnallisia puolia, joita verrokkimateriaalilla ei ole. Lasin
kohdalla nämä voivat tarkoittaa esimerkiksi muuttuvia optisia, piezosähköisiä tai
energian varastoinnin mahdollistavia ominaisuuksia.
Työssä tarkoitan toiminnallisilla laseilla laseja, joilla on koostumuksesta
kumpuava jokin toiminnallinen ominaisuus, jota perinteisillä silikaattilaseilla ei
ole. Pintakäsittelyt, joiden vaikutukseen lasin koostumus toki vaikuttaa, on jätetty
määritelmän ulkopuolelle, samoin kuin pinnoitteet, joilla lasia voi käsitellä; niiden
kohdalla kyse ei niinkään ole lasin itsensä ominaisuuksista, vaan pinnoitteen
ominaisuuksista. Tähän rajaukseen vaikuttaa osin historialliset syyt: kaikkien työssä
esiteltävien lasien kehitys on alkanut toisen maailmansodan jälkeen.
Toiminnalliset lasit saavat nimensä niiden käyttösovellusten mukaan:
esimerkiksi kehossa kudosnesteen kanssa reagoivat lasit ovat bioaktiivisia
laseja; valon määrän mukaan väriä muuttavat ovat fotokromisia laseja. Lasien
toiminnallisuus saadaan aikaan usein kidefaasin avulla: joko lasiin muodostetaan
kiteitä lämpökäsittelyllä työstön jälkeen; toisaalta lasi voi olla jo valmiiksi lasi-kide
-komposiitti, jossa kiteinen faasi on koko ajan mukana.
Vaikka jännittävillä ominaisuuksilla varustettuja laseja on tutkittu tuhansien
tieteellisten artikkeleiden edestä, en ole löytänyt kirjallisuudesta mainintoja tällaisten
lasien puhaltamisesta, vaikka taiteessa toiminnallisten lasien teemat tuntuvat kyllä
olevan käytössä. Kyse ei myöskään ole siitä, että värilasivalmistajat ajattelisivat
erikoislasien työstön olevan liian haastavia konsepteja taiteilijoille: taide- ja
hyötyesinekäyttöön suunnatuilla lasivärivalmistajilla on valikoimissaan monia värejä,
jotka täytyy käsitellä värin esiintuomiseksi samalla tavalla kuin toiminnalliset lasitkin
käsiteltäisiin. Silti tähän mennessä en ole havainnut taidepuolelle kohdennettuja laseja,
jotka esimerkiksi muuttuisivat kuumennettaessa iskunkestäviksi, tai että ne vaihtavat
väriä riippuen niihin kohdistuvan valon määrästä. Tämä on erityisen kiinnostavaa siksi,
että näiden lasien valmistusmenetelmät ovat lähes samat kuin erikoisväreillä.
Työn produktiivisessa osassa puhallan toiminnallisten lasien pääalaluokkien –
kiteytyvien ja kiteisten lasien – edustajia. Edellisen joukon esimerkkinä käytän erilaisia
bioaktiivisia laseja; jälkimmäisen ryhmän edustajana toimii magneettinen lasi, jonka
valmistus on myös osa työtä. Puhalluskokeiden tarkoitus on selvittää kiteytyvien ja
kiteisten lasien erityistarpeita puhalluksen aikana.
Työ on kirjoitettu ensisijaisesti lukijalle, jolla on perustiedot ja -taidot lasin
parissa työskentelystä: lasihytin tavallisimmat välineet, menetelmät ja laitteet oletetaan
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lukijalle tunnetuiksi. Tämän lisäksi jo peruskoulussa opetetut luonnontieteelliset
käsitteet kuten magnetismi, atomi ja oksidi oletetaan ennalta tutuiksi. Termit ovat myös
tuttuja Aalto ARTSin omilta lasinmateriaalikursseilta. Perustiedot ylittävät käsitteet on
pyritty selittämään ymmärrettävästi; esimerkiksi lasin kiteytyminen ilmiönä on käyty
läpi perusteista lähtien. Haastavampien käsitteiden, joiden ymmärtäminen ei ole työn
lukemisen kannalta keskeistä, kohdalla on annettu sopivaa lisälukemistoa.

OMA NÄKÖKANTA
Lasinpuhallukseen olen tutustunut Aallossa ensimmäisenä opiskeluvuotena, vuonna
2009. Tämän jälkeen olen Aallon muotoilun opintojen ohella suorittanut Helsingin
yliopistossa FM-tutkinnon pääaineenani teoreettinen fysiikka, vuonna 2014. Vuonna
2015 olen aloittanut väitöskirjatutkimuksen bioaktiivisiin laseihin erikoistuvassa
Åbo Akademin lasintutkimuslaboratoriossa, minkä vuoksi minulla on paitsi paljon
pohjatietoa lasien ominaisuuksista ja rakenteesta, myös pääsy erikoislaitteisiin, joita
Aalto-yliopistolla ei ole. Vaikka opinnäytteeni sivuaa samoja aiheita kuin työni Turussa,
ei töillä ole teeman lisäksi yhtymäkohtia.
Opiskeluaikanani Aalto-yliopiston ARTSin lasin materiaaliosaamisesta on
vähennetty studion juoksevista asioista huolehtivaa pajamestaria vaille jokainen
vakituinen työntekijä. Viimeisimpänä tietona on tullut, että lasistudiosta luovutaan
koulun muuttaessa parin vuoden päästä uusiin tiloihin. Tämä on mielestäni valitettavaa,
eikä minusta ole lainkaan Aalto-yliopiston poikkitieteellisen vision mukaista ajaa alas
sellaisia koulutusaloja, joilla synergiahyöty taiteellisen toiminnan ja muotoilun sekä
teknologisen ja materiaalitieteellisen osaamisen kanssa on niin ilmeinen.
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2 TOIMINNALLISET LASIT
Tässä luvussa käydään läpi, mitä toiminnalliset lasit ovat, miten ne eroavat tavallisesta
lasinpuhalluslasista, ja miten ne ovat historiallisesti kehittyneet. Huomiota annetaan
myös lasikulttuuriselle kontekstille: miksi toiminnalliset lasit on kehitetty niin
myöhään suhteessa moneen muuhun teknologiseen oivallukseen. Toiminnallisten lasien
puhaltamiseen liittyvien erityispiirteiden ymmärtämiseksi on välttämätöntä käydä läpi
lasin kiteytymisen teoriaa. Lopuksi esitellään, miten toiminnallisten lasien teemat ovat
olleet tähän mennessä käytössä lasitaiteessa.

MITÄ LASI ON
Yleiskielessä lasilla tarkoitetaan yleensä käyttötavaraksi puhaltamalla tai muilla
tekniikoilla valmistettua soodalasia, joka sisältää pii-, natrium- ja kalsiumoksideja,
sekä pieniä määriä muita ominaisuuksien hienosäätöön käytettäviä oksideja1. Soodalasi
kuuluu silikaattilaseihin, joksi kutsutaan laseja, joissa lasinmuodostaja-aine on pii.

Kuva 1. Kaksiulotteinen projektio kvartsin kide- ja lasiverkosta.

1
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Liitteessä 2 on esitetty erilaisia lasikoostumuksia.

Yleisesti aineilla on useita olomuotoja: ne voivat olla kaasuna, nesteenä, tai kiinteänä
aineena2. Kiinteät aineet jaetaan kahteen pääluokkaan: kiteisiin kiinteisiin aineisiin
ja laseihin3. Lasia muodostuu, kun sula materiaali jäähdytetään niin nopeasti, etteivät
sen atomit ehdi järjestyä kiteisen kiinteän aineen hilarakenteeseen. Sula aine voi siis
jäähtyessään muodostaa joko kiteistä tai lasista ainetta, riippuen jäähdytysnopeudesta.
Kuvassa 1 on esitetty kiteisen ja lasisen kvartsin (SiO2) rakennetta. Jos kvartsin
jäähdyttää hitaasti, se saavuttaa kiteisen rakenteen.
Kuvassa 2 on esitetty, miten lasinen ja kiteinen aine eroavat jäähdytyksen ja
kuumennuksen aikana: kiteinen aine laajenee lämmitettäessä, kunnes sulamispisteen
kohdalla aine yhtäkkiä sulaa; vastaava hyppäys tapahtuu myös jäähdytettäessä. Laseilla
sen sijaan ei ole vastaavaa hyppäystä: laseilla tärkeä lämpötila on lasitransitio, joka
on ennemminkin lämpötila-alue kuin tarkka lämpötila. Jäähdytettäessä sulaa ainetta
lasitransitio on lämpötila, jossa aineen ominaisuudet, kuten esimerkiksi tilavuus,
lakkaavat käyttäytymästä kuten nesteellä, ja lasi muuttuu hauraaksi. Lasitransition
yläpuolella lasi on muokattavissa, mutta lasitransition alapuolella muutoksia ei enää
tapahdu4.

Kuva 2. Hahmokuva, jossa näkyy, että lämpötilan muuttuessa kiteinen ja lasinen aine
käyttäytyvät hyvin eri tavoin.

2
Lisäksi toki plasmana, mutta tämä olomuoto ei ole lasien kannalta kiinnostava.
3
Laseja voidaan kutsua myös amorfisiksi aineiksi tai ei-kiteisiksi kiinteiksi aineksi.
4
Usein kuultu tarina siitä, kuinka keskiaikaisten kirkkojen ikkunalasit ovat vuosisatojen aikana
valuneet niin, että ikkunat ovat alhaalta paksumpia, on täysin väärä: huoneenlämpöinen lasi ei valu, vaan
syynä on se, että tuolloin ikkunalasit puhallettiin suurina lautasina, joiden ulkoreuna on yleensä sisäosia
paksumpi.
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Vastoin vanhanaikaista käsitystä laseja ei ainoastaan tehdä piidioksidista: esimerkiksi
sulan metallin voi jäähdyttää amorfiseksi, kunhan jäähdytys on niin nopea, etteivät
atomit ehdi järjestäytyä [3]. Se, voidaanko aineesta muodostaa lasia, ei nykykäsityksen
mukaan johdu pelkästään aineen koostumuksesta, vaan erityisesti jäähdytysnopeudesta
[4].
Historiallisesti laseja on käsitelty inerttinä5 materiaalina, joka
reagoimattomuutensa vuoksi soveltuu hyvin erilaisten asioiden säilyttämiseen.
Vaikkakin monet lasit ovat inerttejä, tämä ei koske kaikkia laseja, vaan käsitys laseista
ikuisesti samana pysyvinä on vanhentunut.
Lasinpuhallus tekniikkana on mahdollinen siksi, että toisin kuin useimmilla
kiinteillä aineilla, laseilla ei ole yhtä selvää sulamispistettä, kuten kuvasta 2 näkee6.
Sen sijaan kuumennettaessa lasin viskositeetti pienenee jatkuvasti. Aineen pysyminen
lasifaasissa onkin lasinpuhalluksen tärkein ehto. Tämä ehto on tärkeässä roolissa tässä
työssä, sillä kaikki työssä käsiteltävät lasit joko kiteytyvät herkästi tai sisältävät kiteistä
faasia.

MITÄ TOIMINNALLISET LASIT OVAT
Työssä olen määritellyt toiminnallisiksi laseiksi materiaaleiksi, jotka sisältävät amorfista
faasia, ja joilla on ominaisuuksia, joita perinteisillä laseilla ei ole. Nämä ominaisuudet
voivat olla esimerkiksi sähköisiä ja magneettisia, erityisiä optisia tai biologisia. Laseista
voidaan kiteyttää läpinäkyviä materiaaleja, jotka ovat lähes täysin kiteisiä.
Toiminnallisia laseja käytetään esimerkiksi lääketieteessä, tiedonsiirrossa,
tennismailoissa, rakennusmassoissa, teollisissa suodattimissa ja ydinjätteen
säilytyksessä [5]. Lasikeraamit ovat nykyään keittiössä keraamisina liesinä;
älypuhelimien lasisten näyttöjen iskunkestävyys perustuu suolakylvyllä

		Laseilla
todellisuudessa on sulamispiste, joka määritellään lämpötilaksi, jossa kaikki
5
kiteet ovat sulaneet. Erona kiteisiin aineisiin on, että lähestyttäessä sulamispistettä (=kuumennus) lasin viskositeetti pienenee lähes jatkuvasti, kun taas kiteisillä aineilla aineen viskositeetti on todella korkea, kunnes
yhtäkkiä sulamispisteessä se romahtaa [3].
		
Inertti = aine tai yhdiste, joka ei reagoi ympäristönsä kanssa

6
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aikaansaatavaan ionivaihtoon; silmälaseihin on kehitetty laseja jotka vaihtavat väriään
niihin osuvan valomäärän mukaan. Uudet käyttökohteet ovat laajentaneet käsitystä
laseista materiaaliluokkana, ja samalla tuoneet markkinoille uudenlaisia toiminnallisia
laseja.
Toiminnallisten lasien erityiset ominaisuudet kumpuavat lähes aina lasin
koostumuksesta. Toiminnallisuuksilla on kaksi lähdettä. Ensinnäkin, lasiverkon
vahvuutta voi säädellä koostumuksen muokkauksilla, joiden avulla lasin voi
saada liukenemaan hallitusti, tai absorboimaan haluttuja asioita [6]. Toisaalta
toiminnallisuuksia voi saada aikaan kiteytymisen tai lasin sisältämän kidefaasin takia.
Lasilla, joka on täysin amorfisessa tilassa, eli lasifaasissa, ei voi olla magneettisia,
sähköisiä tai muita atomien säännöllistä hilarakennetta vaativia ominaisuuksia.
Toiminnallisilla laseilla tämä kierretään sillä, että vain osa materiaalista on lasifaasissa,
kun taas loppuosa aineesta on kidefaasissa. Ominaisuuksia voi säädellä muuttamalla
faasien keskinäisiä suhteita.
Yhdistämällä kuumuudessa lämpölaajenevaa lasifaasia kidefaasiin, joka
kutistuu lämpötilan noustessa, on tehty lasikeraameja, jotka eivät lainkaan laajene tai
kutistu lämpötilan muuttuessa. Tällaisia materiaaleja käytetään avaruussovelluksissa
peileissä, jotka eivät saa hajota suurten lämpötilamuutosten johdosta [7]. Jos lasissa
sekaisin olevan kidefaasin kidekoko on pienempi kuin näkyvän valon aallonpituus, on
mahdollista valmistaa lasista kiteistä ainetta, joka on täysin läpinäkyvää [8].
Se, että toiminnalliset lasit sisältävät kiteitä, muuttaa niiden monia
ominaisuuksia. Läpi lasinpuhalluksen historian puhallettavaa lasia on kehitetty
niin, ettei lasi kiteytyisi. Historiallisesti kiteet on nähty epäpuhtauksina ja merkkinä
huonolaatuisesta lasista [9, 10, 1]. On mahdollista, että tällaisia kiteisten tai kiteytyviä
laseja on puhallettu paljonkin, mutta tästä ei löydy tietoa alan kirjallisuudesta.
Mielestäni tämä on kummallista ottaen huomioon, kuinka suuri tutkimuksen ala tällaiset
lasit nykyään ovat (satoja tieteellisiä artikkeleita vuodessa), ja kuinka monipuolinen
muokkaustekniikka lasinpuhallus on.
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MIKSI TOISET LASIT KITEYTYVÄT JA TOISET EIVÄT
Jotta voisi ymmärtää, miksi kiteytymisellä on niin suuri merkitys lasin puhaltamisessa,
täytyy ymmärtää, mitä kiteytyminen tarkoittaa ja mikä sen aiheuttaa.

LASIN KOOSTUMUKSEN ROOLI KITEYTYMISESSÄ
Lasin puhaltaminen vaatii materiaalilta useita ominaisuuksia, joista tärkeimpänä se, että
aineen täytyy pysyä lasifaasissa puhalluksen aikana: aine ei saa olla kiteistä tai kiteytyä.
Jos on tottunut käsittelemään pelkästään tavallista puhallettavaa lasia, eli soodalasia,
tämä ehto saattaa olla täysin näkymätön, sillä soodalasi ei kiteydy puhallettaessa.
Kiteiden välttely voi olla haastavaa, sillä yleisesti maailmankaikkeuden kaikki
rakennelmat atomitasolta galakseihin pyrkivät aina minimoimaan energiatilansa. Saman
koostumuksen kiteinen rakenne vie vähemmän energiaa kuin lasifaasi, sillä se on
energeettisesti edullisempi7 tila kuin lasifaasi: kiteinen rakenne vie vähemmän energiaa
kuin lasin epäjärjestäytynyt rakenne. Tämän vuoksi lasit aina pyrkivät kiteytymään.
Jos lasifaasissa olevaa ainetta lämmitetään lasitransitiolämpötilan yläpuolelle,
sen atomit pääsevät liikkumaan. Atomit saavat enemmän liike-energiaa, mitä
korkeampaan lämpötilaan lasia lämmitetään. Mitä enemmän atomit saavat lisää
liikkumatilaa, ja mitä lähempänä lasin koostumus on lähellä jonkin kiteisen mineraalin
koostumusta, sitä herkemmin aine muuntuu kiinteään olomuotoon. Tätä muutosta
kutsutaan kiteytymiseksi. Tavallista soodalasia puhaltaessa tätä ei huomaa, sillä vaikka
soodalasiakin on onnistuttu kiteyttämään, prosessi vaatii päivien, jopa viikon kestoisia
kuumennuksia [11]. Ei siis ihme, että minuuteissa mitattavan lasinpuhalluksen aikana
soodalasin kiteytymistä ei havaitse.
Lasin kiteytymisherkkyyden kannalta keskeistä on, kuinka paljon lasiverkon
atomit pääsevät liikkumaan. Mitä tiukemmin ne ovat kiinni toisissaan, sitä vaikeampaa
niiden on päästä riittävästi uuteen järjestykseen, jotta ne voisivat muodostaa kiteitä.
		
Energeettisesti edullisempi = vähemmän energiaa vaativa. Amorfisessa olomuodossa
7

(tilassa) aine ei ole yhtä tiukkaan pakattu kuin kidemäisen tilan säännöllisessä hilamuodossa. Nyrkkisääntönä on, että mitä pienempään tilavuuteen jokin aine menee, sitä vähemmän energiaa kyseinen tila vaatii.
Yksi perinteinen tapa mitata lasisen aineen epäjärjestystä onkin ollut mitata sen tilavuutta: mitä nopeampi
jäähdytys, sitä suurempi epäjärjestys ja sitä suurempi tilavuus.
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Kaikki tässä työssä käsiteltävät lasit ovat silikaatteja, joten kiteytyminen on hyvä
tarkastella piidioksidin muotostaman lasiverkon kautta. Kuvassa 3 on esitetty kolme
erilaista lasiverkkoa, jotka ovat eri vahvuisia.
Tiukin kuvan lasiverkoista on kvartsi, jossa ei ole mitään muuta kuin
piidioksidia: jokainen pii-atomi on kytkeytynyt neljään happeen, joista jokainen on
kytkeytynyt kahteen piihin. Tällainen lasiverkko on erittäin tiukka, ja siksi kvartsin
sulamispiste on korkea (n. 1700°C, riippuu kvartsin tyypistä). Tällaisesta materiaalista
tehty lasi ei sovellu lasinpuhallukseen, koska se on liian lyhyttä8: se jäähtyessään
jähmettyy niin nopeasti, ettei upokaspuhalluksen työvaiheita mitenkään ehtisi tehdä.
Kaikki kvartsista puhalletut kappaleet on tehty jatkuvan kuumennusliekin alla
laboratoriotekniikoilla, jottei lasi jäähtyisi ja jähmettyisi työstön aikana.

Kuva 3. Kaksiulotteinen projektio silikaattilasin rakenteesta, kun lasimassaan lisätään
natriumia ja kalsiumia, jotka heikentävät piidioksidin rakentamaa lasiverkkoa. Kaksiulotteisessa
projektiossa jokainen piiatomi on sitoutunut kolmeen happeen; todellisuudessa rakenne on
kolmiulotteinen, ja neljäs happikytkentä tulisi paperin läpi. Tämän vuoksi kolmannessa kuvassa,
jossa on 50% SiO2:sta, osa piiatomeista on kytkeytynyt yhteen, osa kahteen ”happisiltaan”, eli
happeen, joka on kytkeytynyt kahteen piihin.

Soodalasissa piidioksidin lisäksi lasimassaan on lisätty natrium- ja kalsiumoksideja
niin, että lasissa on n. 75% piidioksidia, loput natriumia ja kalsiumia. Nämä lisäykset
madaltavat lasimassan sulatuslämpötilaa, sillä ne rikkovat pii-happi-pii -ketjuja.
Tilanne, jossa neljäsosa lasista on muuta kuin SiO2:sta, tarkoittaa, että jokainen piiatomi on happisillan kautta kytketty keskimäärin kolmeen muuhun piihin. Kvartsin

Lyhyt/pitkä lasi = lyhyellä lasilla tarkoitetaan lasinpuhalluksessa lasia, jonka työstöaika
8
on lyhyt. Tieteessä puhutaan samasta asiasta nimellä työstöväli (engl. ’working range’), joka määritellään
viskositeetilla: se on pehmenemispisteen (engl. ’softening point’) 106,65 Pa*s, ja työstöpisteen (engl. ’working point’) = 103 Pa*s väliin jäävä alue. Joillekin laseille työstöalue on monia satoja, joillekin vain joitakin
kymmeniä asteita.
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kohdalla jokainen pii on kytkeytynyt neljään muuhun piihin hapen kautta. Tämä muutos
tekee soodalasin lasiverkosta löyhemmin, ja helpommin sulavan.
Mitä enemmän lasinmuodostaja-aineiden määrää vähentää, sitä löyhemmäksi
lasiverkon rakenne muodostuu. Kuvan 3 kolmannessa lasiverkossa on enää 50%
SiO2:sta: nyt jokainen piiatomi on kytkeytynyt enää kahteen happisiltaan, eli happeen,
joka on kytkeytynyt kahteen piihin. Herkästi kiteytyvät lasit, kuten työssä puhallettavat
bioaktiiviset lasit, ovat rakenteeltaan tällaisia. Väljä lasiverkko mahdollistaa
bioaktiivisille laseille sen, että ne liukenevat kudosnesteessä.
Väljän lasiverkon kääntöpuoli on se, että tällaiset lasit kiteytyvät kuumentaessa.
Tämä tapahtuu siksi, että löyhässä verkossa atomeilla on enemmän liikkumavaraa kuin
tiukassa, ja ne pystyvät paremmin hakeutumaan kiteisen faasin vaatimiin rakenteisiin.
Jos lasin rakenne on riittävän tiukka, kuten puhallettavalla soodalaseilla, lasin osaset
eivät pääse liikkumaan helposti muodostamaan kiteitä. Tämän vuoksi soodalasi ei
kiteydy helposti, mutta bioaktiiviset lasit kiteytyvät.
Lasiverkon lujuus ei ole ainoa kiteytymisherkkyyteen vaikuttava
tekijä. Kaksi saman verran lasinmuodostaja-aineita sisältävää lasia voivat erota
kiteytymisherkkyydeltään paljonkin. Tällöin syynä on se, että toisen lasin koostumus
on hyvin lähellä jotakin kidettä. Esimerkiksi mineraali Na2O-2CaO-3SiO2 on hyvin
tyypillinen kide bioaktiivisille laseille, sillä sen koostumus (SiO2 50,9 paino-%, CaO
31,6%, Na2O 17,5%) on erittäin lähellä monen bioaktiivisten lasien koostumusta9 [6,
12].
Lasin koostumus määrää, mitä kidettä voi muodostua: jos koostumus on
lähellä jotakin kidettä, lasia ei voi kiteyttää kyseisen koostumuksen ”ohi” joksikin
toiseksi kiteeksi. Eri kiteillä on erilaisia ominaisuuksia, ja tarkemmin siitä, mitä
kiteitä milläkin koostumuksella aikaansaadaan lasiin, voi selvittää tarkastelemalla eri
oksidiyhdistelmien faasidiagrammeja, esimerkiksi lähteestä [12].

KITEYTYMISEN VAIHEET
Lasin koostumus määrää siis sen, kuinka helposti lasia voidaan kiteyttää ja mitkä
kiteet ovat kyseiselle lasille mahdollisia. Lasin kiteytyminen on erittäin haastava ilmiö:
alalla ei ole vakiintunutta käsitystä siitä, minkälainen teoria parhaiten kuvaisi lasin
kiteytymistä, sillä mikään tunnettu malli ei vastaa havaintoja täysin [13].
9
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Lasien koostumuksia on liitteessä 1.

Yleisesti hyväksyttyä on silti käsitellä lasin kiteytymistä klassisen nukleaatioteorian
kautta10 [4].

Kuva 4. Kiteytymisen päävaiheet klassisen nukleaatioteorian mukaan.

Klassisen nukleaatioteorian mukaan kiteytymisessä on kaksi vaihetta. Lasia
lämmitettäessä ensimmäisenä on alkunukleaatiovaihe, joka voi alkaa lasitransition
yläpuolella, ja jonka aikana kiteytymisen alkupisteet muodostuvat. Lämpötilan yhä
noustessa on vuorossa kiteiden kasvun vaihe.

Yleisenä havaintona on, että kiteytyminen lähtee liikkeelle reunoilta ja epäpuhtauksista.
Rajapinnoista liikkeelle lähtevä kiteytyminen on tuttua veden yhteydestä: vesialueet
jäätyvät ja ikkunat huurtuvat rannoilta ja reunoilta lähtien. Esimerkiksi lasikeraamien
teossa käytetään hyödyksi tietoa siitä, että kiteytyminen on tehokkaampaa mikäli
lasimassassa on epäpuhtauksia, joista kiteytyminen helpommin käynnistyy. On
10
Klassisesta nukleaatioteoriasta voi lukea mistä tahansa termofysiikan oppikirjasta. Se vaatii
lukijalta pohjatiedoiksi perusymmärrystä termodynaamisista potentiaaleista, mutta ei muusta lukion tiedot
ylittävästä fysiikasta, eikä sen matemaattinen puoli ylitä lukion matematiikan taitotasoa. Klassisen nukleaatioteorian sopivuus lasien käsittelyyn on kiistanalainen ajankohtainen kysymys.
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tavallista, että lasimassaan lisätään tarkoituksella raaka-aineita, joiden tiedetään
toimivan hyvinä kiteytymisaihioina [13].
Klassisen nukleaatioteorian mukaan alkunukleaatio ja kiteiden kasvu voivat
olla laseille osittain limittäiset, kuten kuvassa 4 on esitetty. Ne voivat myös olla erilliset,
jolloin lasille ei ole olemassa lämpötilaa, jossa lasiin voi samaan aikaan sekä tuottaa
alkukiteitä että kasvattaa niitä.
Puhaltamisen kannalta kaksivaiheinen kiteytymisprosessi on kiinnostava siksi,
että se kertoo, että aine ei voi kiteytyä, ellei siinä ole kiteytymisen alkuaihioita, eivätkä
kiteet voi kasvaa silmällä nähtäviksi, jos lasia ei kuumenna niin korkealle, että oltaisiin
kiteiden kasvun alueella. Jos siis puhaltaa herkästi kiteytyviä laseja sulasta lähtien, tulisi
lasi pitää koko ajan niin kuumana, että lasi ei jäähdy alkunukleaatiovaiheen lämpötilaalueelle. Toisaalta jos jo valmista lasia puhalletaan lähtien liikkeelle nappivärimäisestä
palasta, pitää varoa, ettei lämpötila nouse niin korkeaksi, että työstön aikana syntyvät
alkukiteet pystyisivät kasvamaan.
Siinä missä soodalasia voi puhalluksen aikana kuumentaa ja jäähdyttää niin
monta kertaa kuin on tarpeen, herkästi kiteytyvillä laseilla tällaisia syklejä ei voi tehdä
aiheuttamatta uusien kiteiden syntyä ja kasvua.
Jos tiedetään, missä lämpötiloissa tutkittavaan lasiin syntyy helpoiten
alkukiteitä, ja missä lämpötilassa kiteet kasvavat eniten, voidaan lasia hallitusti
kiteyttää pitämällä lasia näissä lämpötiloissa. Lasia, joka kiteytetään tällaisen
käsittelyn seurauksena, kutsutaan lasikeraamiksi. Usein lasikeraamien
valmistuksessa kiteyttäminen onkin kaksivaiheinen: alkuun lasimassaa pidetään
alkunukleaatiolämpötilassa, minkä jälkeen se nostetaan lämpötilaan, jossa kiteet
kasvavat nopeiten [13].
Lasikeraamit voivat näyttää lasilta, mutta kiteytyessä lasin ulkomuoto saattaa
myös muuttua jopa niin, että materiaalista on vaikea uskoa, että se on joskus ollut
lasia. Kuvassa 5 on paljon rautaa sisältävä musta lasi, jonka pinta on metalloitunut
kuumakäsittelyn seurauksena. Kuvassa 6 on herkästi kiteytyvää lasia 45S5, joka
on trummelissa kuumennuksen aikana täysin kiteytynyt natrium-kalsium-silikaattimineraaliksi. Kuvassa 7 on työvaihekuva lasin 45S5 samaisesta kuumennuksesta:
kuvassa näkyy, kuinka lasi 45S5 ei kuumennettuna pehmene vaikka puhallusrauta on jo
oranssihehkuinen. Pehmenemisen sijaan kulmikkaan kappaleet nurkat alkavat kiteytyä
valkoiseksi. Lasikappaleen keskiosa on vielä läpikuultava.
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Kuva 5. Kuvassa
paljon rautaa
sisältävä lasi
(vas.), jonka
pinta metalloituu
kuumakäsittelyn
seurauksena (oik).

Kuva 6. Bioaktiivinen lasi
45S5 ennen (vas.) ja jälkeen
(oik.) kuumakäsittelyn.

Kuva 7 (alla). Työvaihekuva
lasin 45S5 kuumentamisesta:
kuvasta näkee, että
lasikappaleen kulmat ovat
alkaneet kiteytyä valkoiseksi,
mutta keskiosa on vielä
hieman läpikuultava.
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TOIMINNALLISUUTTA PINTAKÄSITTELYILLÄ
Lasin pintaa on käsitelty läpi lasin historian. Nykyään on olemassa paljon erilaisia
toiminnallisia pinnoitteita, jotka tuovat lasille uusia ominaisuuksia: lasista voidaan
saada likaa hylkivä nanopinnoitteilla, joiden ominaisuuksia on koottu lähteessä [14].
Tällaisissa pinnoitteissa ei kuitenkaan ole kysymys itse lasimassan, vaan pinnoitteen
ominaisuuksista. Tällaiset pintatekniikat ovat kiinnostavia, mutta tästä työstä ne on
rajattu pois. Itse lasiin voi kuitenkin tuoda toiminnallisia ominaisuuksia käsittelemällä
lasin pintaa. Esimerkkeinä näistä esitellään irisoivat lasit, jotka olivat lasitaiteessa
yleisiä 1800-luvun loppupuolelta lähtien (ne ovat Art Nouveaun tunnetuimpia lasitöitä),
sekä lasin kemiallinen käsittely, joka on yksinkertainen lasia vahvistava tekniikka, joka
ei kuitenkaan ole lasitaiteen käytössä.

IRISOIVAT LASIT

Irisoivissa laseissa lasin pinta on käsitelty metallioksideilla, joiden avulla lasin pintaan
on luotu metallimainen kiilto. Esimerkkejä näistä on kuvissa 9. Ilmiö on sama kuin
riikinkukon pyrstössä tai ohuessa kerroksessa öljyä, ja se johtuu valon käyttäytymisestä
ohuessa kerroksessa. Keskeistä on, että kerroksen paksuus on lähellä valon
aallonpituutta (alle 1um), jolloin eri aallonpituudet (=eri värit) heijastuvat ja taittuvat eri
tavoin, saaden aikaan efektin, jossa kappale muuttaa väriä tarkastelukulmasta riippuen.

Kuva 8.
Valmiiksi
puhalletun
lasiesineen
päälle
suihkutetaan
metallisuolaa.
Kuvakaappaus
videosta [16].

20

Lasiin ilmiö saadaan aikaan tinakloridilla tai muilla metallisuoloilla, kuten bariumtai strontiumkarbonaatilla tai kuparinitraatilla [15]. Tekniikoita voi olla useita, mutta
puhalluksessa perustekniikka on puhaltaa esine valmiiksi, minkä jälkeen esineen yhä
ollessa kuuma, se altistetaan edellä mainittujen suolojen höyryille, kuten kuvassa 8.
Irisoivat lasit eivät enää nykyään ole yleisessä käytössä, mikä johtuu
varmaankin siitä, että ne yhdistyvät niin vahvasti Art Nouveau -aikaan, ja niillä
näin ollen on vanhentuneen trendin stigma. Tekniikkana pintakäsittely on kuitenkin
kiinnostava, ja se on ollut lasintekijöiden keksintö, jonka yhteydessä yhä kiistellään
siitä, kuka sen on ensimmäisenä kehittänyt 11. Irisoivat lasit eivät ole toiminnallisia
millään tavalla, mutta on kiinnostavaa, että jo 1800-luvun lopulla on havaittu, että
metallisuoloilla voidaan muuttaa lasin ominaisuuksia. Samalla tekniikalla voi myös
saada lasin pintaan peilipintaa [17].

Kuvat 9. Oikealla: Steubenin
valmistama irisoiva puhallettu
vaasi, vuosi tuntematon. Alla:
irisoivia lasimosaiikkipaloja.
Kuva: Mosaic Tile Supplies.

11
Lähteestä riippuen sen on kehittänyt amerikkalainen Louis Comfort Tiffany, unkarilainen Leo
Valentin Pantocsek, tai itävaltalainen valmistaja Loetz [36].
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SCAVO-LASI
Scavo-lasiksi kutsutaan nykyaikaisin välinein tehtyjä lasiesineitä, joiden pinta on
käsitelty niin, että esineet näyttävät antiikkisilta: tarkoitus on luoda tuntua vanhasta
lasiesineestä, joka olisi virunut vuosisatoja maan alla. Italiankielinen sana ’scavo’
tarkoittaakin kaivantoa. Scavo on lasinpuhaltajien kehittämä tekniikka, joka on
peräisin Italiasta 1950-luvulla [17]. Tällainen koristelu jakaa mielipiteitä, mutta se on
pintareaktiona erittäin kiinnostava.
Kuten irisoiva efekti, scavo lisätään jauheena jo valmiiksi puhalletun esineen
pinnalle viimeisenä vaiheena ennen jäähdytysuuniin laittamista. Yleisesti scavon
reseptit ovat salaisia, mutta Edward Schmidin lasinpuhalluksen erikoistekniikkakirjassa
on käsinkirjoitettu ohje scavo-jauheeseen [17]: kaliumnitraattiin12 yhdistetään
kalsiumkarbonaattia23 ja puutuhkaa, joiden lisäksi seokseen voi lisätä sulatteita tai
värinlähteitä. Aineet sekoitetaan yhteen, jauhetta lisätään lasin päälle, ja esine laitetaan
trummeliin, jossa scavo kiinnittyy lasin pintaan kunnolla. Lopputulos on pinta, joka
näyttää syöpyneeltä, kuten kuvassa 10.

Kuva 10. Scavo-tekniikalla
päällystettyä oranssia lasia
1970-luvulta.
Kuva: Ripley Auctions.

12
13
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Kaliumnitraatti tunnetaan paremmin kauppanimellä salpietari.
Kalsiumkarbonaatilla on monta nimeä: aine tunnetaan liituna ja kalkkikivenä.

SÄRÖLASI

Lasin pinnan säröily on vanha ja yksinkertainen pintakoristelutekniikka. Siinä
puhalluskupla kuumennetaan kuumaksi, minkä jälkeen kupla upotetaan muutamaksi
sekunniksi kylmään veteen. Lämpöshokki aiheuttaa lasin pinnan äkillisen kutistumisen,
joka johtaa pinnan säröilyyn. Tarkoitus on, että lasikuplan sisäosa ei ehdi kylmentyä
yhtä paljon, vaan että säröily, tai krakleeraus, tapahtuu pelkästään lasin pinnassa.
Vesikäsittelyn jälkeen lasi viedään takaisin trummeliin kuumennettavaksi, jolloin
säröilleet alueet kuumenevat uudestaan.
Vaikka lasin pintaan jää säröilevä kuvio, lasi ei siis tekniikan jäljiltä
ole mitenkään rikki, vaan on esimerkiksi täysin vedenpitävä. Kuvassa 11 on
särölasitekniikalla käsiteltyä lasin pintaa.
Kuva 11. Särölasin pintaa. Kylmäkäsittelyn johdosta halkeillut lasinpinta on
kuumennuksen aikana sulanut taas yhtenäiseksi.Kuvalähde: Astiataivas.
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ISKUN KESTÄVÄ LASI KEMIALLISEN KÄSITTELYN KAUTTA

Lämpökäsitelty lasi on osa arkimaailmaa: arkkitehtuurin osana tai autoissa kiinni
olevat lasitasot ovat aina lämpökäsiteltyjä siten, että ne ovat tavallista kestävämpiä ja
jos ne hajoavat, ne menevät pieniksi säpäleiksi. Käsittelemätön lasi hajoaa teräviksi
sirpaleiksi. Lämpökäsittelyssä lasi lämmitetään lasitransitiolämpötilan yläpuolelle,
minkä jälkeen se jäähdytetään nopeasti. Tälla tavoin lasin pinnalle syntyy kova
kompressiojännitys, mikä tekee pinnasta iskunkestävämmän. Tämä aiheuttaa myös juuri
sen, että lasi särkyessään menee pieniksi säpäleiksi.
Tällaista käsittelyä ei kuitenkaan voi ajatella paksuille ja vaihtelevan
muotoisille taidelasiesineille. Sen sijaan kemiallinen käsittely sopii erittäin hyvin
(Kuva 12). Siinä lasi upotetaan 300-asteiseen suolaliuokseen (liuoksessa vettä ja
kaliumnitraattia KNO3) ja sen annetaan olla liuoksessa joitakin tunteja. Idea on, että
lasin pinnan lähellä oleva natrium ionivaihtuu suolaliuoksen kaliumin kanssa. Koska
kalium-ionit ovat fysikaalisesti suurempia kuin natrium-ionit, tällainen vaihto tekee
lasin pinnasta atomisesti ahtaamman, minkä käyttäjä havaitsee paremmin iskuja
kestävänä.

Kuva 12. Lasin kemiallisen käsittelyn periaate: Ympäröivän liuoksen kalium-ionit
vaihtuvat lasin natrium-ionien kanssa.
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TOIMINNALLISUUTTA LASIMASSAN OMINAISUUKSISTA
Vaikka pintakäsittelyllä, kuten kemiallisella käsittelyllä, lasinpinnan ominaisuuksia
muokkaamalla vaikutetaan koko lasin kestävyyteen, tarkoitetaan toiminnallisilla
laseilla kuitenkin yleisesti enemminkin ominaisuuksia, jotka kumpuavat lasimassan
koostumuksesta.
Tässä kappaleessa esiteltävien erilaisten toiminnallisten lasien
valmistustekniikoiden historiallinen kehitys on kiinnostava. Mukana esitellään
joitakin lasin valmistustapoja, jotka eivät suoraan ole toiminnallisia, mutta jotka
ovat historiallisesti edeltäneet joitakin toiminnallisia laseja, joten niiden tekotapojen
ymmärrys on vaikuttanut toiminnallisten lasien kehitykseen. Joskus tekotavat
toiminnallisten ja ei-toiminnallisten lasien väleillä ovat saattaneet olla lähes identtiset.

TUHANSIA VUOSIA VANHA KOLLOIDIVÄRJÄYS

Kolloidivärjäys on hyvin tunnettu lasin värjäysmenetelmä, jota käytetään
esimerkiksi kirkkaan punaisten lasien valmistamiseen. Tekniikka on tunnettu jo
yli kaksi tuhatta vuotta, mutta värintuottomekanismi on ymmärretty vasta viime
vuosisadalla [1]. Kolloidivärjäyksessä tarvittava ”väriaineen” määrä on hyvin pieni,
sillä värinmuodostusmekanismi ei ole ionisidoksissa, kuten esimerkiksi raudalla tai
koboltilla värjättäessä, vaan ilmiössä nimeltä pintaplasmoniresonanssi14. Vahvistus
kultarubiiniksi kutsutun, kullalla punaiseksi värjätyn lasin värintuottomekanismista on
saatu vasta 2000-luvulla [18].
Kolloideina voidaan käyttää valikoitua joukkoa metalleja, kuten kultaa.
Ne tuottavat värin lasiin atomiryppäinä, joita kutsutaan kolloideiksi. Ryppäiden
tuottamista varten kolloidivärjäyksessä käytetään kullan lisäksi tinaa tai muuta
helposti oksidoituvaa ainetta. Prosessin aluksi lasin raaka-aineet, mukana kulta, tina ja
muut oksidit, sulatetaan normaalin lasin tapaan.
14
Pintaplasmoniresonanssista (engl. surface plasmon resonance) löytyy lisätietoa optiikan
oppikirjoista, mutta sen ymmärtäminen vaatii esitietoa kvasihiukkasista, valon polarisoitumisesta ja sen
käyttäytymisestä aineiden rajapinnoissa.
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Sulatuksen jäljiltä lasi on väritöntä, sillä kulta on sulatuksessa oksidoitunut osaksi
lasifaasia.
Tämän jälkeen lasi kuumennetaan uudelleen lasitransitiolämpötilan yläpuolelle,
jolloin ionimuotoinen kulta (varaus +1) varastaa tinalta elektronin muuttuen näin
atomiseksi. Atomiset kulta-atomit pääsevät lasitransition yläpuolella diffusoituen
lasin sisällä muodostamaan suurempia atomiryppäitä. Nämä ryppäät sattuvat olemaan
sellaisia, että niihin osuessaan valo synnyttää pintaplasmoneja16, jotka aiheuttavat
havaitun värin. Kullan lisäksi monet muut metallit, kuten hopea, kupari, titaani ja kromi
aiheuttavat samaa ilmiötä. Lasin valmistuksessa hopeaa voidaan käyttää keltaisten
värien, kun taas kolloidista kuparia ja kultaa punaisen tekemiseen [19]. Kuvassa 13 on
kolloidivärjättyjä punaisia laseja.

Kuva 13. Amerikkalaisen lasivalmistaja Bullseyen läpinäkyviä punaisia värilaseja, jotka täytyy
kuumakäsitellä, jotta punainen väri tulee esiin. Kunkin kappaleen vasemmassa reunassa näkyy,
minkä väristä lasi on ennen kuumakäsittelyä. Kuva: Bullseye Glass.

Fotokromisia laseja kolloideilla

Kolloideja voi käyttää muuhunkin kuin lasin värjäämiseen punaiseksi. Fotokromisissa
linsseissä käytetään hopeakolloideja. Lopputuloksena on lasi, joka tummenee
altistuessaan auringonvalon UV-aallonpituuksille, ja muuttuu takaisin läpinäkyväksi,
kun valon määrä vähenee [4, 3]. Tällaisille laseille voisi kuvitella kiinnostusta myös
lasitaiteen, ja laajemminkin kuvataiteen puolella. Fotokromisten lasien valmistuksessa
käytetään usein hopeakloridia efektin tuottamiseksi [4].

16
Valon synnyttämiä kvasihiukkasia, joita ei pysty selittämään ilman edellä mainittuja
käsitteitä.

Valmistusprosessi on perusidealtaan sama kuin kolloidivärjäyksessä: kullan sijaan
lasimassaan lisätään hopea- ja kuparikloridia (AgCl, CuCl) tai mahdollisesti muita
halideja17. Lasi kuumakäsitellään, jonka aikana massaan muodostuu hopeakloridia.
Ionimuotoinen kloori (varaus -1) hapettuu kun valo (fotoni) osuu siihen ja ionisoi
kloorin uloimman elektronin vapaaksi. Tämän prosessin seurauksena vapautunut
elektroni (negatiivinen varaus) puolestaan reagoi positiivisesti varautuneen hopeaionin
kanssa, mikä synnyttää lasiin atomimuotoisia hopeapartikkeleja, jotka kasautuvat
yhteen muodostaen kolloideja. Ne estävät valon kulkua ja saavat aikaan materiaalin
tummenemisen [4].
Kun valonlähde poistuu, lasi palautuu läpinäkyväksi käänteisen ilmiön myötä.
Tämä tarkoittaa sitä, että fotokromisille laseille valolle altistus on palautuva prosessi:
valon mentyä lasi muuttuu taas värittömäksi [4].

Kuva 14. Fotokromisia laseja,
kuvattu eri valonmäärien
mukaan. Pohjalasin
koostumuksesta riippuen
laseja voi olla erisävyisiä.

Lasien reseptit ovat jokseenkin salaisia, mutta patenteista saa käsitystä summittaisista
koostumuksista: esimerkiksi Corningin viimeaikaisen fotokromisia laseja käsittävän
patentin mukaan materiaalin pohjalasina käytetään aluminiiniborosilikaattia (Al-BSi), jossa on lisäksi natriumia, kaliumia ja litiumia alentamassa sulatuslämpötilaa,
ja johon lisätään hopea- ja kuparikloridia tai -bromidia fotokromisena agenttina
[20]. Fotokromisia agentteja lisätään hyvin vähän, vain n. 0,1-0,25 paino-% lasin
kokonaismassasta; fotokrominen efekti saadaan lämpökäsittelemällä lasi, patentin
mukana 640-670C lämpötilassa 30-45 minuutin ajan18 [20].
17
Halidit ovat koulusta tuttu nimitys halogeenien yhdisteille, joista tunnetuin on ruokasuola eli NaCl.
18
Lasialan patenteissa seosten kompositiota ei anneta tarkasti, vaan jokaisen ainesosan
määrälle annetaan niin suuri vaihteluväli, ettei patentin perusteella voisi lasia valmistaa helposti.
Sama pätee kuumakäsittelylämpötiloihin ja -aikoihin.
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Klorideja sisältävien lasien sulattaminen oli tätä työtä varten liian haastava, sillä
tavallisissa olosuhteissa sulatettuna lasista vapautuu erittäin myrkyllistä kloorikaasua,
joka myrkyllisyyden lisäksi korrosoi uunivastuksia. Tämä estämiseksi lasi täytyy
sulattaa kannellisessa upokkaassa ja mahdollisen kloorikaasun syntymisen vuoksi
uunista täytyy olla hyvä poistoilmasysteemi, jollaiseen työn aikana ei ollut pääsyä
niin Aalto-yliopiston kuin Åbo Akademinkaan tiloissa. Klorideja kuitenkin käytetään
lasiteollisuudessa: paitsi että fotokromisia laseja tehdään massatuotantona, myös
edellä kuvattuja kolloidivärjäykseen perustuvia värilaseja tehdään klorideja käyttäen.
Kloridien käyttöön liittyvät haasteet on siis alalla jo ratkaistu. [20]
Fotokromiset lasit voisivat hyvinkin olla käytössä lasitaiteessa. Suoraan sulasta
kerääminen voisi olla vaikeaa kloorikaasun takia, mutta fotokromisia laseja voisi
käyttää nappivärien lailla: esilämmityksen jälkeen ottaa puhalluspillin päähän ja alkaa
työstää. Lasin päälle voisi kerätä tavallista soodalasia. Koska tavallinen soodalasi ei
vaikuta fotokromisen lasin toimintaan, näyttäisi koko esine reagoivan valoon väriä
vaihtaen. On toki epäselvää, kuinka helppoa olisi tehdä lämpölaajenemiseltaan ja muilta
ominaisuuksiltaan yhteensopiva, puhallettava fotokrominen lasi, ja mitä fotokromisille
ominaisuuksille tapahtuisi puhalluksen aikaisten kuumennussyklien myötä. Ei ole
esimerkiksi tietoa siitä, kasvavatko atomiryppäät kuumennuksen aikana niin, että efekti
katoaa ja lasi muuttuu opaakiksi, tai mitä fotokromisen käytöksen palautuvuudelle
tapahtuu kuumennoksen myötä. Kirjallisuuden perusteella ei kuitenkaan ole
kategorisia syitä, miksei fotokromisia laseja voisi käyttää puhalluksessa ja lasitaiteessa
laajemminkin.

LASIKERAAMEILLA VÄREJÄ JA TOIMINNALLISUUTTA

Lasinvalmistuksessa on perinteisesti pyritty välttämään kiteiden muodostusta lasin
sulatuksen ja käsittelyn aikana [1]. Läpi lasin historian on pyritty valmistamaan laseja,
jotka eivät kiteytyisi. Puhaltamisessa kiteiden huono maine on käytännön kannalta
ymmärrettävä, sillä täysin kiteytynyt lasi ei puhallu, vaan on kuin yrittäisi puhaltaa
kiveä. Kiteillä on kuitenkin huono maine myös muissa lasin työstömenetelmissä.
Ehkä osittain tämän vuoksi lasikeraamit on kehitetty vasta 1950-luvulla,
ja silloinkin vahingossa, uuniohjelmointivirheen takia. Tarinan mukana Corningin
lasitutkija Donald Stookey lämmitti kuumakäsittelyuunin 600C:n sijaan 900C:seen,
jolloin sai vahingossa aikaan lasikeraameja. Pahaonninen tutkija huomasi samalla myös
lasikeraamien kestävyyden, sillä hän tarinan mukaan vielä pudotti koepalansa maahan,
eikä niille käynyt kuinkaan. [7]

SINTRAAMINEN

Perinteinen saveen pohjautuva keramiikka toimii sintraamalla: saven raaka-aineet
sekoitetaan yhteen ja kuumennetaan, kunnes osasilla on sen verran enemmän liikeenergiaa, että ne pääsevät järjestäytymään hieman tiiviimmin. Yksinkertaistaen
voi sanoa, että savea poltettaessa on kaksi merkittävää tapahtumaa lämpötilan
noustessa.

Ensimmäisen on saven raaka-aineisiin kemiallisesti sitoutuneen veden poistuminen.
Tämä tapahtuu kaoliinipohjaisilla savilla n. 900C mennessä, jolloin savi muuttuu
huokoiseksi keramiikaksi. Tämän vuoksi raakapolton lämpötila on usein juuri 900C.

Toinen tärkeä vaihe alkaa tapahtua n. 1000C kohdalla, kun savessa mukana olevat
lasinmuodostajat alkavat sulaa, ja savi sintrautuu pienempään tilaan. Kutistuma
vaihtelee saven koostumuksesta riippuen ja polttolämpötilasta, mutta vaihtelee
tyypillisesti n. 10-20% välillä). Tämän vaiheen seurauksena keramiikka ei ole enää
yhtä huokoista, ja sitä voi kilistää kuin lasia.

Myös laseja voi sintrata: esimerkiksi pate de verre -tekniikassa lasimurskaa ei
kokonaan sulateta vaan sintrataan yhteen. Sintratessa seoksen rakenneosasten väliin
jää automaattisesti tyhjää tilaa eli huokoisuutta. Sintraaminen ei siis ota kantaa
sintrattavien partikkelien lasisuuteen tai kiteisyyteen, vaan se on yleiskäsite. [22]

Tämän jälkeen kiteiden huono konnotaatio on alkanut muuttua. Lasien kiteytymistä on
alettu katsoa uudesta näkökulmasta: parempi ymmärrys lasin kiteytymisestä on tehnyt
mahdolliseksi hallitun kiteyttämisen, joka mahdollistaa uusia toiminnallisuuksia. Jopa
pahamainen kide devitriitti, joka on lasinpuhalluksessa tunnettu merkki lasimassan
huonosta laadusta, on viime vuosina saanut myönteistä huomiota. On huomattu, että
devitriitin lasiin muodostamaa efektiä voisi käyttää optisissa suodattimissa [9, 21, 10].
Lasikeraamit olivat lähellä tulla keksityiksi jo pari sataa vuotta aiemmin.
Silloinkin tapahtuma oli vahinko: vuonna 1739 ranskalainen René-Antoine Ferchault
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de Réaumur kuumakäsitteli soodalasista tehtyjä pulloja, jolloin ne muuttuivat opaakiksi
[5]. Prosessi oli kuitenkin täysin hallitsematon, pullojen muodot vääristyivät ja ne
olivat heikkoja, eikä tapahtuma johtanut suuriin edistysaskeliin. Tämä kuitenkin
osoittaa sen, että tekniikka lasikeraamien takana ei ole vaikea. Suurempi askel on
otettu käsitteellisellä tasolla, kun kiteet on hyväksytty osaksi lasia sen sijaan, että ne
koettaisiin merkkinä huonosta laadusta.
Lasikeraamit toimivat eri lailla kuin perinteinen keramiikka, sillä niitä ei
valmisteta sintraamalla: prosessissa lasi sulatetaan tavalliseen tapaan, jolloin huokoista
tilaa ei jää. Tämän jälkeen lasi kuumennetaan uudestaan lasitransitiopisteen yläpuolelle
kuten kolloidilasien kohdalla. Toisin kuin kolloidilaseilla, jossa uusi kuumennus
aiheutti metalli-ionien pelkistymisen atomimuotoon ja tätä seuranneen ryppäytymisen,
lasikeraameilla kuuma aiheuttaa sen, että tietyt alkunukleaatiopisteet alkavat syntyä,
sitten kiteytyä, ja kiteet alkavat kasvaa ajan myötä ja lämpötilaa noustettaessa, kuten jo
aiemmin selostettiin.
Lasikeraameissa kiteytymisen alkupisteinä toimivat tietyt oksidit, kuten titaani
ja zirkonium [4]. Kiteytymisen määrää voi säädellä kuumennusajalla; lasikeraameissa
voi olla kiteistä faasia 0,1-99,9% riippuen siitä, mihin valmistettavaa lasikeraamia
aiotaan käyttää.

Kuvat 15. Corningin valmistama läpinäkyvä Visions lasikeraamiastia (vas.);
Corningin valmistamaa CorningWare –tuotesarjaa, opaakkia lasikeraamia (oik.).
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Valitsemalla lasin komposition oikein lasikeraameilla voi saavuttaa jännittäviä ominaisuuksia: läpinäkyvältä näyttävää lasia, joka muuntaa UV-säteilyä lämpösäteilyksi tai
punaiseksi valoksi flueresenssin kautta, tai vaikkapa piezosähköistä materiaalia19 [7].
Lasikeraameja käytetään esimerkiksi elektroniikassa, optiikassa, biolääketieteellisissä, akustisissa ja kemiallisissa sovelluksissa, joista peruskuluttajalle tavallisimpia ovat keraamiset liedet. Kiteitä ja lasifaasia yhdistävien materiaalien mahdollisuuksia
pidetään suurina: viitteessä [7] Edgar Zanotto toteaa, että lasikeraameja pystyy valmistamaan ”kaikilla tunnetuilla ja vielä tuntemattomilla lasinmuokkaustavoilla”. Kuitenkin
toistaiseksi lasikeraamit vaikuttavat olevan taidepuolella hyödyntämätön tekniikka.
Käyttötavarapuolella lasikeraameja on käytetty jo vuosikymmeniä: sekä opaakkeina että
läpinäkyvinä kuuman kestävinä astioina (Kuvat 15).

HUOKOISET LASIT

Vaikka lasikeraamit kehitettiin sattumalta, ei lasin rakenteen muokkaaminen kuumakäsittelyn kautta ollut ideana tuolloinkaan uusi. Jo aiemmin kehitetty kvartsimateriaali, kauppanimeltään Vycor, hyödyntää tätä ideaa. Vycor on äärimmäisen lämmönkestävä, ja sen lämpölaajeneminen on minimaalista, sillä valmis Vycor on 96% kvartsia.
Lasi valmistetaan koostumuksesta, joka kuumennettaessa separoituu kahdeksi lasifaasiksi: kvartsiksi ja natrium-boraatiksi20. Natriumboraatti liuotetaan pois rikkihapolla,
jolloin saadaan huokoista kvartsilasia.
Huokoinen kvartsi sintrataan, jolloin huokoisuus häviää ja jäljelle jää käytännössä sintrattua kvartsia. Menetelmän juju on siinä, että kvartsia on vaikea sintrata
haluttuun muotoon, kun taas Vycorin kaltaiset lasit voidaan muovata vapaasti ennen
kuumakäsittelyjä. Vaikka Vycor ei sisällä kidefaasia, sen valmistuksessa on erittäin
paljon samoja ideoita kuin lasikeraamien valmistuksessa.

		
Piezosähköinen ilmiö tarkoittaa sitä, että materiaali tuottaa sähköisen vasteen meka19
anisen paineen alla. Ilmiö on mahdollinen vain rajatulle joukolle aineita: se johtuu aineen epäsymmetrisestä
hilarakenteesta. Laseilla ei ole hilarakennetta; piezosähköinen ilmiö on mahdollinen vain kiteisille aineille,
ja laseilla vain jos mukana on kidefaasia. Kiteinen kvartsi (SiO2) on yksi tunnetuista luonnollisista piezosähköisistä materiaaleista.
		Koostumus
esimerkiksi 5-10% Na2O; 20-35% B2O3; 55-75%SiO2 [23].
20
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Vaikuttaakin, että kaikki osaset lasikeraamien kehittämiseen olivat olemassa jo
vuosia ennen kuin ne kehitettiin – ja silloinkin vahingossa. Tämä mielestäni korostaa
negatiivista suhtautumista lasin kiteytymiseen, joka on vallinnut puhalluspiirien lisäksi
myös lasiteknologiassa laajemminkin.
Nykyään huokoisia laseja käytetään paljon monisssa teollisissa prosesseissa,
kuten suodattimina jätteiden käsittelyssä [5]. Tällaisten huokoisten lasien
valmistusprosessi toimii perusidealtaan samoin kuin Vycor-kvartsin, mutta välivaiheena
saatua huokoista lasia ei enää sintrata, vaan se on varsinainen lopputuote [23].

LASIKERAAMEJA LASINPUHALLUKSESSA?
Puhaltamisen kannalta useimmat lasikeraamit ovat ongelmallisia, koska ne vaativat
erittäin korkeita sulamislämpöjä21. Sulamispistettä voi toki yrittää madaltaa, mutta
koostumusta muuttamalla voi päätyä lasiin, jonka kidefaasit eivät enää ole samat kuin
aiemman lasin. Puhaltamiskäytön kannalta olisi helpointa, jos tavallinen soodalasi voisi
muodostaa lasikeraamia.
Lähteessä [11] tavallista tasolasia, jonka kompositio on hyvin lähellä
esitettyä soodalasin kompositiota, kuumakäsiteltiin 1-7 päivää. Yhden vuorokauden
lämpökäsittelyn (750C) jälkeen lasissa havaittiin devitriittia, mutta viikon
jälkeen mukana oli myös wollastoniittia, sekä jonkin verran kvartsia. Kyseisessä
käsittelyssä soodalasiin ei lisätty oksideja, jotka kiihdyttäisivät kiteiden syntymistä.
Kiteyttämisessä käytetty lämpötila on kuitenkin korkeampi kuin kyseisen soodalasin
pehmenemislämpötila (589C), mikä tarkoittaa sitä, että soodalasia tuskin pystyy
kunnolla kiteyttämään puhalluksen jälkeen muodon vääristymättä.
Puhallettavien lasikeraamien valmistuksessa haastavinta on juuri tämä: jotta
kappale voisi säilyttää puhalletun muotonsa, kiteytymisen täytyy alkaa hyvin matalissa
lämpötiloissa, toisin sanoen hyvin pian lasitransitiolämpötilan jälkeen, ennen kuin
lasin viskositeetti lämpötilan nousun myötä pienenee niin paljon, että lasi saavuttaa
pehmenemislämpötilan, jolloin lasi alkaa muovautua.
Puhallettavia lasikeraameja varten tarvittaisiin siis laseja, jotka kiteytyvät
ennen kuin pehmenevät. Tämän pitäisi olla mahdollista, sillä käytännössä kaikkia laseja
pystytään kiteyttämään, ja joitakin jopa lasitransition alapuolella, kunhan kiteyttämiseen
varaa riittävästi aikaa [13].

		Tunnetuimmat
lasikeraamit, kuten ns. LAS-lasit (litium-alumiini-silikaatteja) vaativat n.
21
1400-1500C sulatuslämpötilan.
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Helposti kiteytyviä laseja on olemassa: esimerkiksi tunnetuimmat bioaktiiviset lasit,
kuten 45S5 ja S53P4, kiteytyvät kuumennettaessa lähes välittömästi lasitransitiopisteen
yläpuolella [24]. Kaikki bioaktiiviset lasit eivät kiteydy yhtä voimakkaasti. Bioaktiiviset
lasit tarjoavat hyviä edustajia myös sellaisista laseista, jotka kiteytyvät osittain kuumennuksen aikana. Lasi 13-93 vaikuttaa kuumakäyttäytymisensä puolesta sellaiselta, että
siihen muodostuu kiteitä kuumennuksen aikana, mutta ei yhtä paljon kuin laseihin 45S5
tai S53P4. Tällaisen lasin puhaltuvuus on kiinnostavaa, koska lasissa mukana oleva
kidefaasi vaikuttaa puhallusominaisuuksiin.
Kirjallisuudesta löytyy mainintoja joistakin laseista, joita pystyy kiteyttämään
lasikeraameiksi lasin pehmenemislämpötilan alapuolella. Tällaisia ovat tietyt LAS-joukon lasit (pehmenemislämpötila 830C, kiteytymislämpötila 800C) [25]. Tällaisten
lasien sulatuslämpötilat ovat kuitenkin niin korkeita, että LAS-laseja ei voitu kokeilla
tämän työn osana. Lähempänä soodalasin koostumusta olevaa lasia kiteytettiin onnistuneesti lähteessä [26] Na2O-2CaO-3SiO2 -kiteeksi 590C lämpötilassa 26 tunnin
ajan. Suurimmassa osassa lasikeraameja käsittelevistä artikkeleista lasit kiteytetään
pehmenemislämpötilan yläpuolella. Tämä ei kuitenkaan kerro siitä, että niitä ei pystyisi
kiteyttämään sen alapuolella vaan siitä, että kiteyttäminen on nopeampaa korkeammissa
lämpötiloissa.
Kirjallisuuskatsauksen perusteella on selvää, että puhaltamisen ja lasikeraamien
yhdistämisen vaikeus johtuu näiden ilmiöiden päinvastaisista tarpeista: toisaalta lasin
täytyy pystyä puhaltumaan, mikä vaatii, että lasi ei saa kiteytyä liian helposti; toisaalta
jotta lasia voisi kiteyttää matalissa lämpötiloissa, täytyy lasin koostumuksen olla lähellä
kiteen koostumusta.
Tavallisesti lasikeraamien kiteytymistä pystyy säätelemään erittäin paljon:
kiteisyyden määrään voi vaikuttaa lämpökäsittelyajoilla ja -lämpötiloilla [7]. On epäselvää, minkälainen säätövara puhallettavilla lasikeraameilla olisi ja millaisia kiteytysaikoja niille pitäisi käyttää. Mikäli lasi ei saa alkaa menettää muotoaan käsittelyn
aikana, sekundaarisen tai sitä seuraavien kiteiden valmistaminen lienee vaikeaa ellei
mahdotonta. Yhtälailla mahdolliset toiminnalliset ominaisuudet ovat tuntemattomia.
Tässä työssä on tarkoitus selvittää, onko puhallukseen soveltuvia lasikeraameja
mahdollista tehdä, ei niinkään säätää niiden ominaisuuksia. Työssä lasikeraameja pyrittiin tekemään erittäin helposti kiteytyvistä bioaktiivisista laseista, kuten lasista 45S5,
sillä ne kiteytyvät matalissa lämpötiloissa, niiden mahdolliset kidefaasit ja kiteytymislämpötilat tunnetaan hyvin [24].
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BIOAKTIIVISET LASIT: LASI JOKA MUUNTUU LUUKSI

Laseja, jotka liukenevat ihmiskehoon muuttuen luumineraaliksi, ja jotka liuetessaan
vapauttavat kehoon luunmuodostusta kiihdyttäviä ioneja, kutsutaan bioaktiivisiksi.
Ensimmäiset bioaktiiviset lasit kehitti Larry Hench 1960-luvulla.
Niitä ei ole aiemmin käytetty lasitaiteessa, vaikka ilmiönä läpinäkyvän lasin
luumineraaliksi muuttuminen kuulostaa erittäin hyvin nykytaiteeseen sopivalta.
Bioaktiivisten lasien puhaltamista ei myöskään ole aiemmin raportoitu. Lasin 13-93
sulattamista teollisen mittakaavan upokkaassa on kokeiltu Nuutajärvellä 90-luvulla,
mutta silloinkaan lasia ei puhallettu [27]. Vähäinen yleinen kiinnostus aiheeseen
johtunee osittain siitä, että nykyisiin käyttötarkoituksiin valmistettavat lasit voidaan
tehdä muilla tekniikoilla, osittain siitä, että bioaktiiviset lasit kiteytyvät voimakkaasti
kuumentamisen aikana, mikä ei tee niistä houkuttelevia puhalluslaseja.
Bioaktiivisten lasien erityispiirre ei kuitenkaan ole herkkä kiteytyminen.
Bioaktiivisissa laseissa vain n. 50 paino-% on lasinmuodostaja piidioksidia. Kuten
edellä on kuvattu, tämä tekee lasiverkosta heikon, mikä mahdollistaa sen, että
kun bioaktiiviset lasit upotetaan kudosnesteeseen, ne alkavat liueta ja muuntua
hydroksiapatiitiksi, luumineraaliksi [6], kuten kuvassa 16 tapahtuu. Tämän kaltaista
prosessia kutsutaan mineralisoitumiseksi. Mineralisoituminen alkaa lasin ulkoreunoilta,
ja tunkeutuu pikku hiljaa kohti lasin sisäosia. Tämän vuoksi mineralisoitumisen
etenemistä pystyy seuraamaan tarkastelemalla lasikappaleen poikkileikkauksia.
Kuten edellä mainittiin, löyhän lasiverkon kääntöpuoli on se, että lasi
kiteytyy kuumennettaessa herkästi. Tämän vuoksi puhaltamista varten piti löytää
bioaktiivinen lasi, joka ei kiteytyisi liian voimakkaasti. Työn kannalta on onni, että
tätä samaa ominaisuutta on kaivattu muihin bioaktiivisten lasien työstömenetelmiin:
lasipartikkelien yhteen sintraamisessa tarvitaan bioaktiivisia laseja, jotka eivät kiteydy
liian alhaisissa lämpötiloissa. Tätä selvitetään differentiaalisella kalorimetrillä (DSC/
DTA), joka mittaa lämmitettäessä vapautuneen tai sitoutuneen lämpöenergian määrän.
Tämän vuoksi kiteytymisherkkyydestä on saatavilla paljon tietoa jo valmiiksi.
Koska kiteytyminen on eksoterminen reaktio (lasi vapauttaa energiaa
kiteytyessään), kiteytyminen näkyy tuloksissa äkillisenä piikkinä kiteytymislämpötilan
kohdalla. Puhallukseen sopivia laseja etsittiin tarkastelemalla usean kymmenen
bioaktiivisen lasin korkealämpötilakäyttäytymistä DSC-mittaustuloksista. Lasin 1393 lisäksi lasi 1-98 vaikutti lupaavalta, ja 13-93 valikoitiin sen vuoksi, että siitä on
kirjallisuudessa enemmän tietoa, jota työssä voidaan hyödyntää.
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Kuvassa 17 on esitetty kahden bioaktiivisen lasin DSC-ajojen tulokset.22

21

Kuva 16. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva
bioaktiivisten lasipartikkelien poikkileikkauksesta sen
jälkeen kun lasi on ollut kaksi päivää simuloidussa
kudosnesteessä. Sen reunoille on muodostunut
luumineraalikerros (kuvassa valkoinen). Alue, josta
alkalit ovat liuenneet, näkyy kuvassa harmaana.
Ajan myötä valkoinen reunus kasvaa ja tunkeutuu
syvemmälle lasin sisään, kunnes lopulta kaikki lasi on
liuennut pois ja jäljelle jää vain valkoista mineraalia.

Kuva 17: DSC-analyysit kahdesta bioaktiivisesta lasista: 13-93 (jatkuva viiva) ja 45S5
(katkoviiva). Graafeissa näkyy lasitransitio n. 500-650°C kohdalla endotermisena reaktiona.
Lasin 13-93 kiteytymispiikki n. 900°C kohdalla on paljon ’litteämpi’ kuin voimakkaammin
kiteytyvän lasin 45S5, joka kiteytyy jo n. 700°C kohdalla. Kiteytymiskäyttäytymisen kannalta on
kiinnostavaa tarkkailla lasitransitio- ja kiteytymislämpötilojen erotusta, sekä kiteytymispiikin
voimakkuutta. Kuvaajista näkee selvästi, että lasi 45S5 kiteytyy heti lasitransitiopisteen
yläpuolella, kun taas lasilla 13-93 eroa näiden tapahtumien välillä on satoja asteita. Tämä
ennakoi sitä, että lasi 13-93 voisi puhaltua hyvin, kun taas lasi 45S5 ei.

22
Bioaktiiviset lasit on aina nimetty numero-kirjainsarja-yhdistelminä. Yhtenevää nimeämiskäytäntöä ei ole: työssä käytetyistä laseista lasin S53P4 nimi tulee siitä, että siinä on 53 paino-% piidioksidia
(SiO2), ja 4 paino-% fosforipentoksidia (P2O5); toisaalta 13-93 on nimetty sen perusteella, että se on ollut
sen kehittäjän vuoden 1993 lasi numero 13; lasiksi 45S5 kutsutaan lasia, jossa on 45 paino-% SiO2:sta, ja
jonka sisältämän kalsiumin ja fosforin välinen suhde (mooleina) on 5.
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TOIMINNALLISET LASIT LASITAITEEN HISTORIASSA
Olen etsinyt lasitaiteen kontekstissa käytettyjä toiminnallisia laseja paljon, mutta
vähin tuloksin. On toki mahdollista, että erilaisia toiminnallisia laseja on hyödynnetty
taiteen puolella, mutta en ole tällaisia töitä löytänyt. Näiden lasien mahdollistamat
esteettiset teemat ovat kuitenkin esillä teoksissa, joissa on käytetty tavallista sooda- tai
borosilikaattilasia. Lasin ja kiteiden yhdistämistä on käytetty monissa töissä, erityisesti
helposti kasvatettavia suolakiteitä on käytetty monissa tilanteissa, kuten kuvan 18
töissä. Näissä lasi ei siis itse reagoi, vaan toimii suolan reaktioalustana.
Tahattomasti toiminnallisia laseja on käytetty lasitaiteessa jo kauan.
Huonolaatuinen soodalasi saattaa reagoida ilmankosteuden kanssa, kuten kuvassa
19. Monivaiheinen prosessi alkaa pinnan läpinäkyvyyden heikkenemisellä, joka
lopulta johtaa esineen hajoamiseen231[28]. Heikkolaatuinen soodalasi usein tarkoittaa
koostumukseltaan sitä, että kalsiumoksidia on lasissa vähemmän kuin pitäisi ja
natriumia enemmän kuin saisi, niin että lasin koostumus muistuttaa natriumsilikaattia,
joka tunnetaan paremmin vesilasina. Vesilasi liukenee veteen; natriumsilikaatti on siis
toiminnallinen lasi. Sen käyttökohteet eivät ole taidelasissa vaan esimerkiksi auton
tuulilasin säröjen korjaamisessa ja monissa teollisissa sovelluksissa.
Lasikeraamien yhteydessä esiteltyä Vycoria on käytetty taiteessa. Harvey
Littleton on vuonna 1946 tehnyt veistoksen ’Female torso’, joka on Corningin
lasimuseon kokoelmissa (Kuva 20). Corningin lasimuseon Beth Hylenin mukaan
Littleton oli saanut materiaalia käsiinsä veljeltään, joka työskenteli tuolloin
Corningin lasitehtaalla [29]. On kiinnostavaa, ettei samalla tehtaalla kymmenen
vuotta myöhemmin kehitetyistä lasikeraameista tai muista ajan uutuusmateriaaleista
ole tiedossa taiteellista tuotantoa, enkä tämän työn lisäksi löytänyt muita vastaavia
erikoislaseista tehtyjä taideteoksia.
Erikoislaseista tehtyjä taideteoksia on myös erittäin vaikea löytää siksi, että
esimerkiksi Corningin lasimuseon tietokannassa mainintaa erityismateriaaleista ei
ole. Jos toiminnallisista laseista tehtyjen töiden materiaaliksi on listattu pelkästään
’lasi’, ei ole ihme, että teosten löytäminen on vaikeaa. On toki myös mahdollista, että
toiminnallisia laseja ei ole käytetty lasitaiteessa.
23
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Prosessin englannin kielinen nimi on ’crizzling’.

Kuvat 18. Esimerkkejä
töistä, joissa on käytetty
suolakiteitä inertin lasin
kanssa. Oikealla Lenka
Husarkovan työ vuodelta
2015; alla Beilil Liun työ
vuodelta 2003.

Kuva 20. Female torso, Harvey Littleton, 1946.
Kuva: Corning Museum of Glass. Materiaalina
Vycor [29].

Kuva 19. Huonolaatuisesta soodalasista
valmistetun viinilasin pinta on muuttunut
läpinäkymättömäksi lasin ja ilman reaktioiden
seurauksena. Kuva: Corningin lasimuseo.
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3 KITEYTYVIEN LASIEN PUHALTAMINEN
Työn aikana herkästi kiteytyville bioaktiivisille laseille tehtiin monenlaisia
puhalluskokeita: niitä puhallettiin nappivärien lailla; niitä osittain sulatettiin trummeliin
asetetussa pienessä upokkaassa, josta lasia pystyi keräämään; niitä myös puhallettiin
täysin sulasta keräten; lisäksi niitä käytettiin frittinä ja jauheena soodalasikerrosten
päällä ja välissä. Kaikissa kokeissa kiteytyvien lasien puhaltumisesta ja mahdollisista
sovelluksista opittiin uutta. Tässä luvussa on koottu eri kokeiden perusteella tehdyt
havainnot.

VÄRINAPPIPUHALLUSKOKEET
Ensimmäiset puhalluskokeet tehtiin puhaltamalla bioaktiivisia laseja kuin värinappeja:
parin kuutiosenttimetrin kokoinen lasinappi laitettiin 500-asteiseen jäähdytysuuniin
lämpenemään puoleksi tunniksi ennen puhallusta. Puhalluksen aluksi pilli
kuumennettiin punahehkuiseksi, minkä jälkeen biolasinappi haettiin uunista ja vietiin
hitaasti trummelin sisään lämpenemään.
Ennen puhallusta tehtyjen, teoriaosassa kuvattujen kokeiden perusteella
odotuksena oli, että lasia 13-93 voisi puhaltaa, mutta suurinta osaa bioaktiivisista
laseista ei voisi. Epäselvää oli, estäisikö lasin 13-93 osittain kiteinen kiteinen pinta
ilman tunkeutumisen lasin sisään.
Heti ensimmäinen testipuhallus onnistui: ilmaa meni lasin sisään. Lasi ei
kuitenkaan puhaltunut erityisen helposti: Lasin pinnassa tapahtui jonkin verran
kiteytymistä, ja ilma meni sisään alusta lähtien epätasaisesti. Lasikupla irrotettiin
pillistä ja jäähdytettiin. Jäähtyneenä oli helppo huomata, että pinnalle muodostuneet
kiteet olivat tosiaan niissä kohdissa, joissa lasi ei ollut puhaltunut. Tästä voisi
päätellä, että pinnan kiteytyminen on estänyt kyseisen alueen lasin puhaltumista. Yksi
ensimmäisen puhalluskokeen kuplista on esitetty kuvassa 19. Lasi säilyi lähes täysin
ilman kiteytymistä
Lasin 13-93 lisäksi vertailulasina yritettiin puhaltaa bioaktiivista MBG-9, joka
laboratoriotestien perusteella olisi erittäin huonosti puhallukseen soveltuva lasi. Näin
olikin, eikä tämän lasin puhaltaminen onnistunut: lasin pinta kiteytyi ensimmäisellä
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Kuva 19 (vasen). Lasi 13-93 puhallettuna
nappivärin lailla. Kuplan pituus n. 5 cm.
Kuva 20 (alla). Lasin MBG-9 puhalluskokeen tulos
(oikea). Lasi ei puhaltunut lainkaan; ilmaa ei mennyt
sisään, koska lasin pinta kiteytyi voimakkaasti, mikä
esti ilman tunkeutumisen lasin sisään. Kappaleen
pituus n. 6 cm. Ennen puhallusta lasi oli väriltään
läpinäkyvä ametistin violetti (vasen).

lämmityksellä, eikä sen sisään saanut lainkaan ilmaa. Kuumentaessa lasin sisäosat
tuntuivat pehmenevän riittävästä puhaltamiselle, mutta pinta kiteytyi voimakkaasti.
Myös tämä lasinpala jäähdytettiin, ja jäähtyneestä kappaleesta voi huomata, että lasi
on kiteytynyt opaakiksi myös koko katkaisun leikkauspinta-alalta (kuva 20). Lasin
vaaleanpunainen sävy on tyypillinen kiteytyneelle bioaktiiviselle lasille.
Nappiväritekniikalla oli haastavaa saada suurennettua puhallettavaa lasin 13-93
määrää. Kuvassa 21 näkyy, kuinka alempi lasikeräys on saanut pinnan kiteytymisestä
johtuvan himmennyksen kun uusi nappikeräys samaa lasia on haettu sen päälle ja
kuumennettu pehmeäksi.
Jokaisella puhalluskerralla 13-93 lasimassan tyvi kiteytyi lopulta jäähdytyslämmitys-syklien myötä (Kuva 22). Tätä ei tapahdu soodalaseille. Siksi vaikuttaakin,
että osittain kiteytyvien lasien puhalluksessa olisi järkevää pyrkiä tekemään muotoja,
jotka eivät vaadi paljon kuplan muokkausta. Katkaisulinjan tekeminen lasiin oli
erittäin vaikeaa kiteytymisen vuoksi. Lasi lähti kyllä helposti irti puhalluspillistä, mutta
kappaleet hajosivat myöhemmin jäähdytysuunissa.
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Kuva 21 (oik.). Kaksi erillistä lasikeräystä
(erottuvat hieman eri värisinä).
Pohjimmainen lasi kiteytyy (himmeä kiilto
lasin pinnassa) jäähdytys-lämmitys-syklien
myötä.
Kuvat 22 (alla). Lasi 13-93 kiteytyi
lämmitettäessä ruttuiseksi. Tummat
pisteet lasissa ovat raudan epäpuhtauksia
puhalluspillistä.

PUHALLUSKOKEET TRUMMELISULATUKSESTA
Edellä kuvailluissa puhalluksissa puhallettava biolasi esilämmitettiin jäähdytysuunissa,
ja puhallettava lasimassa rakennettiin keräämällä pala palalta lasia jäähdytysuunista.
Kuten mainittiin, jäähdytysuunin lämpötila oli turhan alhainen näille laseille, minkä
takia suuria lasipaloja ei voinut esilämmittää uunissa ja lämmittää yhtenä isona
kappaleena. Sen sijaan jokainen pieni pala piti kuumentaa sulaksi trummelissa, minkä
jälkeen kävin keräämässä uuden palan. Tätä jatkettiin, kunnes lasia oli riittävästi.
Tämä keräysprosessi oli hidasta. Lisäksi se aiheutti tarpeettomia lämmitysjäähdytys-lämmitys –syklejä alimmille lasikerroksille. Tämä aiheutti tarpeettoman
paljon kiteytymistä. Tämän takia seuraavissa puhalluskokeissa lasi sulatettiin trummelin
sisään asetetussa omassa pienessä upokkaassa, josta lasi kerättiin valmiiksi sulana.
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Kuva 23. Pieni alumiinisilikaattiupokas asetettuna trummelin sisään. Upokkaan sisällä oleva
lasi 13-93 sulaa.

Lasille 13-93, joka oli osoittanut toimivan keräystavalla puhalluksissa ilman
suurta kiteytymistä, tehtiin myös sulatuskokeet siten, että pieni lasiupokas asetettiin
lasistudion trummelin sisään (Kuva 23). Trummelin lämpötila on ulkoreunan lähellä n.
1000C astetta, mikä ei riittäisi sulattamaan lasia täysin, mutta toive oli, että lämpötila
olisi riittävän korkea siihen, että massa pehmenisi puhallettavaksi. Herkästi kiteytyville
laseille tätä käsittelyä ei tehty, koska trummelin lämpötila ei olisi riittänyt niiden
pehmentämiseen, vaan upokkaaseen olisi saatu kasa opaakkia mineraalia.
Alumiinisilikaattiupokkaat (tilavuus n. 2 dl) esilämmitettiin pienessä
keramiikkauunissa 630-670 asteen lämpöön, minkä jälkeen ne nostettiin pihdeillä
uunista ja asetettiin trummeliin, jonka pohjalle oli asetettu pieni pala uunilevyä. Lasin ei
yritetty antaa homogenisoitua, vaan sen annettiin olla kuumassa vain niin kauan, että se
silminnähden suli, minkä jälkeen lasi kerättiin suoraan upokkaasta ja puhallettiin.
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Puhalluksen jälkeen lasit laitettiin 600-asteen jäähdytysuuniin, eivätkä ne hajonneet,
kuten oli käynyt käytettäessä 500-asteista jäähdytysuunia nappiväripuhalluksissa. Lasin
13-93 lasitransitiolämpötila osuu n. 600 asteen kohdalle, joten tämä oli odotettua.
Lasi pysyi muokattavana varsin hyvin, vaikka se tuntuikin lyhyemmältä kuin
tavallinen soodalasi. Kuitenkin, toisin kuin värinappi-keräystekniikalla puhallettaessa,
nyt ongelmaksi muodostui lasin kiteytyminen. Lasi ei upokkaassa trummelin sisällä
päässyt kokonaan sulamaan, ja vaikka sitä pystyi keräämään ja puhaltamaan, oli
lasin pinta täynnä kiteitä, ja lasin pinta oli jäähdytyksen jälkeen täynnä sulamattomia
alueita (Kuva 24). Tätä ilmiötä ei havaittu puhallettaessa lasia 13-93 värinapin lailla,
vaan lasin pinta säilyi läpinäkyvänä joitakin hieman kiteytyviä (himmeitä) alueita
lukuunottamatta (Kuva 19). Se, miksi lasi kiteytyy trummelisulatuksessa mutta ei
nappiväristä puhallettaessa, selittyy teoriaosuudessa selostetulla lasien yleisellä
kiteytymiskäyttäytymisellä: trummelissa lasi kuumennettiin sekä alkunukleaatio- että
kiteiden kasvualueen yli, jolloin lasi kiteytyi; sen sijaan nappiväristä pehmennetty
13-93 ei kenties saavuttanut kiteiden kasvun huippualuetta. Lisäksi kuumennus kesti
huomattavan paljon vähemmän nappiväripuhallukselle (muutama minuutti puhallusta
vs. n. puolen tunnin kuumennus trummelisulatuksen myötä upokkaassa), jolloin kiteillä
oli paljon vähemmän aikaa kasvaa.

Kuvat 24 (vas. ja seuraava
sivu). Trummelista sulana
kerätty lasi 13-93 oli varsin
hyvä lasi puhaltaa, mutta
trummelin lämpötila ei
riittänyt sulattamaan kaikkia
kiteitä, mikä näkyy valkoisina
alueina, jotka vähentävät
lasin läpinäkyvyyttä.
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SULASTA PUHALTAMINEN
Bioaktiivisille laseille 45S5 ja 13-93 tehtiin trummelisulatuksen lisäksi myös täysin
sulasta massasta puhalluskokeet. Tarkoitus oli todeta, pystyykö erityisesti lasia 45S5
lainkaan puhaltamaan ja millaisia eroja kahden ennakkoon arvioiden hyvän ja heikon
lasin puhalluksessa olisi.

Bioaktiivisten lasien täysi sulatus vaatii yli 1300 lämpötilan, minkä vuoksi sitä ei voitu
tehdä Aalto-yliopistolla, vaan se toteutettiin Åbo Akademin lasilaboratoriossa. ÅA:lla
ei ole puhallusvälineitä, joten kokeet olivat erittäin yksinkertaiset: välineinä oli Aaltoyliopistosta lainattu puhalluspilli sekä ÅA:lta grafiittinen sylinterimuotti.
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Lasimängit sulatettiin alumiinisilikaattiupokkaissa (tilavuus n. 4dl) 1360C lämpötilassa.
Yleensä lasien annetaan homogenisoitua kolmen tunnin ajan, mutta nyt lasien annettiin
sulaa vain n. 1,5h ennen puhallusta. Epäonnistuneet kappaleet laitettiin takaisin
upokkaaseen, minkä jälkeen massan annettiin sulaa puoli tuntia ennen uutta puhallusta.
Ennakko-oletuksena oli, että lasi 45S5 puhaltuisi tuskin lainkaan.
Sen kuumatyöstöominaisuudet on yleisesti todettu heikoiksi, eikä siitä voi
esimerkiksi valmistaa lasikuituja [24]. Lasin 13-93 sen sijaan odotettiin
olevan puhallusominaisuuksiltaan hyvä, kuten sekä trummelisulatus että
värinappikeräyspuhallus näyttivät. Eroja lasien välille löytyikin. Laseista tehtiin
grafiittimuottiin puhallettuja pieniä sylinterejä.
Lasit olivat liian kuumia puhallukseen 1360:n lämpöisinä, joten niiden annettiin
jäähtyä huoneenlämmössä kunnes lasin viskositeetti oli noussut riittävästi. Korkea
lämpötila on kuitenkin tarpeen: lasi 45S5 separoituu ja kiteytyy voimakkaasti, jos lasin
lämpötilan annetaan ensin laskea ja sitten nousta uudestaan. Sama lämpötila, jossa lasi
saattaa olla puhallusominaisuuksiltaan hyvä, ei välttämättä ole riittävä sulattamaan
syntyneitä kiteitä. Tämä on asia, jota tavallisen soodalasin kanssa ei tarvitse miettiä,
vaan ilman kiteitä oleva sula soodalasi voidaan pitää puhalluksen ajan koko ajan
samassa lämpötilassa24. 1.
Nämä puhalluskokeet tehtiin pilliä lukuunottamatta ilman tavallisia
työvälineitä: puhalluspillin esilämmitys oli vaikeaa, koska trummelia ei ollut
käytettävissä. Lämmitys tehtiin aluksi pitämällä pilli lasipinnan välittömässä
läheisyydessä upokkaan sisällä sillä aikaa kun lasi jäähtyi puhalluskelpoiseksi. Tämä
ei ollut riittävää, eikä lasia ollut helppo puhaltaa. Parempi menetelmä oli pujottaa pilli
sulatusuunin sisään uunin ovi raollaan muutaman kymmenen sekunnin ajan. Seisten
tehtynä alkukuplan koon arviointi oli vaikeaa. Tämä yhdistettynä lasin lyhyyteen
ja siihen, että lasi oli joka keräyksellä hieman eri lämpöistä teki useakerroksisista
puhalluksista vaikeita: oli haastavaa löytää oikea hetki ja puhalluspaine. Katkaisulinja
tehtiin pöydän kulmaa vasten.
Sylinterit on esitetty kuvassa 25. Lasi 45S5 kiteytyi toisen keräyksen aikana:
lasi oli ensimmäisen kerroksen puhalluksena aikana päässyt jäähtymään, ja toinen
kerros toi lasiin lämpöä niin paljon, että lasi kuumeni ja kiteytyi. Kiteytyminen
osittain estää lasin puhaltuvuuden, ja lasi puhaltuu epätasaisesti. Jäähdytyksen
jälkeinen tarkastelu osoitti, että kiteitä oli nimenomaan alemmassa kerroksessa
(kuplan sisäreunalla), ei päällimmäisessä kerroksessa (ulkoreunalla). Lasi 45S5 pitäisi
kiteytymisen estämiseksi pitää kuumana myös keräysten välillä, jotta sitä voisi työstää.
24

Mängin tai pintin sulatuksessa on toki käytössä korkeampi lämpötila, mutta se johtuu eri syistä.

Kuva 25. Sylinterimuottiin puhalletut lasit 13-93 (vas.) ja 45S5 (oik.) ylhäältä kuvattuna.
Molemmissa laseissa näkyy pieniä ilmakuplia, lasissa 13-93 myös suurempia kuplia. Lasi
45S5 on kiteytynyt, sen huomaa kuvassa opaakista sävystä, kun taas lasi 13-93 on läpinäkyvä.
Vihertävä sävy on puhalluksessa syntynyttä raudan kontaminaatiota.
Kuva 26. Yksityiskohta (5x suurennos) lasin
45S5 pinnasta 4 tunnin kuumakäsittelyn
650C jälkeen. Kuvassa näkyy, kuinka
kappaleen reunat ovat pehmentyneet
(aaltomainen reuna kuvan vasemmalla
laidalla), mutta myös, kuinka lasi on
kiteytynyt: osa lasista on läpikuultava,
mutta osa on täysin valkoista opaakkia.

Lasi 13-93 ei kiteytynyt toisen keräyksen seurauksena, ja lasi puhaltui olosuhteet
huomioon ottaen hyvin. Molemmissa laseissa oli havaittavissa erittäin hento vihreä
sävy, joka on raudan kontaminaatiota joko puhalluspillistä tai upokkaasta, ja joka peitti
lasin 45S5 tavanomaisen liilahtavan sävyn.
Puhalluksen jälkeen ohuita paloja (paksuus n. 2mm) 45S5 lasia laitettiin 650C
kuumakäsittelyuuniin neljäksi tunniksi. Tämän seurauksena lasi kiteytyi varsin paljon:
kuvassa 26 näkyy, kuinka läpinkyvä kirkas lasi on muuttunut valkoiseksi, ja osittain
opaakiksi. Lämpötila on kuitenkin ollut sen verran korkea, että kuvassa näkyvän
kappaleen terävät reunat ovat pehmentyneet. Vaikka neljän tunnin jälkeen kiteytyminen
on silminnähtävää, se on ollut merkittävästi hitaampaa kuin saman lasin
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trummelilämmityksessä (Kuva 6), jossa koko lasipala kiteytyi alle minuutissa täysin
opaakiksi. Tämä on teoriaosuudessa esitetyn nukleaatioteorian mukaista: lasin 45S5
nopeimman kiteytymisen lämpötila on selvästi korkeammalla kuin 650C. On kuitenkin
kiinnostavaa, että lasi voi kiteyttää näin hyvin näinkin alhaisessa lämpötilassa: lasista
45S5 puhallettuja kappaleita voisi varmaankin kiteyttää täysin opaakeiksi.

KITEYTYVIEN LASIEN PUHALLUS SOODALASIN KANSSA
Bioaktiivisten lasien puhaltaminen ilman kiteitä vaatii edellä kuvattujen kokeiden
perusteella sen, että ne puhalletaan suoraan sulasta lasista. Jotta yksittäinen lasintekijä
voisi helposti käyttää näitä, tai muita kiteytyviä laseja, lasit täytyisi voida ottaa käyttöön
yksinkertaisemmilla tavoilla kuin laseja varten olevalla omalla sulatusuunilla. Tämän
vuoksi herkästi kiteytyviä bioaktiivisia laseja (mukaan otettiin 45S5 ja MBG-9)
kokeiltiin lisätä soodalasikerroksien päälle ja väliin frittinä ja jauheena. Oli selvää, että
lasit kiteytyisivät työstön aikana. Tarkoitus oli tutkia, voiko soodalasia yhä puhaltaa
jos ne on päällystetty kiteytyvällä lasijauheella, ja ovatko soodalasi ja kiteytynyt lasi
yhteensopivat, vai hajoavatko lasit jäähdytyksen aikana. Ennakko-odotuksena oli,
että lasit eivät olisi yhteensopivat, sillä lasien lämpölaajenemiskertoimet ovat hyvin
erilaiset.
Toisin kuitenkin kävi: lasit olivat yhteensopivia: käytetyt biolasit eivät
aiheuttaneet kappaleiden hajoamista päällyskerroksema, eivätkä edes kahden
soodalasikerroksen välissä (Kuva 27). Tämä tarkoittanee sitä, että näiden lasin
kiteisten faasien lämpölaajenemiskertoimien täytyy siis olla hyvin lähellä soodalasin
lämpölaajenemista. Tämä oli todella yllättävä havainto, ja voi jatkossa mahdollistaa
tällaisten lasien käytön lasikeraameina soodalasin kanssa.

Kuva 27. Lasin MBG-9
frittiä soodalasikerrosten
välissä (vas), ja
soodalasin päällä (oik.).
Fritti on kiteytynyt, mikä
mahdollistaa lasien
yhteensopivuuden.
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Seuraavissa kuvasarjoissa on esitetty näiden kokeiden tuloksia: kuvasarjassa 29
bioaktiivisen lasijauheen ja kuvasarjassa 30 bioaktiivisen lasifritin käytöstä. Selkeyden
vuoksi vaiheet on esitetty myös piirrosten avulla (Kuvasarja 28).

Kuva 28. Havainnekuvat siitä, mitä kiteytyvälle lasijauheelle (oik.) ja fritille (vas.) puhalluksen
aikana tapahtuu: kuvissa (a) pelkkään soodalasiin on piirretty alkukupla; kuvissa (b) tilanne
jauhe/frittilisäyksen jälkeen; kuvassa (c) nuolet osoittavat tekstissä mainitun fritin kuroutumisen
aiheuttamia rakoja; kuvissa (d) jauheen/fritin päälle on kerätty uusi kerros soodalasia; ja
kuvissa (e) näkyy tilanne jatkopuhalluksen ja katkaisulinjan teon jälkeen, jolloin fritti on
puhalluksen jälkeen jättänyt epätasaisesti tyhjiä alueita lasiin, kuten kuvassa 27 näkee, kun taas
jauhe jakautuu tasaisesti kuplan sisällä, kuten kuvassa 29c.
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Kuvat 29. Työvaihekuvia lasin 45S5 jauheen
(100-800um) yhteiskäytöstä tavallisen soodalasin
kanssa. Kuvassa (a) näkyy, kuinka lasi 45S5 pysyy
kiteisenä (mattavalkoinen pinta), vaikka sen alinen
soodalasi on todella kuumaa (oranssihehkuinen);
kuvassa (b) edellisen vaiheen päälle on kerätty
uusi kerros soodalasia; kuvassa (c) edellisen kuvan
jälkeen kappaleelle on tehty katkaisulinja ja lasi
on puhallettu palloksi. Kiteinen lasijauhekerros
soodalasin välissä on pysynyt kiteisenä. Alhaalla
oikealla vaihe (a) jäähdytettynä.
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Kuvat 30. Työvaihekuvia lasin MBG-9
fritin (0,5-2mm) yhteiskäytöstä tavallisen
soodalasin kanssa: Erotuksena edellisen
kuvasarjan vaiheisiin kuvassa (a) näkyy,
että edellistä selvästi suurempi raekoko
(kymmenkertainen) aiheuttaa sen, että
yhtenäisen kerroksen sijaan päällyslasiin
syntyy rakoileva pinta; kuvassa (b)
edellisen vaiheen päälle on kerätty
uusi kerros soodalasia, ja edellisessä
vaiheessa havaittu rakoilu kasvaa;
kuvassa (c) edellisen kuvan jälkeen
kappaleelle on tehty katkaisulinja ja lasi
on puhallettu pallomaiseksi; kuvassa
(d) kuplaa on pidennetty ja sille on
tehty pohja. Kiteinen lasifrittikerros
soodalasin välissä on pysynyt kiteisenä
myös tässä tapauksessa.
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PUHALLETTUJEN BIOAKTIIVISTEN LASIEN
MINERALISOITUMINEN
Bioaktiiviset lasit toimivat työssä hyvänä yleistävänä esimerkkinä herkästi tai
osittain kiteytyvistä laseista. Niiden puhaltamisen motivoimisen kannalta on
erityisen kiinnostavaa on kuitenkin se, että bioaktiiviset lasit todella muuttuvat
luumineraaliksi, jos ne laittaa kudosnesteeseen (tai simuloituun kudosnesteeseen) [6].
Luonnontieteellisesti ajateltuna tämä on aivan looginen, ionivaihdon ja diffuusion
aiheuttama prosessi, mutta arkijärki sanoo, että tavalliselta ikkunalasilta näyttävän
materiaalin asteittainen muutos nesteessä luumineraaliksi on täysin absurdia.
Halusin kokeilla, kuinka nopeasti näkyviä muutoksia puhallettuihin
lasikappaleisiin ilmestyy, jos niitä laseja laittaa simuloituun kudosnesteeseen25. 1.

25
tä [6].
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Simuloitu kudosneste on liuos, jonka pH ja ionikonsentraatio vastaavat ihmiskehon kudosnestet-

Kuvissa 31 on esitetty sama puhallettu kappale lasia 13-93 heti kokeen alettua ja
kuukauden immersion jälkeen. Kappale asetettiin kuukaudeksi tiiviisti suljettuum,
inerttiin lasiastiaan, joka oli täynnä simuloitua kudosnestettä. Ennen koetta lasin
pinta oli kirkas, mutta kuukauden aikana lasin pinta on reagoinut ja mineralisoitunut
läpinäkymättömäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että liukenemisreaktio on silmin havaittavissa
myös tällaiselle kappaleelle. Tämä on hyödyllinen havainto, sillä lääketieteellisissä
sovelluksissa bioaktiivisia laseja käytetään paljon pienemmässä koossa, jolloin
liukenevaa pinta-alaa on paljon enemmän kuin puhalletuilla kappaleilla.

Kuvat 31. Simuloidussa kudosnesteessä roikkuva kappale on puhallettu bioaktiivisesta 13-93
lasista. Lasikappale on kokeen alkaessa täysin läpinäkyvä (edellinen sivu) mutta kuukauden
immersion jälkeen enää läpikuultava (yllä).
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4 MAGNEETTISEN LASIN VALMISTUS JA
PUHALLUS

Olen pitkään haaveillut lasin yhdistämisestä magneetteihin. Tässä kiinnostaa aiheen
näennäinen mahdottomuus: koska lasi on amorfista, sen atomit eivät voi järjestäytyä
magneettien vaatimaan tiukkaan hilarakenteeseen. Ajattelin, että tämän ongelman
voisi kiertää lisäämällä lasin rakenteeseen magneettisia hiukkasia, jotka säilyttäisivät
kiderakenteensa. Lisäyksen voisi tehdä kahdella tavalla: joko lisäämällä lasiin
magneettisia hiukkasia, jotka pakotetaan pysymään magneettisina; tai vaihtoehtoisesti
lasista voisi puhalluksen jälkeen kuumakäsittelyllä kiteyttää joitakin oksideja
magneettisiksi kiteiksi.

KOBOLTTIPOHJAISEN MAGNEETTILASIN SUUNNITTELU
Jälkimmäisestä tavasta on kirjallisuudessa mainintoja. Ferrimagneettista261raudan
mineraalia, magnetiittia, on tuotettu kuumakäsittelyn kautta esimerkiksi lähteessä [30].
He ovat kuumakäsitelleet paljon rautaa sisältäviä laseja (jopa 10 paino-%, yleensä
väriaineena käytettävän raudan pitoisuudet ovat prosentin murto-osia) tarkoituksena
aiheuttaa lasiverkon sisäistä faasiseparaatiota, lopputarkoituksena teoriaosassa esitelty
huokoinen lasi. He ovat huomanneet, että heidän koesarjassaan 6 paino-% määrä raudan
oksidia Fe2O3 riittää siihen, että magnetiittia muodostuu. Ferromagneettinen raudan
oksidi Fe2O3 ei lasimassaan sekoitettuna enää ole ferromagneettinen, vaan raudan
magneettisuus tuodaan esiin kiteyttämällä jo tehtyä lasia magnetiitiksi.

26
Ferrimagneettinen ja ferromagneettinen ovat eri asioita, mutta niin lähellä toisiaan, ettei niitä
voi erottaa toisistaan millään arkisella tavalla. Lukijan ei tarvitse tietää eroa niiden välillä: ne molemmat
ovat aineita, joihin kestomagneetit tarttuvat kiinni. Erot ovat magneettisten alkeismomenttien suuntauksissa: ferromagneeteilla kaikki alkeismagneetit on linjattu samalla tavalla; ferrimagneeteilla on sekaisin
alkeismagneetteja, joiden pohjois- ja etälänavat ovat samansuuntaisesti linjattuja, mutta päinvastaisia.
Antiferromagneettinen aine sen sijaan on linjattu kuten ferrimagneetti, mutta siinä päinvastoin linjatut
alkeismagneetit kumoavat toisensa, eikä antiferromagneetti esimerkiksi tartu magneetteihin. Lisää tietoa
voi lukea magneettisten aineiden oppikirjoista [31].
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Toinen ferromagneettinen aine, joka voisi soveltua lasin kanssa sekoitettavaksi,
on koboltti. Kobolttioksidia on käytetty lasin raaka-aineena vuosisatoja, mutta
kobolttioksidi ei ole ferromagneettinen. Tämän vuoksi suurin haaste kobolttipohjaisessa
magneettilasissa olisi saada koboltti pysymään metallisena, sillä hapettuessaan se
menettää magneettiset ominaisuutensa. Kobolttioksidi tuo lasiin helposti tunnistettavan
kirkkaan sinisen sävyn, joten on helppoa seurata, hapettuuko koboltti vai ei. Metallinen
koboltti on harmaata.

Kuvat 32. Magneettilasin taustaideaa:
työ Still together, jonka tein vuonna 2014.
Työ on toteutettu tavallisesta soodalasista
valmistetuilla palloilla, joiden sisään on
pujotettu magneettirakennelma. Ylempi
pallo roikkuu vaijerilla katosta; alempi
roikkuu ylöspäin vaijerilla pöytäpinnasta.
Haluaisin valmistaa saman niin, että alempi,
lattiasta ylöspäin roikkuva pallo olisi tehty
magneettilasista.

Suurin haaste puhallettavan, magneettisen kobolttilasin tekemisessä oli saada koboltti
pysymään metallisena, sillä oksidimuodossa se ei enää olisi magneettinen. Koboltin
Curie-lämpötila, jossa se menettää ferromagneettisuutensa, on 1131C [31]. Vaikka
periaatteessa ferromagneettisten ominaisuuksien kuuluisi palautua Curie-lämpötilan
alapuolella, oli epäselvää, miten koboltti reagoisi lasin kanssa Curie-lämpötilan
yläpuolella, ja millä lailla lasiin upottaminen vaikuttaisi ominaisuuksien palautumiseen.
Koska aluksi yhtenä tavoitteena olisi ollut pystyä ohjaamaan magneettista lasia sulana
magneeteilla (ns. ferrofluidina), oli yksinkertaisinta suunnitella magneettilasin pohjaksi
koostumus, joka sulaisi Curie-lämpötilan alapuolella.
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Koboltin oksidoitumista koetettiin estää monella tavalla. Ensinnäkin, pii-,
kalsium- ja natriumoksideja sisältävään pohjalasiin lisättiin booria ja fosforia:
tarkoitus oli, että ne vähentäisivät koboltin hapettumista, koska niillä on kobolttia
suurempi elektronegatiivisuus. Voi olla, että tällä ei ollut mitään vaikutusta koboltin
hapettumiseen, mutta ainakaan nämä aineet eivät lasiverkossa luovuttaisi koboltille
happea, toisin kuin alkalit ja maa-alkalit. Magneettikäyttöön tehtyä lasia kutsutaan
työssä nimellä M1. Magnetointikokeissa referenssilasina käytettiin Iittalan kirkasta
soodalasia vertailuna puhallukseen soveltuvasta koostumuksesta.
Kobolttioksidi on tehokas väriaine, ja jopa hyvin pieni määrä hapettunutta
kobolttia tekee lasista sinisen. Kokeissa käytetty metallinen kobolttijauhe (99,95%
puhtausaste), on tumman harmaata. Oli odotettavaa, että osa koboltista tulee
oksidoitumaan, koska millä tahansa tavalla sekoitettuna osa koboltista tulee olemaan
suoraan kosketuksissa ilmaan, jolloin koboltti alkaa oksidoitua 600°C lämpötilassa [31].

KOBOLTIN YHDISTÄMINEN LASIMASSAAN SULANA
Kaikki kokeillut tavat yhdistää kobolttia ja lasia vaativat pinttiä. Mänkisulatuksen
jälkeen lasit jäähdytettiin ja murskattiin. Tämän jälkeen pintti ja koboltti sekoitettiin
yhteen joko ennen kuumennusta tai vasta kuumennuksen aikana.
Ensimmäisissä kokeissa koboltti sekoitettiin keramiikkauunissa sulatettuun
lasiin, joko yksin, osana lasimurskaa, tai lääkehiilen kanssa. Näissä kokeissa lasi oli
sulatettu hapettavassa ilmapiirissä, mutta koboltin lisäämisen jälkeen keramiikkauuni
pelkistettiin, jotta koboltti ei pääsisi hapettumaan. Lääkehiiltä käytettiin, sillä se sitoo
happea tehokkaasti. Kokeet eivät kuitenkaan onnistuneet: koboltti ei sekoittunut lasiin
sekoittamisesta huolimatta tai hapettui; lääkehiili lasissa aiheutti lasiin valtavia kuplia
sen sijaan että olisi estänyt kobolttia hapettumasta. Keramiikkauunin pelkistys ei
riittänyt, ja jos lasi-koboltti -seos suli, se myös hapettui kokonaan. Kobolttia lisättiin
kokeissa enintään 10 paino-%. Työtä varten ei ollut mahdollista käyttää uunia, jolla
pääsisi hapettomalla poltolla sulatuksen vaatimiin lämpötiloihin (n. 1100C). Muutaman
epäonnistuneen yrityksen jälkeen kokeet lopetettiin. Tuloksia on esitetty kuvissa 33.
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Kuva 32. Pelkistävässä poltossa sulatettua lasi-koboltti –seosta valetaan grafiittilevylle, jonka
alla on voimakkaita magneetteja.
Kuvat 33. Alla kuvia koboltin ja lasin sulana
yhdistämisestä. Suurin vaikeus oli saada
koboltti ja lasi sekoittumaan yhteen.
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KOBOLTIN YHDISTÄMINEN LASIMASSAAN SINTRAAMALLA
Sulatuskokeiden perusteella vaikutti siltä, että prosessi on vaikea myös siksi, että
oli vaikea sanoa, mikä osa tuloksista johtuu lasin ja koboltin vaikeudesta sekoittua
yhteen ja mikä johtuu uuniympäristöstä, jossa oli paljon satunnaista vaihtelua. Lasin
sulamislämpötiloihin yltävät tyhjiö- tai typpivetoiset uunit eivät olleet työhön saatavilla.
Sen sijaan Åbo Akademin laboratoriossa on typpikäyttöinen koepalauuni, jolla voi
saavuttaa jopa 1000C lämpötilan. Uunilla ei voisi sulattaa lasia, mutta sitä voisi käyttää
lasin ja koboltin yhteen sintraamiseen. Hapen sijaan kuuman uunin täyttää typpi, mikä
mahdollistaa grafiitista tehtyjen muottien käytön sintrauksessa (ilmassa grafiitti alkaa
palaa n. 300C lämpötilassa).
Sintraukset valmisteltiin siten, että M1-lasi sulatettiin kerran, murskattiin
<200um kokoisiksi partikkeleiksi ja sekoitettiin yhteen metallisen koboltin kanssa
(Kuva 34), minkä jälkeen ne sintrattiin yhteen typpipitoisessa uunissa. Koboltin ja lasin
sekoitussuhteita vaihdeltiin, jotta löydettäisiin ihanteellinen suhde. Referenssilasina
käytettiin Iittalan väritöntä lasia.

Kuva 34. Sintrattua
M1-lasia ja
metallista kobolttia
grafiittimuotissa
sintrauksen jälkeen.
Kuvassa samalla rivillä
on samoja laseja:
ylimmän rivin näytteissä
on lisätty 5 paino-%
kobolttia lasin sekaan,
toisen rivin näytteisiin
7,5%, kolmannen
10%, ja alimman rivin
näytteisiin 12,5%.
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Kuvat 35. M1+Co -näytteet 40 minuutin ilmassa tehdyn kuumakäsittelyn jälkeen, kun
lämpötila on ollut 950C. Kaikki näytteet säilyttivät ferromagneettisen käytöksen, vaikkakin se
heikentyi, kun osa koboltista selvästi hapettui. Kuvassa takavasemmalla on vähiten kobolttia
(5%) sisältävä näyte, etuoikealla taas eniten (12,5%). Selvästi lasi on painunut kasaan
voimakkaammin, mitä vähemmän kobolttia seoksessa on.

Näin saatu magneettilasikomposiitti olisi jo valmista puhalluskokeisiin, mutta ennen
puhallusta selvitettiin, mitä magneettisille ominaisuuksille tapahtuisi, jos sintratut
magneettilasit kuumennettaisiin ilmassa puhalluslämpötiloihin. Oli mahdollista, että
kaikki koboltti hapettuisi käsittelyssä, ja materiaali menettäisi magneettisuutensa
Koboltti ja lasi eivät käsittelyn odotetusti pysyneet enää yhtä homogeenisesti
yhdessä kuin typpikäsittelyn jälkeen: happikäsittelyn jälkeen tehty poikkileikkaus
kertoo faasiseparaatiosta sekä ilmakuplien muodostumisesta seoksen sisään. Erityisen
hyvin tämän näkee Iittalan lasista, johon lisättiin 1 ja 5 painoprosenttia kobolttia.
Käsitellyt näytteet osoittivat jälkiä magneettisesta käytöksestä: yhden prosentin
kobolttia sisältänyt näyte oli muuttunut koboltin siniseksi mutta sen pohja reagoi
hieman vahvan magneetin läsnäoloon; viisi prosenttia kobolttia sisältänyt näyte oli
vahvasti separoitunut, niin että koboltti oli painunut näytteen pohjalle ja näytteen
yläosassa oli suuria ilmakuplia. Pohjalle separoitunut koboltti oli yhä magneettista.
Separoituminen oli niin vahvaa, ettei Iittalan lasi vaikuttanut soveltuvan tähän
käyttötarkoitukseen. M1-lasi ei muuttunut yhtä vahvasti, mutta sekin oli käsittelyn
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jälkeen huokoinen. Selvästi M1-lasin kanssa sintratessa koboltti oksidoitui vähemmän
samoilla lisäyksillä: siinä missä 1% kobolttilisäyksen jälkeen M1-lasi tarttui selvästi
magneetteihin, oli Iittalan lasin reaktio pienempi, eikä se reagoinut heikkoihin
magneetteihin lainkaan.
Kuvissa 37-38 on esitetty Iittalan laseja kobolttilisäyksellä typpisintrauksen
(900C/40 minuuttia) jälkeen: 5 paino-% kobolttia sisältänyt näyte separoitui vahvasti ja
kappaleiden sisään muodostui suuria ilmakuplia (Kuvat 38); yhden paino-% kobolttia
sisältäneet näytteen eivät separoituneet samalla tavalla, mutta koboltti vaikutti lähes
kokonaan hapettuvan (Kuvat 37).

Kuva 37. Poikkileikkaus sintrauksesta, jossa Iittalan kirkkaaseen lasiin on lisätty 1 paino-%
kobolttia: koko poikkileikkaus (vas.), josta pinnan yksityiskohtia (oik.) 5x suurennoksella. Lasi
oli kauttaaltaan täynnä pieniä koboltin sinisiä ilmakuplia.

Kuva 38. Poikkileikkaus sintrauksesta, jossa Iittalan kirkkaaseen lasiin on lisätty 5 paino-%
kobolttia: koko poikkileikkaus (vas.), tästä yksityiskohta (kesk.), ja 5x suurennos pinnasta (oik.).
Kuvista huomaa, että lasin yläreunassa olevat ilmakuplat ovat todella suuria.
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MAGNEETTILASIN PUHALLUSKOKEET
Puhalluskokeissa käytettiin M1-lasia 1%, 5% ja 10% kobolttilisäyksillä. Kokeita
varten lasia sintrattiin levyiksi, joista sahattiin n. 2cm x 2cm –kokoisia kappaleita
nappiväripuhalluskokeita varten. Kappaleet esilämmitettiin 500C lämpöiseksi, minkä
jälkeen ne napattiin puhalluspillin päähän ja kuumennettiin pehmeiksi.
Kuva 39. Sintrattu
M1+5%Co lasilevy ja -nappi
puhalluskokeita varten.
Kuva 40 (alla). Magneettilasiin
poksahteli puhalluksen aikana
reikiä lähellä katkaisulinjaa.
Reikä näky kuvassa
punahehkuisena.

Lasit puhaltuivat yllättävän hyvin: Lasi 1%Co
puhaltui eniten, jopa ohueksi; 5%Co puhaltui
myös, tosin lasin sisäpinta jäi karheaksi, se ei
kiillä samalla tavalla kuin ulkopinta; 10%Co
puhaltui myös, mutta epätasaisesti, ja siinä
oli eniten epätasaisuuksia, kuten alueita, jotka
vaikuttivat todella metallisilta. Magneettilasi
oli ”liukkaampaa” kuin tavallinen soodalasi:
se oli haastavampaa hallita, minkä lisäksi kiteiden ja lasifaasin sekoitus aiheutti reikiä.
Lasi poksahteli puhallettaessa kuin purukumi, erityisesti katkaisulinjan ympäriltä (Kuva
40).
Lasit säilyttivät ferromagneettisuuttaan. Odotetusti osa magneettisuudesta
menetettiin, koska kuumennuksen aikana osa koboltista hapettuu. Lasit olivat melko
haastavia puhaltaa, mutta ne olivat todella helposti muovattavia. Lasin pinta on
lasimaisen kiiltävä, mutta poikkileikkaukset paljastavat lasin olevan huokoista.
Tulokset esitetty kuvissa 41-45 seuraavalla aukeamalla.
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Kuva 40 (yllä). Puhallettuja kappaleita
magneettilasista.
Kuva 41 (oik.). Magneettilasipaloja
voi nostaa ilmaan
neodyymimagneeteilla.
Kuva 42 (alla). M1+5%Co –lasit
puhaltuivat, mutta sisäpinta jäi
kraaterimaiseksi.
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Kuva 43 (yllä). M1+10%Co –lasit
puhaltuivat myös, mutta epätasaisesti,
ja selvästi vaikeammin kuin vähemmän
kobolttia sisältäneet lasit.
Kuva 44 (oik.). Detaljikuva puhalletusta
M1+5%Co –lasista. Kuvasta
näkee, että pinta on sulanut ja että
lasi on puhaltunut varsin ohueksi.
Poikkileikkauksen kohdalta näkee myös,
kuinka huokoista lasi on.
Kuva 45 (alla). M1+1%Co lasi puhaltui
helposti, ja myös sisäpinta oli kiiltävä.
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Lasien pintaa ja poikkileikkausta tarkasteltiin puhalluksen jälkeen. Edellisen
aukeaman kuvista näkee, että pinta on kiiltävä ja koboltin värjäämä. Kuvassa 46 näkyy
kappaleesta irti sahatun osan poikkileikkaus. Lasissa on ilmakuplia ja siinä näyttää
tapahtuneen faasiseparaatiota kobolttifaasin ja lasifaasin välillä, sillä koboltin metallista
kiiltoa ei ollut kaikkialla lasissa. Massa oli yhä huokoinen, mutta huokoisuus ei ollut
lisääntynyt puhalluskokeita edeltävästä tilanteesta. Seoksen poikkileikkauskuvat ennen
puhalluskäsittelyä näyttävät hyvin samalta, ja ilmakuplat ovat syntyneet materiaaliin jo
sintrauksen aikana.

Kuva 46. Suurennoksella 5x oleva
poikkileikkaus magneettilasista
puhalluksen jälkeen (hiomaton,
sahattu timanttisahalla).
Poikkileikkauksessa näkyy selvästi
metallin koboltin siniharmaa kiilto.

MAGNEETTISUUDEN MITTAAMINEN
Ferromagneettiset aineet, kuten koboltti, tai edellä tuotettu koboltti-lasi-komposiitti,
reagoivat ulkoiseen magneettikenttään. Kaikki ferromagneettiset aineet on kuitenkin
magnetoitava, jotta ne säilyttäisivät magneettisuuden ulkoisen magneettikentän poissa
ollessa28..1Puhtaat ferromagneettiset aineet eivät pysty tuottamaan kestomagneetteja,
vaan kestomagneettiin tarvitaan aina jokin muu aine sekaan, jotta ferromagneettisen
aineen voi voimakkaan magneettikentän alla linjata pysyvästi [31].
Puhalletun ja puhaltamattoman magneettilasin (M1+5%Co) magneettinen
saturaatio mitattiin Helsingin yliopiston geofysiikan magnetometrillä,
laboratorioinsinööri Tomas Kohoutin toimesta. Havaittu hystereesi oli hyvin pientä,
eikä magneettilasista pysty tekemään kestomagneettia. Puhtaan koboltin magneettinen
saturaatio huoneenlämmössä on 161 Am2/kg, jonka perusteella magneettilasin
teoreettinen maksimiarvo voisi olla (jos koboltti ei lainkaan hapettuisi) 7,7 Am2/kg 29.
28
Aivan kaikki ferromagneettiset eivät tätä tarvitse, esimerkiksi luonnossa havaitaan magnetiittia,
joka on luonnostaan pysyvästi magnetoitu. Kuitenkin seokset, kuten rauta-, neodyymi-, tai kobolttipohjaiset
magneettimateriaalit, täytyy magnetoida.
29
Tämä laskettu niin, että kobolttia on ollut magneettilasissa 5/105 osaa.
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Mitattu saturaatioarvo sintratulle magneettilasille ennen puhallusta oli 4,9 Am2/kg,
ja puhalluksen jälkeen 3,4 Am2/kg. Tämä tarkoittaa, että sintrauksen aikana n. 36%
koboltista hapettuu, ja puhalluksen aikana jäljelle jääneestä koboltista 31% hapettuu.
Puhalletussa magneettilasissa siis 56% prosenttia alkuperäisestä koboltista on
hapettunut. Tämä ei ole ristiriidassa havaintojen kanssa: puhalletut magneettilasit ovat
selvästi koboltin sinisiä, mutta reagoivat yhä myös magneetteihin.

MAGNEETTILASIN PUHALLUS SOODALASIN KANSSA
Yksinään puhallettuna magneettilasi oli haastavaa puhaltaa. Sitä ei myöskään
saa kätevästi sulasta puhallettua, joten käytön kannalta olisi hyvä, jos lasia voisi
käyttää värilasin lailla, jolloin sen päälle tai alle keräisi tavallista soodalasia, jota on
helppo puhaltaa. Helpointa olisi lisätä magneettilasia jauheena soodalasin pinnalle.
Tarkasteltavia yksityiskohtia näissä kokeissa oli: hapettuisiko magneettilasin koboltti
niin, että lasi menettäisi magneettiset ominaisuutensa; onko magneettilasi yhteensopiva
soodalasin kanssa; pysyisikö magneettilasi kiinni soodalasissa jäähdytyksen jälkeen.
Kokeiden perusteella selvisi,
että magneettilasi pysyy hyvin
kiinni soodalasissa, mikä ei ole
yllätys, sillä magneettilasi selvästi
osittain pehmeni sulaksi puhalluksen
aikana. Vaikka ei yllättävä, tämä
on tärkeä tieto: esimerkiksi
pelkkä koboltti tai vaikkapa
rautaoksidi ei pysy lasin pinnalla
kiinni, vaikka lasi olisi kuumaa.
Kuten teoreettisesti määritettyjen
Kuva 47. Magneettilasia jauheena.
lämpölaajenemiskertoimien perusteella
oli odotettavissa, soodalasi ja
magneettilasi eivät olleet yhteensopivat, vaan kaikki koepalat säröilivät jäähdytyksen
aikana lämpölaajenemiserojen vuoksi.
Tärkein tulos on kuitenkin, että magneettilasi säilyi magneettisena myös
soodalasin pinnalle jauheena lisättynä (Kuva 49). Kuitenkin kerroksen täytyi olla
paksumpi kuin yleensä värilaseja käytettäessä: ohuena kerroksena magneettisuus oli
hyvin heikkoa, eikä lasiin saanut magneetteja pysymään kiinni. Magneettilasi jätti
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lasinpalaset rikki menneistä kappaleista tarttuivat magneetteihin kiinni molemmilta
pinnoiltaan, joten kiiltävän pinnan aikaansaamiseksi voisi olla parempi lisätä
magneettilasijauhe sisäpinnalle. Tämä toki vaatii kappaleen puntteloinnin.
Kerroksen paksuuden vaihtelun lisäksi kokeiltiin, mitä magneettisuudelle
tapahtuu, jos magneettilasikerroksen päälle kerätään vielä uusi kerros soodalasia. Oli
kyse sitten koboltin oksidoitumisesta, paksun soodalasikerroksen eristävyydestä tai
muusta, näin puhallettu kappale ei osoittanut minkäänlaisia merkkejä magneettisuudesta.
Sen sijaan kappaleen pinta oli hyvin kiinnostavan värinen: magneettilasi reagoi
yllättävällä tavalla, ja lopputuloksena oli kolmiulotteinen tunnelma lasin pintaan. Lasissa
on sekaisin ilmakuplia, tummia sulamattomia kohtia ja metallin hohtoisia koboltin
sinisiä alueita (Kuva 50).

Kuva 48. Magneettilasi soodalasin päällä –puhalluskokeiden työvaiheita: kirkkaan soodalasin
pinnalle on juuri kerätty magneettilasijauhetta (a); kupla puhallettuna juuri ennen jäähdytysuuniin
laittamista (b). Magneettilasin näyttäminen punaiselta a-kuvassa johtuu lasimassan kuumuudesta,
josta myös kertoo oranssin värinen puhalluspillin pää.
Kuva 49 (vas).
Soodalasikerrosten
välissä ollut
magneettilasi
oksidoitui eikä ollut
magneettinen enää
jäähdytettynä.
Kuva 50 (oik). edellisen kuvasarjan kappale
jäähdytettynä. Lasi on yhä magneettista, mutta soodalasi
ja magneettilasi eivät olleet yhteensopivat, kuten oli
odotettavissa, vaan kaikki koepuhallukset halkeilivat.
Katkaisulinjan lähellä on vain vähän magneettilasia: se
on hapettunut tavalliseksi koboltin siniseksi.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

YHTEENVETO TYÖN TULOKSISTA
Olen tyytyväinen työssäni aikaan saamiini laseihin ja niiden puhalluksiin. Kiteytyvät
bioaktiiviset lasit puhaltuivat ja sain valmistettua magneettista, puhallettavaa lasia.
Näissä aiheissa jäi paljon kehitettävää vastaisuuden varalle, mikä toki oli tiedossa jo
alussa, mutta nyt prosessi on aloitettu.
Puhallusteknisesti lasit olivat erittäin kiinnostavia. Ennen näitä laseja en
ollut puhaltanut sulasta muuta kuin soodalasilla (minkä lisäksi borosilikaatti- ja
kvartsilaseilla lamppulasina), ja oli erittäin opettavaista nähdä, mitkä asiat toimivat
käsitellyillä laseilla erilailla: kiteisten ja kiteytyvien lasien puhaltaminen oli extremelasinpuhallusta: lasi oli liukkaampaa, sen puhalluspituus erilainen, kuumennussyklit
eivät olleet joillekin laseille lainkaan mahdollisia, ja laseissa tapahtui kiteytymisen
vuoksi asioita, joita soodalasilla ei voisi tapahtua.
Kuten teoriaosassa kuvattiin, käsitellyt lasit kertovat toiminnallisten lasien
puhalluksesta kahden eri päätyypin kautta: bioaktiiviset lasit edustavat laseja, jotka
kiteytyvät helposti; magneettilasi edustaa laseja, jotka eivät ole puhtaasti amorfisia,
vaan sisältävät kidefaasia. Tämän työn perusteella en näe perustavaa syytä, miksi
funktionaalisia laseja ei voisi käyttää puhalluksessa laajemmin, niin taiteellisessa kuin
teollisessakin tuotannossa.
Puhalluskokeiden tärkeimmät tulokset olivat, että kidefaasin läsnäolo ei
estä lasimassan puhaltumista, ainakaan 10 painoprosenttiin asti, ja että herkästi
kiteytyviäkin laseja voi puhaltaa, mutta niiden puhalluksessa täytyy kiinnittää erityisesti
huomiota, ettei lasin lämpötila saa pudota työstön aikana alkunukleaatiolämpötilojen
alueelle. Osittain kiteytyvän lasin 13-93 kohdalla huomattiin, että lasi puhaltui varsin
helposti, vaikka pinnalle muodostuvat kiteet estivätkin tasaisen puhaltumisen. Lisäksi
havaittiin, että bioaktiivisten lasien 45S5 ja MBG-9 kidefaasit ovat puhallusteknisesti
yhteensopivia soodalasin kanssa, mikä avaa jatkossa mahdollisuuden yhdistää
soodalasia ja lasikeraameja puhalluksen aikana.
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Mitä tämä kaikki tiivistetysti tarkoittaa, on että mitään kategorisia puhallusteknisiä syitä
estämään kiteitä sisältävien tai kiteytyvien lasien puhaltuvuutta ei havaittu. Päinvastoin,
näiden lasien joukosta löytyi ominaisuuksia, jotka voivat laajentaa puhallettavien lasien
karttaa.
Huonolaatuisen soodalasin reaktiot, jotka historiallisesti ovat johtaneet
lasin hajoamiseen, nostavat esiin tärkeän huomion funktionaalisista laseista:
kuinka varmistaa, etteivät lasissa sekaisin olevat kide- ja lasifaasi aiheuta joskus
tulevaisuudessa lasin hajoamista. Vakiintuneiden funktionaalisten lasien kohdalla
tämä ei liene vakava huoli, sillä niitä on testattu ääriolosuhteissa: esimerkiksi tiettyjä
lasikeraameja on ollut jo vuosikymmeniä avaruudessa peileissä [7]; bioaktiivisista
laseista on tehty pitkäaikaisseurantaa potilailla, esimerkiksi tutkimalla, mitä lasille on
tapahtunut 14 vuotta implantaation jälkeen [32]. Uusien funktionaalisten lasien kohdalla
pitkäaikaiskestävyys toki on relevantti kysymys; en esimerkiksi lainkaan tiedä, miten
magneettilasin koboltti- ja lasifaasi käyttäytyvät pitkällä aikavälillä.

KITEYTYVIEN LASIEN PUHALTAMINEN
Bioaktiivisten lasien täysi sulattaminen vaatii lasille oman sulatusuunin, jonka
lämpötila olisi n. 1300C. Trummelissa (n. 1100C) upokkaassa pehmennetty lasi ei
sulanut kokonaan, vaan siihen jäi sulamattomia kiteitä. Lasia 13-93 pystyi puhaltamaan
myös värinapin tapaan, jolloin lasi ei kiteytynyt yhtä voimakkaasti. Tällöin rajoitteena
on kuitenkin lasin koko. Jos bioaktiivisten lasien sijaan kyseessä olisi jokin muu
funktionaalinen lasi, kuten fotokrominen lasi, tämä voisi olla paras tapa käyttää niitä.
Silloin lasien yhteensopivuus tavallisen soodalasin kanssa nousee uudeksi haasteeksi.
Lasin kiteytyminen aiheutti puhaltamiseen haasteita: kiteytynyt kohta
lämpölaajenee eri tavalla ja vie eri määrän tilaa. Tämä aiheuttaa havaittuja reikiä,
repeytymisiä ja ruttuun menemistä. Kun lasi 13-93 puhallettiin täysin sulaneena,
kiteytymistä ei tapahtunut. Lämmitys-jäähdytys-syklit, joita soodalasin puhalluksessa
voi jatkaa lähes loputtomasti, aiheuttavat joko pinnan kiteytymistä (esim. lasi 13-93) tai
koko lasimassan täyden kiteytymisen (esim. lasi 45S5). Mahdollisesti kiteytymisestä
aiheutuvia efektejä voisi kontrolloida esimerkiksi kuumentamalla vain osan lasista.
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Bioaktiivisten lasien puhalluksien tärkein opetus oli huomata, että lasia pystyi
helposti puhaltamaan vaikka siinä oli sekaisin kiteistä ja lasifaasia. Tämä oli tärkein
ennakkohuoleni lasikeraamien puhaltamisen kohdalla: estäisivätkö puhalluksessa
väkisin muodostuvat kiteet puhalluksen.
Sulasta puhalletuissa kokeissa kiinnostavaa oli huomata, kuinka tärkeää
herkästi kiteytyvän lasin kohdalla on pitää puhalluksen työstölämpötila koko ajan
korkealla: jos lasi pääsi keräysten välissä jäähtymään, alempi kerros kiteytyi, ja lasin
puhaltaminen vaikeutui tai estyi.
Sulasta kerätessä huomiota herättävää oli myös se, että upokkaan, jossa sula
lasi oli, lämpötilaa piti muuttaa. Jotta kaikki kuumentamisen aikana muodostuvat kiteet
saatiin sulaksi, oli lasi kuumennettava erittäin korkealle (1300C), jolloin lasi oli liian
juoksevaa käytännön puhaltamiseen; toisaalta kun lasia jäähdytti keräämisen kannalta
sopivaksi, upokkaan reunoille alkoi muodostui kiteitä ja lasi alkoi separoitua, joten
keräämisen jälkeen piti poistaa nostamalla upokkaan lämpötila taas puhalluslämpöä
korkeammaksi. Tämä aiheutti myös sen, että lasin lämpötila oli joka keräyksellä hieman
eri lämpöinen, mikä vaikeuttaa puhaltamista: esimerkiksi oli vaikeata arvioida, milloin
lasi oli sopivan muttei liian jäähtynyt puhaltamista varten. Nämä ovat asioita, joita
soodalasia puhaltaessa ei tule ajatelleeksi, koska sula lasi voidaan läpi puhalluksen pitää
vakiolämpötilassa.
Oli kiinnostavaa, että vaikka useimmat bioaktiiviset lasit eivät ole lasifaasina
yhteensopivia tavallisen soodalasin kanssa, niiden kiteytyneet verrokit olivat. Tämä
tarkoittaa sitä, että bioaktiivisia ja soodalasia voi käyttää yhdessä puhalluksen aikana,
sillä bioaktiiviset lasit kiteytyvät yhteensopiviksi. Tämä mahdollistanee jatkossa näiden
bioaktiivisten lasien käytön soodalasiin yhdistettyinä lasikeraameina.

KITEISTEN LASIEN PUHALTAMINEN
Magneettilasin kohdalla oli alusta loppuun asti epävarmaa, olisiko haluttu ilmiö
edes mahdollinen toteuttaa. Puhallukselliset tavoitteet eivät olleet korkealla, vaan
tarkoituksena oli osoittaa konseptin toimivuus, missä myös onnistuttiin. Puhalletun
lasin magneettisuus putosi kaikkien työvaiheiden jälkeen noin puoleen metallisen
kobolttiin verrattuna.
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Magneettilasin valmistus on monisyinen prosessi. Lasia ei voi sulattaa happipitoisessa
uunissa, koska silloin koboltti hapettuu. Olisi myös kiinnostavaa pystyä sintraamisen
sijaan sulattamaan lasi hapettomassa uunissa. Tosin voi olla, että lasi ja koboltti
separoituvat sulatettaessa, oli läsnä happea tai ei. Osittain pelkistetyssä sulatuksessa
niitä ei saatu sekoittumaan.
Magneettilasien kohdalla puhaltamisessa oli enemmän erilaisuuksia soodalasiin
verrattuna kuin bioaktiivisella lasilla 13-93. Kuten mainittu, magneettilasit poksahtivat
kuin purukumi katkaisulinjan lähistöltä. Tämä tapahtui lähes jokainen kerta. Nämä reiät
sai suljettua kuumentamalla lasia, minkä jälkeen sitä pystyi taas puhaltamaan, ja reiän
saattoi ”venyttää umpeen”.
Olisi kiinnostavaa kokeilla kerätä magneettivärinapin päälle kerros kirkasta
lasia, ja selvittää, voisiko magneettilasia käyttää tavallisen värilasin kaltaisena
”lasitiivisteenä”. Tämä mahdollistaisi lasin käytön suuremmissa puhalluksissa. Lasin
huokoisuus on myös haaste, jonka vaikutukset ja josta mahdollisesti eroon pääseminen
ei kuulu tämän työn laajuuteen. Aallon lasistudiolla tätä ei pystynyt kokeilemaan,
koska oli epävarmaa, irtoaisiko lasista palasia lasisulaan tai sortuisiko koko lasikupla
soodalasimassaan kerättäessä. Koboltti on niin voimakas väriaine, että sormenpään
kokoinen magneettilasipala riittäisi värjäämään koko ison upokkaallisen voimakkaan
siniseksi.
Magneettilasi ei ollut yhteensopiva soodalasin kanssa, mutta
koostumusmuutoksilla sen todennäköisesti voisi muokata sellaiseksi. Työssä kokeillun
jauhelisäyksen sijaan magneettilasi voisi toimia paremmin murrinin tyylisinä pieninä
kappaleina. Jauheen kanssa haasteita oli jauheen röpelöinen ulkoasu ja se, että
jauhekerroksesta piti tehdä riittävän paksu, jotta lasin magneettisuus säilyi. Nappivärinä
käsitellyn magneettilasin pinta oli lasimaisen kiiltävä. Murrinina lisättynä lasi
todennäköisesti myös olisi kiiltävä, minkä lisäksi sitä olisi automaattisesti riittävän
paksu kerros.

TOIMINNALLISET LASIT LASITAITEESSA?
Prosessin päätteeksi on aika kerätä saatu tieto siitä, voisiko toiminnallisia laseja
käyttää lasinpuhalluksessa tai lasitaiteessa ylipäänsä. Lyhyt vastaus on: kyllä
voisi, erittäin hyvinkin. Mitä enemmän olen aihepiiriin tutustunut ja tarkastellut
eri valmistustekniikoiden kannalta, sitä enemmän minusta on alkanut tuntua, että
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suurimmat syyt näiden lasien käyttämättömyyteen ovat paitsi heikossa tieteiden
välisessä kommunikaatiossa, myös hieman eri työstölämpötiloissa, jotka estävät
joissakin tapauksissa samojen välineiden ja tapojen käytön eri lasimassojen kohdilla,
mutta ennen kaikkea kiteisen lasin huonosta konnotaatiosta. Lasin valmistuksessa
on perinteisesti ollut vallalla erittäin tiukat esteettiset kriteerit, joissa hyvää lasia on
lasi, jolla on mahdollisimman suuri taitekerroin, pieni liukeneminen, joka ei lainkaan
kiteydy, ja jossa ei saa olla optisia epäpuhtauksia, kuten kiviä ja ramppia.
Toiminnallisissa laseissa on, kuten monta kertaa on todettu, jollakin tavalla
mukana kiteistä faasia: joko sitä on lasissa valmiiksi mukana, tai sitä muodostaa lasiin
sen käytön tai työstön aikana. Puhalluksen kannalta haastavimpia toiminnallisia laseja
ovat lasit, jotka täytyy hallitusti kuumakäsitellä korkeissa lämpötiloissa; puhallettuja
esineitä kun ei voi kuumentaa pehmenemispisteen yläpuolelle ilman, että esineen
muoto vääristyy. Tämän lisäksi puhalluksen aikaiset kuumennukset ovat kaikkea
muuta kuin hallittuja. Lasikeraamien kohdalla tämän voisi kiertää siten, että materiaali
kiteytettäisiin osittain jo ennen puhallusta, sillä kuten magneettilasin kautta työssä
todettiin, osittainen kidefaasilisäys ei estänyt puhaltumista.
Olisi jatkossa kiinnostavaa selvittää, minkä verran lasissa voi olla kidefaasia,
jotta se vielä puhaltuisi. Tällainen puhallus tarkoittaisi lasin puhaltamista nappivärin
tavalla, jolloin lasi ei missään vaiheessa puhallusta sula, vaan pelkästään pehmenee.
Tässä, kuten fotokromisten lasien kohdalla mainittiin, haasteena olisi se, mitä kiteiselle
faasille tapahtuu kuumennus-jäähdytys-syklien aikana. Mutta periaatteen tasolla se
voisi olla mahdollista.
Työssä käsiteltiin toiminnallisten lasien käyttöä soodalasikerrosten alla, päällä
ja välissä. Monien toiminnallisten lasien kohdalla lasin käyttäminen kerroksena ei
kuitenkaan tuottaisi varsinaista toiminnallisuutta: esimerkiksi, jos käytetyn lasikeraamin
ominaisuus on olla äärimmäisen lämpöshokin kestävä30,1ei tämä ominaisuus tietenkään
siirry koko esineelle, jos erikoismateriaalia on vain pohjalla, ja päällä on tavallista
soodalasia.
Osa toiminnallisista ominaisuuksista on sellaisia, jotka toimivat vain, kun
koko kappale on kyseisestä lasista. Osa ominaisuuksista taas toimii huolimatta siitä,
onko koko lasikappale tehty siitä vai vain pelkkä kerros tai yksittäinen alue. Nämä
ominaisuudet olisi hyvä jatkossa ryhmitellä erikseen.

30
lämpölaajenemiskerroin näillä materiaaleilla on lähes 0, kun tavallisella kuumankestävällä Pyrex-lasilla vertailuluku n. 4, ja soodalasilla taas n. 9

69

Puhalluksen lisäksi toiminnalliset lasit voisivat toimia hyvin myös muissa lasin
työstömenetelmissä. Puhalluksen ja lasikeraamien yhdistämisen suurimmat haasteet
johtuvat siitä, että lasien (ainakin otollisimmat) kiteytymislämpötilat ovat niin korkeita,
että puhalletun lasin muoto vääristyy näissä lämpötiloissa. Lasin uunisulatustekniikoissa
tämä ei olisi ongelma ja sulatusuuneissa lasin lämpötilan voi hallitusti pitää halutussa
lämpötilassa. Uunisulatustekniikoissa ei oikeastaan olisi lainkaan esteitä lasikeraamien
käyttöön.
Tämän vuoksi onkin kummallista, että uunisulatuksiin värillisiä laseja
valmistava amerikkalainen Bullseye Glass ei tarjoa toiminnallisia lasikeraameja;
heillä kuitenkin on tuotteiden joukossa laseja, jotka täytyy kuumakäsitellä värin
esiin saamiseksi, ja laseja, joiden kerrotaan yhteisreagoivan eri tavalla riippuen mitä
alkuaineita ne sisältävät [33]. Eri lasien yhteensopivuuden takana piilevää kemiaa ei ole
yritetty piilottaa. Päinvastoin: heidän katalogissaan on taulukoitu esimerkiksi se, mitkä
lasit sisältävät kuparia tai rikkiä, koska ne yhdessä saattavat reagoida odottamattomasti.
Tämä tarkoittaa sitä, että lasitaiteessa uunisulatustekniikoiden parissa toimijat tietävät
jo riittävästi, jotta pystyisivät käyttämään myös toiminnallisia laseja työssään. Heille
kuumakäsittely on tuttua, ja se, että eri lämpötiloissa käsittelemällä saadaan erilaisia
efektejä, minkä lisäksi on selvää, että eri lasien yhdistäminen vaikuttaa niiden
kemiallisiin reaktioihin.
Puhalluksen puolella muu kuin toiminnallisten lasien tehostevärikäyttö vaatii
muutoksia puhallustottumuksiin: lasit ovat eripituista kuin tavallinen soodalasi; lasin
tahattoman kiteytymisen estäminen laseilla, jotka on tarkoitus kontrolloidusti kiteyttää
puhalluksen jälkeen, vaatii sitä, ettei puhallettavaa esinettä päästetä jäähtymään
puhalluksen aikana, tai ei kuumenneta liian kuumaksi.
Nykyään puhalluksen puolella tieto eri lasien yhteisvaikutuksista on vähäistä,
ja se on rajoittunut hyvin empiiriselle tasolle: esimerkiksi tummien mustien lasivärien
tiedetään olevan usein huonosti yhteensopivia värittömän lasin kanssa, mikä aiheuttaa
esineiden halkeilua jäähdytyksen aikana. Tämä ei kuitenkaan johdu pelkästään
lasinpuhaltajista ja -taiteilijoista: esimerkiksi tunnettu värilasivalmistaja Reichenbach
vain toteaa verkkosivuillaan, että sopiva jäähdytyslämpötila kaikille laseille on n.
520C, ja että lämpölaajenemiskerroin laseille on 96 (+/-2) x 10-7/C [34]. Yksittäisellä
puhaltajalla ei tällaisten tietojen pohjalta ole mahdollista tarkastella eri lasivärien
yhteensopivuutta muuten kuin kokeilemalla. Tähän toivoisi tapahtuvan tulevaisuudessa
muutoksia. Lasien valmistajat tai muut tahot voisivat tarjota yksityiskohtaisempaa tietoa
eri lasiväriensä eroista, esimerkiksi yhteensopivuuslaskurin tai maksullisen lisäpalvelun
muodossa
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Toivon toiminnallisten lasien pääsevän studiolasin ja lasitaiteen osaksi samalla tavalla
kuin monet erikoisväritkin ovat nykyään. Tieteessä ja teknologiassa tunnettujen lasien
tuominen lasitaiteeseen voisi toimia poikkitieteellisenä hyötynä myös toiseen suuntaan:
historiallisesti suurimpia lasiteknologisia harppauksia on tehty, kun eri lähtökohdista
laseja tarkastelevat tahot ovat toimineet yhdessä, kuten esimerkiksi Jenassa, Saksassa
1800-luvulla [2]. Poikkitieteellinen kiinnostus toiminnallisiin laseihin on juuri nyt
pinnalla muuallakin: esimerkiksi Corningin lasimuseo on yhdessä Corning Ltd:n kanssa
aloittanut vuonna 2014 residenssiohjelman, jossa lasitaiteilijat pääsevät käyttämään
Corningin erikoislaseja taiteellisessa tuotannossaan [29].

LOPPUSANAT

Työ auttoi minua selkeyttämään identiteettiäni lasin tekijänä. Pystyin työskentelyn
aikana hahmottamaan toiminnallisten lasien teeman, jonka ympärillä olen työskennellyt
jo vuosia hahmottamatta, että kiinnostuksen kohteeni liittyvät selkeästi yhteen.

Magneettisen lasin kehitys ja kaikkien kiteytyvien ja kiteisten lasien puhallus antoivat
paljon vastauksia työn lähtökysymyksiin ja toisaalta nostivat esiin paljon uusia
ideoita, joita etukäteen en osannut edes ajatella. Työn aihe oli haastava ja vastauksia
kohdattuihin haasteisiin oli vaikea löytää muuten kuin itse ratkaisemalla: alan
kirjallisuudessa ei ole aiempia mainintoja toiminnallisten lasien puhalluksesta eikä
kuvatulla tavalla tehtyä ja toimivaa magneettista lasia ole ennen raportoitu.

Työskentelyn aikana kohtasin useaan kertaan ilmiöitä, joista olin ennen vain lukenut tai
joiden tapahtumista olin ennen hahmottanut vain teoreettisesti laskemalla. On antoisaa
huomata sellaisten ilmiöiden, joiden teoreettisesti kyllä tietää tapahtuvan, todella
myös tapahtuvan käytännössä. Kokemuksellinen oppimiskokemus jättää syvemmän
ymmärryksen aiheesta kuin pelkkä teoreettinen tieto, ja tämän vuoksi ymmärrykseni
lasista ja etenkin sen kiteytymisestä syveni työn aikana todella paljon.
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