
 נחושת

 

 מ"ל מים. 100גרם על  1גיליתי שהמינון הכי יפה לטעמי הוא 

 יותר נוצרים ירוקים כהים יותר. במינונים גבוהים

כלום בגלל פת ביסק שנייה לא רואים יאחרי שר מ"ל מים 100גרם על  1במינון 

אילנה צינק יוצא צבע ים עם הגלזורה אבל אם מזגגשהנחושת נספגת בחומר 

 יפה. שמיםשל תכלת 

 הגלזורה סופגת לתוכה את המלח שנספג בכוס ו"עוזר" לצבע לצאת.

 

 אילנה צינק

 ג 500 ג 100 

 200 40 פלדספר .נ.

 150 30 קוורץ

 75 15 גיר

 50 10 קאוליין

 50 10 צינק

 25 5 בדיל

 50 10 בריום קרבונט

 10 2 צירקוניום
 

 

  



 ננ

 מים מ"ל 100גרם ב  1כמות הנחושת : 

 דקות. 5הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 (10שקופה ) yמזוגג ב 

 מים מ"ל 100גרם ב  5כמות הנחושת :

 דקות. 5הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 מזוגג בלבן מט.

עושה את ומסקנות: הגלזורה אוטמת את הצבע 

 (11הכוס לא נעימה לשתייה )

 

 מים מ"ל 100גרם ב  7כמות הנחושת : 

 דקות. 5הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 מזוגג בשקוף גרסטלי בורט.

לה מדי והגלזורה מסקנות: כמות הברזל גדו

 (12"מורחת" את הצבע )

 



  

 מים מ"ל 100גרם ב  1כמות הנחושת : 

 חצי שעה.הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 אילנה צינק.במזוגג 

 ב'( 10ים כזה )ימסקנות: יוצא מקסים, מין כחול שמ

 

 מים מ"ל 100גרם ב  5כמות הנחושת : 

 חצי שעה.הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 ב'ק( 11מזוגג באילנה גרסטלי בורט )

 

 

 מים מ"ל 100גרם ב  7כמות הנחושת : 

 חצי שעה.הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 מזוגג באילנה צינק.

נון חזק מדי ויוצר ירוק הגלזורה מתאימה אך המי

 ב'( 12פחות יפה )



 ננ

 מים מ"ל 100גרם ב  1כמות הנחושת : 

 שעות. 4הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 מזוגג באילנה צינק.

 ג'( 11) מסקנות: הירוק חזק מדי לטעמי

 

 מים מ"ל 100גרם ב 1כמות הנחושת : 

 שעות. 4הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 מזוגג באילנה צינק.

ה הירוק יחסית חזק מסקנות: יצא מאוד יפה, למעל

איפה שיש גם זיגוג  ארוכה ולמטההטבילה ה בגלל

 ג'( 10ת מאוד עדין )יש ירוק /תכל

 

 מים מ"ל 100גרם ב  7כמות הנחושת : 

 שעות. 4הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 ללא זיגוג

מסקנות: הנחושת ללא גלזורה מתאימה או חשופה 

 ג'( 12, קצת "מתה" )פחות יפה לטעמי

 


