
 ברזל

 

 ו.ישום זיגוג עלהברזל יוצא הכי יפה לטעמי בלי 

 100גרם על  5בשביל שלברזל תהיה נוכחות צריך להשרות אותו בתמיסה של 

 .ארוכים )מעל חצי שעה( םמ"ל מים לזמני

צריך לערבב אותו הרבה ואם עושים טבילות  לברזל יש נטייה לשקוע לכן

 שעות( צריך לערבב גם תוך כדי. 4ארוכות )

 ים צבעיםאיפה שהכוס פוגשת את המים עם הברזל בדרך כלל נוצר

צבע אדומים/חומים יפים )צבעי אדמה( אבל איפה שהמים "מטפסים" נוצר 

 אפור.

 גיליתי שהגלזורה הכי מתאימה לברזל היא אילנה גרסטלי בורט בלי בדיל.

בלי  אותו לכן עדיף גלזורה לברזל בגלל שהוא סופג אותו ומתיך הצינק לא טוב

 צינק.

בגלל שהוא הופך את הגלזורה ליותר לבנה וזה מעלים דיל לא טוב לברזל הב

 את צבע הברזל.

 

 בדילאילנה גרסטלי בורט בלי 

 ג 500 ג 100 

 200 40 פלדספר .נ.

 150 30 קוורץ

 75 15 גיר

 50 10 קאוליין

 35 7 גרסטלי בורט

 50 10 בריום קרבונט

 10 2 צירקוניום
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיםמ"ל  100גרם ב  1: הברזל כמות

 דקות 5הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 שקוף.  y מזוגג ב

 (.3) מסקנות: מינון הברזל נמוך מדי

 מים.מ"ל  100גרם ב 3: ברזלכמות ה

 דקות 5הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 מזוגג בלבן מט.

הברזל מסקנות: הגלזורה הלבנה מעלימה את צבע 

(1.) 

 מים. מ"ל 100גרם ב 5כמות ברזל: 

 דקות 5הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 שקוף עם גרסטלי בורט.מזוגג ב

 .(2) הברזלהגלזורה מעלימה את צבע מסקנות: 

 



 



 

 מים מ"ל 100גרם ב  1: כמות הברזל

 הכוס שהתה הפוכה בנוזל חצי שעה

 באילנה צינק.מזוגג 

והגלזורה מעלימה  מסקנות: מינון הברזל נמוך מדי

 ב'(. 3את צבע הברזל )

 מים מ"ל 100גרם ב  3ל: כמות הברז

 הכוס שהתה הפוכה בנוזל חצי שעה

 באילנה גרסטלי בורט.מזוגג 

ומעלימה את צבע הברזל לזורה לבנה הגמסקנות: 

 ב'(. 1)

. 

 מים מ"ל 100גרם ב  5: רזלכמות הב

 הכוס שהתה הפוכה בנוזל חצי שעה

 ב'(. 2באילנה גרסטלי בורט בלי בדיל )מזוגג 

 



 

 מים מ"ל 100גרם ב 1 הברזל:כמות 

 שעות. 4הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 בדיל.באילנה גרסטלי בורט בלי מזוגג 

 ג'( 3מזוגג בפנים ולמטה )

 מים מ"ל 100גרם ב  3: ברזלכמות ה

 .שעות 4הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 ג'( 1בדיל )בורט בלי באילנה גרסטלי מזוגג 

 

 מים מ"ל 100גרם ב  5: כמות הברזל

 .שעות 4הכוס שהתה הפוכה בנוזל 

 ללא גלזורה

ליה עם הכי טובה שהגעתי אהתוצאה מסקנות: 

 ג'(. 2הברזל )


