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  מגישה:נעם קלומק

 שנה ב', סמסטר א'

 קורס: צבעוניות בחומרים קרמיים

 מרצה:אלישבע רבין



 ?מה זה בכלל מלח

 

 

 

 

 

 

 

 אשלגן דיכרומט

potassium dicromate 

 טקובלט סולפ

cobalt sulfat 

 נחושת סולפט ברזל סולפט

 



 מלחים(.סולפטים )סוגי  4בארץ עובדים עם 

 כחול -קובלט

 ירוק -נחושת

 אדום, כתום -ברזל

 ירוק/ ורוד -אשלגן 

 שאני יודעת אליהם : םסוגי 2בעולם קיימים עוד 

 וורוד עד אדום -זהב סולפט

 אפור -כסף סולפט

 המלחים האלה מאוד יקרים.

סים במים ולכן הם גם מאוד רעילים כי הם ימה שמיוחד במלחים זה שהם מס

 ם דרך העור.עוברי

ים ועדיף גם על הזרועות ועם ידלעבוד איתם עם כפפות טובות על היצריך 

 מסכה.

 ם בעבודת אובניים.י נעשתה על פורצלן, גם ביציקות וגכל העבודה של

וכל חומר אחר( המלחים יצאו שונים  sm)חומר יציקה גבוה/נמוך,  כל חומר על 

 לגמרי.

 חומר אחר.לפורצלן יש תכונות וצבע שאין לאף 

 

 ה דרכים:המלחים אפשר להשתמש בכמעם 

 950אחרי שרפה של 

  :מיס אותם במים ולאחר מכן אפשר להשתמש בהםלה

 שעשיתי עם השעווה( במריחה )כמו-

 מהחומר באוויר וזה רעיל(. התזה )פחות מומלץ כי נשאר חלק-

 את רוב העבודה שלי פה עשיתי בטבילות של הכוס בתוך התמיסה(.טבילה )-

 



 ע לצייר איתם כמו ציור בצבעי מים.ם משתמשים בהם נכון אפשר להגיא -ציור -

, להרטיב בהרבה מים ולהקפיד 950שרוף  ב ל חומר, ללעשות משטח ש

 ולאחר מכן לצייר עם מכחולים.ח לא מתייבש שהמשט

ולהמשיך עד שמגיעים  950אם רוצים לייצב צבע אחד אפשר לשרוף שוב ל

 .1220-לשרוף  למכן לזגג או לא ו לתוצאה שרצינו לאחר

לערבב את התמיסה/ הגרגרים בתוך סליפ ולמרוח )מה שעשיתי בכוסות עם -

 תקלף, תלוי בעובי שלו.קובלט והברזל( יכול להיות שהסליפ יה

 פיזור חופשי של מלח על משטח עבודה.-

 

 לפני שריפה / על חמר רטוב

החומר אפשר לקחת את הגרגרים וללוש לתוך גוש חומר ולאחר מכן לעבוד עם -

 .יד ) פחות מומלץ כי צריך לעבוד עם כפפות ומסכה( על הגלגל או בעבודת

 מני מקומות, לאחר השריפה הם ימסולקחת את הגרגרים ולתקוע בחומר בכל -

 יהיו נקודת צבע .ו

 מעה.דיראה כמו נזל וימהמלח ייכול להיות שחלק 

לערבב את התמיסה/ הגרגרים בתוך סליפ ולמרוח )התקבל יותר טוב על חומר -

 .רטוב ואז זה לא התקלף כמו על הכוסות השרופות(

 פיזור חופשי של מלח על משטח עבודה.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תהליך העבודה:

 מזיגה של חומר יציקה פורצלן לתוך תבנית גבס

 דקות 2המתנה של 

 שפיכה של חומר מיותר

 דקות 30מהתבנית לאחר  הוצאה

 ליטוש וייבוש

 מעלות 950שריפה ראשונה ל

 טבילה/מריחה/התזה של המלח

 מעלות 950שריפה שנייה ל

 זיגוג

 מעלות 1220שריפה שלישית ל

 

 

 רציתי להגיע בקורס: ןהימטרות שאל

 להבין את סוגי המלחים-

 להבין איזה צבע נוצר על ידי כל מלח-

 השונים יםשנוצרת בשימושלדעת לשלוט על הצורה -

 על הצבע להבין איך מינון המלח במים משפיע-

 הטבילה במלח משפיעלהבין איך זמן -

 להצליח להגיע לוורוד בעזרת מלח אשלגן-

 מסקנות:

מהמלח את  ציא, שתוריך להתאים גלזורה מיוחדת בשבילולכל מלח צ-

 התוצאות הצבעוניות הטובות ביותר.

 קל לעבוד עם מלחים.-

 הגיע לצבעים מאוד נעימים ו"רכים".אפשר ל-



 :שונות גלזורות 6עם  ניסיונותעשיתי 

 גרסטלי בורט -שקוף 

 ג 100 

 55 פלדספר .נ.

 20 קוורץ

 20 גיר

 5 קאוליין

 2 צינק

 5 צירקון

 3 מגנזיום

 4 גרסטלי בורט

 הגלזורה הזו לא היתה מספיק יפה על אף אחד מהמלחים.

 

 לבן מט

 ג 100 

 80 פלדספר .נ.

 16 גיר

 2 בולקליי

 0.5 צינק

 2.5 בדיל

 1 בנטוניט

 0.5 גרסטלי בורט

 3 קאולין

 

 הגלזורה הזו לא היתה מספיק יפה על אף אחד מהמלחים.

 אילנה גרסטלי בורט

 ג 500 ג 100 

 200 40 פלדספר .נ.

 150 30 קוורץ

 75 15 גיר

 50 10 קאוליין

 35 7 גרסטלי בורט

 25 5 בדיל

 50 10 בריום קרבונט

 10 2 צירקוניום

 ממנו את הוורוד. יאהבדיל מוצשהגלזורה הזו טובה לפוטש, בגלל 



 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

 הגלזורה הזו מתאימה לברזל.

 

 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

 אילנה צינק מתאימה לנחושת.

 

y  מבריק 

 ג 100 

 75 קורנישסטון

 20 וולוסטוניט

 10 קאולין

 5 טלק

 5 פטלייט

 5.75 (6004פריטה בורקס )

 מתאימה לקובלט.


