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CZĘŚĆ 2
1.

Układy trójskładnikowe oraz ich zalety
przy tworzeniu szkliw

537

6.

Dwanaście przykładowych zdjęć oraz receptury.

Osiem przykładowych zdjęć.
Szkliwa shino 

7.
543

4.

8.
549

Popiół jako surowiec ceramiczny – skład popiołów
pochodzenia roślinnego. Właściwości i przygotowanie szkliw popiołowych.
Osiem przykładowych zdjęć oraz receptury.

Szkliwo alkaliczne na egipskim fajansie.

Dziesięć przykładowych zdjęć oraz receptury.
Szkliwa do raku
Surowce i fryty szkliw do raku.

601

Jedenaście przykładowych zdjęć.

563

Matowe powierzchnie szkliwa oraz ich właściwości.
Substancje matujące do szkliw białych. Specjalne
rodzaje szkliw, nanoszenie i wypalanie białych
szkliw matowych.

5.

Sól kuchenna i soda w technice szkliwienia
Sól kuchenna, soda i potaż jako surowce do
produkcji szkliwa. Tradycyjny wypał solny
kamionki, wypał solny niskotemperaturowy, wypał
sodowy – związki alkaliczne jako topniki
w przypadku szkliw osadzanych w trakcie wypału

Białe szkliwa matowe

593

Piętnaście przykładowych zdjęć oraz receptury.

Osiem przykładowych zdjęć oraz receptury.
Szkliwa popiołowe

Szkliwa seladonowe

Właściwości tlenków żelaza, skład, surowce, wypał,
atmosfera w piecu oraz studzenie.

Skład, surowce i właściwości szkliw shino oraz ich
wypał.

3.

583

Powstawanie i zanikanie koloru czerwonego
miedziowego. Nanoszenie, wypalanie, atmosfera
wypału i studzenie.

Tworzenie i przyporządkowanie próbników.
Zalety przygotowywania mieszanek
trójskładnikowych z wykorzystaniem różnych
surowców ceramicznych.

2.

Szkliwa czerwone miedziowe

9.

Historyczne receptury szkliw

611

Historyczne składniki szkliw. Duża ilość
przykładowych receptur.
Jedenaście przykładowych zdjęć.

577

10. Wypał szkliwa

Eksperymentalne składy szkliw.

Czas trwania wypału, faza nagrzewania, maksymalna temperatura wypału szkliwa oraz przetrzymanie, studzenie, atmosfera w piecu.

Osiem przykładowych zdjęć oraz receptury.

Dziesięć przykładowych zdjęć.

621

