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Λίγα λόγια γιά τήν γ' &κδοση

Ό 'Ελληνικός 'Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών 'Επιχειρήσεων καί

Χειροτεχνίας , ό Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. , πού προήλθε άπό τήν ένοποίηση τοϋ Έθνικοϋ Όργα
νισμοϋ 'Ελληνικής Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Ε.Χ.) καί τοϋ Κέντρου Βιοτεχνικής 'Αναπτύ

ξεως (ΚΕ.Β . Α.), έφαρμόζει είδικά προγρόμματα γιά τή διάδοση τών ποικίλων μορφών

τής έλληνικής χειροτεχνίας.Μέσα σ' αύτά τά προγράμματα έντάόσεται καί ό τομέας
τών διαφόρων είδικών έκδόσεων. Στή σειρά, λοιπόν, τής έκδόσεως τεχνικών έγχει

ριδίων έκδίδεται καί τό βιβλίο αύτό γιά τήν κεραμική , πού είναι πιστή άναπαραγωγή
τοϋ εργου τοϋ Μάνου Δάνου «Ή τεχνική τής κεραμικής•• καί είχε έκδοθεί άπό τον τ .
Ε.Ο.Ε.Χ. πρίν πολλά χρόνια. Τό εργο αύτό σημείωσε δύο έκδόσεις , πράγμα πού

άποδεικνύει τή μεγάλη ώφελιμότητά του κάί τήν πρακτική του σκοπιμότητα. · Από
καιρό ήταν έξαντλημένη καί ή β' εκδοση, ένώ τό εργο δέν επαψε , συνεχώς , νά
ζητιέται.

Ό Ε . Ο.Μ.Μ.Ε.Χ . έπανεκδίδει τήν «Τεχνική τής κεραμικής" σ' αύτό τό νέο , εϋχρη
ατο καί πρακτικό σχήμα καί τή θέτει ατή διάθεση κάθε ένδιαφερόμενου πού θά
ftθελε νά όπλιστεϊ θεωρητικά καί πρακτικά καί ν' άσχοληθεϊ μέ τήν κεραμική , τό
δυναμικό αύτό κλάδο τής καλλιτεχνικής μας βιοτεχνίας .

Συγγραφέας τοϋ εργου είναι ό άξέχαατος Μάνος Δάνος, πού τόν εχασε ή μεγάλη
οίκογένεια τών κεραμιστών ατίς άρχές τοϋ

1979.

Ό Μάνος Δάνος ύπήρξε πραγματικός δάσκαλος καί πρόσφερε μεγάλες ύπηρε
σίες στήν άνάπτυξη τής έλληνικής κεραμικής.
Ή άφιέρωση αύτή ς τής γ' έκδόσεως ατό Δάνο, άποτελεϊ καί μιά μικρή εκφραση
τιμής πρός τή μνήμη του.
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Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.

ιστ;οpικη αναδpομη
Σέ δλες τiς χώρες καi σέ δλες τiς έποχές οί aνθρωk~ι έκμεru)~λεύθηκαν τίς πλα
στικές iδιότητες της aργίλου. Βρίσκουμε πολλά σημάδια που μας βεβαιώνουν δτι ή
aργιλος χρησιμοποιήθηκε στiς U.ρχες κάθε πολιτισμοϋ.
Κατι:Ί. τό. φαινόμενα τι:Ί. παλαιότερα πήλινα aγγεία εΙναι τά αιγυπτιακό.. Σf: aνασκα
φές ΠΟt) εγιναν σέ αpχaίες νεκροπόλεις. βρέθηκαν aγγεία. ΠΟικίλης χρήσεως. aγαλμά
τια, κλπ. τa · όποία οί Αίγύπτιοι συνήθιζαν νά τοποθετοϋν στούς τάφους έπειδή έπί
στευαν δτι ήσαν χρήσιμα στους νεκρούς τους.
Το πιο παλιό κεραμικό εΙδος εΙναι aσφαλώς οί πλίθρες πού στέγνωναν σ·τον
fiλιο καi στiς όποίες πρόσθεταν συχνa aχυρα για νι:Ί. γίνουν πιο γερές. δπως ακριβώς
γίνεται κσ.i τώρα στά χωριά .
Στiς ανασκαφές τοϋ Μπενί- Χασάν βρέθηκαν τοιχογραφίες τοϋ 2.000 π.Χ. πού
μaς πληροφοροϋν πως aπ' έκείνη τήν εποχή ό Αiγύπτιος αγγειοπλάστης γνώριζε
νό. πλάθη τον πηλό, νά χρησιμοποιfι καλούπια. να δουλεύη στον τροχό καi νά ψήνη
τά διάφορα αγγεία σε καμίνια.
Άγyεϊα της έποχης έκείνης, φυλαχτά, σκαραβαίοι καί διάφορα aλλα aντικεί
μενα από πηλό, μας δείχνουν πόσο οί Αiγύπτιοι εΙχαν προοδεύσει στην διακόσμηση
καί στήν τεχνική τοϋ σμαλτιί)ματος (τa φυλαχτa μάλιστα ήσαv η ύαλωμέvα η περασμένα
μέ πολύχρωμα σμάλτα) .
Οί Χαλδαίοι, οί Άσσύριοι καί οί Πέρσες . χρησιμοποίησαν σέ εuρεϊα κλίμακα
την κεραμική στήν aρχιτεκτονική τους. Άπό πολύ νωρίς γνώριζαν τον τρόπο νά σμαλ
τώνουν τίς τερρακόττες.
Στήν προελληνική έποχή ή Κρήτη αναπτύσσει τόν πιο λαμπρό πολιτισμό καί
ή τεχνη της αγγειοπλαστικής φθάνει σέ ύψηλό έπίπεδο.
Συγχρόνως

μέ

τήν

Κρήτη

συναντοϋμε

μεγάλη

ι'iνθηση

της

~

.

ό.γγειοπλαστικfjς

καί στίς Κυκλάδες , τά παράλια της ΆρΊολίδος καi της Άττικfjς , τήν κεντρική καi
βόρειο Έλλάδα καi σέ δ ιάφορα aλλα νησιά.
O i 'Έλληνες ήσαν έκείνο ι πού εφεραν τήν κεραμική
τελειότητας .

στόν μεγαλύτερο βαθμό
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τα πρώτα έλληνικα ό.γγεία ιlναι χονδροειδή καi ώς προς τα ύλικa καi ώς προς
τi)v ι<ατασκευή των. Ό τεχνίτης έμπνέεται aπό τήν ό.νθρώπινη μορφή καi η)ν ό.ποδίδει
μέ πολu πρωτόγονο τρόπο . Σιγά- σιγά δμως aρχίζει την διακόσμησή τους μέ γεωμε
τρικά σχέδια.

Κατά την Κορινθιακη περίοδο ό ~πειοπλάσ~ης Ύfνεται πολυ mό εtσυνείδητος.
Ot φόρμες ε{ναι έξαιρετικα προσεγμένες καί ή διακόσμηση εlναι πολυ καθαρη καi καλά
τελειωμένη.
Καi ή τελειοποίηση αi>τή συνεχίζεtαι στην Άθηναtκή περίοδο. Τόν 6ο αΙώνα
π.Χ. έμφανίζονται τά μελανόχρωμu ~γγεtα, που φέρουν διακόσμηση μέ μαt:5ρο χρδ')μα
έπάνω στό κόκκινο τt)ς τερρακόττας. Στήν κατηγορία αότη άνήκουν καί ο{ παναθηναt
κοi ~μφορεtς, που έδίδοντο ώς ~παθλα τό')ν Παναθηναίων.
·ο 5ος π.Χ. αΙών, που εlναι καi δ χρυσοt:5ς αΙών τt)ς έλληνικt)ς τέχνης, παρουσιά
ζει άκόμα τελειότερα άγγεtα, τα έρυθpόμορφα, που ε{ναι διακοσμημένα μέ έντελώς
άντίθετο τρόπο άπό τα προηγούμενα: μέ κόκκινο δηλαδή σχέδιο σέ μαϋρο φόντο.
·Εχουμε έπίσης καi τiς ληκύθους μέ λευκό φόντο που έχρησίμευαν κατα τiς θρησκευ
τικές τελετές καi που φέρουν σχέδια ιc:αταπληιc:τιιc:t)ς τελειότητος.
·Από τόν 4ο π.Χ: α{ό')να άρχίζει ή παραιc:μη t-ης έλληνικ-ης τέχνης.
άγyειοπλάσται τ-ης άρχαίας Ρώμης έχουν έπηρεασθη άπο την έλληνικη κε
ραμική. τα πιό χαρακτηριστικά τους έπιtεύγματα ε{ναι διάφορα άγγεtα άνάγλυφα η
μέ σφραγίδες.
•Από την έπο χ η της ρωμαϊκt)ς παρακμt)ς ή κεραμικη στην Ευρώπη περνd fνα
νεκρό στάδιο μέχρι τόν Μεσαίωνα.
Τόν 12ο α[ίί>να ο{ Πέρσες κατασκεύαζαν φαγιέντσες μέ μεταλλικές άνταύγειες που
διαδόθηκαν σ· δλη την Μ. Άσία καi τον 14ο αiίί>να έφθασαν μέ τούς ·Άραβες fως την

0{
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"Ισπανία.
Την iδια περίπου έποχη καί στην Ίταλία έμφανίζονται oi φαγιέντσες μέ ύάλωμα
άδιαφανές (κασσιτέρου). Τόν Ι 5ο αiίί>να τiς βρίσκουμε στην Γαλλία καi" στην Άγγλία.
"Η κατασκευη πορσελάνης στην Κίνα καi Ίαπωνία εlναι πολύ παλιά. Ώρισμέ
νες ένδείξεις μαρτυροt:5ν πως ή κατασκευή της πρέπει ν· άρχισε τό 2600 π.Χ., ό.λλά πρα
γματιιc:α δεδομένα fχουμε μόνο άπό τό 86 μ.Χ.

,
Διάφορsς άπόπειρες γιa την κατασκευη πορσελάνης έγιναν κατa καιρούς καί στην

.Ξύρώπη. Μόνον δμως δταν τό 1709 βρέθηκε τό πρlδτο κοίτασμα καολίνου έγινε τό πρώτο
tργοστάσιο πραγματικ'f1ς πορσελάνης στη Σαξωνία.
·Απ' έκεt πλέον σιγa - σι γα ή πορσελάνη διαδόθηκε σ' δl.:if την Εuρώπη.
Παρ' δλη τήν πρόοδο πού παρουσιάζει ή σημερινη τεχνική, πού · τείνει ν' άνiικα
ταστήση την άνθρώπινη προσπάθεια μέ τη μηχανικη καθΟ>ς κάi τiς χρησιμοποιού
μενες φuσικές δλες μέ τεχνητές, ή κεραμικη συνεχίζει την άνοδικη πορεία της καί τα
προtόντα της έξακολοuθοΟν να ζητοΟνται lντονα καi να ε{ναι χρήσιμα καi άγαπητa
στόν dνθριαιrο.
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μερος

πρωτ:ον

ε:ιααyωγη
Κεραμική εlναι ή τέχνη πού χρησιμοποιεt ώς πρώτη δλη τό ά.ργιλιδδες χιδμα ~
άργιλο. Τό χώμα αύτό έχει τήν lδιότητα, δταν ε{ναι ύγρό, νά πλάθεται καί νά παίρνη
διάφορες μορφές, δταν δέ γηθ~ νά σκληρύνεται.
Λίγο πολύ δλα τά χώματα περιέχουν άργιλο σέ περισσότερη η λιγώτερη ά.ναλογία.
Δέν εlναι δμως δλα κατάλληλα γιά τήν κεραμική. Τά έπιφανειακά χώματα μέ τίς βροχές
χάνουν ένα μεγάλο ποσοστό ά.πό τήν άργιλό τους καί έπί πλέον περιέχουν ά.νεπιθύμητες
ύλες δπως, διάφ,:>ρα χόρτα, ρίζες, κλπ. ΜποροΟμε βέβαια νά χρησιμοποιήσουμε ~να
έπιφανειακό χώμα στήν κεραμική, άλλά δ καθαρισμός του άπαιτεt τόσο κόπο καi μένει

τόσο άκάθαρτο (σκάρτο) χώμα, ώστε δέν συμφέρει ή ιοοτtργασίa του. Γιά τόν λόγο α6τό
διαλέγουμε πάντοτε χώματα πού βρίσκονται σέ βαθύτερα στρώματα.
'Όπως βγαίνει άπό τiς χ ω μ α τ ε ρ έ ς, (τό μέρος δηλαδή πού βρίσκουμε τό χ&μα)
ή iiργιλος εlναι άκατάλληλη γιά τήν κατασκευη κεραμικιδν ά.ντικειμένων (άγγεtα, κλπ).
Πρέπει πρώτa νά τήν καθαρίσουμε καi νά τήν δουλέψουμε μέ τό ά.νάλογο νερό &στε vά
τη μετασχηματίσουμε σέ μάζα πλαστική, κατάλληλη δηλαδή νά χάρη καi νά διατηρήση
τά σχήματα που θά τ~ς δώσουμε. Σ' αύτό τό στάδιο προσθέτουμε συχνά καί ξένες δλες
που λέγονται ά. ν τ ι π λ α σ τ ι κ έ ς καi πού προσδίδουν εlδιιcές ιδιότητες στήν σχημα
τοποίηση καi στό ψήσιμο.

Μέ την κατάλληλη πιά μάζα (fι πηλό ς fι λάσπη) πλάθουμε τά ά.ντικείμενα
πού θέλουμε καί τά άφήνουμε νά στεγνώσουν στην φυσικη θερμοκρασίρ τοΟ περιβάλ

8

λοντος. Τά στεγνά πλέον άντικείμενα τοποθετοΟνται στό καμίνι γιά νά ψηθοΟν.
Στό στάδιο τοΟ ψησίματος πραγματοποιοΟνται · διάφόρες μεταβολές στόν πηλό
άνάλογα μέ την σύστασή του καi την θερμοκρασία στην όποία θα ψηθ~. Έάν στό έσω-

τερικό τοΟ καμινιοΟ ft φωτια πάρη βαθύ κόκκινο χρώμα τότε δ πηλός χάνει μόνο την
lδιότητα να λυώνη στό νερό, δέν fχει ciποκτήσει μεγάλη σκληρότητα καί ε{ναι πολύ
πορώδης. τα ciντικείμενα πού ψήνονται κατ' αύτό. τόν τρόπο όνομάζονται τ ε ρ ρ α 1C ό τ
τ ε ς (1). Στην κατηγορία αύτη άνήκουν τα τοσβλα, ο{ κοινές γλάστρες, στάμνες, δπως
ιcαί κάθε πήλινο ciντιιcείμενο πού διατηρεt τό χρli'>μα τοσ πηλοt) ιcαi δέ~!χει ύαλεπίχρισμα.

Σέ ciντικείμενα δμως πού προορίζονται για άλλες χρήσεις, τό~ πορδ'>δες βλάπτει.
Τό μειqνέκτημα αύτό διορθώνεται δταv καλύψουμε τα ciντιιcείι.ίενα μέ μια οί>σία πού
fχει την ίδιότητα να λυώνη μέ την θερμότητα καί να _ μεταβάλλεται σέ fνα λεπτότατο

στρώμα γυαλ~οϋ διαφανές καί αδιάβροχο πού όνομάζουμε ύ ά λ ω μ α

β ε

r ν ί κ ι).

(t1

α λ ο ι φ η η

τα έφυαλωμένα (ά λ ο ι φ ωμέ ν α) αύτα (!ντικείμενα 'όνομάζονται φ α

γ ε ν τ ι α ν ά fι φ α γ ιέ ν τ σ ε ς (fι ά λ ο ι φ ω τ ά) (2).
'Όταν
θέρμοκρασία στο καμίνι άνεβη άκόμα περισσότερο, τότε τό πορώδες του
πηλοί> σιγά-σιγα έλαττώνεται καi τελικώς έξαφανίζεται. Τό άντικείμενο γίνεται άδιάβρο
χο καi δέν χρειάζεται ύάλωμα. Ό πηλός δ ίδιος έχει ύαλοποιηθη.

it

Γιa την καθαρη aργιλο, ή ύαλοποίησις γίνεται σέ πολύ ύψηλη θερμοκρασία πρt'iγμα
πού δέν συμφέρει καθόλου στην βιομηχανία. Κατεβάζουμε τό σημείο τήξεως τοϋ πηλοϋ
άναμιγνύοντας διάφορες ε ϋ τ η κ τ 'ε ς ούσίες.
τα μη πορώδη κεραμικα είναι δύο είδών:
α) τα γ 1C ρ ε (gres, stoneware) πού γίνονται κυρίως άπό χρωματιστό πηλό.
Είναι ύαλοποιημένα, άλλα δέν εχουν άποκτήσει διαφάνεια. Στην κατηγορία
αύτη άνήκουν ώρισμένα σκεύη χημείου, πλακάκια για πατώματα καi πεζοδρό
μια καi διάφορα καλλιτεχνικα είδη.
β) 0{ π ο ρ σ ε λ ά ν ε ς, πού γίνονται άπό άσπρα καi πολu καθαρα χώματα, ψή
νονται καi ύαλοποιοί>νται μέχρι το\J σημείου να γίνουν διαφανή.

·(1) tιc το() Ιταλιιcο() Terra-cotta. δηλ. ψημένη Υ'fι.

(2) Στήν 'Ελλάδα χρησιμοποιο~με τόν δρο φαγεντιανά σέ άνηκείμενα πού εΙναι κατασκευ

ασμένα άπό λευκό πηλό.
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πρωτ;ες uλες
Τό βασικό στοιχείο τών κεραμικών εlδών εlναι ή άργιλος. Εlναι ενα όρυκτό πολυ
διαδεδομένο στή φύση. Ή σύνθεσή της εlναι ώρισμένη, aλλό. ο{ ξένες οuσίες ποu σχεδόν
πάντοτε περιέχει, μεταβάλλουν πολu τiς φυσικές της iδιότητες, τή σύνθεσή της καί,
κατό. συνέπεια, τό εΙδος στό όποίο θά χρησιμοποιηθfι.
·Ι

Α) Πλcιστικ€ς uλες
Όνομάζουμε πλαστικές ύλες τίς οuσίες ποί> μέ τήν προσθήκη νεροϋ μετατρέπονται
σέ μιά μάζα στήν όποία μποροϋμε νό. δώσουμε διάφορα σχήματα μέ τό χέρι μας. Στήν
κεραμική ή βασική πλαστική ϋλη εΙναι ή liργιλος.
Οί liργιλοι εΙναι χώματα σκληρό η μαλακό. που aποτελοϋνται κυρίως άπό ό ξ ε ί
διο π υ ρ ι τ ίο υ (πυριτική άμμος), ά λ ο υ μίνα (όξείδιο άργιλίοu) καi νερό. Ή κυ
ριώτερη Ιδιότης τους εlναι έκείνη πού άναφέραμε πιό πάνω, δηλαδή μέ προσθήκη νεροΟ
να σχηματίζουν μια πλαστική μάζα. ΝΟταν στεγνώσουν χάνουν ογκο (μ α ζ ε ύ ο υ ν)
καi δταν ψηθοϋν άποβάλλουν τό νε-ρό που εχουν, γίνονται σκληρό. καi μαζεύουν άκόμα
περισσότερο. 'Άν συνεχίσουμε το ψήσιμο σέ ύψηλότερη θερμοκρασία, τότε φθάνουμε
στό σημείο ύαλοποιήσεως τοϋ χώματος, που άποκτa δψη καi κόψη γυαλιοϋ, ϋστερα δέ
χάνει σιγά-σιγά τό σχήμα του καi λυώνει.
'Αναλόγως της περιοχής άπό δπου γίνεται ή χωματοληψία, αν δηλαδη ή liργιλος
σχηματίστηκε στό μέρος έκείvο η ήλθε άπό πιό μακρυό. η liλλαξε θέση μέ τiς διάφορες
γεωλογικές μεταβολές, άλλάζει καi τό χρ&μα της. Ή καθαρη liργιλος εΙναι λευκή, μέ
διάφορες δμως προσμίξεις aπό μεταλλικές η καi όργανικές οuσίες που εγιναν κατά
καιρούς, μπορεί να εΙναι κίτρινη, κόκκινη, καφετιά, μπλέ άκόμα καί μαύρη. Οί προσμί
ξεις αuτές επηρεάζουν έπίσης καί τήν πλαστικότητα της aργίλου, ή όποία άναλόγως αυξάνεται η έλαττώνεται.

φ υ σ ι κ ε ς
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·

ί δ ι ό τ ·η τ ε ς τ η ς ά_ ρ γ ί λ ο υ.

Ή πλαστική άργιλος εΙναι λιπαρή στό. δάκτυλά μας καi γυαλιστερη στό κομμένο

της μέρος. Μαλακώνει δταν την ρίχνουμε στό νερό, τό άπορpοφά

καί γίνεται πλαστι-

κή. Ύπάρχουν

άργιλοι που μποροϋν νό. άπορροφήσοvν μέχρι

70%

νερό, χωρiς· να

στάζουν.

Ή βρεγμένη άργιλος δταν στεγνώση σκληραίνει καi ό δγκος της μικραίνει. Το
φαινόμενο αύτό το όνομάζουμε μάζεμα η συστολή. Ή στεγνωμένη άργιλος ξαναλυώ
νει στο νερό.
α) Π λ α σ τ ι κ ό τ η ς.

·Όπαις είπαμε καi πιό πάνω, ή άργιλο; εχει τήν χαρακτηριστικiί Ιδιότητα νά σχη
ματίζη μιά πλαστική μάζα δταν τήν πλάθουμε μέ τήν κατάλληλη ποaότητα νεροϋ. Ή
μiiζα αύτη μπορεί να δώση μέ τό πλάσιμο δ, τι σχήj.ιατα θέλουμε. Ή Ιδιότης αύτή που
όyομάζουμε π λ α σ t ι κ ό τ η τ α εtναι τόσο πιό fντονη, δσο πιό λεπτοi ε{ναι ο{ κόκκοι
πού άποτελοϋν τή μάζα. Ή πλαστικότης εlναι έπίσης ·άνάλογη κ:αi μέ τήν ποσότητα
νεροϋ πού προσθέτουμε: δταν ρίξουμε π.χ. περισσότερο νερό, ή μάζα γίνεται πολτός καi
ή. πλαστικό~ης έξαφανίζεται. 'Όταν τό νερό λιγοστεύει, π .. χ. μέ το στέγνωμα τής μάζας,
ή 4ργιλος χάνει καi τό~ε τήν πλαστικότητά τ·ης, καi τό άντικείμενο μπορεί νά σπάση
4ν"'"θελήσουμε νά μεταβάλουμε τό σχήμα του.
Άφαιρlbντας η προσθέτοντας νερό, άνάλογα μέ τό άν ή μάζα ε{ναι νερουλή η
στεγνή, μποροϋμε νά δώσουμε στήν άργιλο τi)ν πλαστικότητα που εtχε προσωρινά
χάοει.

ι

β) Σ υ σ τ ο λ ή

(μάζεμα).

· ·Η συστολή, τό μάζεμα δπως λέμε στή γλώσσα της δουλειaς, εtναι μιά άλλη χa
pάκ:τηριστική ιδιότης τής άιJγίλου. Πρόκειται γιά τήν έλάττωση τών διαστάσεων καί
τοϋ δγκου το() ~ντικειμένου κατά τό στέγνωμα τοϋ πηλοϋ καi κατά. τό ψήσιμό του.
'Άν ciφήσουμε στόν άτμοσφαιρικο ciέρα ενα ciντικείμενο που μόλις κατασκευά
σαμε, δηλαδή ciκόμα βρεγμένο, τό νερό τοϋ πηλοσ έξατμίζεται σ' δλη τήν έπιφάνεια τοϊ>
ciντικειμένου. Τό νερό που χάνεται στόν άέρα άντικαθίσταται aπό νέες ποσότητες πού
μετακινοσνται aπό τό έσωτερικ:ό τών τοιχωμάτων πρός τό έξωτερικό. Λόγω τής πλαστι
κότητος, τά μόρια τής μάζας πλησιάζουν τό ενα προς τό άλλο γιά νά ισορροπήσουν τό
μάζεμα τοσ δγκ:ου που όφείλεται στήν έξάτμιση τοσ νεροσ. Κι αύτό συνεχίζεται μέχρι
τό στέγνωμα τής μάζας. ,

Βλέπουμε λοιπόν πώς τό μάζεμα της μάζας γίνεται άρχικά άπό τήν έξωτερική έπι
φάνειά της καi προχωρεί διαδοχικά πρός τό κέντρο. Ή διαφορά ύγρασίας, καi κατά
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σuνέπειαν καi δγκου, μεταξύ της περιφέρειας καi τοΟ κέντρου, εtναι τόσο μεγαλύτερη
δσο ή μdζα εlναι πιό όγκώδης καi τό στέγνωμα πιό γρήγορο. 'Άν ή έξωτερικη έπιφάνεια

. Ιχει

στερεοποιηθf\ ένφ το έσωτερικο τf\ς μάζας πρόκειται νά χάση άκόμα πολύ δγκο,
δημιουργοΟνται διάφορες τάσεις πού προκαλοΟ · ; παραμορφώσεις καi σκασίματα .

..Αν τονίσαμε τόσο πολύ το θέμα τ-ης συστολf\ς, ε{ναι γιατi το στέγνωμα μιaς πλαστι
κης άργίλου πρέπει νά ε{ναι ά ρ γ ό γιά νά άποφεϋγουμε τiς ζημιές.
·Η δεύτερη φάση τοΟ «μαζέματος» γίνεται κατά τη διάρκεια τοο ψησίματος. Τό
μάζεμα ε{ναι έλάχιστο η τελείως άνύπαρκτο, ~ως δτου ή μaζα άρχίση νά ύαλοποιεtται.

Τότε το μάζεμα μπορεt νά εlναι πολύ μεγάλο (γκρέ, πορσελάνες).
γ) 'Επί δ ρ α σ η

τ η ς

θ ε ρ μ ό τ η τ ο ς.

·Η θερμότης έπιδρii έπί της άργίλου κατά τρόπον πού προκαλεί βασικές μεταβο
λές c;τι1 φυσική της κατάσταση καi στiς χημικές της iδιότητες. 'Όταν θερμάνουμε μια
liργιλο σε θερμοκρασία ι 00°-130° ή ύγρασία που εχει μείνει μέσα, ακόμα καi άν τό
αντικείμενο φαίνεται στεγνό, φεύγει. Ή θερμοκρασία αuτή δέν μεταβάλλει σε τίποτα
τiς ίδιότητες της aργίλου. Δf:ν συμβαίνει δμως τό iδιο δταν ή θερμοκρασία φθάση τούς
400°--700°. Τότε τό νερό που ύπάρχει μέσα στα μόρια τfjς άργίλου φεύγει καi οί ίδιό
τητές της μεταβάλλονται τελείως. Γίνεται σκληρή, πορώδης καί δέν λυώνει πια στό
νερό. ''Έχουμε μια τερρακόττα.

Το νερο πού περιέχεται στα μόρια τfjς άργίλου πρέπει νά φύγη πολu σιγά, γιατi
ή aπότομη liνοδος τfjς θερμοκρασίας δημιουργεί ύδρατμους με μεγάλη πίεση που ξε
περνa καμμια φορα τό δριο άντοχfjς τοϋ αντικειμένου καί προκαλεί τό σπάσιμό του.
Με τήν θέρμανση μια άργιλος, δταν δέν ε{vαι καθαρή, αλλάζει χρώμα. Αύτό γί
νεται έπειδή περιέχει διάφορες μεταλλικές οt>σίες καi κυρίως όξείδιο σιδήρου (ή κοινή
σκουριά).

δ) Έπίδραση

του

κρύου.

Ή παγωνιu δεν έχει καμμιu έπίδραση στή στεγνή liργιλο, wμη η ψημένη. 'Αντί
θετα, προκαλεί την καταστροφη τfjς ύγρf]ς άργίλου που διαλύεται τελείως δταν αρχί

ι
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ζη

va

θερμαίνεται ή ατμόσφαιρα. Οί βρεγμένες τερρακόττες σπάζουν σε πολλα κομμάτια

μέ τήν παγωνιά.

ε) Ξ έ ν α

σώμα τ α κ α ι

ο

uσ

ί ε ς

π ο υ

υ π ά ρ χ ο υ ν σ τ ή

v

α ρ γ ι λ ο.

Είναι δύο είδών: α) Διάφορα υπολείμματα ορυκτών πού ύπάρχουν στα πετρώματα
άπ' δπου προέρχονται οί lίργιλοι.

β) Διάφορες οuσίες καi ύπολείμματα ορυκτών ποu προστέθηκαν ~ατά τήν μετακί
νηση τών άργίλων στό διάστημα των ~ιαφόρων γεωλογικών μεταβολών η εlσεχώρησαν

με τά νερά τής βροχής μέσα στη μaζa τους. Οί διαστάσεις τών ξένων αuτων σωμάτων
είναι διάφορες: aπό μεγάλα κομμάτια εως σκόνη τόσο λεπτl) δσο εΙναι καί ή !δια ή
lίργιλος. Τά μεγάλα κομμάτια τά <iφαιροϋμε με τό χέρι η τά κονιοποιοϋμε σε εlδικά μη
χανήματα, διότι διαφορετικά, μποροϋν νά προκαλέσουν καταστροφές κατά την ό'>ρα τοϋ

ψησίματος.

·

Οί ξένες ούσίες, οί πιό συχνές, ε{ναι τό όξείδιο π υ ρ ι τ ί ο υ σε διάφορες μορφές
(πυριτικl) άμμος, χαλαζίας, κλπ.) πού ύπάρχει μέσα σε δλες τiς άργiλους καi σε μεγάλη

συχνά ποσότητα, δ ά σ τ ρ ι ο ς, τό α ν θ ρ α κ ι κ ό α σ β έ σ τ ι ο, τό ό ξ ε ί δ ι ο σ ι
δ ή ρ ο υ, κλπ. 'Επίσης, βρίσκουμε καi διάφορα υπολείμματα φυτικής προελεύσεως.

Τcιξιvόμ.ηση τών Ωρyα.ων
~ο τρόπος μέ τόν δποiο «συμπεριφέρονται» oi άργιλοι στό ψήσιμο, μaς έπι τρέπει .
νa κατατάξουμε τίς άργίλους σέ τρείς κατηγορίες:
1) ή· κ α θ α ρ η ά ρ y ι λ ο ς, δη λα δη έκείνη πού περιέχει ξένες οuσίες σε τόσο

έλάχιστη ποσότητα, ωστε δέν άρχίζει να λυώνη πρiν άπό τους ]60()0, την όνομάζουμε
π u ρίμα χ η, άντέχει δηλαδή στή φωτιά. Τήν ίδια τήν καθαρή άργιλο την διαιροϋμε
σέ καολίνη ι_cαi σέ πυρίμαχα χώματα.

2) ο{ άργιλοι πού γίνονται ά δ ι ά β ρ ο χ ο ι στiς θερμοκρασίες τών 1300° περίποu
βαθμ&ν. Τiς όνομάζουμε ύαλο π ο ι ή σ ι μ ε ς.
.
3) ο{ άργιλοι πού περιέχουν ι.ιεγάλες ποσότητες όξειδίου σιδήρου, σόδας. ποτάσσας
fι άσβεστίου. Σ' αύτές άνήκουν γενικά τά χρωματιστά χώματα: ή σ ι δ η ρ ο ϋ χ ο ς li ρ γ ι
λ ο ς (κόκκινος πηλός Μαρουσιοϋ), ή α σ β ε σ τ ο ϋ χ ο ς η μ ά ρ γ η πού εΙναι κίτρινη
fι γκριζωπή καί περιέχει περισσότερο aσβέστη· aπό τiς άλλες (πηλός Αίγινας). Πάντως
ή ποσότης το{) άσβέστη Πού ύπάρχει στήν κοινη άργιλο εΙναι γενικά aρκετά σημαντική.
·σσο πιό καθαρή εΙ ναι μία άργιλος aπό ξένες οuσίες {σκουριές, σόδα, aσβέστη,
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φυτικές ούσίες κλπ.), τόσο πιό πολυ άντέχει στη φωτιά καi τόσο τό χρώμα τ'Jlc; πλησιά·
ζει τό λευκό.
Είδαμε πιό πάνω δτι τήν καθαρη άργιλο την διαιροuμε σέ καολίνη καi σt πυρί ·
μαχα χώματα.
~σ κ α ο λ ί ν η ς, άποτελεr μιά εlδική κατηγορία της aργίλου καi διαφέρει
κυρίως άπ' αύτήν σέ δύο σημεία: εΙναι λιγώτερο πλαστικός κο:i πολυ πιό λευκός iiν καi
ή χημική του σύνθεση εΙναι δμοια μέ πολλές άργίλους.
·Η διαφορΟ. αύτή όφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, στό γεγονός δτι ο{ άργιλοι
μετατοπίσθηκαν μέ τόν καιρό άπό τό μέρος που εΙχαν σχηματισθη καί άνακατώθηκ:αν

μέ διάφορες άλλες ούσίές, ένώ ο{ καολίνες έμειναν στό μέρος που σχηματίσθηκαν καi
δέν παρουσιάσθηκε μεταβολή οϋτε στην ύφή οϋτε στή σύνθεσή τους.
·ο καολίνης χρησιμοποιείται γιά την κατασκευή τής λευκής φαγιέντσας καi πολυ
περισσότερο της πορσελάνης. Στήν Έλλάδα τόν βρίσκουμε κυρίως στή Μήλο.
ο
π υ ρίμα χ ο ι
α ρ γ ι λ ο ι
δέν παρουσιάζουν σημεία ύαλοποιήσεως
μέχρι τους 1600°. Γιa νά άντέξουν σέ μιά τόσο ύψηλή θερμοκρ(Χσία . δέν πρέπει νά Π&·
ριέzουν εύτηκτες ύλες (σόδα, ποτάσσα, άσβέστη, κλπ.) σέ άναλογία μεγαλύτερη άπό
2-3%. Άντιθέτως, έχουν συχνά άρκετη ποσότητα όξειδίυυ πυριτίου που tπηρεάζει
tλάzιστα τiς πυρίμαχες ίδιότητες τής άργίλου. τα πιό καθαρά μίγματα άργίλου μέ
όξείδιο πυριτίου άντέχουν καί στους 1700°.
Άπό τίς εύτηκτες ύλες που μπορεί νά περιέχη μία άργιλος, προτιμώτερη ε{ναι
τό όξείδιο σιδήρου γιατί έπηρεάζει λιγώτερο τiς πυρίμαχες ίδιότητές της.

{

Β)
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,. Αν-rιπλιισ-rιχές

uλες

"Η πλαστικότης, που ε{ναι βασική lδιότης μιάς άργίλου καί άπαραίτητη γιά την
σχηματοποίηση άντικειμένων, δταν εΙναι πολυ μεγάλη καταντά · μειονέκτημα. Μία
πολυ πλαστικη άργιλος δουλεύεται πολυ δύσκολα: κολλάει στά χέρια τοΟ τεχνίτη,
ξεκολλάει μέ μεγάλη δυσκολία άπ' τά καλούπια, άργεr πολυ νά στεγνώση, στραβώνει
στό στέγνωμα καi συχνά σκάζει. Γι' αύτό τό λόγο fι προσθέτουμε μιa άλλη άργιλο
μέ πολυ μικρότερη πλαστικότητα ώστε να έλαττώσουμε την πλαστικότητα τής πρώ
της, fι προσθέτουμε διάφορες ούσίες, άδρανείς, χωρίς κ.αμμιa πλαστικότητα.

Σαμώτ

·Η κυριώτερη άπό αύτές τίς ούσίες καi ή καλλίτερη, εΙναι ή σ α μ ώ τ, δηλαδή
ή άργιλος τήν δποία ψήσαμε σάν σκόνη fι ψημένα κομμάτια πού κοπανίσαμε. •Η σαμώτ
πού εγινε άπό μιό.ν ώρισμένη άργιλο πού εχουμε τυποποιήσει καi χρησιμοποιοi}με
στή δουλειά μας, εχει τό πλεονέκτημα δτι δέν μεταβάλλει τή σύνθεση της μάζας μας.
·Η σαμώτ χρησιμοποιείται έπίσης σέ μεγάλη κλίμακα καi στήν κατασκευή τ&ν
πυροδοχείων μέσα στα δποία βάζουμε τα κεραμικό. άντικείμενα γιΟ. να ψηθοflν. "Η
χρησιμοποίησις χονδροκοπανισμένης σαμώτ, έπιτρέπει τήν κατασκευή πυροδοχείων
πού άντέχουν στiς άπότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.

Ό ξ ε ί δ ι ο π υ ρ ι τ ί ο υ (πυριτική άμμος, χαλαζίας).
ΕΙναι ή πυρίμαχη άντιπλαστική ϋλη. 'Έχει τό μειονέκτημα νό. άλλάζη τή σύνθεση
ένός πηλοfl. Έκτός άπό την έλάττωση της πλαστικότητος πού φέρνει σέ μιά μilζα,
τό όξείδιο πυριτίου ένώνεται συγχρόνως καi μέ ώρισμένες εύτηκτες i>λες (ποτάσσα,
σόδα, άσβέστη) καi σχηματίζει μάζες ύαλοποιήσιμες.

Τό όξείδιο πυριτίου εχει τεράστια σημασία στήν κεραμική γιατί, δπως θό. δοflμε
καί στό σχετικό κεφάλαιο, έκτός άπό τήν σημασία πού εχει στή σύνθεση μιdς μάζας,
εΙναι ή βάση της κατασκευ'f1ς τ&ν διαφόρων ύαλωμάτων πού χρησιμοποιοflμε καί
στήν κεραμική.
Άντιπλαστικές

δλες

πού

καίγονται

Χρησιμοποιοflμε φυτικές ύλες: άχυρα, πριονίδι, καρβουνόσκονη, ιcλπ., πού δταν
ε{ναι πολύ λεπτό. τριμμένες, σαν σκόνη, δίνουν, αν τiς άναμίξουμε μέσα στόν πηλό
μας, μιό. μdζα πολύ πορώδη πού μποροΟμε νό. χρησιμοποιήσουμε για φίλτρο.
δλες αύτές χρησιμεύουν γιό. να κατασκευάσουμε ώρισμένα κεραμικα εiδη
πού θέλουμε να εΙναι πολύ έλαφρά, καίγονται, δπως εΙναι φυσικό, στή φωτια καί άφή

0{

νουv στή μdζα πολύ λεπτές fι καi μεγαλύτερες τρΟπες. -

r)

Εuτηκτες ύλες

'Ονομάζουμε ε ϋ τ η κ τ ε ς
υ λ ε ς μιa εiδικη κατηγορία ό.ντιπλαστικών ύλών
που εχουν την ιδιότητα νό. κατεβάζουν τό σημείο τήξεως τfjς ό.ργίλου (τό σημείο , δη··
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λαδή, που λυώνει) καi ετσι έπιτρέπουν νό. ψήνουμε τα αντικείμενα σε χαμηλότερη
φωηό. aπό έκείνη που θό. χρέιαζόταν μιό. σκέτη, καθαρή liργιλος. Χρησιμεύουν έπίσης
γιό. νό. προκαλέσουν, έφ' δσον τό θέλουμε, την ύαλοποίηση μιας αργίλου. 'Όλα τό.
μεταλλικά όξείδια πού μποροϋν νό. προστεθοϋν σέ μιά liργιλο κατεβάζουν τό σημείο
τήξεώς της. ·
εϋτηκτες δλες είναι πολλές, στήv πράξη δμως χρησιμοποιοΟμε κυρίως τό.
αλκάλια (ποτάσσα καi σόδα) καi τόν ασβέστη. Έπίσης, έφ' δσον ύπάρχει μέσα στόν
πηλό , καi τό όξείδιο σιδήρου.

0{

.

Ή ποτάσσα καi ή σόδα διαλύονται στό νερό, γι' αuτό καi δεν μποροϋμε νό. τiς
χρησιμοποιήσουμε ετ-σι σκέτες, είτε διότι ώρισμένη ποσότης φεύγει κατά τό Πλύσιμο
τοϋ χώματος, είτε διότι στήν έλεύθερή τους μορφη μποροί>ν νά παρουσιάσουν ανεπιθύ
μητα φαι\'όμενα στό ψήσιμο. Γι' αuτους τους λόγους, χρησιμοποιοϋμε χώματα που

περιέχουν τiς ουσίες αuτές ένωμένες μέ τό όξείδιο πυριτίου: δ α σ τ ρ ι ο ς είναι όρυ
κτό.που αποτελείται aπό οξείδιο πυριτίου καi όξείδιο αργιλίου (δπως ή liργιλος), άλλά
εχει καi ώρισμένη ποσότητα ποτάσσας η σόδας (ft καi τό. δύο) σέ αναλογία, περίπου,
7- 15 0 • Ό π η γ μ α τ ί τ n ς είναι ορυκτό που aποτελείται aπό ενα μίγμα liστριου
καi έλεύ θερου χαλαζία. Ή περιεκτικότης του σε liστpιο είναι περίπου 75 Oj0 .

°/

Οί aλκαλικες εϋτηκτες ύλες εχουv- τό Πλεονέκ~ημα νά προκαλοϋν μία βαθμιαία
ύαλοποίηση της μάζας . τα aντικείμενα που εγιναν aπό μιά τέτοια μaζα , κυρίως δταν
δέν περιέχει καi πολυ οξείδιο πυριτίου, aρχίζουν νά χάνουν τό σχημα τους στό ψήσιμο
μόνον δταν εχουν ύαλοποιηθη τελείως. Μποροί>ν, λοιπόν, νά μaς δώσουν έξαιρετικώς
καλό. γκρέ καi πορσελάνες.

Έκτός από τό. άλκάλια (ποτάσσα καi σόδα), liλλη εϋτηκτη ϋλη είναι καί δ ασβέ
στης που βρίσκουμε σε καθαρη μορφη στην κιμωλία καi κυρίως στό μάρμαρο. Ή χρη
σιμοποίηση τοϋ aσβέστη σε μία liργιλο , μaς έπιτρέπει νό. εχουμε μία μaζα φθηνότερη
από έκείνην που περιέχει πηγματίτη καi κυρίως liστριο. 'Όμως ή ποιότης των προϊόν
των ύστερεί κατό. πολύ. ~ Αλλο μειονέκτημα τοϋ aσβέστη είναι δτι την ύαλοποίηση
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της μάζας ακολουθεί σχεδόν άμέσως ή παραμόρφωση καi τό λυώσιμό της.

πρακ"Cικος "Cponoς

καeοριαμοu

"Cης κα"CαλληλΟ"Cη"Cος η μη
ενος

χωμα"Cος

Τό δείγμα · τοϋ χώματος πού θα έξετάσουμε, φροντίζουμε νό. εΙ ναι παρμένο ό.πό
διάφορα σημεία τοϋ νταμαριόϋ, &στ ε ή σύνθεσή του ν α ε{ναι δ σο τό δυνατόν πιό ό.ντι
προσωπευτική . Πρiν ό.κόμα προβοϋμε σε καμμια ένέργεια κοιτάζουμε καλα τό χώμα
μας. "Αν εlναι λευκό μπορεί να μείνη λευ κ ό καi στό ψήσιμο η να γίνη λίγο κιτρινωπό ,
ό.νάλογα μέ η)ν ποσότητα σιδήρου πού περιέχει. "Αν ε{ναι κίτρινο η κόκκινο περιέχει
ό.ρκετό σίδηρο καi θα δώση στό ψήσιμο χρώμα ανάλογο , δηλαδή ό.πό κίτρινο μέχρι
καφέ σκοϋρο, άνάλογα μέ τήν ποσότητα σ-ιδήρου πού περιέχει τό χώμα , τήν θερμοκρα
σία καi την aτμόσφαιρα του καμινιού. "'Αν εlναι γκρίζο, μπλ& fι μαύρο εlναι ενδεχόμενο
να δώση στό ψήσιμο καi λευκό χρώμα γιατi δ άρχικός του χρωματισμός μπορεί να
όφείλεται σε όργανικές ούσίες πού καίγονται στό καμίνι .
Ξύνοντας ενα στεγνό κομμάτι χώματος μέ ενα μαχαίρι, έξετάζουμε liν ή μdζα
εlναι όμοιόμορφη: αν γυαλίζη στό κόψιμο, εΙναι πολύ λεπτη καi καθαρή. 'Άν τό μα
χαίρι βρίσκει άντίσταση καi βγάζει διάφορα πετραδάκια η liλλες ούσίες , τότε ή μaζα
δέν εlναι όμοιόμορφη.
'Αφού τελειώση αuτη ή έξέταση κοπανίζουμε τό χω μα πολ ύ καλα καi τό κ οσκι
ν ίζουμε ό:πό πολύ ψιλό κόσκινο &στε να περάση δλο μας τό δείγμα , κι' αύτό γ ιά να
μην ό:λλάξη ή σύνθεση τοϋ χώματος αν μείνη εvα μέρος ακοσκίνιστο. Τό κοσκινισμένο

χ ώμα τό ρίχνουμε στό νερό για vό. λυώση , τό ό.νακατώνουμε καλό. καi τό ό.φίνουμ ε λ ίγο

να l)ρεμήση. Τό βαρύ κ:αi άμμουδερό μέρος καθαρίζει γρήγορα . Τό πλαάτικό αιωρείται
άρκετη lόρα. 'Αδειάζουμε σιγα σιγα τό θολό νερό μέ μια κουτάλα σ' ενα aλλο δοχείο
lόστε τό βαρύ να μείνη στό πρώτο δοχέίο, ξαναρίχνουμε νερό στό πρώτο δοχείο, ανα
κατώνουμε κ:αi χύνουμε πάλι τό θολό στό δεύτερο δοχείο. Αύτό τό έπανα λ:αμβάνουμε
τόσες φορές, δσες θα χρειασθη για να μη χρωματίζεται πιό. τό νερό ό.πό τό χώμα. 'Όταν
τελειώσουμε, aφίνουμε τό νερό να καθαρίση τελείως στό _δεύτερο δοχείο, νό. κ:αθίση
δηλαδή τό καθαρό μας χώμα στόν πάτο. Άφαιροϋμε τ~τε τό νερό καi φροντίζουμε να
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πήξουμε τό χώμα μας άπλώνοντας τη λάσπη επάνω σε μια καθαρη καi στεγνη γύψινη
πλάκα. Έπειδη ό στεγνός γύψος εχει την ίδιότητα να άπορροφδ. τό νερ~, τό χώμα μας
πήζει εϋκολα. 'Όταν καταλάβουμε πως επηξε αρκετά, τό μαζεύουμε καί συνεχίζουμε
τίς δοκιμές μας.

Γιά νά εξακριβώσουμε την πλαστικότητα τοϋ πηλοϋ μας σέ σύγκριCJη μ' ενα πηλό
που γνωρίζουμε, πλάθουμε δύο ίδια σε σχημα άντικείμενα μέ · τούς δύο πηλούς παίρ

νοντας την ίδια ακριβώς ποσότητα. 'Όσο · τό aντικείμενο πού πλάθουμε εΙ ναι πιό με
γάλο καί συνεπώς μέ λεπτότερα τοιχώματα, τόσο πιό πλαστικός εlναι ό πηλός πού δο
κιμάζουμε . 'Ένας l:iλλος άπλός τρόπος δοκιμής της πλαστικότητας εlναι ό άκόλουθος:
κάνουμε μέ τ.όv πηλό μας μια μικρη μπάλλα την όποίαπιέζούμε σιγό.- σιγό. έπάνω σέ
μια έπi πεδη έπιφανεια μέχρι να φανοuν σκασίματα στ ή ν περιφέρειά της. ~Οσο π ιό
πολυ πιεστή καi δσο πιό πολύ άργήσουν να φανοϋν τά σκασίματα, τόσο πιό ~πλαστι
κός εΙναι ό πηλός.

Σ υ σ τ ο λ η
(μάζεμα).
Κατασκευάζουμε μικρές όρθογώvιες πλακίτσες
άπό πηλό καi τiς άφήνουμε νά στεγνώσουν καλά. Ή διαφορό. μήκους πού παρουσιά
ζουν στό στέγνωμα μδ.ς δείχνει τήν συστολή τους.
Στiς ίδιες πλακίτσες χαράζουμε δυό παράλληλες γραμμές καί μετροϋμε τό μήκος
τους. ·Όταν στεγνώσουν μετροϋμε πάλι τό μήκος κ:αi βρίσκουμε την διαφορά. Μετρών
τας την ίδια άπόσταση καi μετό. τό ψήσιμο βρίσκουμε την συνολικ:η συστολη τοϋ
ψημένου μας πηλοσ.
Σε ώρισμένες περιπτώσεις χρειάζεται νό. γνωρίζουμε την συστολη τόσο ώς πρός

τό μf'jκ:ος δσο κ:αi ώς πρός τό ϋψος. Γι' αύτές τiς περιπτώσεις χρησιμοποιοt>με κυλίν
δρους κ.αi δχι πλακίτσες.
Δ ο κ ι μ η σ τ ό κ: α μίνι. Εlναι ή τελευταία καi ή καλύτερη δοκιμή.
Πλάθουμε ενα αντικείμενο καi αφοϋ στεγνώσει καλά τό βάζουμε στό καμίνι
καi τό ψήνουμε στην θερμοκρασία που ψήνουμε συνήθως. 'Όταν ψηθf'j, τό βγάζουμε
άπ' τό καμίνι καi τό εξετάζουμε. "Αν συγχρόνως fχουμε ψήσει κι' ενα κομμάτι .(lκ:ατέρ

γαστο χ&μα, ή σύγκρισις τών δύο μδ.ς δίδει πιό θετικές πληροφορίες.
Τό αντικείμενο από καθαρή άργιλο μδ.ς δείχνει κατ' αρχήν τόν πραγματικό του
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χ ρ ω μ α τ ι σ μ ό, τό
μ ο κ ρ α σ ί α α ύ τ η

π ο ρ ω δ ε ς
του
(μήπως λυώνει).

καi την

ά ν τ ο χ ή

τ ο υ

σ τ ή ν

θ ε ρ

Γιά νά καταλάβουμε μ' ενα άπλό τρόπο μέχρι ποίου σημείοu δ ψημένος πηλός
ε{ναι πορώδης, άκουμπaμε τη γλώσσα μας έπάνω στό δείγμα καi αν την τραβάει πολύ
η δχι, εΙναι περισσότερο η λιγώτερο πορώδης.
Τό ίδιο συμπέρασμα.βγάζουμε αν στάξουμε μιά σταγόνα νερό έπάνω στό ψημένο
δείγμα καi. παρατηροuμε με τί ταχύτητα την άπορροφa. Πρέπει πάντως νά- φροντίζουμε
νά ψήσουμε τό δείγμα μας μέσα σ' ενα δοχείο, διότι δταν ψήνεται έλεύθερα στό καμίνι
η φλόγα τό κτυπάει εξωτερικά, ή στάχτη που περιέχει σόδα μπορεί νά προκαλέση μιά
έλάχιστη έπιφανειακη ύαλοποίηση καί ετσι μπορεί νά παρουσιασθη φαινομενικά
λ ιγώτερο πορώδες άπό δ,τι εΙναι στην πραγματικότητα.
Τό άκατέργαστο δείγμα μπορεί νά παρουσιά
ζη λεκέδες μαύρους άπό τό όξέίδιο σιδήρου που εΙ
ναι ένδεχόμε.νο νά περιέχη
τρυπίτσες με τρεξίματα
γυαλιοQ που όφείλονται στόν άσβέστη η σκασίματα
καί τινάγματα που όφείλονται σε πυριτικές πετρί
τσες η άκόμα καi σκέτες τρ\Jπες που άφήνουν οί

ft

όργανικες ούσtες που κάηκαν.

·

'"Οταν πρόκειται γιά άσπρο πηλό βρέχουμε τό
ψημένο δείγμα. ''Άν δ πηλός εΙναι πολu καθαρός τότε

μένει άσπρος η άλλοιώτικ:α κιτρινίζει έλαφρά. Ψή 
νουμε τό δεtγμα γιά δεύτερη φορά βάζοντας στη
μιά του έπιφάνεια άλοιφ1) (ύάλωμα) κ:αi βλέπουμε
πλέον τόν τελειωτικό του χρωματισμό.
Π αραμόρφωση

ένός

Σχfιμα

1.

πηλοQ

Για να έξακ:ριβώσουμε περίπου τήν τάση παρα
μορφώσεως ένός πηλοϋ, κατασκευάζουμε λεπτές πλα

κίτσες μέ τή μdζα μας καi τiς τοποθετούμε στό κα
μίν ι σε τρόπο ώστε νά στηρίζωνται στiς δύο τους
άκρες (σχ . 1). Τό μέγεθος της καμπύλης που θά μaς

δώσουν μaς δίνει μιά ίδέα της συμπεριφορaς ένός
άντ ι κειμένου στη φωτιά. Μπuροuμε έπίσης να στη
ρίξουμε τήν πλακίτσα στή μιά της άκρη (σχ. 2).
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Τό πείραμα αύτό εχει μεγαλύτερη σημασία δ
ταν θέλουμε να φτιάξουμε μία μάζα ύαλοποιήσιμη,
δηλαδη για γκρέ η πορσελάνη, γιατί τό. άποτελέσμα
τα τοϋ πειράματος, παράλληλα μέ την έξέταση τοϋ
πορώδους τi'jς μάζας, μάς δίνουν την εύκαιρία νά έξα
κριβώσουμε ποιός πηλός ύαλοποιείται χωρiς να παρα
μορφωθi'j. Αύτός ό πηλός θό. μάς δώση θαυμάσια γκρέ.
τ ή ξ η

(λυώσιμο)

τ ο ϋ

π η λ ο ϋ

----'

......

--:ι

Σχήμα

2.

Έξακριβώνουμε την θερμοκρασία τήξεως ένός
πηλοϋ φτιάχνοντας μικρές τριγωνικές πυραμίδες στό
μέγεθος τ&ν πυρομετρικών κώνων. ΤοποθετοΟμε

στό καμίνι τό δείγμα μας καi δίπλα μιό. σειρό. άπό
πυρομετρικούς κώνους πού νά δείχνcυν θερμοκρα-

σίες κοντά σ· αύτην πού δποθέτουμε πως λυώνει δ πηλός. 0{ κ&νοι αύτοί, θά διαφέρουν
μεταξύ τους κατά 20°. Κατά την &ρα τοΟ ψησίματος βλέπουμε κάποια στιγμη τό δεtγμα
μας να γέρνη καi νό. άγγίζη κάτω. Κοιτάζουμε συγχρόνως· καi τούς κώνους καi σημειώ
νουμε ποιός άπό δλους έγειρε καί ή dκρη του dγγιξε κάτω. Διαβάζοντας τόν άριθμό
τοΟ κώνου, γνωρίζουμε αύτομάτως καi την θερμοκρασία πού θέλουμε να μάθουμε.
Τό πείραμα αύτό, ένδιαφέρει Ιδιαίτερα δταν θέλουμε νά δοκιμάσουμε την άντοχη
ένός πυρίμαχου χώματος.
ε:'Cοιμααια

και

κα'Cε:pyααια πpω'Cων uλων
Στήν •Ελλάδα ο{ dργιλοι προσφέρονται στό έμπόριο δπως βγαίνουν άπό την χω
ματερή. Έξαίρεση γίνεται μόνον για τό. λευκα χώματα (καολίνης, πηγματίτης, κλπ.
πού διατίθενται καi τριμμένα σε σκόνη.
Ή άκατέργαστη αύτη dργιλος δέν εlνάι πάντοτε σε κατάσταση δπω.; εlναι ν<
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δώση μάζα. ·ο τρόπος κατεργασίας τοΟ χώματος διαφέρει στiς διάφορες βιοτεχνίει
άνάλογα μέ τό ε{δος το Ο χώματος, τα · είδη πού παράγει ή βιοτεχνία καi τiς δυνατότητε~

έ π εξεργασίας που εχει. Σέ ώρισμένες περιπτώσεις το χ&μα (ή άργιλος) χρησιμοποιεΙτα·
δ π ως βγαίνει άπ' τη γη: π. χ. στα τουβλάδικα. Προκειμένου δμως να χρησιμοποιηθf
γι ά την κατασκευ~ aντικειμένων χρήσεως πρέπει νά καθαρισθij καλό. γιό. να άπαλλαγ~
άπ ό τiς έπιβλαβείς οuσίες που μπορεί νά περιέχ1J. 'Όσο πιο λεπτό θέλουμε να γίνtJ
τό αντικείμενο, τόσο πιό τέλειος πρέπει να εΙναι καi δ καθαρισμός τοϋ χώματος.
Ή πρώτη διαδικασία εΙ ναι ή έξέταση των χωμάτων που θα χρησιμοποιήσου με.

Μ' αuτό τόν τρόπο, κάνουμε εναν πρώτο καθαρισμό τοϋ χώματος, βγάζοντας τiς πέ·
τρ ες καί δσα κομμάτια σιδηροπυρίτου (I) ύπάρχουν. Προκειμένου για λευκα χώματα,
ή π ρώτη αuτη διαδικασία εΙναι πιό προσεκτικη καi πολύπλοκη. Γίνεται μια πρώτη δια

λ ογη για να αφαιρέσουμε τό. κομμaτια τοϋ χώματος που εχουν φλέβες άμμου η σιδή
ρ ου. τα κομμάτια σπάζονται με ενα έργαλείο καi έξετάζονται πάλι ωσ-τ;ε να ιlφαιρεθοϋν
δλα τα ξένα σώματα που διέφυγαν ση1ν πρώτη διαλογή .
.. Ας δοt>με τώρα τους τρόπους που χρησιμοποιοt>με γιά τον καθαρισμό καi η) ν
κατεργασία τοϋ χώματος.

α)

'Άπλωμα

σ τό ν

άέ ρ α

·

Τό χ&μα δπως βγαίνει άπ' τό νταμάρι έχει κάποια ύγρασία. ·σταν τό άπλώσουμε
στο ϋπαιθρο βλέπουμε πι:bς στεγνώνοντας σκάει καi χωρίζεται σέ φέτες. Τό σκάσιμο
π ροχωρεί δσο πέφτουν ο{ φέτες καi φαίνεται πάλι ύγρό τό χ&μα. Καλό εlναι λοιπόν,
μόλις έρχεται άπ' τό νταμάρι, να τό άπλώνουμε καi έν άνάγκη να τό βρέχουμε καi λίγο.
Ή ύγρασία αuτη που ύπάρχει στό χώμα fι που προσθέτουμε έμεΙς, διευκολύνει σέ με
γάλο βαθμό τόν θρυμματισμό του δταν εΙναι χειμώνας καi έχει μεγάλη παγωνιά, διότι
τό ν ερό παγώνει μέσα στό χώμα καi προκαλεί τό σπάσιμό του. Έπίσης, τα νερά τ-ης

βροχής παρασύρουν ώρισμένες ποσότητες άμμου καi διαλύουν καi τά κομμάτια τοϋ
m δηροπυρίτη. Ή μέθοδος αuττ) δίνει συγχρόνως καi μεγαλύτερη δμοιογένεια στό
χώμα .

β)

Σ τ έ γ ν ω μ α

τ ο ϋ

χ ώ μ α τ ο ς

'Όταν ο{ άργιλοι έχουν λίγη πλαστικότητα η εlναι άμμουδερές, λυώνουν εύκολα

{1) Ό σιδηροπυρiτηι; εiναι ενα άπό τά μεταλλεύματα άπό -ra όποία βγαίνει τό σίδερο. 'Όταν
ύπάρχη σ-rόν πηλό μαι; σέ κομμάτια, λυώνει ση} φωτιά, τρέχει χ:αί προκαλεΙ καταστροφές στα
άντικεiμενα.
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στό νερό, ά:κ:όμα κι δταν εΙναι ύγρές. ΕΙναι περιττό, λοιπόν, νά τiς στεγνώνουμε προη
γουμένως. 'Όταν δμως εΙ ναι πολύ πλαστικές (σ έ ρ τ ι κ: ε ς), λυώνουν πολύ δί>σκολα
κ:αί, τόσο πιό δύσκολα, δσο εΙναι κ:αi πιό πλαστικές. Γι' αύτό τό λόγο εΙναι aπαραίτη
το να τiς στεγνώνουμε πρ«>τα. δπότε καi λυώνουν πολύ εϋκολα.
Τά μικρά έργαστήρια που δ&ν χρησιμοποιοΟν μεγάλες ποσότητες χώματος, μπο
ροΟν νά προμηθεύωνται τό καλοκαίρι τi)ν ποσότητα πού θά. χρειασθοnν γιά δλο τό
χρόνο καί νά. την άποθηκεύουν σε καλά. στεγασμένα ύπόστεγα καi με aνοίγματα 6>στε
να μπορη νά κυκλοφορη έλε\Jθερα δ ιiέρας. Στiς μεγάλες βιοτεχνίες, έπειδiι δ&ν ύπάρ
χει δ κατάλληλος χώρος γιά νά άποθηκεύουν άξιόλογες ποσότητες .χώματος; χ.ρησιμο-

. ποιοϋν

είδικους χώρους-τα σ τ ε γ ν ω τ ή ρ ι α-που θερμαίνονται είτε μέ τήν ζέστη

που βγαίνει άπό τά καμίνια κ:αi που μέ κατάλληλες σωληνώσεις περνάει μέσα άπό τούς
χώρους αuτούς, είτε μέ ξεχωριστές έστiες θερμότητας πού παράγουν θερμό ρεfiμα άέ

ρος. Σ. αuτές τiς περιπτώσεις πρέπει να προσέχουμε να μήν ξεπερνάη ή θερμοΚρασία
τους

100°,

κι άκόμα καλλίτερα, νά μή τους φθάνη, διότι ή ύψηλότερη θερμοκρασία

μπορεί να βλάψη τό χ«>μα.

Πάντως, για τα κεραμικα χ.ώματα προτιμώτερο εΙναι πάντοτε τό φυσικό στέγνωμα
ση)ν άτμόσφαιρα.
γ)

Κ ο πάν ι σ μ α

τ ο

n

χ. ώ μ α τ ο ς

Για να γίνη ή άργιλος κατάλληλη γιά τήν δουλειά μας πρέπει κατ· άρχήν νά σπά
σουμε τό χ«>μα σε δσο τό δυνατόν μικρότερα κομμάτια πού θά λυώνουν mό εσιcολα
στό νερό. Γι' αύτό τό λόγο κοπανίζουμε τό χ.&μα μας. Στα συνηθισμένα καμίνια (δπως
π.χ. στό ΜαροΌσι) κοπανίζουν τό χ.«>μα μέ τόν κ 6 π α ν ο, fνα δηλαδη κομμάτι ξύλο
πολυ βαρυ καί πλατυ στό κάτω μέρος. Ό τρόπος αύτός εΙναι βέβαια πρωτόγονος, άλλα
τα καμίνια αύτά δέν εχουν την ο{κονομικη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άλλες
μεθόδους. Στα μεγάλα έργοστάσια χρησιμοποιοΌν είδικα μηχανήματα δπως οί σπαστή
ρες, οί μϋλοι κλπ.
δ)
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Π λ ύ σ ι μ ο

κ α

i

σ ο ύ ρ ω μ α

την διαδικασία αuττ) θα ττ)ν μελετήσουμε στό έπόμενο κεφάλαιο που πραγματεύ
εται την έτοιμασία κ:αi κατεργασία τfΊς μάζας. 'Όσα είπαμε στiς προηγούμενες παρα-

γρ άφους άφοροuν κυρίως τό κόκκινο χίόμα. Προκειμένου για λευκά χώματα, fι διαδι
κασία δέν μtiς ένδιαφέρει dμεσα, διότι τiς πρίότες όλες, πλαστικές fι όχι, τiς βρίσκουμε
εϋκολα στό έμπόριο, σέ μορφη σκόνης. Πάντωc; καi στην περίπτωσι αύτη χρησιμο
ποι οΟνται σπαστf'Ιρες, μΟλοι καi τριβεία άέρος άπό τΟ. όποία περνti ένα δυνατό ρεύμα
lιέρος καi παρασύρει τα λεπτότερα μόρια τfις άργίλου που συλλέγονται λίγο μακρύ
τερ α μέσα σέ σάκκους.
ε'C οιμααια

και

κατ;ε:ρyααια

'Cης

μαzας

Στό κεφάλαιο αότό θa έξετάσουμε κυρίως την κατεργασία τοϋ κόκκινου πηλοϋ
διότι aπό τη στιγμη που τό χίόμα ερθει άπό τό νταμάρι τό κατεργαζόμαστε μόνοι μας.
Τό άσπρο χ_ίόμα, δπως είδαμε πιό πάνω, τό βρίσκουμε έτοιμο στό έμπόριο σε μορφη
σκόνης. Ή κατεργασία του χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχη διότι κινδυνεύει εύκολα
νά λερωθf'Ι άπό σκόνες, σκουριές τίόν μηχανημάτων, κλπ. που του προσδίνουν κάποιο
χρωματισμό ένίό τό κόκκινο, λόγφ άκριβίός του χρώματός του, δέν επηρεάζεται.
'Όταν, ϋστερα άπό τίς διάφορες δοκιμές που είδαμε, καταλήξουμε στη σύνθεση
τfΊς μάζας που μtiς ένδιαφέρει, προβαίνουμε στην πρόσμιξη τών διαφόρων ύλικών.
Έάν τά ύλικά εlναι στεγνά, ή πρόσμιξη γίνεται κατ' όγκον fι μέ ζύγισμα. Έaν ε{ναι
ρευστa τότε ή πρόσμιξη γίνεται στην ρευστη κατάσταση που βρίσκονται.
α)

Π ρ ό σ μ ι ξ η

σ τ εγ ν ω ν

ύ λ ι κ ω ν

κ α τ'

δ γ κ ο ν

Πολλά καμίνια (καi μέ την λέξη καμίνι έννοοϋμε κατ' έπέκταση έργαστήριο
κεραμικfΊς), τουβλοκάμινα η γλαστράδικα, χρησιμοποιούν τό χώμα ετσι δπως βγαίνει

άπό τό νταμάρι, χωρiς Ιδιαίτερο καθαρισμό. 'ΑρκοΟνται ν' ανακατώσουν τά διάφορα
χώματα που χρησιμοποιουν σε άναλογίες που δίνουν [κανοποιητικη πλαστικότητα
στη μtiζα. Σ' αύτη την περίπτωση δ άπλούστερος τρόπος εΙναι ή πρόσμιξη κατ· δγκον .
Χρησιμοποιουν δηλαδή καροτσάκια γιά τήν μεταφορά τοΟ χώματος καi συγχρόνως
ύπολογίζουν μ' αύτa πόση ποσότητα θά . βάλουν άπό τό κάθε χώμα.

Ί-{ πρόσμιξη λευκών χωμάτων γίνεται μέ δοχεία ώρισμένου μεγέθους καi άπολύ
τως καθαρά. 'Όταν τό δοχείο γεμίση, τό κτυπουμε πάντοτε κατά τόν ίδιο τρόπο ώστε

νa καθίση καλά το χώμα μέσα γιό. νά εΙναι ή ποσότης ή ίδια κάθε φορά.
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β)

Π ρ ό σ μ ι ξ η

σ τ ε γ ν ω ν

ύ λ ι κ ω ν

μ ε

ζύ γ ι σ μ α

Άκριβέστερος τρόπος προσμίξεως εΙναι τό ζύγισμα των ύλικών, άρκεί νά φροντί
ζουμε πάντοτε νά εΙ ναι πολύ στεγνά ώστε νά μη μaς ξεγελάει στό βάρος ή ύπαρξη ύγρα
σίας. Ό τρόπος αύτός lσχύει καi γιά τόν άσπρο πηλό.
~Πρόσμιξη

ύλικών

σt

ρευστη

κατάσταση

· ΕΙναι δ καλύτερος καi ακριβέστερος τρόπος διότι τά ύλικά εlναι ήδη καθαρά
καί σουρωμένα καi ή σύνθεση της μάζας μας θά εΙναι πάντοτε σταθερή. Τόν τρόπο αύτό
αρκούμεθα άπλ&ς νά τόν αναφέρουμε διότι ή έφαρμογή του απαιτεί ειδικές έγκατα
στάσεις καi γνώσεις χημείας πού ξεφεύγουν άπό τά πλαίσια αύτοί) το[) βιβλίου. Ό

τρόπος αύτός άλλωστε χρησιμοποιείται σχεδόν άποκλειστικά γιά λευκiι χώματα.
Πάντως, δποια κι ' iiν εlναι ή μέθοδος πού θά χρησιμοποιήσουμε, πρέπει νά γίνη
κατ ' αρχην προσεκτικη διαλογη τοϋ χώματος, ώστε δ, τι χοντρό (σκάρτο) ύπάρχει,
νά βγi'j.

δ) Λ υ ώ σ ι μ ο

τ ο ϋ

χ ώ μ α τ ος

Κόκκινο χώμα: ''Όταν έτοιμάσουμε τά ύλικά μας καθαρισμένα πρόχειρα
καί στiς άναλογίες πού θέλουμε, τά ρίχνουμε σέ μιά στέρνα Α (κ α ρ ο ί) τ α) (σχ.3)
μικρη η μεγάλη ανάλογα μέ την παραγωγη πού θέλουμε. Φροντίζουμε νά εχη άπό πρiν
νερό ή καροϋτα μας διότι τότε μόνο λυώνει εϋκολα τό χώμα καi δχι δταν ρίξουμε πρ<Οτα
τό χώμα καί ύστερα τό νερό.
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3.

I

~σταν κρίνουμε δτι τό χώμα ελυωσε, τό &..νακατώ
νουμε καλά. ΣτΟ. περισσότερα καμίνια αuτη ή δουλειa
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Σχ~μα 4 .

Λ ευ κό

χ ώμα

:

Χρησιμοποιοϋμε τόν ϊδιο τρό

πο μέ τό κόκκινο μέ μόνη τή διαφορa δτι ή καροΟτα μας
εlναι πολi> καθαρή καi σκεπασμένη.

·~

~

γίνεται μέ τa πόδια. Σέ πιό τελειοποιημένα έργαστήρια
γίνεται μ' fνα άπλό σχετικώς μηχάνημα: ενας άξονας μέ
φτερά πού δίνει μιά συνεχη κίνηση στό νερό ιcαi κρατa
σέ συνεχf\ ιiναταραχη τό λυωμένο χώμα (σχ. 4) .

'

Σο6ρωμα

τοϋ

Σχ~μα

5.

χ~ματος

Κόκκινο χώμα: .. Οταν λυ~ση καλά τό χώμα
ιcαί aνακατωθη,. τό ιΙφίνουμε λίγο νά ηρεμήση ωστε oi
πέτρες καi τά άλλα βαρειά συστατικό. πού περιέχει νά
καθίσουν στον πάτο της καρούτας. Κατόπι ν παίρνουμε
μ' ενα δοχείο τό θολό νερό καί τό σουρώνουμε μ· ενα

κόσκινο (Νο 80 η 100) σέ συνεχόμενη καροΟτα Β δπως
βλέπουμε καί στό σχέδιο 2, άνακατώνοντας κάθε τόσο

τό μίγμα μας σηΊν καροΟτα Α .
καταλάβουμε πιbς δλο σχεδόν τό λυωμένο χώμα πέρασε στi}ν καροϋτα Β,
σταματοϋμε τό σούρωμα καί άφίνουμε τό νερό της τελευταίας αύτfiς καρούτας νό ήρε~
μήση, &στενά κατακαθίση δ καθαρός πηλός. ·Όσο πιό πλαστικός εtναι ό πηλός, τόσο
πιο πολu άργεί νa κατακαθίση. Πάντως μία-δυό μέρες εtναι aρκετές.
Τό κοινό τοίχωμα πού χωρίζει τίς δύο καροuτες εχει μία σχισμή Γ τήν όποία
κλείνουμε προσωρινό. μέ λίγο πηλό, στήν ιΙρχη πού ρίξαμε τό χώμα νά λυώση στην
καροΟτα Α. 'Όταν δοϋμε πως δ πηλός κάθισε καλό. στην καροϋτα Β aνοίγουμε λίγο - λίγο

..Οταν

ττ)ν σχισμή Γ ώστε τό καθαρό νερό να τρέχη πίσω στήν καροΟτα Α καi συνεχίζουμε
μέχρις δτου τό νερό φύγει έντελώς aπό την καροϋτα Β (σχ. 5).
Λευκό χ fb μ α: ΧρησιμοποιοΟμε τό ίδιο σύστημα μέ τiς καροΟτες, καθαρές
πάντοτε καi σκεπασμένες καί κόσκινο Νο 120-130. "'Αν ή παραγωγή μας εtναι μικρη
χρησιμοποιοΟμε άντi καροΟτες ξύλινα βαρέλια
κιούπια πήλινα. Σέ μεγάλα έργοστά-

t\
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σια, δταν σουρωθf\ δ λευκός πηλός περνάει άπό fνα αύλάκι δπου βρίσκονται ήλεκτρομαγν-ητες πού κατακρατοΟν τό τυχόν ύπάρχον όξείδιο σιδήρου καi ϋστερα χύνεται

στή στέρνα δπου θα κατακαθίση.
στ)

Π ή ξ ι μ ο

Κό κ κ ι ν ο
χ ώ μ α : Πλάϊ στην καροϋτα Β ύπάρχουν άλλες στέρνες, ρηχές,
η καi περισσότερες, άνάλογα με την παραγωγή, ο{ ά π λ ώ σ τ ρ ε ς Δ. 'Έχουν
βάθος 15-20 έκ. Ό πάτος καi τα τοιχώματα εΙναι άπό κοινα τοuβλα, ό>στε να άπορρο
φοΟν (να τραβοΟν) τό νερό άπό τόν πηλό (σχ. 3 Δ).

1,2

'Ανακατώνουμε καλα τόν πολτό πού ύπάρχει στην καροuτα Β καi μt ~να δοχείο
τόν χύνουμε στiς άπλώστρες Δ. 'Όταν περάση λίγος καιρός - μερικές ήμέρες η καi
έβδομάδες, άναλόγως τ-ης έποχfjς- βλέπουμε πως τα τοuβλα της άπλώστρας έχουν
τραβήξει τό νερό καi. δ πηλός έχει πήξει. Τότε μ' fνα ξύλο ποϊ> εχει στην άκρη του

fνα μακρύ καρφί, χαράζουμε τόν πηλό σε τετράγωνα, τiς π λ ί θ ρ ε ς (σχ. 6). Αύtό
τοΟ έπιτρέπει να ξεκολλήση πιό εϋκολα άπό τa τοuβλα καi να μαζέψη σέ κανονικό
σχ-ημα.

Σχήμα ό .
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Λ ε υ κ ό χ lb μ α : Έκτός άπό τό πήξιμο σέ άπλ&στρες πού χρησιμοποιοϊ>ν
πqλλα έργαστήρια καi τiς δποίες φροντίζουν να σκεπάζουν για να μή ·λερώνεται τό χrομα
fι τiς κτίζουν έπάνω σε ταράτσες, ύπάρχει καi τό πήξιμο πού γίνεται μέσα σε πάνινες
σακκοϊ>λες . Μόλις βγάλουμε τόν πολτό μας άπό τήν καροϊ>τα η τό κιοϊ>πι, γεμίζουμε
μ' αότόν τ iς σακκοϊ>λες καi τiς κρεμaμε γιό. να στραγγίση τό νερό. Σ' άλλα έργαστήρια
εχουν εlδικό. ξύλινα βαρέλια πού άφίνουν κενά άνάμεσα στα ξύλα τους, σαν αύτα πού
εχουν στα πατητήρια για τά σταφύλια. Μέσα έκεi τοποθετοϋν τiς σακκοϊ>λες καi άπό
έπάνω βιδώνουν &να ξύλινο καπάκι πού τiς πιέζει καi άναγκάζει τό νερό να βγf\ σιγΟ.
σιγά .

I

Τό τελειότερο δμως σύστημα πού έφαρμόζεται σε τελειοποιημένα έργαστήρια
η έ ργοστάσια, εΙναι ή φ ι λ τ ρ ο π ρ έ σ σ α. Τό συγκρότημα τ~ς φιλτροπρέσσας
άποτελείται άπό δύο όργανα: τήν ά ν τ λ i α καί τό φ i λ τ ρ ο. ~Η άντλία ε{ναt διπλ~ς
ένεργείας, δηλαδή ρουφa τόν πολτό καi τόν στέλνει στό φίλτρο. Τό φίλτρο,
πιό σωστά
ή κυ ρίως φιλτροπρέσσα, εΙναι ~να μηχάνημα πού άποτελεtται άπό μιά σειρά μαντεμέ
νιους δίσκους άνάμεσα στούς δποίους μπαίνουν ύφασματένιοι δίσκοι διπλοi πού γεμί
ζουν με τόν πολτό. 0{ ύφασματένιοι δίσκοι δεν πρέπει νά fχουν μεγάλη χωρητικότητα,
δηλα δη ή γαλέττα τοϋ ετοιμου πηλοϋ πού θά βγ~ άπό μέσα δέν πρέπει νά ύπερβαίνη
π ολu τα 2 έκατοστά διότι μεγαλύτερο πάχος έμποδίζει η)ν fξοδο το() νεροΟ, κυρίως
δταν ή μaζα εΙναι πολύ πλαστική'. Ό τελευταίος δίσκος τf\ς φιλτροπρέσσας ε{ ναι στε
ρεωμένος σε μιά βίδα πού μaς έπιτρέπει νά σφίγγουμε τόν ~α δίσκο έπάνω στόν άλλο.
'Όταν δοUμε δτι δέν βγαίνει mά σχεδόν καθόλου νερό, σταματο()με την άντλία, ξεβι
δώνουμε την πρέσσα καi βγάζουμε τiς γαλέττες.
•Η ' ό:πόδοση τf\ς φιλτροπρέσσας εΙναι πολύ καλή. ·Ενα τέτοιο μηχάνημα μέ 51

i1

δίσκους δίνει 50 γαλέττες τών 5 χλγ. δηλαδη 250 χλγ. Τό πρεσσάρισμα διαρκεί περί
που Ι ώρα (δ χρόνος έξαρτdται κυρίως άπό την πλαστικότητα τf\ς μάζας).
ζ) Σίτε μ α
'Όταν καταλάβουμε πώς δ πηλός (είτε ε{ναι λευκός, είτε χρωματιστός) έπηξε

δσο θέλουμε στίς άπλώστρες, μαζεύουμε τiς πλίθρες καi τίς άποθηκεύουμε στό ύπό
γειό μας γιά νά σιτέψουν. Τό σίτεμα έπιτρέπει νά γίνη με τόν καιρό καλλίτερη κατανομή
τ ο() νερο() στή μάζα. Συγχρόνως άναπτύσσονται καi διάφορες όργανικές ούσίες (μοΟχλα)

που καθιστοΟν πιό πλαστικό τόν πηλό. Έπί πλέον τό σίτεμα λιγοστεύει καi τον κίν
δυνο σκασίματος πού παρουσιάζει δ φρεσκο~τοιμασμένος πηλός.
η)

Ζύ μ ω μ α

Τό ζύμωμα σκοπό fχει να δώση δμοιογένεια στόν πηλό, γιατi χωρίς αύτό παρου
σιάζει πάντα μιά διαφορά κατανομf\ς τf\ς ύγρασίας του. ·ο άπλούστερος τρόπος ε{ναι
τό πάτημα: Σ" fνα μέρος καθαρό, καλά τσιμεντωμένο, βάζουμε μιά ποσότη τα πηλοU.
'Ένας έργάτης ξυπόλητος τόν πατάει διαγράφοντας μιά καμπύλη άπό την κορυφη
πρός την περιφέρεια καί έπανέρχεται στό κέντρο γιά νά διαγράψη νέα καμπύλη.
Σδ mό τελειοποιημένα έργαστήρια χρησιμοποιο()ν μηχανήματα: τ ά

ζ υ μ ω τ ή-
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ρ ι α. Τό πιό άπλό εtναι αύτό που χρησιμοποιεtται για τήν κατασκευη τούβλων: δύο
κύλινδροι περιστρεφόμενοι άντίθετα καi σε πολi> μικρή άπόσταση ό fνας d1tό τόν dλλο
ύποχρεώνουν τόν πηλό να περάση dνάμεσά τοuς κι' έπειδή δεν μπορεt να έπιστρέψη
πίσω άναγκάζεται πιεζόμενος να βγf\ άπό fνα στενό dνοιγμα . .
Τά πραγματικά ζυμωτήρια εtναι κάθετα fι δριζόντι'"α. Άποτελο~νται άπό fνα κύ
λινδρο άπό λαμαρίνα fι μαντέμι, τόν όποίο διασχίζει, σέ δλο του τό μf\κος, fνας dξονας
με έλι'!Cοειδf\ πτερύγια έναλλασσόμενα με μαχαίρια που κόβουν τόν πηλό καi συγχρό
νως τόν σπρώχνουν πιέζοντάς τον πρός τt)ν fξοδο που εχει μικρό άνοιγμα καί έμποδ(
ζει τό ύλικό νά βγη πολυ γρήγορα.

·σταν fλθη ή &ρα νά χρησιμοποιηθf\ ό πηλός ζυμώνεται πάλι με τά χέρια καi
κ τ υ π ι έ τ α ι. ·οταν ε[ναι fτοιμος, τόν χωρίζουμε σε μπάλλες
κ α β ο ~ λ ε ς σε
μέγεθος iινάλογο μέ τό iιντικείμενο που θα κατασκευάσουμε.

ft

KO'COOKEUη

ΟV"CΙΚ&:Ιμ&:νων

φοpμαpιaμα

'

Πρiν προχωρήσουμε στήν περιγραφή τΘν διαq)όρων τρόπων κατασκευf\ς dντικaι
μένων, καλό θά ε[ναι νά δοUμε π&ς μποροUμε νά κατασκευάσουμε lνα iιντικείμενο
πού πρέπει νά fχη ώρισμένο μέγεθος δταν εΙναι τ ε λ ε ι ω μ έ ν ο, δηλαδt) ψ η μ έ ν ο .
.. Αν π. χ. έτοιμάσουμε fνα κύλινδρο, τόν στεγνώσουμε καi τόν ψήσουμε, ό κύλινδρος
αύτός θά μικρύνη λόγω τf\ς συστολής τοU πηλοU. "'Αν θέλουμε νά κατασκευάσουμε

iιρyότερα fνα νέο κύλινδρο δμοιο μt τόν πρ&το, πρέπει να ξέρουμε dκριβδ)ς πόσο μά
ζεψε δ πρ&τος άπό την &ρα που lyινε fως δτου βγf\ ψημένος.
'"Οταν γνωρίζουμε πόσο μαζεύει δ πηλός μας εlναι πολυ εϋκολο, μ' fνα dπλό
σχέδιο, νά βρίσκουμε πάντα τό μέγεθος που θά δώσουμε στό άντικείμενο γιά νά fχη
1

ώρισμένο μέγεθος δταν ψηθη.
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"'Ας πάρουμε δύο εύθείες γραμμές κάθετες ή μία έπάνω στην άλλη, την ΑΒ καi την
ΑΓ (σχ. 7). Άπό fνα σημείο Δ της ΑΓ liς τραβήξουμε μια νέα γραμμή παράλληλη
μt την ΑΒ. "Ας σημειώσουμε τώρα στην ΑΒ μία dπόσταση ΑΕ που {σοδυναμεi μέ τό
uψος ένός κυλίνδρου πού μόλις κάναμε μέ πηλό. ΆφοU στεγνώσουμε καί ψήσουμε
τόν κίλυνδρο μετροUμε τό uψος του καi τό μεταφέρουμε στήν γραμμη Δ. Τό ϋψος αύτό
εlναι ή iιπόστασις ΔΖ .... Αν τραβήξουμε μια γραμμή που άρχίζει άπό τό Ε καi περνd
άπό τό Ζ καi την προχωρήσουμε, θά κόψη τt)ν γραμμη ΑΓ στό σημεiο Ο. "'Ας ύποθέ-

Γ
ο

Σχfιμα

7.

σουμε τώρα πώς πρέπει να κα~ουμε fνα
βάζο πού να fχη ψημένο 30 πόντους ϋ
ψος. Στήν γραμμή ΔΖ μετροΟμε μιά άπό
σταση 30 πόντων άρχίζοντας άπό τό Δ.
·Η άπόσταση αύτή ε{ ναι ή ΔΗ. ·Απ' τό
σημεtο Ο τραβοΟμε μιά εύθεtα γραμμη
πού πεpνιi άπό τό Η καi κόβει τήν γραμ
μη ΑΒ στό σημείο Θ. ·Η άπόστα~η ΑΘ

μdς δίνει τό άρχικό ϋψος πού πρέπει να
·εχlJ τό βάζο. Έπειδη δέ ή συστολη κα
θέτως εΙναι μεγαλύτερη άπό τήν όριζόν

τι α συ στο λ ή, πρέπει να κάνουμε καi μία
νέα μέτρηση μέ τόν ίδιο τρόπο για να
β ροΟμε την δριζόντια συστολή.

0{ πρώτοι άγγειοπλάσται φορμάριζαν τα διάφορα άγγεία μέ τό χέρι. ·Η
σκέψη να χρησιμοποιήσουν τόν τροχό
fι ποδότορνο ε{ναι μεταγενέστερη καί
άσφαλ&ς θa προfιλθε άπό tήν άνάγκη να

Σχf'\μα

8.

ο

μη γυρίζη ό τεχνίτης γύρω άπό τό άγγεtο για να τό άνεβάση,άλλά άντίθετα νά γυρίζή τό

ίδιο τό άντικείμενο.

Ό τροχός εμεινε γιά πολύ καιρό τό μόνο έργαλείο τοϋ άγγειοπλάστη. Πολύ

άργότερα θα εγινε ή σκέψις να χρησιμοποιηθοuν καλούπια πορώδη. Ό συνδυασμός

τοσ τροχοu καi τοu καλουπιοu πού εlναι πολύ πιό πρόσφατος δημιούργησε την πρέσσα
-τόρνο.

~

Κατασκευή

μέ

μακαρόνι

·ο τεχνίτης μέ μια συρμάτινη θηλειά η μ· fνα σιδεράκι πού εχει στρογγυλη τρύ

πα στην iiκρη

(σχ. 8),

βγάζει στον πηλό ίσόπαχα μακαρόνια. Μέ &να η περισσότερα

άπό αύτα κατασκευάζει πρώτα τόν πάτο τοu άγγείου, ϋστερα προσθέτοντας συνεχ&ς
μακαρόνια, άνεβάζει τά τοιχ~ματα. Ό τρόπος αύτός, πού εlναι σχεδόν γενικός σέ καθυ-

29

r

στερημένες φυλές της •Αφρικfjς ιcαi της •Αμερικης, χρησιμοποιείται σέ μερικές περι
πτώσεις καί σήμερα σέ μεγάλα έργοστάσια, για την κατασκευή πολύ μεγάλων δοχείων.

Για ν(i έπιτύχη καλό αύτός δ τρόπος φορμαρίσματος, χρειάζεται μεγάλη ίκανότης
έκ μέρους του τεχνίτη, διότι άνομοιογένεια του πηλοϊ> fι κακό κόλλημα τtον μακαρο
νιών μπορεί να προκαλέση τό σπάσιμο τοϋ δοχείου.
β) Κ α τ α σ κ ε υ η

Σχήμα

μ έ

μπ ά λ λ α

Χρησιμοποιοϊ>με ~να άντικείμενο σέ σχf'ίμα μπάλλας fι δποιοδήποτε dλλο σχfjμα,
πού θα μας δώση τήν έσωτερική φόρμα τοσ δοχείου μας και τό καλύπτουμε μέ πηλό.
Τον τρόπο αύτό τόν χρησιμοποιοΟμε γιΟ. τήν κατασκευή χωνευτηρiων.
Μερικές φυλές της Άφρικfjς χρησιμοποιοΟν γιά έσωτερικό, liς ποϊ>με, καλοϊ>πι
ενα ξύλο στό όποίο τυλίγουν ενα σχοινί γιά νά τοΟ δώσουν τό σχfjμα πού θέλουν. Στό
κουβάρι αύτό κολλοϊ>ν τόν πηλό κι' δταν τελειώσουν ξετυλίγουν τό σχοινi-καi μένει
τό δοχείο κενό.

9.

ι

γ) κ α τ α σ κ ε υ η

δ ι α

τ ρ ο χ ο σ

Ό τροχό ς fι
π οδό τ ο ρ ν ο ς ε{ ναι άγνωστο πότε άιcριβtος έπινοήθηκε.
Πάντως πρόκειται για έργαλεtο πολύ παλιό, άφοu τόν βρίσκουμε ζωγραφισμένο σέ
τοιχογραφίες των Θηβών της άρχαίας Αiγύπτου. Άποτελείται άπό ενα κάθετο άξονα
(σχ. 9) πού φέρνει στό έπάνω μέρος του ενα μετάλλινο δίσκο Α, τό π α ν ω τ ρ όχι.

Στό κάτω μέρος του άξονος ύπάρχει ενας δεύτερος δίσκος Β, συνήθως ξύλινος, άπό
συμπαγές ξύλο πάχους 10 έκ. τούλάχιστον, πολύ βαρύς, πού λέγεται π ο δ ι α καi πού
εlναι πολύ μεγαλύτερος άπό τόν έπάνω δίσκ:ο. Στα σημεία α καi β ύπάρχουν ρουλεμ«ν
πού έπιτρέπουν στόν τροχό νά γυρίζη πιό μαλακά καi πιό γρήγορα, ένtο ταυτοχρόνως
τό βάρος τflς ποδιιις του έmτρέπει νά γυρίζη έπi πολλη lόρα. Στό σημείο Γ ύπάρχει
ενα γυρτό σανίδι πού χρησιμεύει γιά κάθισμα καi στό σημείο Δ ~να άλλο σανίδι για

' <0
Σχήμα
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vά στηρίζεται τό πόδι το(} τεχνίτη.

10.

Για να λειτουργήση δ τροχός, κάθεται ό τεχνίτης στό κάθισμα Γ, στηρίζει τό
fνα πόδι στό Δ καi μέ τό άλλο κλωτσάει την ποδιά lόστε νά tfiς δώση περιστροφικη
κίνηση άντίθετη άπό τήν κίνηση πού fχουν ο{ δείκτες το(} ώρολογιοϊ>. Βάζει τόν πηλό
έπάνω στό πανωτρόχι καi μέ τά χέρια του καi την ιdνηση τοΟ τροχοΟ φορμάρει τό άγ
γείο στό σχfjμα πού θέλει. Στήν σχηματοποίηση τοΟ άντικειμένου βοηθεtται tπίσης
καi μ' fνα έργαλεtο ξύλινο η σιδερένιο πού λέγεται π ε λ ε κ ο ύ δ α (σχ. 10).

Τώρα καί στην ·Ελλάδα χρη-σιμοποιείται δ ήλεκτροκίνητος τροχός, στόν όποίο
ή ποδια fχει άντικατασταθεί άπό μια τροχαλία, την όποία κινεί fνας ήλεκτρικός κι
νητfι ρας η, σε μια σιδερένια ποδια. άκουμπd μια τροχαλία ή όποία μετακινείται μέ fνα
πεvτάλι πρός τό κέντρο fι την περιφέρεια τf\ς ποδιΔς, και δίνει, άναλό'yως, μεγαλύτερη ·
η μικ ρότερη ταχύτητα στην ιdνηση το{) τροχοσ.

δ) Κ α τ

aσ κ ε υ η . μ t

κq λούπια- Ύύψος

Π ρiν προχωρήσουμε στην έξέταση το{) τρόπου αότοσ κατασJCευfις πη λίνων άντ ι κειμέ νων, ίiς δοϋμε πρίότα πίός γίνονται τα καλούπια.
'
Τα καλούπια γίνονται άπό πορώδη οόσία. Παλια χρησιμοποιοσσαν ψημένα
πήλινα καλούπια πού ε{ναι 4ρκετα πορώδη. Τέτοια καλούπια χρησιμοποιοΟσαν άκό
μα π ρiν άπό μερικα χρόνια σττ)ν Ίαπωνία καi
καταλεί ψ ει πα ντου.

την Κίνα.

'Fώρα δμως τα έχουν έγ

·Η ' πορώδης οόσία πού μεταχειρίζονται σήμερα για τήν κατασκευή καλουπιών
ε{ναι δ γύψος. ·ο γύψος πού διαλέγουμε πρέπει να ε{ναι καλfις ποιότητος, πολύ
λεπτός καί καλα ψημένος. Στό έμπόριc βρίσκουμε fνα ε{δος γύψου πού λέγεται
γύψος καλλιτεχνίας ιcαί κάνει γιά τη δουλειά μας .
Γιά νά εlναι τό καλούπι πολύ πορώδες πρέπει

6

γύψος μας

να γLνη άραιός,

νά τοC ρίξουμε δηλαδη άριcετό νερό, ώστε την ώρα που πήζεt νά μήν εlναι συμπυ
κνωμένος, Ύια ν' άπορροφa γρήγορα τό νερό δταν στεγνώση.

οι άναλογίες σε γύψο καi νερό για τiς κατασκευές καλουπιών
εΙ ναι ο{ άκόλουθες:
Γύψος
Γ ύ ψ· ο ς

σκληρός

))

κανονικός

))

μαλακός

))

νερουλός

63
58
50
46

ιcα i μοντέλων

Νερό

37
42
50
54

Ή έκλογή το() γύψου σύμφωνα μέ τίς παραπάνω άναλοΎίες έξαρτaται άπό τήν
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σκληρότητα πού θέλουμε νά fχουν τά καλούπια. Στη δουλειά μας χρηmμοποιοί'>με συνή
θως τόν μαλακό γύψο.
Ή έτοιμασία τtbν καλουπιtbν μας πάνω σ' fνα ώρισμένο μοντέλο γίνεται σt
διαδοχικά στάδια:

4

Ι) ·Από τό μοντέλο μας βγάζουμε fνα καλούπι.

2)
3)
4)

Άπό τό καλούπι αύτό βγάζουμε

5-10

μοντέλα.

Άπό τά μοντέλα αύτά βγάζουμε τά καλούπια μας.
Κάνουμε γύψινα στεφάνια γύρω άπ' τά μοντέλα μας 6>στε · νά χύνουμε dνετα
τόν γύψο.

Κατασκευη

τοί'>

μοντέλου

Σ' fνα δοχεiο βάζουμε νερό καi ρίχνουμε τον γύψο μας Πασπαλιστά

1\, καλλίtερα,

μt fνα κόσκινο ιΟΟτε νά μή σβωλιάση. ·σταν 6 -yύφος yεμ{ση τό δοχεtο μέχρι την έπι
φάνεια τofl νεροfi, τον dνακατώνουμε μt fνα κουtάλι,
καλλίtερα, μt tό χέρι μας κου
νώντας τό κουτάλι i\ τό χέρι δριζόντια στόν πάtο tοσ δοχείου. ·σταν διαλυθf\ καλά
δ γύψος κτυπίiμε τά έξωτερικά τοιχώματα τofi δοχείου yιά ν• άνέβουν στήν έπιφάνεια
ο{ φυσαλίδες τοί'> άέρα πού μπορεr νά ύπάρχουν.

1\,

Έπάνω στόν τροχό μας σχηματίζουμε με πισσόχαρτο fναν '1(\)λινδρο, στό έσωτε
ρικό του δποίου χύνουμε τόν ρευστό γύψο μας. ·Όταν πήξη καλά, τον ξύνουμε μt τά
κατάλληλα έργαλεϊα ηΊν &ρα πού γυρίζει δ τροχός καi φορμάρουμε το άντιιcειμενο
πού θέλουμε π.χ. πιάτο. Προκειμένου όμως γιά aντικtίμενα πού δεν εlναι στρογγυλά
fι εΙναι περίπλοιcα, δέν μποροϋμε να χρησιμοποιήσουμε τόν τροχό yιά την κατασκευή
τους. Γι' αύτό, χύνουμε εναν όγκο γύψου στiς διαστάσεις καi στό σχήμα περίπου πού

θέλουμε ιcαi δουλέύουμε σιγa-σιγά μέ τό χέρι κ:αi μετά σχετικά έΡΎαλεiα (σχέδια γεω
μετρικά, άyάλματα, μπιμπελό διάφορα, κλπ.).

Τό μοντέλο μας εlναι fτοιμο. Τώρα, dπό αuτό θά βγάλουμε τά καλούπια πού θά
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χρησιμοποιήσουμε στη δουλειά μας. Χύνοντας δμως γύψο έπάνω σε γύψο δεν μποροflμε
νa ξεχωρίσουμε τa δυό κομμάτια, γιατί δ fνας γύψος κόλλησε μt.τόν dλλο. ΓιΟ. νά λύσου
με αύτό τό πρόβλημα, χρησιμοποιοfiμε y ο μ α λ ά κ: α καi σ α π ο ύ ν ι.

Ή γομαλάκα εΙ ναι μιά φυτικΊ) γόμα σέ χρυσόξανθες παγιέτες πού λυώνει σέ ιc:οινό
οίνόπνευμα. Ή διάλυση αύτή, εχει τΊ)ν ίδιότητα νά ιc:λείνη τούς πόρους τοσ Ύύψου ιc:αi

νά σχηματίζη μιa λεπτΊ) πέτσα, άδιάβροχη. Αύτό δμως δέν ε[ναι άριc:ετό Ύta να μήν
κολλήσουν μεταξύ τους δυό κομμάτια γύψου. Γι' αότό, μετά τη ΎΟμαλάκα, άλείφουμε τα
κ ομμάτια μέ διάλυση πράσινου σαπουνιοσ.

τη διάλυση το() σαπουνιο() τ~ν έτοιμάζουμε cbς έξftς: διαλύουμε 500 Ύραμμάρια
σαπούνι σέ 1 κιλό βραστό νερό. Τό μίΎμα διατηρείται Ύια ιc:αιρό καί τό χρησιμοποιοσμε
δποτε μdς χρειασθεί.
'Όταν πρόκειται νά χύσουμε γύψο έπάνω σέ dλλον Ύύψο πού εΙναι άκόμα βρε-γμέ
νος, δέν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ΎΟμαλάκα. 'Αλείφουμε τό άντικε{μενο, στό

όποίο θά χύσουμε τόν καινούργιο γύψο, μέ τή διάλυση σαπουνιοΟ, δυό καi τρεΙς φορές,

,

χρ ησιμοποι&ντας fνα πινέλο η fνα σφουγγάρι. ΆφαιροΟμε j.ιέ fνα στε-yνό πανi τiς
φο ϋσκες πού δημιουργο()νται καi τό περίσσευμα το() σαπουνιο(). ·Όταν τό σαπούνι μπεt

δπως πρέπει, τότε ή έπιφάνεια Ύυαλίζει σάν έλεφαντόδοντο, καi δημιουργεtται μια
άδιάβροχη κρούστα πού έμποδίζει τούς δυό γύψους νά κολλήσουν.

..Οταν

r---

πρόκειται νά χύσουμε γύψο

ι

σ' ενα μοντέλο γύψινο σ τ ε γ ν ό, τότε,
πρ i ν βάλουμε τό σαπούνι, περνdμε 2-3
χέρ ια γομαλάκα καi άφο() στεγνώση κα

-------1
α

λά, περνdμε τό σαπούνι. Τότε μόνο δέν
ύπά ρχει κίνδυνος να κολλήσουν τά γύ
ψινα κομμάτια.
Σχf'ιμα

11.

"Ας δοuμε τώρα πώς θa βγάλουμε,
π.χ. , τό

καλούπι

ένός

φλυτζανιοu το()

όπ οίου έχουμε τό μοντέλο (σχ. 11). 'Α
λείφουμε καλά τό μοντέλο μέ γομαλάκα
κι ' ϋστερα μέ σαπούνι. "Όταν τελειώση
αύτη ή διαδικασία, τυλίγουμε τό μοντέλο
με πισσόχαρτο, ωστε να δημιουργήσου-
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με τόν χώρο
ση ό γύψος.

cx

τοϋ σχεδίου, δπου θό πέ

Χύνουμε τόν γύψο καi. δταν πήξη
καλό. άφαιροϋμε τό πισσόχαρτο, τόν με
ταφέρουμε έπάνω σ· ενα τόρνο καi τόν
ξύνουμε γιό. νό. τοϋ δώσουμε τό έξωτερικό
σχημα το Ο καλουπιοΟ. · Αλείφουμε μέ γο
μαλάκα καί σαπούνι την έξωτερικη πλευ~
ρά το{) καινούργιου γύψου, βάζουμε το

Σχήμα

12.

Σχήμα

13 .

πισσόχαρτο καί χύνουμε νέο γύψο πού θό.
μdς δώση τό σ τ ε φ ά ν ι, πού θ' άντικα
ταστήση τό πισσόχαρτο καί μέσα στο ό
ποΙο θό. χύνουμε πάντα τόν γύψο γιό. νό.
fχουμε τό. καλούπια που θέλουμε. "Όλο
αύτό τό συγκρότημα θό. fχη πλέον την
τελικη μορφη που βλέπουμε στο σχ. 12
καί τό καλούπι θό. fχη τελικό. την μορφη
τοϋ σχ. 13. ·οταν το μοντέλο εχει πολύ
πλοκο σχημα, τότε το καλούπι βγαίνει
σt 2, 3, 4 η καί περισσότερα κομμάτια.

π α τ .η τ ά
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ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α.

Ή δουλειό. αύτη γίνεται μέ τό χέρι, μέ
διάφορους τρόπους, άνάλογα μέ τό τί θέλουμε
· νά κατασκευάσουμε. "Ω,Jισμένες φορές γεμίζου
με τελείως τό καλούπι μας μt μdζα, συχνότερα
κόβουμε φύλλα πηλοϋ ( σχ. 15) τό. όποΙα βάζου
μεστό καλούπι καi τά φορμάρουμε σιγά-σιγά .
..Αλλες φορές, δταν τό καλούπι fχει την έσω-

Σχήμα 15.

τερικη άποτύπωση τοΟ άντικειμένου. πιέζουμε
τό φύλλο τοΟ πηλοΟ έξωτερικά.

α) Σ υ μ π α γ έ ς γ έ μ ι σ μ α

κ α λ ο

uπ

ι ο ϋ

Προκειμένου νά κατασκευάσουμε χειρο
ποίητα τοΟβλα η πλάκες~ χρειαζόμαστε fναν
άπλό ξύλινο σκελετό (σάν κορνίζα)~ τόν όποΙο
πασπαλίζουμε μέ λίγη dμμο για να μην κολλάη

6 πηλός στα τοιχώματα~ καi στό ~ρος που πα
τάει κάτω, βάζουμε fνα πανί ώστε νά μην κολ
λ ήση τό άντικείμενο πάνω στόν πάγκο. Βάζουμε

τόν πηλό μέσα κσ.i τόν πιέζουμε καλά, στην
άνάγκη κτυπώντας τον καi μέ ~να βαρυ ξύλο,
καi κόβουμε τό περίσσευμα της μάζας μέ ένα
σύρμα.
β) Γ έ μ ι σ μ α

μ ε

φ ύ λ λ ο.

·Η κατασκευή αύτη άπαιτεί προηγούμενα
η)ν έτοιμασία τοΟ φύλλοu μέ τό κατάλληλο
πάχος. Αύτό τό πετuχαίνουμέ μέ τοuς έξης
τ ρόπους:

Κ τυπdμε fνα κομμάτι πηλοΟ πάνω στόν
πάγκο~ μέ fνα γύψινο κόπανο~ μέχρι νά πετύ

1)

χ ουμε τό πάχος που θέλουμε.

2)

Βάζουμε στόν πάγκο μας fνα πανl καl

Σχήμα 14.

καρφcbνοuμε έπάvm δuό πf\χες παράλληλ.ες, τό πάχος τcf)ν δποίιον θa μaς δώση τό πάχος
το ο φύλλοu. ·Απλώνουμε lινάμεσα στiς πfιχες τόν πηλό μας, καi μέ fνα ροuλό τοΟ όποίοu
ο{ dκρες πατίiνε στiς πfiχες, πιέζοuμε τόν πηλό μέχρι νά πάη παντοΟ (σχ. 14).
3) ·Ετοιμάζοuμε fναν δγκο πηλοΟ, τετράγιονο η κυλινδρικό~ άνάλογα μέ τό σχήμα
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που θέλουμε νά &χουν τά φύλλα. Μέ δυό χάρακες που φέρουν έντομtς σέ ίσες άποστάσεις
καί μέ iνα σύρμα που ένώνει δυό άντίστοιχες έντομές, κόβουμε «φέτες» ίσόπαχες, άρχί
ζοντα.; άπό κάτω (σχ. · 15).
4) ·Αν τό έρΎαστήριό μας διαθέτη ζυμωτήριο που νά βyάζη κυλινδρικοi>ς δyκους

πηλοΟ, κόβουμε τοi>ς δyκους αύτοi>ς κατά μf\κος η κατά πλάτος, άνάλοyα μέ τό σχf\μα
καi τό μέΎεθος που θέλουμε νά &χουν τά φύλλα.
Ύ) Γ

t

μ ι σ μα στ ό έ σ ω τ ε ρ ικό η έξ ωτ ε ρ ικ ό

yύ

ψ ι ν ο υ κ α λ ο υ π ι ο Ο.

Τό γέμισμα ε(ναι πολυ άπ.λό δταν τό καλούπι εtναι fνα κομμάτι, γίνεται δμως πιό
πολύπλοκο. δταν ~ό καλούπι εtναι σέ περισσότερα κομμάτια, γιατί τότε πρέπει νά γεμί
σουμε κάθε κομμάτι ξεχωριστά, σάν νά πρόκειται yιά lνα άπλό καλούπι καi νά ένώσουμε
μετά τά κομμάτια βάζοντας κολλήσεις στiς ένώσεις.
Καi στiς δυό περιπτώσεις, δουλεύουμε μέ τόν ίδιο τρόπο: παίρνουμε τό φύλλο τοΟ
πηλοΟ καi άφοΟ toO περάσουμε έλαφρά μιά λάμα λαστιχένι~ η άτσάλινη, ώστε ή έπιφά
νειά του νά γί νη πολυ λεία, τό τοποθετοΟμε στό καλούπι μας. Μέ lνα ύyρό σφουΎyάρι τό
πιέζουμε καi τό κτυπliμε έλαφρά, ώστε νά πάρη τό σχf\μα καi τiς λεπτομέρειες τοΟ κα
λουπιοΟ, προσέχοντας περισσότερο τά σημεία δπου ύπάρχουν βαθουλώματα καi άνάγλυ
φα σχέδια, χρησιμοποι(ί)ντας καi τό δάχτυλό μας καi γεμίζοντας τό αύλάκι, που σχημα
τίστηκε άπό την πίεση στόν πηλό, μέ λίγη λάσπη. Ύστερα, με τό σφουγγάρι, στρώνουμε
καλά τό μέρος έκείνο Ύtά νά μην άφήση άγριάδες.
·οταν τό καλούπι άποτελείται άπό πολλά κομμάτια, γεμίζουμε τό κάθε fνα ξεχω
ριστά μt τόν τρόπο που είδαμε, κι ϋστερα, τοποθετώντας τα στη θέση τους καi. δένοντάς
τα δλα μαζi μt lνα γερό σπάΎyο, κάνουμε τiς ένώσεις καi τίς κολλήσεις.
0{ ένώσεις εΙ ναι τό π ιό λεπτό σημείο της δουλειέiς. Χωρίς να παρουσιάζουν πραγμα
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τικές δυσκολίες, θέλουν μεγάλη προσοχή. Στό σχέδιο 16 βλέπουμε τόν τρόπο μέ τόν
όποίο πρέπει να δουλέψουμε: κόβουμε λοξά τά μέρη ποi> πρόκειται να κολλήσουν (Α),
μέ τό δάκτυλο πιέζουμε τη λάσπη τής μιας πλευρdς, ώστε νά γλυστρήση πρός την άλλη
πλευρα (Β). Κάνουμε τό ίδιο καi στό άλλο μέρος, ώστε να σταυρωθοΟν τα δύο τμήματα
καi νά ένώσουν (Γ). Προσθέτουμε ~να κομμάτι λάσπη στο βαθούλωμα ποi> δημιουρΎή
θηκε (Δ), πιέζοντάς το γερά, ώστε να σχηματίση σώμα μέ τόν άπό κάτω πηλό καi τό στρώ
νουμε καλά μέ fνα κατάλληλο έρΎαλεiο καi με fνα σφουyΎάρι (Ε).
Τα περισσότερα καλούπια που χρησιμοποιοΟμε συνήθως, άποτελοΟνται άπό δύο

περιπτώσεις, άφήνουμε fνα
Περίσσευμα πηλοΟ στά μέρη
δπου θά γίνουν ο{ ένώσεις καi
ciλείφοντάς το μέ λίγt1 γλίτσα
(πολύ μαλακός πηλός, σάν
κρέμα), πιέζουμε· καλά τά διά
φορα μέρη τοϋ καλουπιο€>,
ώστε νά γίνόυν ο{ κολλήσεις.

πλαiνά κομμάnα κι fναν πά
το. ~Αφοn βάλουμε τά φύλλα

τοϊ> πηλοn στά δύο πλαϊνά, κά
νουμε τiς ένώσεις, τοπι:>θετiόν
τας τό καλούπι πλαγιαστά,
ώστε νά μπορi\ τό χέρι μας νd
μπi\ κι άπό τiς δύο πλευρές.
'Ύστερα, γεμίζοντας καi τόν
πάτο, τοποθετοΟμε έπάνω του
τά δύο πλαϊνd κσί κάνουμε
τ iς ένώσεις βάζοντας τό χέρι
μας άπό τό έπάνω dνοιy

Α

Μέ τήν πίεση, τό πέρίσσευ
μα είσχωρεi στό έσωτερικό
τοΟ
άντικειμένου
καi τό
στιρώνουμε καλά. μέ fνσ ξύ

λο, στήν dκρη τοΟ δποίου
δέσαμε fνa ύγρό σφουγγά

μ α.

Συχνά μδ.ς τυχαίνουν κα

λούπια μέ στενό dνοιγμα πού
δέν μdς έπιτρέπει νά βάλου

ρι.

με τό χέρι μας γιά νά κάνου
με . τίς ένώσεις. Σ~ αύτές τίς

ένός κεραμικοΟ άντικειμένου
- χtρια φλυτζανιiόν, χ.ερού-

Τά. διάφορα έξαρτήματα

.-......

I

. ,

II

'

\.

'---~

r

Ε
Δ
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πού Oa κολληθοΟν έκ τ(ί')ν ύστέρων - γί
νονται συμπαγf\. Γι' αύτη τη δουλειά
χρησιμοποιοΟμε fνα καλούπι πού aποτε
λεtται άπό δύο τμήματα. Άνάλογα με το
έξάρτημα πού θέλουμε, βάζουμε στο τμfί
μα β τοΟ καλουπιοΟ fνα κομμάτι πηλό
fι fνα μακαρόνι, κάπως μεγαλύτερα άπό
τό άντικείμενο πούθά βγάλουμε. Πιέζον
τας πολu δυνατά τα δύο τμήματα Α τοϋ

17.
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καλουπιοΟ, 'ύπο-χρεώνουJ,ιε τον πηλό να
πάρη τό σχfjμα πού θέλουμε να τοϋ δώ
σουμε, ένώ τό περίσσευμα διώχνεται στό
γύρω αύλάκι cι (σχ. 17).

δ) Β γ ά λ σ ι μ ο ά π ό τ ό κ α λ ο ύ π ι .
Άφο\':5 μείνει λίγο διάστημα μέσα

στό καλούπι, δ πηλός σκληραίνει έπειδη

τό νερό του άπορροφιέται άπό τόν γύψο,
συγχρόνως δέ, μαζεύει καi ξεκολλάει άπό
τα τοι-χώματα, πρaγμα που διευκολύνει
τό βγάλσιμό του άπό τό καλούπι.
Σε περίπτωση πού τό καλούπι μας
εlναι έξωτερικό, δηλαδη βάζουμε τό φύλ

λο το\':5 πηλο\':5 στήν έξωτερικη έπιφάνεια
τοΟ γύψου, τότε δ πηλός καθώς μαζεύει
στεγνώνοντας, σφί γγει περισσότερο · τό

καλούπι καί τό άντιΊCείμενο κινδυνεύει
να σκάση. Σ' αύτη την περίπτωση , φρον
τίζουμε να τό βγάλουμε δσο τό δυνατόν
πιό γρήγορα μποροΟμε, για πιόσιγουριίi,
την ό>ρα πού -πατaμε τό φύλλο, να πασπα
λίσουμε τόν γύψο με πολύ λεπτη σκόνη

ft

ψημένου πηλοΟ πού βάλαμε μέσα σ' ενα
τουλπάνι, ό>στε να μη κολλήση εύκολα

ή λάσπη πάνω στόν γύψο.

Ό χρόνος πού θα μείνη τό άντικείμενο μέσα στο καλούπι', δεν εlναι ιbρισμένος.
'Εξαρτάται κυ ρ ίως άπό τη σύνθεση τοϋ πηλοϋ πού χρησιμοποιοϋμε καί άπό τό πάχος πού
θέλουμε να δώσουμε στό αντικείμενο.
'Ύστερα άπό μεγάλη χρησιμοποίηση , το καλούπ ι ύγραί νεται πολύ καi εΙ ναι άδύ 

18.

νατον να βγάλουμε τό άντικείμενο. Γι' αύτό, πρίν τό ξαναχρη(:ημοποιήσουμε, πρέπει

.ο
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19.

να τό άφήσουμε να στεγνώση καλά.
Π ρίν κλείσουμε τό κεφάλαιο το\':5 γύψου καi τών καλουπιlδν, θά θέλαμε νά άναφέ
ρουμε εναν πρακτικό τρόπο πού μaς έπι τρέπει νά κατασκευάσουμε μια σειρά ό.πό άντι
κείμενα τοϋ lδίου τύπου , ό.λλα σε διαφορετικό. μεγέθη. Για να τό πετύχουμε , πρέπε ι ο{
διάφορες διαστάσεις τοϋ άντικειμένου να εlναι άνάλογες με τό μέγεθός του . Τό σχέδιο
πού δίνουμε μaς έπιτρέπει να πετύχουμε αύτό πού θέλουμε.
ν Ας ποϋμε δτι μliς παρήγγειλαν να φτιάσουμε μια σειρό. άπό γλάστρες πού να έχουν
20,15 καi 10 πόντους διάμετρο. Μας δίνουν συγχρόνως καί τό σχέδιο τfjς γλάστρας μt
άνοιγμα 20 πόντους (σχ. 18).

Σέ μιά εύθεία γραμμή, ΑΒ, (σχ.

19)

τt1ν όποία χωρίζουμε σε

20 ίσα

μέρη, φέρνουμε

μία κάθετη γραμμη ΒΕ, στό σημείο Β. ·Η γραμμη ΑΒ ε{ναι 20 πόντοι, δση ε[ναι ή διά
μετ ρος της γλάστρας. Στην ΒΕ φέρνουμε τiς άποστάσεις ΒΔ= δ, ΒΓ=γ, ΒΖ= β. ·ενώνου
με τό. διάφορα αύτά σημεtα μέ τό σημείο Α καi ύψώνουμε στά σημεtα 15 και 10 δύο κάθε
τες γραμμές πού κόβουν τiς. λοξές στά σημεία Δι, Γι. Ζι καi Δ 2 , Γ2 , Ζ:ι. Μεtρlbντας μ'
fvα μέτρο τίς aποστάσεις ΘΔι, ΘΓι, ΘΖι καi ΚΔ 2 , ΚΓ2 , ΚΖ2 , ~χουμε τiς άντίστοιχες
διαστάσεις πού μiiς χρειάζονται γιά νά κατασl'ευάσουμε τiς γλάστρες με διάμετρο I 5
καi

lΟ

πόντους.

ε) Κ α τ α σ κ ε υ η μ έ χ ε ι ρ ο κ ί ν η τ η

κα

i

ύ δ ρ α υ λ ι κ ή π ρ έ σ σ α.

Ή κατασιcευη γίνεται συνήθως μέ τραβηγμένο πηλό, δηλαδή δχι μαλακό. Τό πρεσ
σά ρισμα μέ τραβηγμένο πηλό εχει τό καλό δτι τά άντικείμενα κινδυνεύουν λιγώτερο να
στρ αβfbσουν στό στέγνωμα παρά αν ήσαν με μqλακό πηλό. Τά καλούπία που χρησιμο
ποιο ϋνται εΙ ναι πάντα μετάλλινα, άρκεί νά ε{ναι καλq γρασσαρισμένα γιά νά μην κολλάη
ό πηλός.
·Η κατασκευη μέ πρέσσα χρησιμοποιεtται κυρίως στήν παραγωγή οtκοδομιιcων

ύλικ&ν (γαλλικά κεραμίδια, Πλακάκια πήλινα, κλπ.)

fi

·

βοηθητιιcων έξαρτημά'fων για τό

καμ ίνι.

στ) Σ τ ε γ ν ό

π ρ ε σ σ ά ρ ι σ μ α.

Μποροt>με νa κατασ1ζευάσουμε &.ντικείμενα με κεραμική μdζα σχεδόν στε-yνή. rι·
αύτό τό σκοπό παίρνουμε πηλό σέ σκόνη, τοn προσθέτουμε ύγρασία 7 fως 10% καί τόν

mέ~ουιiε στό καλούm μας πολu δυνατά. ·Η πίεση πού θά tξασκήσουμε πρέπει να εlναι τόσο . μεyάλη,

'σιμοποιοDμε χειροιdνητη πρέσσα,
ΎLα μεyαλύτερα δμως όδραι>λική.

'

·Εκτός 'dπό τήν ύγρασία ποu

&στε τό dνnκεiμενο . πού θά βyft
dπό τό καλούπι νά μπορfl νά μετα-

προσθέτουμε, χρησιμοποιοn~ έπfσης καi διάφορα λάδια σέ 1tοσότη-

yνόχτη χωρlς νά χάση .τό σχflμα
τ.ου. Για μικρα dνnκείμεvα, π. χ. ήλεκτροτεχνικές πορσελάνες, χρη-

κές οuσίες ο{ · δποtει; lχουν λιπάνnκές Ιδιότητες.
.
·
•Η ιfuπι.κή καtάσκευiι μέ στε-

φερθf1 χωρi.ς νά Οπάση καl να στε-

τα 3% περίπου fi και ciλλsς δρyανι-
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yνό πρεσσά.ρισμα dναι τά λεuκά
φαΎεντιανcί πλακάκια. Έπίσης μέ
στεyνό πρεσσάρισμα κατασκευά
ζουμε ιcαi τά m>ρίμαχ.α τοΟβλα (τοΟ
βλα τf\ς φι.ιmliς) ποi> χ.ρηmμοποιοΟ
με Ύια την ιcατασκευη καμινι&ν,
διαφόρων κλιβάνων, κλπ.

ζ) Πρέσσα-τόρ . νος.
"Η πρέσσα-τόρνος εlναι hια
μηχάνημα ποi> άποτελεtται άπό l-

ο

να τόρνο, δηλαδη lναν liξονα ·κά

θετο (σχ . 20), ποi> φέρνει στό πάνω
του μέρος μια εlδική -yύψι νη δποδο
χη (μήτρα) Α δπου μπαίνει τό κα·
λούm . ·Από κάτω άπ' τόν liξονα,
δπως φαίνεται και στό σχέδιο, (>.
πάρχει μια τροχαλία ποi> κινεt τό

ο
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δλο σύστημα μt την βοήθεια ένός fιλεκτριιcοΟ κινητf\ρος. "Επάνω καi μπροστά dπό τόν
dξονα ύπάρχει lνας χειροκίνητος μοχλός μέ άντiβαρο ποi> fχει στην liιcρη του μιά σι
δερένια λάμα ποi> όνομάζεται μ α χ α { ρ ι Β.
Βάζουμε στό καλούm π.χ. ένός φλυτζανιοΟ μια μπάλλα πηλό καi τό τοποθετοΟμε
στην ύποδοχη τοϊ'> τόρνου. Θέτουμε σέ κίνηση τόν τόρνο καi κατεβάζουμε τό μαχα(ρι
μας , ποi> εΙναι κομμένο στό σχf\μα τοΟ έσωτερικοΟ τοtι ψλυτζανιοΟ, μέσα στό καλούπι.

Τό μαχαιρι, που άπέχει 2-3 χιλιοστά άπό τά τοιχωματα τοΟ καλουπιοΟ, δσο δηλα·
δη θέλουμε να εΙναι καί τό πάχος τοΟ φλυτζανιοΟ (σχ. 21), πιέζει τόν πηλό καi τόν άναΎJCά·
ζει ν' άνέβη μέσα στό καλούπι μέχρι τα χείλη. Κόβουμε τό πλεόνασμα τοΟ πηλοΟ, άνε·
βάζουμε τό μαχαίρι καi βγάζουμε τό καλούπι άπ' τόν τόρνο. ·Όταν τραβήξη λίγο δ
γύψος, τό φλυτζάνι ξεκολλάει μόνο του άπ' τό καλούπι καi τό βγάζουμε.

Σέ πολλ.α μιΚ:ρα καμίνια ή πρέσσα-τόρνος εlναι ποδοκίνητη. ΧρησιμοποιοΟν τόν
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ίδιο τροχό άπ' τόν όποίο βγάζουν τό πανωτρόχι καi βάζουν στη θέση του την γύψινη
ύποδοχη (μήτρα).

Για τήν κατασκευή πιάτων δεν χρησιμοποιοΟμε μπάλλες πηλοϋ άλλά φύλλα. Κα
τα σκευάζουμε δηλαδή ένα συμπαγf\ κύλινδρο dπό πηλό μt διάμετρο κατά τι μεγαλύτερη
dπό τήν διάμετρο τοΟ πιάτου, καi με δύο ξύλινους δδηγούς καi fνα σύρμα κόβουμε τόν
πη λό σέ φύλλα ώρισμένου πάχους. ΤοποθετοΟμ.ε gνα φύλλο στό καλούπι το() πιάτου, τό
βάζ ουμε στόν τόρνο καi μέ τό dνάλογο μαχαίρι dκολουθοΟμε τήν tδια διαδικασία πού
κάναμε καi στό φλυτζάνι.

Μέ τήν πρέσσα--τόρνο ποi> περιγράψαμε, ~νας τεχνίτης μ' fνα βοηθό βγάζει μιά
παρ αγωγή 700 πιάτων στό 8ωρο.
Σέ μεγάλα εργοστάσια πού επιδιώκουν πολύ μεγάλη παραγωγη πιάτων,'χρησιμο

πο ιοϋνται ο{ αύτόματες πρέσσες πού παράγουν περίπου

12

πιάτα τό λεπτό.

η) Χυτά.

τα χυτό. ε{ναι μια είδική περίπτωση τf\ς κατασκευf\ς dvτικειμένων με γύψινα κα
λούπια: aντi να πιέσουμε πηλό σέ μορφή μάζας, τόν χύνουμε στό καλούπι σε κατάστα
ση dραιοΟ πολ τοϋ (μ π α ρ μ π ο τίνα). Έδώ δεν χρειάζεται να προσέξουμε ώστε δ πη
λό ς μας να πάη σ' δλες τiς λεπτομέρειες το() καλουπιοΟ, διότι στην ρευστη κατάσταση
που βρίσκεται πηγαίνει αύτομάτως παντοΟ.
'"Οταν χύνουμε τόν πολτό μας μέσα σ· fνα στεγνό γύψινο καλούπι βλέπουμε νά
σχηματίζεται ενα κατ.ακάθι στά τοιχώματα. ΕΙ ναι δ πολτός μας που άρχισε να πήζη έπει
δή τα τοιχώματα τoiJ καλουπιοΟ dπορροφοΟν τό νερό. 'Όταν dφήσουμε περισσότερη ώρα
τό ν πολτό μέσα στο καλούπι, το στρώμα τοϋ πηλο() στά τοιχώματα αύξάνει σέ πάχος καi

άν άναποδογυρiσουμε τό καλούπι καi χύσουμε τόν δπόλοιπο πολτό, τότε βλέπουμε τά
τοιχώματα τοΟ καλουπιο() σκεπασμένα μ• Ινα στριf)μα πηλο() πού Ιχει εΙσχωρήσει καi

στiς μικρότερες λεπτομέρειες. Ιέ λίγα λεπτά, έπειδη tι συστολή το() πηλο() αόξάνει λόγφ
τf\ ς άπορροφήσεως το() νεροΟ dπό τά τοιχώματα, τό dντικείμενο ξεκολλάει μόνο του dπό
τό · καλούπι καi μπορο()με να τό βγάλουμε.
Παλαιότερα για νά βγάλουμε χυτά, χρησιμοποιούσαμε μια μπαρμποτίνα, τήν Ι"r.ο{α

έτοιμάζαμε λυώνοντας πηλό μέσα σέ νερό μέχρι πού ν' dποκτήση τέλεια ρευστότητα. Γιά
να πετύχουμε αύτη τt) ρευστότητα fπρεπε νά προσθέσουμε μεγάλη ποσότητα νερο() γιά
τt) ν άπορρόφηση το() δποίου χρειαζόταν καλούπια πολύ πορώδη τά δποtα καi κατασ
τρέφονταν πολi> γρήγορα. 'Επίσης ή μεγάλη συστολt) τib.ν dντικειμένων προκαλοΟσε
πολλά σκασίματα.
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Για να πετύχουμε σήμερα μεΎάλη ρευστότητα στόν πολτό μας, περιορίζοντας στό
έλάχιστο τήν προσθήκη νεροΟ, βάζουμε ciνθρακικό νάτριο (σόδα) ή πυριτικό νάτριο
(6δρύαλος). Έπίσης, άλλά μaλλον σπάνια, προσθέτουμε καi τανίνη ή ποτάσσα.
Εtναι πολυ δύσιcολο νά δώση ιcανεiς άναλοΎίες τό\ν ύλιιctbν που θά χρησιμοπσιη
θοΟν διότι έξαρτlbνται άπό τήν σύνθεση τf\ς μάζας, τήν πλαστικότητά της. κλπ. Πάντως,

yενικά, μια άναλο-yία 10% σόδας- φαίνεται πώς εtyαι fνας καλός μέσος δρος.
·σταν σ· fνα πολτό παχύρευστο χύνουμε σιγά-σιΎά μιά διάλυση σόδας, βλέπουμε
τον πολτό, τόν όποtον άναιcατώνουμε συνεχό\ς, ν• άποκτd μεγάλη ρευστότητα . Φθάνει
δέ μιά στιΎμή που έχουμε πετύχει τήν μεΎαλύτερη ρευστότητα. "Αν συνεχίσουμε νά
ρίχνουμε σόδα βλέπουμε τόν πολτό μας σιγά-σιΎά να πήζη πάλι . "Η πεtρα έδειξε πrος dν
στcιματήσουμε τήν προσθήκη τf\ς σόδας στό κρίσιμο αότό σημεtο, έχουμε πετύχει η)ν
καλλίτερη ρευστότητα τfiς μάζας μας.
"Η μέθοδος τοΟ χυτοΟ εtναι πολυ πρακτική, διότι μας έπιτρέπει να κατασκευά
σουμε πάσης φύσεως άντικείμενα iσόπαχα. ·Έχει δμως τό με~ονέιcτημα να ciπαιτ-η πολλα
καλούπια, τα δποiα χρειάζονται συνεχ{;)ς στέγνωμα καi καταστρέφονται πολυ γρήΎορα .

Ή καταστροφή αότή Ύίνεται ακόμα πιό γρήγορη δσο περισσότερη εlναι ή σόδα
dλλη οόσία που προσθέσαμε .
θ)

Τρ ά βηΎ μα

ft

(φιλιέρα)

Τό τράβηΎμα Ύiνεται μέ μηχανήματα που έχουν διπλή ένέργεια, δηλαδή ciφ' ένός
σπρώχνουν τήν μaζα πρός τήν έξοδο τοΟ μηχανήματος μ' fνα έλικοειδές σύστημα
(περίπου σαν τήν μηχανή τοΟ κρέατος) καi άφ' έτέρου πιέζοντάς την, τήν ύποχρεώ
νουν να βΎf\ περν&ντας άπό μία τρύπια λαμαρίνα στό σχf\μα που θέλουμε (σχ . 22).
Τό τυπικώτερο μηχάνημα τf\ς κατηΎορίας αύτfiς εlναι ή μη-χάνή Ύιά την κατα
σκευή τούβλων. 'Αποτελεiται κατ' aρχήν aπό δύο κυλίνδρους aντίθετα περιστρεφό

μενους που ύποχρεΦνουν τήν μdζα νά προχωρήση πρός τήν lξοδο καi νά βγfi άπό
iνα όρθΟ'yΦνιο dνοιΎμα αtό σχfί·
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Σχήμα 22.

μα τοσ τούβλου. Στό έσωτερικό τοΟ
άνοiΎματος (σχ. 23) ύπάρχουν fξη
μικροi 4ξονες, κάθετοι πρός τό d-

νοιΎμα, που δημιουρΎοi':Ιν τiς τριntες

τοΟ τούβλου. ·0ταν tό μηχάνημα
λειτουργf\ ή μtlζα βγαίνει dπό τό
άνοιγμα σ· fνα συνεχές μακαρόνι
καί κυλάει πάνω σ· fνα τραπεζάκι,
δπου καi κόβεται σε τοσβλα στό
μέγεθος πού θέλοι>με.
ι)

Τελεί ωμ α

σ μ α,
ξ ύ σ ι μ ο,
η γύρισμα

:

τ ο ρ ν ά ρ ι
φι ν

{ρ ι σ μ α

·οταν βγα{νη -rό dντικε{μενο

·

άπ· τόν τροχό δέν εtναι τελειωμέ
νο. Πρέπει, liν θέλουμε νά εlναι
καλά φινιρισμένο, να τό περάσου

με μ· fνα αtχμηρό καi κοφτερό έρ
γαλεtο. •Η δουλειά αότfι πού λέ
γεται τ ο ρ ν ά ρ ι σ μ α , ξ ύ σ ι μ ο η γ ύ ρ ι σ μ α, γίνεται, δταν

Σχήμα

23.

τό άντικ:είμενο fχει κάπως στεyν~
ση, ό>στε ν' ό.ντέχη χωρiς παραμορ

φώσεις στην πίεσι τοσ έργαλε{ου .

..Αν ή μdζα μας δέν fχει πλα
στιιcότ11τα,τό ό.ντικε(μενο πού βγαί
ν ει ό.π" τόν τροχό fχει μεγάλο πά
χος σέ σημε~ο πού να μή δείχνη
καμμιΟ. φορό. τότελειωτικό του σχf\
μα.

Γιό. νό. ξύσουμε π.χ. fνα βά
ζο έτοιμάζουμε σ-rόν τροχό μας
μιό. κ α β ο Ο λ α, δηλαδή fνα κού
φιο ιc&νο άπό πηλό χωρiς κορuφη
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(<JX. 24) καi τοποθετο~με τό βάζο μέσα στόν ιc:Θνο πριίnα δρθιο καi ϋστερα itνάπο
δα κάi ξύνουμε δσο πηλό θέλουμε, μt τήν πελειc:οΟδα μας fι μ' fνα κομμάτι ittσαλέ
νιο φύλλο; τό it τ σ α λ ά κ ι. Συγχρόνως μέ δλλα έρΎαλεtα δημιουργο~με στόν πάτο
τοn βάζου τήν π α τ· ο n ρ α, τό σκάψιμο δηλαδη πού βοηθάει τό βάζο. να πατήση πιό
καλα καi να μην κολλήση στό καμίνι.
"Προκειμένου γιΟ. itvnκεiμενα πού β'Υf\καν ciπό τήν πρέσσα-τόρνο, φλυτζάνια
καi πιάτα, τΟ. τοποθετοDμε σ· fνα μηχανικό τόρνο χαi μ' fνα ciτσαλάκι fι μ' fνα σύρμα
καμπι>λωτό ξύνουμε τΟ. χείλη τους ΎtΟ. νΟ. στροπυλέψουν .

..Αν τΟ. ciντικέίμενα βγf1καν ciπό καλούπια (χυτΟ. fι πρεσσαριστά), ξύνουμε τiς ρ α
φ t ς, τiς tνώσεις δηλαδή δταν τό καλούπι ciποτελεtται άπό δύο fι περισσότερα κομμά
τια, κλείνουμε τiς τρύπες πού μπορεt ν' ciφήση δ πηλός καi διορθώνουμε δ,τι dλλο
tλάττωμα παρουσιάζουν.
ια)

Κόλλημα

χtρι&ν

καί.

dλλα

κολλήμα'τα

·ενα κεραμικό lιντικείμενο δέν εlναι πάντα fτοιμο δταν βγ~ άπό τόν τροχό fι τό
καλούπι ίcαί -yυρισθ~ fι ξυσθ~. ·ενα βάζο άρχαiκό π.χ. fι fνα κανάτι έχει καi τό χέρι
του. Τό tδιο κι' fνα φλυτζάνι. Μια τσαΎιέρα έχει τό χέρι της καi τό στόμιό της. 'Όλα
αότά τά έξαρτήματα, (χέρια, στόμια, κλπ.) πρέπει νά Ύίνουν ξεχωριστά καi να κολλη
θοDν.
Τά χ,έρια τά βγάζουμε εtτε μέ μακαρόνι, δπως εiδαμε σt προηγούμενο κεφάλαιο,
εlτε μ' fνα διπλό καλούπι πού μdς δίνει άκριβ&ς τό μέγεθος τοn χεριοσ.

Τό κόλλημα τ&ν έξαρτημάτων αύτ&ν θέλει μiγάλη προσοχή για να πετύχη. Θα
γίνη μόλις τό άντικείμενο έχει σφίξει λίγο. ώστε να μήν
έχη φόβο να χαλάση. "Αν πάλι τό άντικείμενοέχει σφίξει
πολύ, άρχίζει δηλαδή να στεγνώνη, τότε δπάρχ,ει φόβος
νά μη δεχθf1 τό έξάρτημα, γιατί δtν θα έχη πλέον τήν
πλαστικότητα πού χρειάζεται για νά γίνη fνα σ&μα.
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Σχ"μα 24.

Τά τμήματα πού πρόκειται νά κολληθο()ν χαράζον
ται μ' fνα αιχμηρό έργαλεtο, άλείφονται μέ πολύ μαλα
κό πηλό (μπαρμποτίνα, γλίτσα) καi πιέζονται δυνατα μεταξύ τους. •Αφαιρο()με τήν γλίτσα πού ξεχείλισε στό πλάt

κι' δταν τραβtιξη

·λίγο ό πηλός

τά ρετουσάρουμε κα

λά.

Πρόuψένου ν4 χ ε ρ ώ σ ο υ μ β (νά κολλήσουμε τό

i\

χέρι) fνα κανάτι
fνα ό.ντικείμενο πού fγινε στόν τρο
χό, πρέπει νά Ιχουμε int' δψι μας πώς δέν θά κολλήσουμε

τό χέρι clπολύτmς tσια, κάθετα, ό.λλά λίγο λοξά καi yυρτα πρός τήν κατεύθυνση πού
εΙναι άντίθετη στήν κίνηση τοσ τροχοσ, -yιατi τό clντικείμενο στό στέγνωμά του καi
στό ψήσιμό του έξακολουθεt, κατά κάποιο τρόπο, νά yυρ(ζη ιc:αi φέρνει τό χέρι ό.κριβ&ίς
στή θέση του.
σ 'C ε:γνωμα

Δέν μποροσμε νά ψήσουμε /ιμέσαις τά ιc.εραμι1eά clνnκείμενα πού κατασιc:εuάσαμε.
Π ρέπει πρ&τα νa τa στεγνώσουμε -yιά να φύγη τό μεγαλύτερο μέρος τοσ νεροσ πού
περιέχουν. Έάν τα βάλουμε μόλις -y{νουν σέ μέρος ό.ριc:ετa θερμότερο ό.π· τήν θερμο
κ ρασία τοσ περιβάλλοντος, τά βλέπουμε νa σιc:άζουν i\ ιc:αi νa σπάζουν άιc:δμα άπό τήν

άπότομη συστολή τοσ πηλοσ καi τήν ξαφνική fξοδο τοσ νεροσ.
·
'Αναλόγως μέ τήν σύνθεση τf\ς μάζας μας θά παρατηρήσουμε δτι ό.λλάζει ή ταχύ
τη ς τοσ στεγνώματος δπως καi ή συστολή. Μaζα μέ μικρή πλαστικότητα . στεγνώνει
γρήγορα ιc:αi μαζεύει λίγο: κίνδυνοι σπασίματος μικροί. Μiiζα μέ μqάλη πλαστικό
τητα άργεt νa στεγνώση ιc:αi μαζεύει πολύ: κίνδυνοι σπασίματος μεγάλοι.

Έπίσης ό ιc:ίνδυνος σπασίματος ένός μqάλου καi μέ χοντρά τοιχώματα clντιιc:ει
μένου εlναι πολύ μqαλ6τερος clπό τόν κίνδυνο πού παρουσιάζει Ινα μικρό clvnιcε{
μενο μέ λεπτά τοιχώμαtα.
Ή φυσική θερμοκρασία τοσ περιβάλλοντος παίζει 1eαi α6τή μεyάλο ρόλο: τόκα

λοκαίρι π.χ.Ινα μεyάλο clντιιcείμενο κινδυνεύει νa σκάση liv δέν φρονtίσουμε νά τό σχε
πάσουμε, cΟΟτε νά tπιβραδύνουμε κάπως τήν fξοδο τοσ νεροσ. Πάνtως γενιιcά τό στέ
γνωμα γίνεται μέσα στά tργαστήρια.
Σέ πιό τελειοποιημένα έρΎαστήρια Uπάρχουν εtδικοi χ&ροι, τα στεγνωτήρια,

δπου ιc:υιc:λοφορεt θερμός άέρας ιc:αt τά dντικείμενα στεyνώνουν όμοιόμορφα.
Πάνtως πρέπει ν" dποφεύyουμε νά στεγνώνουμε tά dντικείμaνά μας σtόν f\λιο,
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στό ϋπαιθρο yενιιcά, ιcαi σέ μtρη δΠοu όπάρ:iει μονόπλευρο ρεnμά 4έρσς, c\Xrrε τό στt
yνφμα νά μή yiνεται πιό yρήyορα Αχό τή μιά χλεuρcl τοσ dvnιcειμtνou διότι τότε

στραβώση

f\

f\

θά

θά σκάση.

πιατ;ε:λιασμα rπuροδσχε:ιαJ
Τά Ανnιcεtμενα πού στέ-yνmσαν θά τοποθετηθοσν στό καμίνι yιcl νά yηθοΟν." Τούς
διαφόρους τρόπους τοποθετήσεως τlbv Ανnιcειμtνων στό ιcαμίνι θά τούς ιξετάσοuμa
στό έχόμενο ιcsφάλαιο. Σ~ Ινα dχό τοUς -rρόχοuς α6τ00ς χρησιμοχοιοΟμa ιcσι τd

(f\

πυροδοχεtα
πιατέλλες)πού θά μdς άπασχολήσουν
αότό τό κεφάλαιο.

. σ·

Τό καμίνιασμα μt πιατέλλες (πυροδοχεtα), yί
νεται δταν ύπάρχη φόβος νά χαλάσουν τά άντικεί
μενα άπό τiς φλόγες
τiς στάχτες τfjς φωτιaς. ΤΟ.

. πυροδοχεtα

εtναι . δοχεία κατασκευασμένα

εiτε άπό

κοινό πηλό, δπως γίνεται στΟ. περισσότέρα καμίνια
εiτε άπό π υ ρ ό χ ω μ α,

·u

κατασκευασμένά
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Σχ~μα 25 .

·(χ&μα πού άντέχει πολύ

στη φωτιά), δπως γίνεται σε δσα καμίνια ένδιαφέρον
ται νΟ. fχουν καλλίτερα άποτελέσματα καί λιγώ
τεροuς κινδύνους φθορaς.
Τό σχfjμα πού τους δίνοι.με έξαρτdται κατΟ.
κύριο λόγο άπό τη χρήση πού θΟ. κάνοuμε.
Τά πιό συνηθισμένα ε{ναι στρογγυλά fι τε
τράγωνα. 'ΑποτελοΟνται άπό τΟ. τοιχώματά τους καt
άπό τόν πάτο (σχ. 25). Τό ϋψος τους, δπως καi τό ά
νοιγμά του;, .άλλάζει άνάλογα μt τό μέγεθος τ&ν
άντικειμένων πού θΟ. ψήσουμε.
πεtρα μaς fδειξε πώς τά πυροδοχεtα τΟ.

μt πυpόχωμα fχουν

μεγαλύτερη

άντοχη ιcai στη δυνατη φωτιά καi στη χρήση, άπό
έκεtνα πού εtναι κατασκευασμέ,•α μt πηλό καi έπίσης πως ε{ναι προτιμώτερο να μην ε{ναι μονοκόμ-

.
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Σχfjμα

27.

ματα άλλα σαν σκέτα στεφάνια (σχ.
χω ριστό.

26)

μέ πάτο ξε

Αύτός δ τρόπος μdς δίνει διπλό δφελος: l)με
γαλύτερη άντοχη στη χρήση καi 2) ιbρισμένο μέγε
θος (σχ. 27) πυροδοχεiου μάς έπιτρέπει να τοποθετοσ

με μικρa

fι μεγάλα άντικείμενα προσθέτοντας

i1

ά

φαιρ (.ί)ντας στεφάνια.

Σχf'iμα

28.

Σχf'iμα

29.

τα στρογγυλα πυροδοχεtα γίνονται στον τρο

χό, αν τα κατασκευάσουμε μέ κοινό πηλό fι δποιο
δή ποτε άλλο χlί>μα που πρέπει δμως να ε{ναι πολυ
λε1cτό, για νά μη καταστρέψη τά χέρια μας . Μπο
ροuν έπίσης νά γίνουν καi στην πρέσσα- τόρνο liv

fχουμε τά κατάλληλα καλούπια.

·

τα τετράγωνα, fι αν θέλουμε καi τα στρογγυλά, γίνονται μέ fνα ξύλινο καλούπι
ώς έξ ή ς: Κατασκευάζουμε κατ' άρχην fνα ξύλινο ~κελετό μέ σανίδια (σχ. 28).
Καρφώνουμε σ' fνα πάγκο 2 ξύλινες πήχες, που να fχουν πάχος τόσο, δσο θέλουμε
να εχουν τα τοιχώματα τοΌ πυροδοχείου, καi σέ άπόσταση ή μία Δπό τήν άλλη iση μέ
το uψος τοΌ πυροδοχείου. ·Ανάμεσα στiς δύο πήχες (σχ. 29}, στρώνουμε fνα κομμάτι

λινάτσα καί έπάνω της κτυπάμε τήν μdζα μας, lόστε να γεμίση τελείως τό κενό Δνάμεσα
στiς δύο πήχες. Κόβουμε το περίσσευμα τής μάζας μ' fνα σύρμα σέρνοντάς το πάνω
στiς πήχες, σηκώνουμε τό fτοιμο φύλλο μ~ζi μέ την λινάτσα καi τό τοποθετοΌμε γύρω

γύρω στον ξύλινο σκελετό πιέζοντας καλCi. ·οταν τυλίξουμε τελείως τόν σκελετό κό
βου με το περίσσευμα τοΌ φύλλου καi κολλάμε καλα τiς δυό του άκρες, lόστε νά γίνη
τέλεια ή fνωση. ·γ στερα τοποθετοΌμε τον σκελετό δρθιο, τόv ΔφαιροΌμε καi μένει
το πυροδοχεtο . "'Αν προηγουμένως έχουμε φροντίσει να 1Cόψουμε καi fνα φί,λλο στό
μ έγεθος του πάτου, τοποθετοuμε τόν σκελετό πάνω σ' αύτό τό φύλλο, ένώνουμε καλά
τά δύο τμήματα, άφαιροuμε τον σκελετό καi τό πυροδοχεtο μας εlναι fτοιμο ...Αν 6

ξύλινος σκελετός μας εlναι σqν κίλυνδρος τότε βγάζουμε στρογγυλα πυροδοχεtα.

Γιά τήν κατασκευη το() πυροδοχείου χρησιμοποιοΌμε κατά προτίμηση πυρό
χωμα που βρίσκούμε στο έμπόριο, διότι παρουσιάζει μεγάλη Δντοχή στη φωτιά. Στή

μάζα προσθέτουμε έπίσης κ:αi άσπρο πηλό (μεγαλύτερης Δντοχής στή φωτια Δπ• τόν

.
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κόκκινο). 'Όσο πιο πλαστικός ε{ναι δ πηλός μας τόσο περισσότερο πυρόχωμα μποροtsμ.ε

να προσθέσουμε αύξάνοντας μ' αύtόν τον τρόπο τήν άντοχή τots δοχείου. "Άν σuyχρό
νως προσθέσουμε καί χοντροκοπανισμένη σ α μ ώ τ (δηλαδη σπασίδια Δπό ψημένα
άντικείμενα fι άπό παλια πυροδοχεtα χοντροκοπανισμένα), τό δοχεtο ά.ντέχει πολi>
περισσότερο ση\ φωτια καί στίς άπότομες μεταβολtς τf\ς θερμοκρασίας.
καμινιααμα

Ό σκοπός που έπιδιώκουμε κατα τό κ α μ ί ν ι α σ μ α ε{ναι να τοποθετήσουμε
δσο τό δυνατόν περισσότερα άντικείμενα, σε θέση τέτοια, ώστε ή θερμοκρασία νά ε{ναι
καλα μοιρασμένη παντοίJ καί μέ Δρκετα κενα μεταξύ τους για να μήν έμποδίζουμε τό
τράβηγμα τf\ς φ.ωτιtiς.
Πρiν προχωρήσουμε στους τρόπους καμινιάσματος, liς ,δοίJμε, έκτός ά.πό τά πυρο
δοχεtα, τί άλλα βοηθητικά εξαρτήματα χρησιμοποιοίJμε:
Πλάκες πυρίμαχες η κοινές κόκκινες διαφόρων διαστάσεων. Τίς κοινές τiς
βρ-ίσκουμε fτοψες στό έμπόριο σέ διαστάσεις 20 χ20 έκ. καi 23 χ23 έκ.
Κ ο ίJ κ ο ι, θυμίζουν λίγο

σωλfiνα (σχ.

καi εlναι κατασκευασμένοι στον τροχό.
Τ ρ ί y ω ν α, εlναι τριγωνικα πρίσματα
(σχ. 3Ι,α).

30)

31,

"Α σ τ ρ α
β).
Χτένι α,

,

στηρίγματα
στηρίγματα

τριγωνικα(

σχ.

με δόντια (σχ.

31, y).
"Ολα αuτα τα στηρίγματα εΙ ναι κατασκευ
ασμένα άπό πηλό η πυρόχωμα καi εlναι καλα
ψημένα για να εχουν άντοχή.
Π ε ρ α τ ά ρ ι α, μεγάλοι πfιχες πήλινοι

· πού βοηθοίJν στό καμίνιασμα (σχ.
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31,

δ).

'Υπάρχουν τρείς τρόποι καμινιάσματος:
1) τα άντικείμενα στοιβάζονται τό ~α

Σχf!μα

30.

έπάνω στό άλλο (γλάστρες, στάμνες, τοΟβλα,
κε ρα μίδια καi δ,τι άλλο εΙδος χωρiς δάλωμα
η δαλωμένο μόνον έσωτερικά, ώστε νά. μη κ:ιν
δυνεύη νά. κ:ολλήση με τό διπλανό του).
2) ΤοποθετοΟνται έπάνω σε π λ ά κ: ε ς
κα i κ ο ύ κ: ο υ ς,
έφ' δσον τα άντικ:είμενα

δεν φοβοΟντα\ τiς φλόγες κ:αί γενικά τήν ό.π'
εύθείας φωτιά. ·ο τρόπος αύτός χρησιμοποιεί
ται καi στά. ήλεκτρικ:ά. καμίνια η στα καμίνια
τύπου μ ο ύ φ λ, δπως θά. δοί>με στό σχετικό
κεφάλαιο.

3)

Τοποθετο\Jνται σε πυροδοχεία liν φο

βοf5νται η)ν άπ' εύθείας φωτιa η κινδυνεύουν
άπό τiς στάχτες.
·ο πρlότος

τρόπος

κ:αμινιάσματος δέν

παρ ουσιάζει τίποτε τό Ιδιαίτερο. Φροντίζουμε

Σχήμα

31.

μόνο να τοποθετήσουμε τά πιό μεγάλα κ:αi
βα ρειά ό.γτικ:είμενα χαμηλά, ώστε νά μην κινδυνεύουν άπ' τό βάρος τους τα άλλα.
Στόν δεύτερο τρόπο τά. άντικ:είμενα που

εlναι

άλοιφωμένα (fχουν δηλαδη

δάλωμα)

κινδυνεύουν vά. κολλήσουν μεταξύ τους
Γι'

qύτό

τα τοποθετοuμε

liv

άγγίζουν.

πάνω σε πλάκες (σχ.

32)

δημιουργώντας με τοuς κούκους ράφια. Jiς πλάκες
αύτές τiς στηρίζουμε στά. τοιχώματα τοΟ καμινιοΟ
καi μεταξύ τους, ώστε δταν γεμίση τό καμίνι ν' iιπο- ·
τελοΟν πλέον ένα σώμα ... Ενα σύνολο άπό ράφια άπό

κάτω πρός τά έπάνω τό όνομάζουμε ν τ ά ν α .

..Αν

τοποθετήσουμε

τό ·άλοιφωμένο (ύαλωμέ

νο) άντιιcείμενο έπάνω στfιν πλάκα δπως lχει, κ:ιν:..
δυνεύει νά. χολλήση όταν λυώση τό ύάλωμα. Γι'
αύτό η σιcουπiζουμε καλά τόν πάτο του fι τό τοπο-
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θετοfiμε έπάνω σε

3 τρίγωνα

βαλμένα άστεροειδ«»ς η

έ.πάνω σ· εν α άστρο (σχ. 33). Τά σημάδια πού θ' ά
φήσουν τ' άστρα fι τά τρίγωνα δταν κολλήσοον ε[ναι
άσήμαντα, διότι φροντίζουμε ο{ μύτες των dστρων
π.χ. νά εlναι πολu μυτερές fι άκόμα βάζουμε λίγο
σύρμα χρωμονικελλίνης ('ήλεκτρικ~ς άντιστάσεως)
(σχ. 34).

Στόν τρίτο τρόπο, μέ πυροδοχεtα, (fι π ι
α τ έ λ λ ε ς) χρησιμοποιοϋμε πάλι τά tδια έξαρτή
ματα γιά νά τοποθετήσουμε τά άντικείμενά μας στά
δοχεΤα.

Σχflμα

33.

Γιά νά καμινιάσουμε βάζουμε πρωτα στόν πάτο
το() καμινιο() μιά σειρά πυρότουβλα, ώστε νά με('yουν
άνοιχτές ο[ τρϋπες του καμινιοfi καί ϋστερα τοποθε
τούμε τά δοχεtα μας πάνω στά τοfiβλα. "'Αν βάλουμε
κατ' εύθεΤαv τά δοχεtα στόν πάτο ύπάρχει κ(νδυνος
νά κλείσουν ο{ τρσπες καi νά μην κυκλοφορf\ καλά
ή φωτιά.

..Ο'tαν
Σχflμα

34.

'
τελειώση τό καμίνιασμα, γεμiση δηλα

δή τό καμίνι, κτίζουμε τήν πόρτα μέ τοfiβλα (ξε
ρολιθιά) καl κάνουμε έξωτερικά μιά έπάλειψη μέ
λάσπη, ό>στε νά κλείσουν καλά τΟ. κενά.

ψηαιμο
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Τό ψή.σιμο σκοπό. ~χει νά μεταβάλη τά κεραμικά άντικείμενα, πού liν πrφαμείνουν
άψητα λυώνουν στό νερό καi μεταβάλλονται πάλι σέ πηλό, σε σκληρά καί συμπαγfj.
0{ διάφορες μεταβολές πού συντελοΟνται κατό. τό ψήσιμο καi oi όποtες δέν μίiς
εlνaι άπολύτως γνωστές, . φέρνουν. μιό. άλλαγη στό κεραμικό άντικείμενο τόσο πιό

fντονη, δσο πιό δυνατή εtναι ή φώτιά. ·σπως είδαμε καi σε προηγούμενο κεφάλαιο,
Να άντικείμενο που εtναι σχετικά σκληρό καi πορ&δες στους 800° μπορεί νά γίνη
έξαιρετικά σκληρό καi τελείως άδιάβροχο στους 12000 καi πάνω. Τοϋτο όφείλεται
στά εϋτηκτα στοιχεtα που fχει τό χ&μα, δπως εΙναι π. χ. δ σίδηρος, ή σόδα, ή ποτάσσα,
δ άσβέστης~ κλπ. τά. δποtα λυώνουν στ:ή φωτιά καi συμπαρασύρουν τά ύπόλοιπα στοι

χεtα τοσ χώματος · καί άναλόγως της θερμοκρασίας που θa ψηθi'j τό άντικείμενο το Ο
δίνουν fνα άνάλογο πορ&δες fι άδιάβροχο.
Τό ψήσιμο προκαλεt έπίσης τήν τήξη το(} ύαλώματος (τό λuώσιμο δηλαδή της

dλοιφη ς), τήν ό.νάπτυξη καί τό στερέωμα τοΟ χώματος.
α) Ο

κ α i> σ ι μ ε ς ύ λ ες
0{ καύσιμες ύλες που χρησιμοποιοΟνται στήν Έλλάδα γιά την κεραμική, εiναι
βασικά τά ξύλα (καi ιcuρίως τό ξύλο τοσ πεύκου), τό ροιcανίδι,. τό πετρέλαιο, δ ήλεκτρι
σμός καi τελευταίως τό ύ')fραέριο.
· "Έγιναν ιc:ατα καιρους σποραδικές dπόπειρες ψησίματος μt κάρβουνο καi λιγνίτη

{

άλλα χωρίς συνέχεια.

Τό ξύλο τοΟ πεύκου παραμένει άναμφισβήτητα τό ιcαλλiτερο ξύλο γιά κεραμικα
καμίνια λόγφ της μεγάλης φλόγας που παράγει. Βέβαια ή δρΟς, βαρυ ξύλο, άναπτύσσει
πολύ περισσότερες θερμίδες άπό τό πεΟιcο κι' fχει πολυ πιό καθαρή φωτιa διότι δtν
περιέχ ει ρετσίνι.

Ό συνδυασμός τ& ν δύο αύτίί>ν ξύλων ε{ναι δ καταλληλότερος για fνα καλό ψή
σιμ ο.

Τά iδια ό.ποτελέσματα πετυχαίνουμε liν συνδυάσουμε τό πεΟκο μ& τό ξύλο της
tλ 11 ιις .

Τό ροκανίδι χρησιμοποιεtται κυρίως έπειδή εΙναι φθηνό για τό ψήσιμο άντιιcει

μένων χωρiς μεγάλtί άξία δπως π.χ. ο{ γλάστρες, ο{ σωλi'jνες, οι στάμνες κλπ.
Τό πετρέλαιο άρχίζει σιγά- σιγά νά παίρνη κάποια διάδοση. Για τήν χρησιμοποίη

σή του δμως χρειάζονται cbρισμένες έγκαταστάσεις ποi> δέν εtναι σε θέση ν' άντιμετω

πίσουν οΙκονομικά δλα τά καμίνια.

'Ακόμα δυσκ:ολώτερα μπορεt να χρησιμοποιηθi'j δ ήλειcτρισμός που άποτελεt

τό lδε&δες καύσιμο, διότι αν ένα καμίνι που καίει ξύλα μπορεt να μετατραπ'f1 γιά νά
καίη πετρέλαιο, τό καμίνι πού θa λειτουργήση με ήλεκτριιcό ρεσμα πρέπει νa ιcατα
σκευασθi'j είδικά γι' αύτό τόν σκοπό.
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Τό ήλεκτρικό ρεuμα εΙ ναι πράγματι τό καλλίτερο καύσιμο για τους έξf'\ς λόγους:

1) Δέν -παρουσιάζονται παρα έλάχιστες φθόρές.
2) Εlναι οΙκονομικό.
3) Ή φωτιά του εlναι πάντα σταθερή.
4) Τό ψήσιμο εlναι ξεκούράστο διότι δέν χρειάζεται

να τ α ί ζ η κανείς συνaχlbς

τη φωτιά, δπως συμβαίνει μέ τα ξύλα.

Τελευταίως, άρχισαν κυρίως στό Μαροuσι, να χρησιμοποιο{)ν καi. τό ύγραέριο
μέ εξαιρετικα άποτελέσματα. Μερικοi άγγειοπλάστες μετέτρεψαν τα καμίνια για ξύλο
σέ καμίνια μέ ύγραέριο, προσθέτοντας άναλόγως το(} μεγέθους το{) καμινιοϊ> 2, 4, 6 κλπ.
μ π έ κ.

Τό ύγραέριο, εχει μεγάλα πλεονεκτήματα. Τό ψήσιμο, στα καμίνια που λειτουρ
γοuν μέ τό ύλικό αύτό, εΙναι ξεκούραστο, &χει ελάχιστες φθορές, ή φωτιά του εtναι στα
θερή. Τό κυριώτερο δμως πλεονέκτημά του εtναι ή (ι τ μ ό σ φ α ι ρ α τοσ · καμινιο{).
Δηλαδή, ή καύση γίνεται μέ dφθονο όξυγόνο, συνεπ&ς, μοιάζει μέ τό ψήσιμο που'γt
νεται μέ τα ξύλα. Αύτό, ενδιαφέρει πολυ δσους άσχολο6νται μέ καλλιτεχνικά εtδη,
διότι μπορο{)ν να ρυθμίσουν την άτμόσφαιρα τοϋ καμινιο{) καί νά κάνουν cbρισμένες
επεμβάσεις την ώρα του ψησίματος, δπως θα δοϊ>με στό σχετικό κεφάλαιο.

β) τ α

κ α μ ί ν ι α

τα καμίνια εlναι τα κτίσματα μέσα στα όποία ψήνουμε τα κεραμικα άντικείμενα.

'Αποτελοuνταi. συνήθως άπό τρία μέρη: τόν χ&ρο τf'\ς φωτιdς μέ τό άνοιγμά του (β ο υ
τ σ ί), τό κυρίως καμίνι, δπου τοποθετοuνται τα άντικείμενα καi. την καμινάδα (il καμινάδες).

μέ

2

Στ-ι)ν Έλλάδα χρησιμοποιόtlμε κυρίως τα τετράγωνα καμίνια εύθείας φλογός
fι 3 καμινάδες.
Ή κατασκευη
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,

ένός παρόμοιου καμινιοu εlναι σχετικ&ς άπλf'\.

Κτίζουμε κατ' άρχήν, μέ πυρότουβλα κατα προτίμησιν, τόν πάτο το{) καμινιο6
καi τiς καμάρες, δπου θά πατήση δ κύριος χlί)ρος του καμινιοu. Άνάμεσα στi.ς καμά·
ρες άφήνουμε τίς τρuπες Α (φ α · ν ούρια) άπ' δπου θά περνοuν ο{ φλόγες κι' fνα

Α

άνοιγμα Β (βουτσi) γιά νά μπαίνουν τά ξύλα
(σχ. 35). ... Α ν κ οι τάξουμε τό καμίνι ciπό τό
πλάϊ τότε τό β ο υ τ σ i θα φαίνεται δπως στό
σχ. 36. Στόν κύριο χ~ρο ciφήνουμε καi τήν
πόρτα Γ, ciπ· δπου μπαίνουμε γιά νά καμινιά

σουμε . "Όταν λειτουργfΊ τό ~αμίνι, ή φωτιά ciνάβει στόν πάτο, άνεβαίνει άπό τα φανούρια,_
ψήνει τά πράγματα καi βγαίνει άπ· την καμι
νάδα Δ .
•Α κριβεtς άναλογίες δέν uπάρχουν για
η)ν κ:ατασκευη αύτοσ τοσ κ:αμινιοσ. Προσέ
χουμε μόνο τό ϋψος του, που δέν πρέπε\ νά

εlναι ύπερβολικό γιά νά μη δημιουργο()νται
μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας άπό κάτω πρός
τα έπάνrο, να γίνη μεγαλύτερο άπό τό μfΊκος,
καί τό μfΊκος μεγαλύτερο άπό τό πλάτος. Έπί
ση ς φροντίζουμε όΚτtε ή συνολικη έπιφάνεια
άνοίγματος τ&ν φανουρι&ν νά ε{ναι σχεδόν
Ιση μέ την συνσλικη έπιφάνεια άνοίγματος
t&ν καμινάδων, &στε τό τράβηγμα να εtναι
τtιό fντονο καi ν' ciποφεύγεται τό κάπνισμα
(άναγω-yη) τ&ν άντικειμένων.

,~

,

Ιχf\μα

35.

Σχf\μα

36.

.... "',
ι

.• r

ι

:

I

ι

Κατά τόν ίδιο τρόπο μποροσμε νά κτί
σουμε κι' fνα στρογγυλό καμίνι. Σ' αύτό δμως

άφή νουμε

2, 3 η

καi περισσότερα άνοίγματα για

να βάζουμε φωτιά καi τό κλείνουμε άπό έπάνω

μέ θόλο πού καταλήγει σέ μιά καμινάδα. Τό
στρογγυλό καμίνι εχει τό πλεονέκτημα νά δια

τη ρ fΊ πιό δμοιόμορφη θερμοκρασία σέ δλα
του τa σημεtα.
"Ένας dλλος τύπος καμι νιο σ, δριζόντιος αύ-
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τ ή τ ή φορά, παρουσιάζει ένδιαφέρον στήν κατα
σκευή του καί fχει θαυμάσια άποτελέσματα.
Τό καμίνι αύτό άποτελείται άπό τόν
κύριο χtbρο Α δπου μπαίνουν τα άντικείμενα
(σχ. 37). Στή μιά του άκρη ε{ναι ή έστία της
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φωτιάς Ε. 'Ένα τοίχωμα Β με aνοίγματα, έπι
τρέπει στiς φλόγες νa περάσουν στόν χώρο Α
και, άφοϋ τόν διασχίσουν~ να βγοϊ>ν άπό τήν
καμινάδα Γ. Άπό τήν πόρτα Δ γίνεται τό καμί
νιασμα καi τό ξεκαμί νιασμα. οι διαστάσεις
τοϊ> καμινιοϊ> αύτοϋ κυμαίνονται στα έξf\ς
δρια: 6φος 1.5 μ. lως 2.7 μ.~ πλάτος 2μ fως 4μ
καί μήκος 3μ fως 8μ. Συχνa κατασκευάζονται
δύο δμοια καμίνιά κολλητa τό fνα στό άλλο
μέ κοινή καμινάδα.
Σaν δεύτερη κατηγορία καμινι&ν εχουμε
τα καμίνια μέ άναστρεφόμενη φλόγα. ·οπως
μας δείχνει καi τ· δνομά τους σ· αύτό. τa καμί
νια ο{ φλόyες άνεβαίνουν πρός τόν θόλο τοϊ>
καμινιοϊ>~ γυρίζουν άπό έπάνω πρός τό. κάτω
καi βγαίνουν άπό τό. φανούρια yιa να περά
σουν στην καμινάδα.
Τό σύστημα αύτών τ&ν καμινι&ν ε{ναι τό
καλύτερο, διότι yίνεται πιό σωστη κατανομη
τf\ς θερμοκρασίας καί δέν παρατηροϊ>νται oi
μεyάλες διαφορές πού βλέπουμε στό. dλλα κα
μίνια. ·οπως φιrtνεται καi στό σχ. 38 ή φωτιa
πού βάζουμε στiς έστ(ες Α περνάει στό καμίνι.
Έκεί συναντd fνα τοίχωμα Β πού τήν άναγκά
ζει ν· άνεβf\ πρός τον θόλο τον · όποίο βρίσκει
κλειστό~ κι' ετσι άναyιcάζεται νό. κατεβf\ περ
ν&ντας μέσ' άπ' τ· άντικείμενα, yιό. να βyf\ άπ'

r

Σχ~μα

37.

Σχήμα

38.

τά φανούρια Γ πού την όδηγοΟν, διά μέσου
τοΟ άνοίγματος Δ, προς τήν καμινάδα.
Τό σύστημα τfiς ό.ναστρεφόμενης φλό
γας έφαρμόζεται στα στρογγυλά καί στα τε
τράγωνα καμίνια. Τά στρογγυλά εtναι πάντως
π ροτιμότερα, διότι ή θερμοκρασία εlναι π1.ό
δμοιόμορφη παντοΟ. Βασικό πλεονέκτημα τ&ν
καμινιών μέ άναστρεφόμενη φλόγα εlναι καί

Σχfjμα

39.

ή μεγάλη οlκονομία σέ καύσιμα.
Γιά

νά

μή

έπεκταθοuμε

·

περισσότερο

άναφέρουμε πο)ς ύπάρχουν καi καμίνια μέ δύο
i1 καi τ ρία πατώ(!ατα, ό:ναστρεφόμενης fι εύ
θεfας φλογός η άιcόμη ιcαi · μικτά, δηλαδη τό
πρ&το πάτωμα ψήνεται · μέ ό:ναστρεφόμενη
φλόγα καί τό δεύτερο μέ εuθεία.
Κ α μ ί ν

1

τ ύ π ο υ

.μ ο ύ φ λ

.:

'Ένας

εΙδικός τύπος .καμι ν1οΟ εΙ ναι καi το κ α μ ί ν
μ ο ύ φ λ

fι

άπλώς

μούφλ

1
(σχ. 39). •Αποτε

λεtται άπό fνα κανονικό καμίνι μέσα στό
δποtο κτίσαμε lνα δεύτερο Α, μικρότερο, πού
πατάει στόν πάτο τοΟ πρώτου ά~λά έπάνω σέ
μιά σειρά τοuβλα, lόστε νά μη φράζη τά
φαν ούρια Β. Ή φωτιά ό.yκαλ1άζει αύτό τό

δεύτερο καμίνι πού ε{ναι σάν κουτί καi βγαί
νει άπό την καμινάδα Γ. Στόν θόλο τοϋ δεύτε
ρου καμινιοΟ ύπάρχει

έπίσης μιά μικρη κα

μινάδα Δ για τόν έξαερισμό του.
Τά μούφλ χρησιμοποιοuνται κυρίω; γιά

τό ψήσιμο άντικειμένων πού φοβοuνται τiς
φλόγες καi τήν μεγάλη ποσότητα όξυγόνου

.

πού ύπάρχει
τήν &ρα τi'jς λειτουργίας τόϋ κα.
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μινιου. ΧρησιμοποίεΙται κυρίως γιά τή διακό
σμηση πορσελάνης κα'i φαγιέντσας με χρυ
σό, χαλκομανίες fι σμάλτα πού έχουν άνάγκη
χαμηλής φωτιdς.
Καμίνια
συνεχο . Dς
κα6σεως
-καμίνια
τοDνελ
·Η θερμότης που βγαίνει

άπό ενα κα

μίνι ψημένο καί πού άρχίζει νά κρυώνη ε{ναι
θερμότης που πάει χαμένη. "Η

σκέψη

αύτή

ώδήγησε τους κατασκευαστaς καμινιών να
βροuν fνα τρόπο, ώστε να κερδίζουν αύτή την

θερμότητα. Καί δ τρόπος βρέθηκε με τα καμίνια συνεχοuς καύσεως.

"Υ στερα άπό την κατασκευη διαφόρων
τ6πων καμινιοD συνεχοuς κα6σεως ο{ κατα
σκευασταi

κατέληξαν

στό

καμίνι

τ ο

D-

ν ε λ.

Τό καμίνι αύτό εχει τό σχήμα μιdς σήραγγος (τοuνελ) μεγάλου μήκους (30-100 μέτρων)
στό κέντρον τi'jς δποίας ύπάρχει τι έστία της
φωτιdς .

Ή σή ραγξ εΙ ναι εύθεία ΊCαi. τα άντικεί
μενα, τοποθετημένα έπάνω σε βαγονέτα, προ

χωροDν σ' δλο της τό μi'jκος. Στό δάπεδο της
σήραγγος ύπάρχουν σιδηροτροχιές πάνω στiς

Σχήμα 40.

δποίες κινοuνται τα βαγονέτα, πού άποτελοuν
ται άπό ενα μεταλλικό σκελετό, έπάνω στόν
όποίο

ύπάρχει

ενα

πυρίμαχο

πάτωμα

δπου

ό.κουμποDν τα aντικείμενα. Τά βαγονέτα προχωροϋν κολλημένα το ενα πλάϊ στο άΑ:λο, ώστε να μην άφήνουν κενά μεταξύ τους
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ιcαi έχουμε aπώλεια θερμότητος προς τά κάτω. τα ·αέρια τf\ς καύσεως έρχονται άπό
τόν χώρο Β (σχ.

40) καi

δια μέσου τοϋ Γ καi τοϋ Δ μπαίνουν στον κύριο χώρο Α δπου

βρ ίσκ ονται τα aντικείJ.ιενα έπάνω στα βαγονέτα Ε. Τό ρεuμα ά.έρος ιcυιcλοφορεt
aν τίθε τα πρός η)ν κίνηση των βαγονέτων. Ό aέρας αύτός μπαίνει ιcρuος άπ' τfιν
έξοδο τοϋ

τελε ί στην
ηΊ ν είσοδο

καμινιου, θερμαίνεται σιγa-σιγα δσο προχωρεί πρός τό

έσωτερικό, συν

καύση τών άερίων που βρίσκονται στό κέντρο καί έξέρχεται Ο.πό
θερμαίνόντας συγχρόνως καi τα κρυα άντιιcείμενα που προχωρούν

πρ ός η)ν έστία.

"Έ να άπό τα κυριώτερα πλεονεκτήματα αύτοϋ του καμινιοι> εΙναι δτί, έφ' δσον

ή έστία θερμάνσεως βρίσκεται στό ίδιο μέρος, δλα τα τμήματα το() καμινιο() κρατοt)ν
σταθι:: ρ α η)ν ίδια θερμοκρασία κατα τό διάστημα της λειτουργίας του μέ άποτέλεσμα
νa έχουμε οίιςρνομία στα καύσιμα καi λιγώτερη φθορά.

Ήλεκτ ρ ικά

κ α μ ι ν ι α.

Ta καμίνια αύτά μοιάζουν μέ ντουλάπα fι μtiλλον μέ' χρηματοκιβώτιο. Κατα~
σ~ευα~μένα μέ πυρίμαχα ύλικα άρίστης ποιότητος καi καλά μονωμένα, εχουν έξωτερι

κη έπενδυση άπό λαμαρίνα. Μιά πόρτα που είτε άνοιγοκλείνει είτε άνεβοκατεβαίνειr

έπιτρέπει τό καμίνιασμα. Στά τοιχώματα, στην πόρτα καi στό πάτωμα το() καμινιοσ
εΙναι μοιρασμένες ο{ άντιστάσεις που άνάβουν δταν δίνουμε τό ρεuμα καi άναπτύσσουν

την θερμοκρασία που χρειαζόμεθα.

·

Στην πόρτα ύπάρχει καi μιά μικρή τρύπα (παρατηρητήριο) που μdς έπιτρέπει νά

βλέπουμε μέσα την ό>ρα που ψήνουμε.

Τό καμίνιασμα γίνεται με πλάκες καi κούκους.
Τά καμίνια αύτά εtναι πάντα μικρ&ν διαστάσεων. Ό δγκος τους κυμαίνεται συνήθφς μεταξi> 0.14 τοσ ιcυβιιcοσ καi 1.60 κυβιιca ιcαi ot διαστάσεις τους:
dνοιγμα
40
έκ. ~ως
.83
έκ.
ϋψος
55
»
»
118
»
βάθος
65
»
»
160 »
τα συνηθισμένα καμίνια μέ ά.ντιστάσεις χρωμονικελίνης 'flκαντciλ φθάνουν τοi>ς

12000.
Τό ήλεκτρικό ρεσμα βρfiκε θαυμασtα έφαρμογη καi στά καμίνια τουνελ.

ΚcιτcισχεuiJ χαμινιών
Προκειμένου να κτίσουμε ~να καμίνι θα δώσουμε δλη μας την προσοχ.η τόσο
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στiς άναλοΎίες του άπό τiς δποίες tξαρτdται καί ή καλή του λειτουρΎίa, δσο καi στήν
στερεότητα τf\ς κατασκευf\ς του, άπό τήν όποία θά. tξαρτηθf\ καi ή άντοχή του στό
χρόνο .

α) Σ χ ε δ ι α σ μ α
Τό πρll»το πρdΎμα που θά. μιϊς άπασχολήση εlναι δ d>φέλιμος χώρος τοCΙκαμινιοCΙ
μας. Αύτό βέβαια έξαρτδ.ται βασικά άπό τήν παραΎωΎή μας, πρέπει δμως νά. fχουμε
ύπ' δψει μας δύο πράΎματα: Ιον δτι τά. μεΎάλα καμίνια εfναι πιό οlκονομικά άπδ τά
μικρά καi 2ον δσο πιό μεΎάλΟ πλάτος fχουν, τόσο uρισσότερη άνομοιοΎένεια πα
ρουσιάζουν ιbς πρός η)ν θερμοκρασία.
Ύπάρχουν δρια στiς διαστάσεις ποu δέν πρέπει νά ξεπεράσουμε. τα στροΎγυλά
καμίνια δέν πρέπει νά ξεπερνοCΙν τά 5 μέτρα διάμετρο μέ 4 μέτρα ϋψος. Τα τετράγωνα
μποροCΙν νά. φθάσουν τα 4 μέτρα ϋψος, μέ 4 μέτρα πλάτος καi βάθος σχεδόν διπλάσιο.
Τό σχf\μα τοCΙ καμινιοCΙ fχει κι' αύτό τη σημασία ταυ. ·ενα στρΟΎΎυλό καμίνι.

ψήνει καλλίτερα άπό fνα τετράΎωνο, διότι Ύίνεται καλλίτερη κατανομη τf\ς θερμότη
τος. Άντιθέτως τό τετράΎωνο η τό όρθοΎώνιο εΙναι πιό εϋιcολο rfτό καμίνιασμά του.
Ή καμινάδα πρέπει πάντα νά Ύίνεται μdλλον μεΎαλύτερη παρά μικρότερη, διότι

dν εlναι μεΎάλη μποροCΙμε έν άνάΎΚ1J νά σκεπάσουμε ενα τμfiμα της Ύιά νά περιορί
σοuμε τό τράβηΎμά της. Έπίσης πρέπει νά έχη άρκετό ϋψος, ώστε νά ξεπερνά η τά Ύύρω
ιctiσματα.
"Η έπιφάνεια τοCΙ άνοίΎματος τ&ν φανουριών πρέπει νά εΙναι τούλάχιστον ίση
πρός την έπιφάνεια τοCΙ άνοίΎματος τ&ν καμινάδων. Καλύτεpα νά Ύίνουν τά φανούρια

κάπως μεγαλύτερα (χωρiς ύπερβολές) παριi μικρότερα, διότι μi: τά συνεχή ψησίματα
έχ.ουv τάση νά μικραίνουν. Είναι liλλωστε εϋκολο νιi έλαττώσουμε τό livοιγμά τους
σκεπάζοvτάς τα .

β) Έ κ τ έ λ ε σ 11

Πρiv άπ' δλα θά διαλέξουμε προσεκτικa τό μέρος πού θά κτίσουμε τό καμίνι,
γιατi πρέπει τό έδαφος va εΙναι στερεό, &στε να μη καθίση καi vιi μήν εχη ύγρασία.
Τά τοιχώματά του θά γίνουν πολu παχειά. Δέν πρέπει, γιά λόγους ο{κονομίας,
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νά κινδυvεύση ή C.vτοχή τoCI καμινιοCΙ. Τα μικρά καμίνια πρέπει vα έχουν πάχος τού
λάχιστον
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έκ . (δύο τοϋβλα). Τά μεγάλα, τό διπλάσιο.

Τεράστια σημασία εχει ή ποιότης τών τούβλων πού θα χρησιμοποιήσουμε -yιa
τό κτίσιμο. Πρέπει να κτισθη δλο τό καμίνι κατα προτίμηση μέ πυρότουβλα .• Αλλα
κι' αu τα πρέπει να εlναι έκλεκτης ποιότητος καί να περιέχουν, δσο τό δυνατόν, λιyώτερα
πυ~ιτι κα πού φουσκώνουν μέ τόν καιρό καi τά πολλα ψησίματα καί σιyά-σιγa διαλύ
οντα ι . <Η κακη ποιότης των τούβλων μdς άναγκάζει νa βάλουμε πολλa έξωτερικa
δεσ ίματα, περισσότερα άπ' αuτα πού βάζουμε κανονικα για νά συγκρατήσουμε τό
κ λ ώ τ σ η μ α τοϋ κ α μι νιοϋ τήν &ρ α πού ψ ή ν ει.
< Η λάσπη που θα χρησιμοποιήσουμε γιά νά κτίσουμε τά τοuβλα πρέπει να fχη,
άν εl ναι δυνατόν, την ίδια σύνθεση μ' αuτά. Θα εΙναι άρκετa λεπτη καi πλαστικη, ώστε

νa β άζουμε έλάχιστη για τήν σύvδεση τών τούβλων

(2-3 χιλ. πάχος). Ό έξωτερικός

τοίχ ος μπορεί νά κτισθfi μέ κοινa τοϋβλα καί μέ τσιμέντο η άσβέστη.

Στό σημείο που άρχίζει δ θόλος τοϋ καμινιοϋ βάζουμε ενα γερό δέσιμο ; έξωτερικα
είτε μέ σιδηροτροχιές είτε μέ μπετόν- άρμέ .

Τά καμίνια στεγάζονται συνήθως κάτω άπό ύπόστεγα που τά προυτατεύόυν άπό
τη βροχη καi τόν aέρα. Έκείνα πού ψήνουν καλa πράγματα είναι προτιμώτερο να
κτίζωνται μέσα στά έργαστήρια. 'Έτσι άποφεύγουμε τά ρεύματα πού βλάπτουν τόσο
πολύ .
'Όταν γιά τήν κατασκευη τοϋ κυρίου χώρομ του κ:αμινιοϋ χρησιμοποιοi>με κοινά

τοϋ βλα, άφοϋ τελειώσει τό κτίσιμο, κάνουμε εσωτερικά μιά έπάλειψη είτε μέ πυρόχωμα

είτ ε μέ άλλα χώματα Που άντέχουν στη φωτιά προσθέτοντας καi λίγο άχυρο η πριονίδι
γιατ ί έλαττώνουν την συστολη αuτου τοϋ σουβά καi που δταν καοuν άφίνουν πόρους

που του δίνουν μεγαλύτερη άντοχη στiς διαφορές της θερμοκρασίας.

γ)

Τ ρ

6πος ψησίματος

Τό ψήσιμο γίνεται σέ τέσσερα στάδια: την προθέρμανση, η1ν χαμηλη φωτιά,
τό κυρίως ψήσιμο καi τό κρύωμα.
Ι. Π ρ ο θ έ ρ μ α ν σ η

(η

κ ρ υ ο π ύ ρ ω μ α).

Στό στάδιο αύτό φροντiζουμε

νά βγάλουμε άπό τά άντικεiμενα την ύγρασία πού δtν fφυγε μέ τό κανονικό στέγνωμα.

Άνάβουμε τήν φωτιa κ.αi ρίχνοντας λίγα- λί-yα ξύλα φροντίζουμε νa μήν dνέβη ή θερμο
κ ρασία dπότομα dλλa σιγa- σιγa κ:αi χροσέχουμε ο{ καμινάδες μας νa εtναι tντελcf)ς

ό.νοιχτές, &στε νa γiνεται καλός άερισμ.ός το~ καμ.ινιο~.
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"Η διάρκεια τflς προθερμάvσεώς έξαpτfiται άΠό η)ν σύνθεση τfjς μάζας, τόν δγκο
καi τό πάχος τ&ν άντικειμένων καi. · άπό τό liν εtναι η δχι καλά στεγνωμένα άπό πρίν.

"Η προθέρμανση· τελειώνει δταν δεν βγαίνουν πλέον ύδρατμοί καί ή θερμοκρασtα
έχει φθάσει τους 1000.
2) Χ α μ η λ η φ ω τ ι ά : Στό στάδιο αύτό φεύγει τό νερό πού, δπως ε[δαμε
σε προηγούμενο κεφάλαιο, ύπάρχει στά μόρια τflς άργίλου καί αύτό γίνεται άπό τους
4000 fως τούς 7000. Τό στάδιο αύτό τελειώνει, δταν άρχίζη μόλις νά κοκκινίζη τό
καμίνι.

·οπως καί στην προθέρμανση, θά ρίχνουμε τά ξύλα μας (θά ταtζουμε) μt πολύ

άργό ρύθμό, μέ τη διαφορά δτι σ' αύτό τό στάδιο ή θερμοκρασία θ' άvεβαίνη συνεχ&ς,

άργά μέν, άλλά σταθερά. Γιά νά πετύχουμε αύτό τό άποτέλεσμα αύξάνουμε σιγά- σιγά
τfιv ποσότητα τ&ν ξύλων πού ρίχνουμε καί έν& άρχίσαμε τό ψήσιμο βάζοντας τά ξύλα
fξω, στό βουτσί, τά σπρώχνουμε σιγά- σιγά πρός τά μέσα.
3) Κ υ ρ ι ω ς ψ ή σ ι μ ο : ΕΙναι τό κυριώτερο στάδιο, κατά τό δποtο ή μdζα
μας παίρνει τον χρωματισμό της καί σκληραίνει, ή άλοιφή μας (ύάλωμα) λυώνει καί
άναπτύσσονται τα χρώματα.
Δtv χρειάζεται μεγάλη παρακολούθηση κατά την προθέρμανση καi τό στάδιο
τflς χαμηλfjς φωτιίiς, fως δτου τό καμίνι μας άρχίση νά κοκκινίζη. Άντιθέτως, στό στά
διο τοσ κυρίως ψησίματος, χρειάζεται σκέψη καί κάποια πεtρα για νά φθάσουμε τούς
βαθμούς που θέλουμε, ό)στε να πετύχουμε δμοιόμορφη θερμοκρασία σ' δλα τα σημεtα
τοΟ καμι νιοΟ χωρίς νά fχουμε πλεονάζουσα κατανάλωση σέ καύσιμα καί γιά νά δια
τηρήσουμε τήν άτμόσφαιρα τοΟ καμινιοΟ fτσι, δπως τήν θέλουμε καθ' δλη τήν διάρκεια
τοΟ κυρίως ψησίματος.

Ό 'Κίνδυνος άτυχημάτων που συμβαίνουν στά δύο πρ&τα στάδια πέρασε. Έκεtνο
ποi> μdς ένδιαφέρει τώρα εΙναι να φτάσουμε γρήγορα καί δμαλα τήν θερμοκρασία πού
θέλουμε ύπό d>ρισμένες δμως προι>ποθέσεις.
Πρ&τα άπ' δλα, θ' αύξάνουμε μεθοδικά ηΊν ποσότητα τών ξύλων σε κάθε τάϊσμα .

..Αν η)ν αύξήσουμε άπότομα ύπάρχει φόβος να κάψουμε τα άντικείμενα πού εΙ ναι πιό
κοντα στή φωτιά, άφήνοντας άψητα τα liλλα. Συγχρόνως μέ τήν αι'Sξηση τfjς ποσότητος
τ&ν ξύλων πού θα κυμαίνεται σε ιί>ρισμένα δρια θ' αύξάνουμε ιcαi τήν συχνότητα τοϋ
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ταtσματος μέχρις δτου φθάσουμε τούς βαθμοi>:ς που θέλουμε.

Στό διάστημα αύτό θα σπρώχνουμε τα ξύλα πού fχουν σχεδόν καεί πιό μέσα,

φροντίζοντας νά τά κατευθύνουμε πρός τα σημεiα έκεrνα πού ψήνει λιγώτερο τό καμίνι.

Αότό τό καταλαβαίνουμε κυττάζοντας άπ' τό παρατηρητήριο (η)ν τρύπα) πού άφήσαμε
στην πόρτα και πού κλείνουμε πρόχειρα μ' lνα το(')βλο, δπως καί 6.πό τό τράβηγμα .
πού κάνουν ο{ καμινάδες.
Τό 6.νακάτωμα τ~ς φωτιilς πρέπει να γίνεται μέ μεγάλη προσοχή, δταν ψήνουμε
ό.λοιφωμένα άντικείμενα πάνω σέ πλάκες καί δχι σέ πιατέλλες, διότι ή στάχτη σηκώ
νεται καί περνώντας ό.πό τα φανούρια κάθεται πάνω σ' αύτά.
Για να καταλάβουμε liν lνα καμίνι τραβάη καλα κυττdμε : α) τί χρ(;)μα fχουv ο{
φλόγες μέσα άπ' τό βουτσί (σχεδόν άσπρες καί χωρίς καπνό). β) π(i)ς τραβο(')ν ο{ καμινάδες

ιcαί γ) liν δ καπνός πού βγάζουν εΙναι γκρίζος (γκρίζο-μπλέ), κρατάη λίγα λεπτα μετα
ό.πό κάθε τάtσμα καi ϋστερα παύει.
"'Αν πάλι τό καμίνι δέν τραβάει καλά, τότε ο{ φλόγες · μέσα 6.π' τό βουτσί εtναι

ιcοκ:κ:ινωπές σκο(')ρες, τό τράβηγμα γίνεται πρός τα κάτω και πετιο(')νται φλόγες καi
καπνός πρός τα fξω, δ καπνός πού βγαίνει άπ' η)ν καμινάδα εtναι μα(')ρος η κοκ:κ:ινωπός,

dφθονος καί πηχτός καί κρατάει δσο σχεδόν κρατάει καί τό τάϊσμα.
Τό τράβηγμα το(') κ:αμινιοϋ δέν έχει σημασία στην άρχη το(') ψησίματος. ·οταν

δμως άρχίζουν κ:αί κοκκινίζουν τ' άντικ:είμενα (κυρίως δταν ε{ναι άλοιφωμένα), τότε
π ρέπει τό τράβηγμα νά γίνεται πολύ καλό γιατί διαφορετικά ή καπνιά 6.π' τα ξύλα
κολλάει έπaνω στην άλοιφη κ:αί δέν καίγεται κι' δταν βγάλουμε τα πράγματα βλέπουμε
πως εΙναι μα(')ρα.
Αύτό άκ:ριβίδς έννοο(')με δταν έξετάζουμε π(;)ς ε{ναι ή άτμόσφαιρα το(') καμινιο(').

'Όταν ή καύση τ1>ν ξύλων δέν γίνεται κ:αλά, αύτό όφείλεται σέ ελλειψη άρκετο(') όξυ
γόνου (ρεύματος άέρος) άπό κ:ακ:ό τράβηγμα. Λέμε τότε πώς τό καμίνι ψήνει ά ν α γ ω
γ ι κ: ά. Στην άντίθετη περίπτωση, δηλαδη μεγάλη παρουσία όξυγόνου, λέμε πως τό
κα μίνι ψήνει ό ξ ε-ι δ ω τ ι κ ά. ·Η άτμόσφαιρα το(') καμινιο(') εχει μεγάλη σημασία
στό ν χρωματισμό τ!\ς μάζας μας, δπως κ:αί στην άπόχρωση των χρωμάτων. Γι' αύτούς
πού άσχολο(')νται ήδη μέ την άγγειοπλαστικη θυμίζουμε την περίπτωση το(') κόκκινου

(πίνκ) χρώματος πού βγαίνει κ:αμμιά φορα γκριζωπό η καί σβύνει τελείως.

4) Κ p ύ ω μ α: 'Όταν φθάσουμε την θερμοκρασία πού θέλουμε, κι' αύτό τό
καταλαβαίνουμε είτε μέ τό μάτι, είτε μέ δείγματα πού τραβόϋμε έξω άπ' τό καμίνι άπ" τό
παρατηρητήριο, είτε μέ άλλους τρόπους πού θά δοϋμε πιό κ:άτω, κρατο(')με την φωτίά

-
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καμμιά <δρα
τότε πώς

i1

καί περισσότερο lδστε να μοιρασθf\ όμοιόμορφα ή θερμοκρασία. Λέμε

σι δ ε ρ ώ ν ο υ μ ε

τό καμίνι.

Έπειδη λίγο - πολυ δλα τα κεραμικά εΙναι εύαίσθητα στίς μεταβολές τf\ς θερμο
κρασίας, θα πάρουμε τίς ίδιες προφυλάξεις στό κρύωμα μέ αύτές πού πήραμε για τή

θέρμανση τοσ καμινιοΟ. ΆφοΟ λοιπόν σιδερωθf1 τό καμίνι καi πέσουν τελείως ο{ φλόγες

καί ή πολλη φωτιά, εiτε σκεπάζουμε τiς καμινάδες με πλάκες

f\

λεκάνες, fι liν Ιχουν

ντάμπερ, τά κλείνουμε, εtτε κλείνουμε τό βουτσί μας μέ μ(α λαμαρίνα, εtτε ιc:άνουμε δλα.
αότά συγχρόνως. "Έτσι σταματοΟμε τελείως τό τράβηΎμα.
Πρέπει να ξέρΌυμε πώς δ σ ο π ιό σ ι Ύ ά κρυώσει τ ό ιc: α μίνι τ 6 σ ο
μ ε Ύ ά λ η έ λ α σ τ ι ιc: ό τ η τ α θ α f χ η ή ψ η μ έ ν η μ α ς μ ζ α. "Η διάρκεια.
το Ο κρυώματος έξαρτdται βέβαια άπ· τό μέΎεθος τοσ καμι νιοσ καί άπό ~iς άνάγκες τ-ης πα
ραγωΎf1ς. Τό καμίνι μας θα κρυώση πιό ΎρήΎορα liν άνοίξουμε τίς καμινάδες. Τό βου
τσί δμως θα μείνη όπωσδήποτε κλειστό.

a

Ξεκαμίνιασμα

Τό ξεκαμίνιασμα Ύiνεται άφοΟ σκεπάσουμε τiς καμινάδες καi -yιcρεμίσουμε τά
τοΟβλα τ-ης πόρ.τας, δχι μονομιllς, άλλα σέ πολλές φορές. ΒΎάζουμε κατ· άρχήν άπό

έπάνω μερικα τοΟβλα. •yστερα άπό μερικές Φρες βγάζουμε τό 1 /4 περίπου καi ύστερα
πάλι τα δπόλοιπα. Πρέπει να προσέξουμε τα ρεύματα που μποροσν να κάνουν ζημιές
στά άντικείμενά μας, στiς πιατέλλες
στiς πλάκες, άκόμα καi στό tδιο τό καμίνι .
Τi)ν <δρα που ξεκαμινιάζουμε παρακολουθοΟμε μέ προσοχή τά έλατtώματα που
μπορεί νά παρουσιασθοΟν, σημειώνουμε τό μέρος καί τό τρόπο που fισαν καμινιασμένα

i1

τά έλαττωματικά άντικείμενα, lδστε νά διορθώσουμε τήν κατάσταση στό έπόμενο
ψήσιμο.

δ)

Μ

t

τ ρ η ση

τ

πυρόμετρα

f\

ς

θ ε ρ μ ο ιc: ρ α σ ί α ς

καi

-

πυρομετρικοί

κιf)νοι

·οπως είπαμε ιc:αί προηγουμένως fνας καλός ψήστης βασίζεται στό μάτι του

γιά νά καταλάβη liν τό καμίνι ψήθηκε

i1

δχι. Έπiσης κα\ τα δεfτματα πόu βάζουμε

μέσα στό καμίνι (π.χ. fνα φλυτζάνι τοσ καφέ) καί τα όποtα τραβοΟμε fξω μ• Ινα σύρμα
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για νά δοΟμε, εΙναι πολύτιμοι βοηθοί.
Π ιό σωστή δμως δουλειά θά γίνη, liν χρησιμοποιήσουμε π υ ρ 6 μ ε τ ρ α ποu
εlναι δρΎανα μετρήσεως τ-ης θερμοκρασίας. Βασίζονται εtτε στην κυκλοφορία ' νεροΟ

---------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - μέσα σ· fνα σωλf\να, εfτε στή θέρμανση μιilς μεταλλικ-ης ράβδου, εtτε άκόμα στήν
ένταση τοΟ φωτός fι τi\ς θερμότητος τοι> καμινιοι>, κλπ.
Τό πρακτικώτερο καi χ:αλλίτερο εtναι τό ήλεχ:τρικό πυρόμετρο.
•Αποτελεtται άπό δ6ο διαφορετικa σ6ρματα (χρώμιο καi νiχ:ελ, συνήθως) κολ
λημένα στiς dκρες τους. Τά δ6ο αύτa σ6ρματα βρίσιcονται μέσα σ· fνα πυρίμαχο σω
λf\να yιa νά προστατεύωνται άπό τη φωτιά ....Αν θερμάνουμε το σημεtο ένοοεως τ&ν
δύο συ ρμάτων δημιουρΎεtται fνα πολο άσθενικό ήλεχ:τριχ:ό ρεnμα πού εlναι δμως Ικανό
νά μετακινήση τήν βελόνα ένός Ύ«λβανόμετροu. Στό Ύαλβανόμετρο αότό διαβάζουμε
τiς ένδείξεις τfiς θερμοκρασίας.
·ο πρακτιιcό>τερος δμως τρόπος μετρήσεως τf\ς θερμοκρασίας καi που χρησιμο
Ποlεtτ αι πλ~ον παντοΟ Ύiνεται μέ τους π υ ρ ο μ ε τ ρ ι κ ο υ ς κών ο υ ς, Πρόκειται

για μικρους τριγωνικο~ς κώνους κατασιcευασμένους άπό ούσίες εϋτηκτες καί που ~χουν
την iδιότητα νά λυ&>νουν σέ ώρισμένους βαθμούς. ·Υπάρχει δλόκληρη κλίμακα άριθ
μημένη άνα

200

περίπου καi άπό την θερμοκρασία τ&ν

600°

μέχρι τών

1800°.

Γιό. νά χρησιμοποιήσουμε τους πυρομετρικους κrονους για τη μέτρηση τής θερμο
κρασί ας τοι> καμινιοι>, τους μπήγουμε σ' fνα χ:ομμάτι πηλό, δχι πολυ μαλακό, (σχ.

41) δίνοντάς τους

έλαφρότατη κλίση πρός τό πλάϊ καi έπειτα τους κλείνουμε μέσα σ· fνα
σκεπασμένο πυροδοχείο μέ dνοιγμα μπροστό., lδστε νό. εtναι δυνατόν νό. 1-ούς παρακο
λουθοι>με. την (ι}ρα που καμινιάζουμε τοποθετοι>με τους κώνους σέ διάφορα σημεία
τ ο\) καμινιο\) πού μποροl)με νό. βλέπουμε άπό τα παρατηρητήριά μας καi κατα προ 

τιμηση άτό κέντρο γιό. να έχουμε τη μέση θερμοκρασία.
- Καλό εΙναι νά βάζουμε πλάϊ στον κώνο που μdς δείχνει την θερμοχ:ρασία πού
θέλουμε τον άμέσως προηγούμενο χ:ατά 20° (fι χ:αi δύο προηγούμενους). 'Όταν δ δεύtt;ρος

αύτός κ&νος άρχίση να λυγίζη ξέρουμε πως πλησιάζουμε τους βαθμούς που θέλουμε .
'Όταν λυγίση πολυ τότε δ πρ&τος κ&νος άρχίζει νά λυγίζη, κι' δταν δ δεύτερος λυώση
ή κορυφη τοι> πρώτου άγγίζει μέ τη σειρά της το στήριγμά της. Αύτό μiiς δείχνει πως
τ ο ψήσιμο τελειωσε.
Δέν γνωρίζουμε θετικά ποιος έπιστήμων κεραμιστης σκέφθηκε να χρησιμοποιήση

για πρώτη φορά πυρόμετρα σέ σχf\μα χ:ώνου, η, πιο σωστά, τριγωνικf\ς πυραμίδας, πού
ε{χαν yιά σύνθεση μtγμα διαφορων άργίλων. ·Ήδη, χ:ατά τό τέλος τοι> 18ου αlώνα, δ
'Άγγλος Wedgwood τα χρησιμοποιοι>σε στο έργαστήριό του. Έκείνος δμως που έδωσε
μεγάλη 6>θηση στ(> εΙδος αύτό καi τυποποίησε δλόκληρη σειρα πυρομετρικ&ν κώνων,
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εlναι δ Γερμανός Seger πού, δίκαια θεωpεtται 6 πατέρας τli>ν έπιστημόνων κεραμιστών .
"Η χημικη σύνθεση τli>ν κώvων δεν μiiς ένδιαφέρει, διότι ή κατασκευή τους εΙναι

τόσο δύσκολη πού μόνον . μεγάλα έργοστάσια τελείως ειδικευμένα μποροον να την
πετύχουν.

"Η dρχικ:η σκέψη τοΟ

Seger,

καί ή όποία τελι~α έ-

πεκράτησε, fιταν νa dντικαταστήση τiς διάφορες θερμοκρασtες με τόν dριθμό τli>ν κώνων ποi> f π ε φ τ α ν στίς θερμο
ιφασiες αύτές. Γι' αύτό καί τώρα δταν λέμε δτι fπεσε π.χ.
ό . κli>νος 08a, έννόοΟμε δτι τό καμίνι fχει θερμοκρασία

945°.
Στό τέλος τοΟ βιβλiου, δίνουμε πίνακες θερμοκρα
σιlbν τlbν πυρομετριιclόν κώνων πού ιcυιcλοφοροΟν στην
.Ελλάδα.
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ΣχfΊμα 41 .

εpας δευ-cεpαν
γνωαεις χημε:ιας

Πρiν προχωρήσουμε στήν έξέταση τ&ν διαφόρων κεραμικlbν εtδci)ν, τtbν χρωμάτων,

τών ύαλωμάτων κλπ., θέλουμε νά δώσουμε τiς άπλές έκεtνες γνώσεις Χημείας πού θά
επιτρέψουν στόν lιναγνώστη νά μ1τορέση νά κάνη τούς διάφορους ύπολογισμούς γιά
τ ην κατασκευη ύαλωμάτων, χρωμάτων, κλπ.

θέμcι -ι-i)ς ΧημεUις
Μέσα στη φύση γίνονται διάφορες μεταβολές στά πράγματα πού την lιποτελοΟν
καi πού ονομάζουμε ύ λ ι κ α σώμα τ α. "Αλλα άλλάζουν θέση, liλλα ζεσταίνονται,
άλλα έξατμίζονται, liλλα καίγονται, liλλα σαπίζουν, κλπ. Τiς μεταβολές αύτές τις ·
ονομάζουμε φ α ι ν ό μ ε ν α.
Τό σάπισμα μιας ούσtας, τό κόψιμο τοΟ ξύλου, τό σκούριασμα ένός μέταλλου,

το ξύνισμα τοΟ κρασιοΟ κλπ., εlναί φαινόμενα στα όποtα ή μεταβολη πού fγινε ε{ναι
μόνιμη

καί ριζική. τα φαινόμενα αύτα έξετάζονται άπό τη Χημεία καί ονομάζονται

χ η μ ι κ ά

φ α ι ν ό μ ε ν α.

Ή Χημεία, άσχολεtται έπίσης καί με τήν παραγωγή διαφόρων ούσι&ν δπως,
π.χ ., τό οξυγόνο, τό ύδρογόνο, τό θειϊκόν οξύ, κλπ.
.
Τά ύλικά σώματα τά διαιροΟμε σέ: α) άπλα σώματα η σ τ ο ι χ ε t α, β) μίγμα τ α
καί γ) χημικέ ς έ ν ώ σ ε ι ς η, άπλώς, έ ν ώ σ ε ι ς.
α} ·Α π λ a σώμα τ α tΊ σ τ ο ι χ ε ία ονομάζουμε τά σώματα έκείνα lιπό τά

όποία μaς εΙναι άδύνατο, με δποιαδήποτε μέσα, νά βγάλουμε άλλες ούσίες lιπό αύτά.
Σάν παραδείγματα, άναφέρουμε τό οξυγόνο, τό κάρβουνο, τό σίδερο, τόν χαλκό, τό
θειάφι, τό άλουμίνιο, τόν χρυσό, κλπ.
'Όταν ενα σώμα άποτελείται lιπό δύο η περισσότερα στοιχεtα, τό όνομάζουμε

σ ύ ν θ ε τ ο
β)

σ ώ μ α.

Μ ί γ μ α τ α

: ..Α ν

lινακατέψουμε ζάχαρι

άχνη

καί σκόνη

lιπό

κιμωλία,
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βλέπουμε μια σκόνη άσπρη καi δμοιόμορφη. ΟΙ Ιδιότητες δμως της ζάχαρης καi της
κιμωλίας ύπάρχουν. Π.χ., ή ζάχαρι ε{ναι γλυκειά. τη σκόνη αύτη την όνομάζουμε
μ ί γ μ α. .. Αν τώρα ρίξουμε αύτη τη σκόνη σ· fνα ποτήρι μέ νερό, τότε, ή μέν ζάχαρι

θα διαλυθη τελείως, ή δέ κιμωλία θά καθίση στον πάτο.
Βλέπουμε, λοιπόν, πώς οί
διάφορες οuσίες πού άποτελοϋν ενα μίγμα, μποροϋν εϋκολα να ξεχωρίσουν. Βλέπουμε,
επίσης, δτι οί ιδιότητες κάθε οuσίας πού aποτελεί το μίγμα, παραμένουν αμετάβλητες .
γ) Έ ν ώ σ ε ι ς : "Ας πάρουμε σκόνη χαλκοϋ καί σκόνη r1πο θειάφι καi ας
τ' ανακατέψουμε. "Αν ζεστάνουμε τό μίγμα αυτό, τό βλέπουμε ξαφνικά ν' cφπάζη φωτιCι.
καί ν' aλλάζη μορφή. ΗΟταν κρυώση, βλέπουμε Πci)ς δέν ύπάρχει πια σκόνη, aλλα ενα
και νοuργιο μαϋρο σώμα που θυμίζει πέτρα. Αυτο το σώμα, δέν εχει πιά οϋτε τίς iδιότητες
τοϋ χαλκοϋ, οϋτε τiς ίδιότητες του θειαφιοϋ, aλλά δικές του, τελείως νέες, ίδιότητες.
τ ο καινούργιο αυτό σώμα τό όνομάζουμε

χ η μ ι κ η

ε ν ω σ η.

Όνομάζουμε σ ύ ν θ ε σ η τόν σχηματισμό μιας χημικής ένώσεως άπό άπλα
στοιχεία . Ά ν ά λ υ σ η, δταν μέ διάφορα μέσα. ξεχωρίζσυμε άπο μιά χημικη ενωση
τα στοιχεία πού τήν aποτελούν. .

'Εξήγηση τώv χημιχώv φcχιvομέvωv
Κάθε σώμα, μπορεί νά διαιρεΟη σέ δυό μικρότερα κομμάτια. Κάθε ενα aπό αυτά,
μπορεί να διαιρεθη σέ iiλλα δυό, κι αύτό συνέχεια, iiπειρες φορές. "Ας πάρουμε, π.χ.,
τή ζάχαρι. Μας φαίνεται σύ.ν σκόνη δταν είναι πολlι ψιλή, aλλά κι αυτή ή σκόνη,
(jν τή διαλύσουμε στό νερό. Ού. ίιπάρχη πάντοτε. σέ τόσο μικρά κομματάκια δμως, που

δέν μποροϋμε νά τά διακρίνουμε aκόμα καί μέ τό πιό δυνατό μικροσκόπιο. Καi δμως,
αν μπορούσαμε νά ~άλουμε στό στόμα μας ενα aπό τά τόσο μικρύ. κομματάκια, θα
βλέπαμε δτι είναι '{λυκό . Διατηρεί. δηλαδt1. τήν ίδιότητα τη ς ζάχαρης. Τό πολύ μικρό
αιJτο κομματάκι, τό όνομάζουμε μ ό ρ ι ο. 'Ένα μόριο λοιπόν. διατηρεί δλες τίς Ιδιό
τητες του σώματος aπό τό όποίο βγη κ ε.
Τά μόρια ένός σώματος. διαφέρουν άπό τu. μόρια ένός aλλου . 'Υπάρχουν τόσων
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εΙδών μόρια, δσων είδδ)\ι οίJ σίες ~f>ίσκονται μi:σll στή φύση.
Τό μόριο μιας ουσίας μπορεί νύ. διαιρεΟη σf: ίικόμα μικρότερα κομματάκια, aλλά
αίJ Ηl δέν θύ. εχουν πιύ. τίς ίδιότητες της οlισίας. aλλύ. τίς Ιδιότητες τών άπλών στοι
χείων πού aποτελούν τtiv οlισία. Τύ. κομματάκια αlιτα τύ. ονομάζουμε

a

τ ο μ α.

"Ας

πάρ ουμε, π.χ., κόκκους aπό κοινό μαγειρικό άλάτι. · Τους διαιροuμε πολλf:ς φορές,
(ι) σπου νά φτάσουμε στό μικρότερο κομμάτι που μπορεί νά γίνη , δηλαδή , τό μόριο.
'Ό πως είδαμε καί πιό πάνω , τό μόριο διατηρεί δλες τiς ιδιότητες της οuσίας aπό την
ό ποία προέρχεται. Ση) ν συγκεκριμένη περίπτωση του άλατιοu, τό μόριο είναι άλμυρό
κα ί διαλύεται στό νερό. "'Αν τώρα πάρουμε αuτό τό μόριο καί μf: διάφορα χημικα μέσα

τό χωρίσουμε σi: μικρότερα άκόμα κομμάτια, θa δοuμε δτι τα νέα αuτα κομμάτια δf:ν
i: χο ιι ν πιίι τίς ίδιότητες · τοίι άλατιοu , άλλά δικές τους ίδιότητες.
Τό άλάτι εΙναι μιά χημική ενωση δύο στοιχείων: τοϋ χλωρίου καί τοϋ νατρίου
κ αί γι' αuτό ονομάζεται, χλωριοϋχο νάτριο. 'Όταν λοιπόν πάρουμε ενα μόριο χλωριούχου

νατρίου (δηλ . άλατιοu) καί" τό χωρίσουμε, θα δοϋμε δτι εχουμε δύο κομμάτια, ενα χλω

ρίου καί ενα νατρίου, τά όποία ονομάζουμε, aτομο χλωρίου καί aτομο νατρίου . Τά
κομμάτια αuτa δέν χωρίζονται πιά οϋτε μέ χημικa μέσα.
Σύμβολα

Είδαμε πιό πάνω δτι τά ύλικά σώματα ποu σχηματίζουν την φύση άποτελοuνται
σ τ ο ι χ ε ία. Για να διεuκολυνθοϋμε στούς διαφόρους ύπολογισμούς ποu θa

aπό
χρειαστfi νά κάνουμε, παριστάνουμε τa άπλα στοιχεία μέ γράμματα τοϋ λατινικοί:>
άλφαβήτου, καί αuτά τά γράμματα τα ονομάζουμε σ ύ μ β ο λ α. Π.χ., τό όξυγόνο τό
παριστάνουμε μέ τό γράμμα Ο, τό ύδρογόνο μέ τό Η, τόν χαλκό μέ Cu, τό σίδερο μέ
Fe, κλπ. 'Επίσης, παριστάνουμε τίς χημικές ένώσεις, πού δπως είδαμε άποτελοϋνται

άπό διάφορα στοιχεία, μέ τά γράμματα πού τίς άποτελοϋν. Π.χ., τό νερό τό γράφουμε
Η 2 0, διότι aποτελείται άπό δύο άτομα ύδρογόνου καί ενα άτομο οξυγόνου. Τόν τρόπο

αuτό του γραψίματος όνομάζουμε χ η μ ι κ ό
Μοριακό

καί

άτομικό

τύπο .

'

βάρος

Τά μόρια καί τα άτομα, δσο μικρα καi να εlναι, εχουν κάποιο βάρος. Για νά συγ
κρατήσουμε τα σύμβολα καi τα άτομικά βάρη τών στοιχείων που μaς ενδιαφέρουν,
παραθέτουμε στό τέλος του. βιβλίου ενα πίνακα πού τά περιέχει . Αuτός ό πίνακας θα

μάς έπιτρέψη vό. κάνουμε τούς διαφόρους ύπολογισμούς πού θό. χρειαστοϋμε δταν θελή-

-
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σουμε νa ζυγίσουμε ώρισμένες ούσίες, νa κάνουμε ύαλώματα καί σμάλτα καi νa συγr.οί
νουμε τη χημικη σύνθεση διαφόρων άργίλων.
"Οπως εiδαμε καί πιό πάνω, παριστάνουμε τό μόριο τοϋ νεροϋ μέ τόν χημικό
τύπο Η 2 0 πού aποτελείται άπό δύο άτομα ύδρογόνου καί ενα όξυγόνου. "Οταν τa άτομα

πού άποτελοϋν μιa χημικη ενωση ε{ναι περισσότερα aπό ενα, προσθέτουμε, δίπλα στό
σύμβολο κάθε στοιχείου καi χαμηλά, εναν μικρό άριθμό πού μας δείχνει τόν aριθμό
τών άτόμων: π.χ., τό άλάτι, NaCI, εχει ενα άτομο νατρίου καi ενα χλωρίου, τό aνθρακικό
νάτριο (άνθρακικη σόδα) Na 2 C0 3 , εχει δύο άτομα νατρίου, ενα άνθρακος κ.αί τρία
οξυγόνου, κλπ. Τόν μικρό αuτό aριθμό ονομάζουμε δ ε ί κ τ η.
"Οταν θέλουμε νa πάρουμε δύο η περισσότερα μόρια μιας ούσίας, τότε, άντί νa
γράψουμε Η 2 0

+Η 20

(δύο μόρια νεροϋ),

βάζουμε τόν aριθμό

2

μπροστιi aπό τόν

χημικό τύπο καi γράφουμε 2Η 2 0. Τόν άριθμό αuτό ονομάζουμε σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή.

χ η μ ι κ. α.i

ε ξ ισώσει ς

.

"Οταν θέλουμε νa κάνουμε μιa χημική άντiδραση, δηλαδ~ πpοσθέτοντας δύο
ούσίες νa δημιουργήσουμε μιά τρίτη, ή πράξη αύτή λέγεται χ η μ ι κ ή

έξ ί σωση

καi τήν παριστάνουμε ό>ς έξ~ς: "Ας ύποθέσουμε δτι θέλουμε νά κάψουμε κάρβουνο
(άνθρακα). Τό κάρβουνο yιά νά καf\ θέλει όξυyόνο. Mt τήν καύση τοΟ κάρβουνου,
δημιουρyεtται ενα άέριο πού λέγεται διοξείδιο τοϋ άνθρακος, C01 . Ή έξίσωση εΙναι :
C + 20-+CΟ,...Τό πρώτο βέλος, δείχνει δτι ε{ναι ίσον (άντί =). Τό δεύτερο βέλος πρός τά έπάνω δείχνει
δτι πρόκειται yιά άέριο πού φεύγει.
ΜποροΟμε έπiσης νά κάνουμε διοξείδιο τοΟ άνθρακος ρίχνοντας fνα όξύ, π.χ .
υδροχλωρικό (HCI), έπάνω σέ μάρμαρο (άνθρακικό άσβέστιο CaC0 3 ):
CaC0~+2HCl-+ CaCI 1 +H 20+C02 ...-

Τcχξιvόμηαη τώv σuνθέτων αωμιiτων

68

Γιά νά μπο-ρέσουμε νά μελετήσουμε καλλίτερα τά διάφορα σύνθετα σώματα, τά
χωρίζουμε σέ όμάδες άνάλοyα μέ τίς Ιδιότητές τους.
ΟΙ όμάδες αύτές ε[ ναι : Ι) τά ό ξ ε i δ ι α, 2) τά ό ξ έ α, 3) ο{ β ά σ ε ι ς καί

4)

τά

α λ α τ α.

Ι)

Ό ξ ε ί δ ι α

οξυ γόνο . π.χ.,

co2

Na 2 0
CaO
Fe~0 9

CuO

2)

Ό ξ έ

:

'Ονομάζουμε έτσι τίς ένώσεις τίΟν διαφόρων στοιχείων με τό
διοξείδιο τοϋ άνθρακος
όξείδιο τοϋ νατρίου

όξείδιο
όξείδιο
όξείδιο
όξείδιο

τοϋ
τοϋ
τοϋ
τοϋ

άσβεστίου
σιδήρου
χαλκοu
άργιλίου

Al 2 0 3
Si0 2
όξείδιο του πυριτίου, κλπ.
α : ΕΙναι οί χημικές ένώσεις ώρισμένων

στοιχείων

μέ

ύδρογόνο.

~Ε χουν τήν iδιότητα να καταστρέφουν (να καίνε) τiς περισσότερες ούσίες, σχηματί
ζο ντας νέες ένώ·σεις. Άραιό διάλυμα άπό όξu εΙναι ξινό στή γεύση. τα κυριώτερα
ό ξέα εΙναι :
τό θειϊκόν όξu
τό νιτρικόν όξu
τό ύδροχλωρικόν όξu

3)

Βάσε ι ς

:

H,so.
ΗΝΟΒ

H CI

ΕΙ ναι οί ένώσεις που σχηματίζονται , συνήθως, ιiπό fνα μέταλλο

κ α i οξυγόνο με ύδρογόνο, στή μορφή (ΟΗ) . VΕχουν γεύση καυστική. γι · α\Jτό καi τiς
χ α ρα κ τηρίζουμε με τόν τίτλο κ α υ σ τ ι κ έ ς .

καυσ τ ικό νάτριο (σόδα)
καυ στικό κάλι ( ποτάσσα)
Ca(O H)2 κα υ στική dσβεστος
4) " Α λ α τ α : Εrναι οί έ νώσεις πού σχηματί ζ ονται
επά νω σ ε ενα μέταλλο fι σε μια βάση . π.χ .

NaO H
ΚΟΗ

Cu -t- ~ 2 SO,-.CuS0 4

+

με

έ πίδραση

έvός οξέος

2Η ""

Θειϊκός χαλκός (γαλαζόπετρα)

NaOH

+ H CI :-+

NaC I

+ Η20

εφαpμαyη "Cης χημε:ιας α-cην
κεραμικη

Οί γνώσεις Χημείας πού άποκτήσαμε, θa μaς επιτρέψουν τώρα νa μελετi1σουμε
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την χημικη σύνθεση τών διαφόρων χωμάτων. Είδαμε στό σχετικό κεφάλαιο πως μία
άργιλος άποτελείται βασικά άπό όξείδιο πυριτίου (πυριτική άμμος) καi όξείδιο άργιλίου
(άλουμίνα). Ή άργιλος αύτη περιέχει πάντοτε καί νερό μέσα στό μόριό της, άνεξάρτητα
άπό την ύγρασiα ποu μπορεί νά έχη. Μ'αύτό, θέλουμε να ποϋμε, πως μία άργιλος, έστω
καi τελείως στεγνή, εχει πάντοτε νερό μέσα στό μόριό της.
Ό γενικός τύπος μιaς άργίλου εlναι :
~Αν πάρουμε τώρα

100

Al 20 3 , 2Si0 2 , 2Η 2 0
γραμμάρια άπ' αύτή τήν άργιλο, ό τύπος αύτός μaς έπι

τρέπει νά ύπολογίσουμε πόσα γραμμάρια άλουμίνας

(AI 20 3 ),

όcειδίου πυριτίου

(Si0 2 )

καi νεροϋ (Η 2 0) περιέχει.

Πρiν άπό δλα, θά ύπολογίσουμε τα μοριακό βάρη τών οuσιών αuτών:

Al 20 3
2Al

=

30

=

2 χ 27
3· χ 16

54
48

-

-

102
Si0 2
Si
20

=

2

χ

28 '
32

-

16

60
Η2Ο
2Η

χ

=2

I

2
16

-

-

ο

18
Τό μοριακό βάρος της άργίλου εlναι λοιπόν

Al 20 3
102
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,

+

2Si02
120

,

+

:
2Η 2 0

36

=

258

Μία άπλη μέθοδος τών τριών, μaς δίνει τiς ποσότητες κάθε ούσίας στα ΙΟΟγραμ
μάρια.

-

Κάνουμε την έξης σκέψη :
Στά 258 έχουμε άλουμίνα 102
στα 100 πόσο θα έχουμε ;
καi γράφουμε

:

258
100

102
χ;

δπου τό Χ παριστάνει την ποσότητα που ζητοΟμε
102 χ 100
10200

Χ

=

258

=

39s53

:

γρ.

258

δηλαδή; γιά νά βρούμε την άξία τοϋ Xs πολλαπλασιάζουμε τό 102 μέ το 100 καi
διαιροϋμε τό άποτέλεσμα με τό 258. Τό άποτέλεσμα που βρήκρμε τό λέμε 39,53 γραμμ άρια στiς 100 καί τό γράφουμε 39,53ο/0 γρ.
.
Τό ίδιο κάνουμε καi γιά τό όξείδιο πυριτίου (Si0 2) καi για το νερό (Η 2 0) καi
βρίσκουμε: Si0 2 = 46,51°/0 γρ. καi Η 2 0 = 13s96o/0 γρ.
Προσθέτοντας τώρα τά διάφορα αuτα ποσά για έλεγχο: 39,53
46,51
13,96

=

100

γρ., βρίσκουμε πράγματι

100

γραμμάρια.

+

+

Στό σχετικό κεφάλαιο θά δοϋμε καi τους ύπολογισμους που χρειάζονται για την
παραγωγη διαφόρων τύπων ύαλωμάτων.

"Υαλώμα-τcχ (ciλοιφή, βερν(χι)-Χρωμucχλώμα-τcχ (σμciλ-τcχ). "Ορισμοι-rενιχ6-τη-τες
Στην κεραμικη όνομάζουμε ύάλωμα (fι άλοιφη fι βερνίκι) τό γυαλi που καλύπτει
ενα άγγείο γιά να κατ αστή ση &διάβροχη τήν έπιφάνειά του liν εΙν~ι πορώδης, για . νά
εu κολύνη τόν καθαρισμό του fι άκόμα γιά νά τό διακοσμήση.
Τiς πιό πολλές φορές τό γυαλi αuτό εlναι διαφανές καi άχρουν καi έτσι δείχνει
τό χρίόμα τοΟ πηλοΟ ...Αν δμως θέλουμε νά καλύψουμε τόν χρωματισμό αuτό, προσθέ
τ ουμε στό γυαλi ούσίες που δέν διαλύονται, αlωροΟνται καi τό καθιστοΟν άδιαφανές.

· •Αλλες

φορές πάλι προσθέτουμε οί)σίες που διαλύονται καi δίνουν διάφορους χρωμα

τισμούς.

οι προσθfικες αύτές δέν άλλάζουν σε τίποτα την φύση της άλοιφης που έξακολουθεί
να παραμένη fνα γυαλί. Για να έχη τό γυαλί μας ηΊν lδιότητα που θέλουμε πρέπει να
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πληροt τους έξf\ς τέσσερις δ ρους, ο{ όποtοι έξαρτ&νται άπό τήν φύση καi. τίς άναλογίες
τιbν διαφόρων συστατικ&ν του.

Ιον)' Σημείο τήξεως (λυώσιμο) πάντοτε σταθερό (στους ίδιους βαθμους} λαμβανομένου ύπ' δψει το() κεραμικο\J είδους που θα άλοιφώσουμε.

2ον) Καλή άντοχή στήν έπίδραση το\J νερο\J καi τών διαφόρων χημικών ουσιών .
3ον) Διαφάνεια τέλεια.
4ον) Διαστολή ίση με τή διαστολή τf\ς μάζας.

Πρiν έξετάσουμε τους τρόπους που θα μας έπιτρέψουν ν· άνταποκριθο\Jμε στους
τέσσερις α\.Jτους δρους, εlναι άπαραίτητο να μελετήσουμε τό εtδος καί τόν ρόλο τών
πρώτων ύλ&ν που μας δίνουν ύάλωμα.

·οπως καί στή μαζα, τό σταθερό στοιχείο το\J ύαλώματος εtναι ή πυριτιΚ'ι) άμμος

στήν όποία προσθέτουμε, άναλόγως τ&ν περιπτώσεων, όξείδιο μολύβδου η σόδα, fι
ποτάσσα, ~ μάρμαρο (άσβέστης) η όξείδιο άργιλίου fι βορικόν όξύ.
Πρώτες δλες
Μερικtς άπό τiς πρώτες ύλες που χρησιμοποιο\Jμε βρίσκονται στη γη σε φυσική
κατάσtαση. Τό μόνο που φροντίζουμε εlναι να τiς διαλέξουμε με προσοχη καί νό. τίς
καθαρίσουμε καλά.
Τiς άλλες ύλες μας τίς προμηθεύουν οί χημικες βιομηχανίες.
'Όποια κι Ciν εlναι ή προέλευσή τους, καλό εΙναι νό. τiς διαλέγουμε δσο γίνεται
πιό καθαρtς καί σταθερές, γιατi τα ξένα σώματα πού μπορεί νά περιέχουν, εχουν συχνά
μεγάλη έπίδραση στό aποτέλεσμα πού έπιδιώκουμε. ~Αν γιά λόγους οΙκονομίας προ

μηθευόμαστε πρώτες ύλες κατωτέρας ποιότητος, ή κακη ποιότης του ύαλώματος που
θα παραχθf\ άνεβάζει σε τελευταία άνάλυση τό κόστος γιατi τά προϊόντα πού θά άλοι
φωθο\Jν θα εtναι δευτέρας ποιότητος.
Για κάθε πρώτη ϋλη, θα άναφέρουμε τήν μορφη πού εtναι προτιμώτερο νό. χρησιμο
ποιήσουμε, τi.ς βλαβερές ούσίες πού μπορεί νό. περιέχη καi τόν τρόπο μi: τόν όποίο
τiς άναγνωρίζουμε. Έπίσης, δίπλα στό δνομα κάθε ϋλης σημειώνουμε τόν χημικό της
τύπο καi τό μοριακό βάρος.
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Ό ξ ε ι δ ι ο π υ ρ ι τ ί <?υ:

Si01 =60. Μποροσμε νά χρησιμοποιήσουμε πυριτική

άμμο στήν κατάσταση που βρίσκεται~ χαλαζία που πρέπει να τρίψουμε. Στήν ·Ελλάδα,

ύπάρχει άφθονη πυριτική άμμος, σχεδόν χημικlbς καθαρή, στήν ΠολύαιΎΟ, fνα μικρό

νησάκι κοντα στή Μf'\λο. ·Η χημική της άνάλυση ~δωσε 99,5°/0 όξείδιο πυριτίου μέ
όξείδιο σιδήρου 1 τοiς χιλίοις, δηλαδή σχεδόν τίποτα. Εlναι τόσο καθαρή πού σχεδόν
δέν έχει άνάγκη οϋτε άπό πλύσιμο. Βασικά, έκεiνο πού μdς ένδιαφέρει εtναι, να χρησιμο
ποιήσουμε οξείδιο πυριτίου με δσο τό δυνατόν λιΎώτερο όξείδιο σιδήρου πού, - δπως
ξέρουμε, δίνει χρ(l)μα στο ψήσιμο ...Αν τό όξείδιο πυριτίου περιέχη άλουμίνα η άλκάλια
(δηλαδή, σόδα η ποτάσσα), θα τα ύπολογίσουμε στή σύνθεση της άλοιφ-ης μας.

Ό χαλαζίας θέλει τρίψιμο πρίν χρησιμοποιηθεi, γι' αύτό καί τό κόστος του εtναι
μεγαλύτερο .... Αν τόν ψήσοιiμε πρlbτα, τότε τό τρίψιμο γίνεται πιο εϋκολα. Τό τριβεiο
πρέπει να εΙναι άπό πολύ σκληρές πέτρες καi δχι σιδερένιο διότι βγάζει σκουρια καi
λερώνει τiς ύλες.

Ά λ ο υ μ ι ν α (ό ξ ε ίδιο ά ρ γ ι λ ι ο υ): Al2 0 8 = 102. Δέν τήν βάζουμε σαν
έλεύθερο όξείδιο στα ύαλώματα, άλλα χρησιμοποιόΟμε καολί~η η άστριο, ποu περιέχουν
ώρισμένη ποσότητα. 'Όπως καi για το όξείδιο πυριτίου, μdς ένδιαφέρει να γνωρίζουμε
τήν περιεκτικότητά τους σέ όξείδιο σιδήρου καi άλκάλια. Έπίσης, ή σύνθεσή τους
πρέπει να εΙναι δσο τό δυνατόν σταθερή, γιά νά εlναι σταθερή καi ή σύνθεση της άλοι

φt)ς μας. ·Έστω κι αν κάνουμε άνάλυση τών ούσιών αύτlbν, ή δοκιμή στη φωτιά πρέπέι
πάντοτε να γίνεται.

Ά λ κάλια : (ό ξ ε ίδιο ν α τ ρ ίο υ Na 2 0 κ α i καλΊου Κ 2 0) :
'Υπάρχουν πάντοτε στόν άστριο, 6Si0 2 , Al 20 8 , Κ 20 = 556 καi' 6Si0 2 , AlιOa,

=

=

Na20
524, έπίσης καi στον πηγματίτη, μαζi με όξείδιο άσβεστίου (CaO
56) καί
όξείδιο μαγνησίου (MgO = 40). Στη σύνθεση μιας άλοιφ-ης θα ύπολογίσουμε, φυσικά,
καi τήν ποσότητα όξειδίων πυριτίου καi άργιλίου πού περιέχουν δ άστριος καi δ πηγμα
τίτης.

Προμηθευόμεθα έπίσης τα άλκάλια άπό τό έμπόριο σέ μορφη άλάτων: άνθρακικο
νάτριο καi άνθρακικό κάλι. •Αποφεύγουμε δμως νά τά χρησιμοποιήσουμε, λόγω της
μεyάλ.ης σχετικlbς τιμ-ης τους.

'Α ν θ ρ α κ ι κ ό ά σ β έ σ τ ι ο

: . (μά ρ μ α ρ ο; κ ι μ ω λ_ ι α) :
C08 Ca = 100. Περιέχει 56<>j0 όξεί.διο άσβεστίου (CaO) καi 44°/0 διοξείδιο άVθρακος

Στή σύνθεση της άλοιφης, μdς ένδιαφέρει ή ποσότης τοΟ όξειδίου άσβεστίου
που ύπάρχει στον άνθρακικό άσβέστη, διότι τό διοξείδιο τοΟ liνθρακος ε{ναι άέριο

(C0 2)
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καi φεύγει στό ψήσιμο. •Αλλωστε, δεν ύπάρχει καi στή χημική σύνθεση ένός ύαλώματος.
Έ ν ώ σ ε ι ς μ ο λ ύ β δ ο υ : Σε παλαιότερα χρόνια, σε πολλά μέρη χρησιμο
ποιοf}σαν μετάλλευμα μολύβδου tίντί tίλοιφfjς. Ό μόλυβδος πού ύπfjρχε στό μετάλλευμα
ένώνονταν με τό όξείδιο πυρίτου ποίι ύπάρχει πάντοτε tλεύθερο σέ μία άργιλο καi σχη
μάτιζε πυριτικό μόλυβδο, δηλαδή, ~να γυαλί του όποίου ή σύνθεση ήταν δμοια μέ τό
κρύσταλλο. Τό - μετάλλευμα πού χρησιμοποιοϋσαν, ήταν ό γνρ>στός γ α λ η ν ι τ η ς
(θειοΟχος μόλυβδος PbS) πού ύπάρχει άφθονος στό Λαύριο.
Ή χρήση το{) μολύβδου καί τό'>ν έvώσεών του, ε{ναι έξαιρετικα έπικίνδυνη για την
ύγεία. έφ' δσον χρησιμοποιοϋνται πρίν ψηθοϋν μέ όξείδιο πυριτίου &στε, να σχηματίσουν

tίδρανή fνωση, κι αύτό διότι δταν tίλοιφώνουμε είδη χρήσεως (πιάτα, φλυτζάνια, γιου
βέτσια, κλπ.), τα διάφορα όργανικα όξέα πού ύπάρχουν στίς τροφές προσβάλλουν τόν
έλεύθερο μόλυβδο καi σχηματίζουν δηλητηριώδη ίiλατα. Ό Διεθνης 'Οργανισμός
Ύγείας, tίπηγόρευσε η1ν χρήση τών ένώσεων τοu μολύβδου σέ άψητη κατάσταση.
'Όταν . πρόκειται νά tίλοιφώσουμε διακοσμητικά είδη, τότε δέν έχει σημασία Ciν
δ μόλυβδος ε{ναι ψημένος η δχι.
•Η χρήση στήν κεραμική χημικών ένώσεων πού περιέχουν θείο (θειάφι), παρου
σιάζει στό ψήσιμο tίνεπιθύμητα φαινόμενα δπως, λεκέδες, κλπ . , γι' αύτό καί τό άπο
φεύγουμε. Παρ' δλ' αύτά, χρησιμοποιοϋμε τόν γαληνίτη σε καλλιτεχνικα είδη, γιατί τα
φαινόμενα πού παρουσιάζει μπορεί να ε{ ναι πολύ ένδιαφέροντα άπό αlσθητικf\ς πλευρtlς.
Στό Βαλωρίς, τήν κεραμούπολη της Γαλλίας, πολλα έργαστήρια τόν χρησιμοποιοϋν

σε μεγάλη κλίμακα καi ε{ναι γνωστός μέ τό δνομα ά λ κ ι φ ο ϋ {την όνομασία αύτη
τήν έδωσαν παλια οί "Αραβες).
Τώρα, χρησιμοποιοϋμε τόν μόλυβδο στiς έξης μορφές:

1)
2)

λ ι θ άργυρο ς

(όξείδιο μολύβδου

Pb0 = 223): σκόνη κίτρινη .
Pb 3 04 = 685) : σκόνη σέ χρώμα πορτοκαλί.

μίνι ο (όξείδιο μολύβδου
Τό
χρησιμοποιοϋμε πολύ στήν Έλλάδα , έπειδή παράγεται άφθονο στό Λαύριο.
3) σ τ ο υ π έτσι (άνθρακικός μόλυβδος PbC0 3 ) : στό έμπόριο βρίσκεται στη
μορφή

2PbC0 3 , Pb0 2 H 2 =775.

Σκόνη λευκή.

Ό ξ ε {δ ι ο κ α σ σ ι τ έ ρ ο υ, Sn0 2 = 150. Τό χρησιμοποιοϋμε στα άδιαφανη η
καλυπτικά ύαλώματα διότι ε{ναι λευκό καί εχει την iδιότητα, εστω καi ψημένο να
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παραμένη

αδιάλυτο στή μtlζα τοϋ γυαλιοϋ . 'Αναλόγως της λευκότητος που θέλουμε

να έχη ενα γυαλί, (κι αύτό έξαρτdται άπό τόν άνοικτό η σκοϋρο χρωματισμό τοϋ πηλοϋ
μας), προσθέτουμε στό ύάλωμα μία ποσότητα κασσιτέρου

6%

εως

15%.

< Ο ρόλος -τόν δποίον πcχ(ζοuν -τά διάφορcχ σ-rοιχείcχ

στήν XCI'f_CXσ~εuή -rών ucxλωμci-rωv

.

Θα δοΟμε . τώρα τiς ίδιότηi'ες που δίνουν στα ύαλώματα τά διάφορα όξείδια τά
όποία περιέχονται στα ύλιιcα που -έξετάσαμε πιό πάνω καi τίς μεταβολές πού προ-

·

καλοΟν στό εiSτηκτο, στήν διαφάνεια, στήν aντοχή καί στήν Ικανότητα διαστολflc; τιbν
ύαλωμάτων αότί.ί>ν.
τα μονοξείδια, τα όξείδια δηλαδή που περιέχουν fνα μόνον άτομο όξυγόνου στό
μόριό τους, K 20,Na20,CaO,BaO,MgO,PbO,ZnO, συμπεριφέρονται σαν βάσει ς

(βλέπε κεφάλαιο Χημείας, σελ .. 71 ): Άντιθέτως, τα όξείδια Si0 2 καi Β 20 8 , συμπερι
φέρονται σαν όξέα που ένώνονται με τα προηγούμενα όξείδια καί σχηματίζουν πυριτικά
καί βορtκα άλατα. ·ο ρόλος το{) όξειδίου aργιλίου (aλουμίνα), εlναι κάπως aιcαθόριστος:
συμπεριφέρεται πότε σάν όξυ καi πότε σάν βάσις, aνάλογα μέ τά σώματα ποi.> ένώνεται.

• Ιδιότη-τες -rών ucrλωμci-rωv
Ε ϋ τ η κ τ ο ν: Τό εϋτηιcτον ένός πυριτικοΟ άλατος παραλλάζει aνάλογα μέ τή
σχέση που ύπάρχει άνάμεσα στό όξυ καi τη βάση. Στά άλατα που προf\λθαν aπό την
fνωση τί.ί>ν όξειδίων βάσεων μέ όξείδιο πυριτίου η όξείδιο βορίου, περισσότερο
εϋτηκτα εΙ ναι έκείνα που περιέχουν ενα μόριο όξέος (Si02 η Β 2 0 8) καί fvα μόριο βάσεως.
·ενα μόριο όξειδίου πυριτίου (Si0 2) μέ μοριακό βάρος 60 η βορίου (Β 20 8) μοριακοΟ
βάρους 70 ένούμενα μέ 62 σόδα (Na 20), η 94 ποτάσσα (Κ 2 0) η 56 aσβέστη (CaO), κλπ.,
εΙναι μονοξείδια.
1
"Η σχέση τ~ς βάσεως μέ τό όξυ ό>ς πρός τα μόρια, εΙναι ι (1 πρός 1). "'Αν προσθέ
σουμε μία ποσότητα βάσεως η όξέος σε fνα άπ' αύτά τά άλατα, τό σημεtο τήξεως θά
αύξηθ~.
Σε ίσες μοριακές ποσότητες τα πυριτικα άλατα τοϋ μολύβδου καί τοΟ βισμουθ(ου
εlναι τα πιό εύτηκτα, ϋστερα έρχονται κατα σειρα σκληρότητος τα πυριτικα άλατα toO
βαρίου, καλίου, νατρίου, ψευδαργύρου, aσβεστίου, μαγνησίου ιcαί aργιλίου. Τό τελευ

ταίο αύτό στοιχείο, δίνει μέ τό όξείδιο πυριτίου προϊόντα Πολυ πυρίμαχα.
Τά βοριιcα άλατα εlναι άκόμα πιό εϋτηκτα άπό τα πυριτικά. Δέν τα χρησιμοποιοΟμε
σκέτα άλλα τά προσθέτουμε στα πυριτικά &στε, να κατεβάσουμε aκόμα περισσότερο τό
σημείο τήξεως τών τελευταίων αύτών.

· '
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,..
'Α ν τ ο χ ή : Εlναι ούσιώδες τά υαλώματα να εlναι άναλλοίωτα στό νερό καi ·νά
παρουσιάζουν μεγάλη άντοχή στiς διάφορες χημικές ούσίες.

τα ύαλώματα πού περιέχουν άλκάλια (σόδα, ποτάσσα) εlναι πιό εύαίσθητα. 'Επίσης
έκείνα πού εχουν μόλυβδο, πού προσθέσαμε έιc τών υστέρων χωρίς προηγουμένως να
ψήσουμε τό μίγμα γιά να ένωθη 6 μόλυβδος μέ τήν πυριτική άμμο, ~ροσβάλλοvται ά.πο
όργανικά όξέα (λεμόνι, ξύδι, κλπ.) καί μπορεi να δηλητηριάσουν τις τροφές πού βρίσκονται στό ά.λοιφωμένο δοχείο.

.

Δ ι α φ ά ν ε ι α : •Η διαφάνεια ένός υαλώματος όφείλετ'αι στό δτι ή μdζα του βρί
σκεται σέ άμορφη κατάσταση ...Αν πάρη μορφή κρυσταλλική, τότε παρουσιάζει θαμπάδα
καi χάνει η1ν γuαλάδα του. Τό φαινόμενο αbτό εlναι διαφορετικό άπό έκείνο πού παρου

σιάζουν τά λεγόμενα καλυπτικά όξείδια (κασσίτερος κλπ.) πού αlωροϋνται άδιάλυτα
Σχfιμα

42.

στt) μdζα τοΟ υαλώματος.

τα Π(Ο διαφανη υαλώματα εlναι έκείνα πού περιέχουν μόλυβ~ο καi άλκάλια (σόδα,
ποτάσσα).

Ί κ α ν ό τ η ς δ ι α σ τ ο λ i'\ ς : ΕΙναι ή ίδιότης πού έχουν δλα τά σώματα νά
αύξάνουν τόν δγκο τους μέ τή ζέστη καί νά τόν έλαττώνουν μέ τό κρύο. Αύτό τό φαι
νόμενο δέν θCι εΙχε ίδιαίτερη σημασία αν έξετάζαμε τό υάλωμα σάν σκέτο γυαλί μόνο
του. Παίρνει δμως τεράστια σημασία δταν πρόκειται νό. ταιριάξη μέ την μdζα πού θa
καλύψη. Εlναι άπαραίτητο οί συστολές καi διαστολές μάζας καi ύαλώματος νά έχουν
τήν ίδια εκταση, άλλοιώτικα συμβαίνουν διάφορα άτυχήματα. ~Ας υποθέσουμε πώς τό
ύάλωμα διαστέλλεται περισσότερο άπο τη μdζα. Τήν &ρα πού λυώνει κι' εχει τή μεγα
λύτερη έλαcrηκότητα, καλύπτει κανονικά τό άντικείμενο καi παίρνει τή φόρμα του.
Κρυώνοντας στερεοποιείται καί γίνεται σκληρό. Έπειδή δμως συστέλλεται (μαζεύει)
περισσότερο παρατηροϋμε στην έπιφάνειά του πολλa σκασίματα, πιο πυκνό. η πιό
άραιά, άνάλογα αν ταιριάζη περισσότερο η λιγώτερο τό υάλωμά μας μέ τήν μaζα. Τό
φαινόμενο αύτό τ' όνομάζουμε κ ρ α κελάρι σ μ α (σχ. 42). Το έλάττωμα αύτό
εΙναι ιδιαίτερα σοβαρό καί πολύ συχνό, δταν ή μάζα εΙναι πορώδης. Τό. ύγρά πού μπορεί
να ύπάρχουν μέσα στό άγγείο περνοϋν aπ ' αύτά τά σκασίματα κα·~ ύγραίνουν τήν έπ.ι 
φάνειά του. Καί μέ τόν καιρό τό aντικείμενο λερώνει.
Άντιθέτω; aν τό ύάλωμα διαστέλλεται λιγώτερο aπό τή μάζα, δταν κρυώνει
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πιέζεται πολύ άπο τήν μdζα πού συστέλλεται περισσότερο καί ή συμπίεση αύτη ε{ναι

άρκετά ισχυρή, ώστε νά άναγκάση τό υάλωμα νά π ε τ ά ξ η, νά φύγουν δηλαδη κομμά-

τια ύαλώματος άπό τό άγγείο. Λέμε τότε πώς ή άλοιφή μας μ α δ ά ε ι. ~Αν δέ, τό άντι
κείμενό μας εχ~ι πολυ λεπτα τοιχώματα καi τό ύάλωμά μας εlναι πολυ γερό, τότε μπο

ρεί άκόιiα καi να σπάση.
τα διάφορα συστατικά των ύαλωμάτων συμπεριφέρονται στό ζήτημα της διαστο
λης ώς έξης:
τα άλκάλtα αύξάνουν πολυ την διαστολη (συνεπώς παρατηροuμε κρακελάρισμα)· άvτιθέτως καταργοuν τό μάδημα .
Ό μόλυβδος καi κυρίως ό άσβέστης την έλαττώνουν.
Ή πυριτικη άμμος καi τό βορικόν όξυ την έλαττώνουν.
"Οπως καi στα ύαλώματα,- ετσι καi στη μaζα, τα διάφορα συστατικά παίζουν με

γάλο ρόλο στό ζήτημα της διαστολης.
Τά άλκάλια την έλαττώνουν . Τό ίδιο καi δ καολίνης.

ξάνει.

}f πυριτικη liμμος την αύ-

.
Έκτός ό.πό τα συστατικό. καi liλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο στό ζήτημα της

ίκάνότητος διαστολης του ύαλώματος.

1)

Στη μaζα, δσο πιό λεπτοτριμμένη εlναι ή πυριτικη liμμος τόσο πιό πολύ αυ

ξάνει καi ή διαστολή. Σέ πολλές μάζες liν τό ύάλωμα κρακελάρη φροντίζουμε να τό
σουρώνουμε δόΌ τό δυνατόν πιό λεπτό .

2)

.,. Αν

μαδάη, τό άντίθετο.

Τό ψήσιμο έπίσης έχει μεγάλη σημασία. Στiς λευκές φαγιέντσες πού εχουν

πολλη πυριτικη liμμο, ή αϋξησις της θερμοκρασίας τοϋ ψησίματος αύξάνει καί την
ίκανότητα διαστολ ης της μάζας. Την ίδια σημασία εχει καi στο ύάλωμα. ~Α ν τό ψήσου
με σέ πιό δυνατη φωτιά η τό ψήσουμε περισσότερη &ρα στην κανονικη θερμοκρασία
τότε τό ύάλωμα άρχίζει νό. προσβάλλη την μaζα καί δημιουργείται μία μεταβατικη
ζώνη άνάμεσα στό ύό.λωμα καi στη μaζα που έλαττώνει την τάση που ύπάρχει μεταξύ
τους καi προκαλεί εvα καλύτερο ταίριασμα άνάμεσα σ' αuτό. τό. δύο σώματα.
Τυποποίηση έvος ucιλώμιχτ9ι; :
ν Αν πρόκειται νά ιiναπαραγάγουμε ενα
ύ άλωμα τοϋ όποίου γνωρίζουμε τη σύνθεση, αύτό τό πετυχαίνουμε μέ πρώ
τες ύλες γνωστης συνθέσεως τiς όποίες άναμιγνύομε στiς ό.ναλογίες που πρέπει. Αuτη

ή περίπτωση εlναι εϋκολη. Ή liλλη περίπτωση , εlναι δταν θέλουμε νό. κατασκευά
σουμε ενα ύάλωμα που νό. μaς έξυπηρετη άπό κάθε άποψη: aντοχή, χρωματισμό, χαμη

λό κόστος, κλπ.
Εlναι aπαραίτητο γιά. νά. τυποποιήσουμε ενα ύάλωμα που νa εχη τiς iδιότητες
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που θέλουμε, νά μή ξεχνiiμε, δπως είδαμε Π\0 πάνω, πώς ένεργοίΛ' Οί διάφορες ουσίες
που θα χρησιμοποιήσουμε.
Το πρώτο ζήτημα που lιντιμετωπίζουμε εtναι ή θερμοκρασία στήν όποία θέλουμε
να ψήνεται το ί>άλωμα. ''Αν ψήνεται στήν ίδια θερμοκρασία μέ τη μaζα. (τα κιούπια ,
οί λεκάνες, κλπ. λαϊκα είδη καί τα όποία όνομάζουμε μονόπυρα), τα περιθώρια aσφα
λείας εΙναι πολύ μικρά. "Αν, άντιθέτως, το χρησιμοποιήσουμε σέ μaζα ποu είναι i1δη
ψημένη-καί ή περίπτωση αυτη εlναι ή πιο συχνi] - θa εχουμε ύπ' δψει μας δτι δσο

τό ύάλωμα ε{ναι λιγώτερο εϋτηκτο, τόσο πιό εϋκολα θά γίνη τό ταίριασμά του μέ τη
μdζα. Θά fχη δμως τό μιι·οvέκτημα τοϋ ί>ψηλότερου κόστους έφ' δσον θέλει πιό πολλη
φωτιά καi ο{ χοωματισμοι θa ε{ναι πιό λίγοι, διότι δσο ανεβαίνει ή θερμοκρασία τόσο
λιγώτερα χρώματα ύπάρχουν που aντέχουν.
·Όταν aποφασίσουμε γιά τη θερμοκρασία που θέλουμε, τότε θό. ό.ρχίσουμε τό.
πειράματά μας μέ διαφόρους τύπους έχοντας δμως ί>π' δψει μας δτι:

α) ή ό.ναλογια όξύ- βάση δεν πρέπει νά κατέβη πεpισσότερο ό.πό 1 ~ 5
όξύπρός 1 βάση). 'Ακόμα καλύτερα, τό δριό μας μπορεί να γίνη-}-

(2

όξύ πρός

1

( ll/2

βάση).

β) Στά πολύ εϋτηκτα ύαλώματα μποροQμε νά χρησιμοποιήσουμε σκέτο τόν μό
λυβδο. Σέ θερμοκρασίες λίγο πιό ψηλές, μόλυβδο καi lιλκάλια η ό.λκάλια, ό.σβέστη
καί μόλυβδο. Γιά πολυ δυνατές φωτιές, άλκάλια καi ό.σβέστη η μόνον άλκάλια.
3) ·Η χρησιμοποίηση βορικών άλάτων άνάμικτα μέ πυριτικά liλατα καί ούδέποτε
μόνα τους, μiiς έπιτρέπει να έλαττώσουμε η καί νά καταργήσουμε τελείως τόν μόλυβδο
στίς μέσες θερμοκρασίες. Τό ύάλωμα θό. εΙναι πιό σκληρό καί πιό λαμπερό.

Γράφουμε τόν χημικό τύπο σε μόρια, έχοντας πάντοτε ύπ' όψει μας δτι ή βάση,
η τό άθροισμα τών βάσεων, iσοQται πρός 1 καi ί>πολογίζουμε ό.ν(J.λογα τά άλλα ί>λικά.

Για νά καταλάβουμε καλά αύτό τό σύστημα ας κατασκεu~σουμε ενα ύάλωμα

πού να ψήνεται περίπου στούς 9000 (κώνος OlOa). 'Αρχίζουμε ό.πό ενα πολύ άπλό μολυ
βδοΟχο ί>άλωμα πού ψήνεται στούς 750°-800°:

1,0 PbO . 1,0 Si0 2

Τό ύάλωμα αύτό ε{ναι δύσκολο νά χρησιμοποιηθη διότι ε{ναι πολύ μαλακό καi
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τρέχει.

•

1,5όξu

.

'Έχοντας πάντοτε ύπ δψει μας την άναλογία

β,

1

ασις

,

..

, •'λωμα·
·

φτιαχνουμε ενα νεο υα

.

1,0 PbO . 1,5 Si0 2

πού, iiν καί πολu μαλακό, μποροϋμε να τό χρησιμοποιήσουμε σέ κοινα αγγειοπλαστικα
εΙδη. Τό βελτιώνουμε προσθέτοντας λίγη άλουμίνα, διατηρώντας πάντοτε την γνωστη
άναλογiα. Γι' αύτό, άφαιροϋμε 0.15 Si02 καί προσθέτουμε Ο. ι 5 Al 20 3 δπότε δ τύπος
μας yινεται :

1,Ο PbO .

Ο, 15

Al 20 3

.

ι ,45 SιΟ2

•

Τό νέο δμως αύτό ύάλωμα εχει ενα έλαφρό κίτρινο χρώμα. Καλύτερο άποτέλεσμα
μdς δίνει fι άντικατάσταση Ci>ρισμένης ποσότητος μολύβδου μέ άλλα όξείδια- βάσεις:

0,65 PbO
0,25 CaO .
Ο,ιο Na2 0

Ο, 15

Al 20 3

1,45

•

Si02

Τό άθροισμα τών όξειδiων-βάσεων παραμένει πάν:εοτε 1.
Αύτός εtναι δ τελικός μοριακός τύπος τοο ύαλώματος πού ζητούσαμε.

'Άς ξαναγυρίσουμε τώρα στόν τύπο :

PbO

.

1,5

Si0 2

Τό ύάλωμα αύτό έχει πολύ μικρη άντοχή. Μποροϋμε να τό διορθώσουμε προσθέτ οντας

s ι·ο

}_!,.
2 wστε

ή α ναλ ογια
, β,όξu

ασις

·

,

να yινΌ

3
- ~'-Ι
1

· ά κομα
·

και

·

περισσοτερο.

Για· να· ά ποφυ·
.

yουμε τό ματάρισμα, προσθέτουμε άλουμίνα σέ ποσότητα 0.1, 0.2, 0.3. (Ύπενθυμί
ζουμε δτι ο{ άριθμοi αύτοί εΙναι μόρια t) κλάσματα μορίου της ούσίας). Οί προσθή
κες αύτές σκληραίνουν τήν άλοιφή. Μποροuμε να την μαλακώσουμε προσθέτοντας
ό ξείδιο βορίου σέ ποσότητα 0.1, 0.2, 0.3, κλπ., t) καλύτερα, άντικαθιστώντας μια μο
ρ ιακη ποσότητα Si0 2 με ίση μοριακiι ποσότητα B2 0a. ·ο άρχικός τύπος μπορεί να yίνη

π . χ.:

PbO

. 0,3

ΑΙ 20 8 •

{ 2 40 SΌ
0:60 Β:ο:

Τά μολυβδοΟχα ύαλώματα, δπως ξέρουμε, έχουν μεγάλη ρευστότητα δταν λυώ
νουν .• Η προσθήκη Β 2 0 3 αύξάνει άκόμα περισσότερο αuτό τό έλάττωμα. Για να τό άπο
φύyουμε, προσθέτουμε μια άλλη βάση στό όξείδιο μολύβδου, (τό άθροισμα πάντοτε
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1),

καί όλουμίvα:

η

η

0.75
0.25

PbO
CaO

}

0.45
0.55

Na 2 0 }
PbO

0,15
0,15
0.70

Κ2Ο
CaO
PhO

2,50

Si0 2

3.20

Sί0 2

ι

Τά ύαλώματα αύτά εΙναι πιο σκληρά άπο τά προηγούμενα. Ψήνονται γύρω στούς

1.0000.
·γ π ο λ ο. γ ι σ μ ό ς

έ ν ός

τύπο υ

ύ αλώ ματ ο ς

·ο ύπολογισμός τό'>ν ποσοτήτων πρώτων ύλό'>ν πού θά χρησιμοποιήσουμε γιά
τήν κατασ)(ευη μιdς ό.λοιφfις, ε{ναι πολύ εύκολος: πολλαπλασιάζουμε τόν συντελεστή,
δηλαδη τον ό.ριθμό πού ύπάρχει μπροστα ό.π' τόν μοριακό τύπο, μέ τό μοριακό βάρος
τής ούσίας. Παράδειγμα:
0,25 CaO δίνει 0,25 IX 56 = 14 μέρη όξειδίου ό.σβεστίου
Γιά νά προχωρήσουμε στούς ύπολογισμούς μας, πρέπει νά γνωρίζουμε τά μορια

κά βάρη κάθε ούσίας πού θά χρησιμοποιήσουμε. Ή πυριτική άμμος (Si0 2), τό όξεί
διο ό.σβεστίου (πού θti rtάρουμε ό.πό τό μάρμαρο

CaC0 3 )

καi ο{ τεχνητές χημικές ού

σίες, ε{ναι συνήθως σχεδόν τελείως καθαρές καi μποροϋμε νά παραβλέψουμε τiς έλά

χιστες ξένες ούσίες πού δυνατόν νά περιέχουν. WΟσα ό.πό τά ύλικά Εχουν κάποια ύγρα
σία, θά ύπολογίσουμε την περιεκτικότητά τους σέ στεγνό ύλικό όφοϋ τά ξεράνουμε
καλά.
. ·οταν δμως χρησιμοποιο()με ύλικα πού προέρχονται aπό τή γη, δπως, ό καολίνης,
ό άστριος, κλπ . , πρέπει νά γνωρίζουμε τήν lικριβή τους σύνθεση, τήν ποσότητα του
νερο() πού εχουν στό μόριό τους καi τά διάφορα χαρακτηριστικά τους (χρωματισμός
στή φωτιά, εϋτηκτον, συστολfι), ώστε νά μπορέσουμε νά προσδιορίσουμε έπακριβώς

τό

80

μοριακό τους

βάρος.
.
.. Εστω δτι θti κατασκευάσουμε τώρα την ό.λοιφή: l ,Ο PbO . 1.0 SιΟ2
καi δτι εχουμε τόν μόλυβδο σέ μορφή όξειδίου Pb 30t (μίνιο) καί ό.νθρακικο~ μολύβδου
(3Pb0
2C0 2
Η 2 0). Τό μόριο του μίνιου περιέχει 3 μόρια PbO. Γνωρίζοντας

τό μοριακό τους βάρος (685) θά πάρουμε τό ~,δηλαδή 228, γιά νά έχουμε τό άναγκαίο

+
PbO.

Τό μόριο τοtι άνθρακικοCι μολύβδου

(775)

περιέχει έπίσης

3

μόρια

PbO,

τό δέ

εlναι 258 .• Η πυριτικη άμμος εχει μοριακό βάρος 60.
Γιά νά βρο\)με λοιπόν τά βάρη σέ γραμμάρια, κάνουμε τiς έξης πράξεις:

α) ιο χ 228

1,0

χ

σύνολον
fι β) 1,0 Χ

· Ι ,Ο

60

=

258

=
=

>< 60

σύνολον
I

,

=

228 γρ. μίνιο
60 » πυριτικη άμμος
288 γρ.
258 γρ. άνθρακικός μόλυβδος
60 » πυρΗιιcή άμμος
318 γρ.

·Όταν χρειαζόμαστε νά κάνόυμε ώρισμένη ποσότητα άλοιφης, τότε πρέπει νό.

ξέρουμε την ' έ κ. α τ ο σ τ ι α ία σύνθεση, δηλαδή, πόσο τοίς έκατό (%) κάθε
ύλικοϋ ύπάρχει μέσα στόν τύπο. "'Ας ποCιμε δτί θέλουμε I 00 γραμμάρια άπό τήν άλοιφή
που κάναμε. Πολλαπλασιάζουμε τό βάρος της οuσίας μέ τό Ι 00 καi διαιροϋμε μέ τό
συνολικό βάρος:
α) μίνιο:

·

πυριτικη άμμος:

β) άνθρακικός μόλυβδος :
πυριτικη άμμος:

ι

I

ι

228 χ 100 = 22800
22800 : 288 = 79 °/ο
60 χ 100 = 6000
6000 : 288 = 21 %
258 χ 100 = 25800
25800: 318 = 81%
60
χ ιοο = 6000
6000 :318 = 19%

ΕΙναι φυσικό νά άπορήση ό άναγνώστης πώς εΙναι δυνατόν ή ίδια συνταγη άλοι·
φης νά περιέχl] 228 γ ρ. όξείδιο μολύβδου στην . περίπτωση (α) καί 258 στή (β) . Τό πρd·
γμα εΙναι πολιJ άπλό: Στην περίπτωση τοϋ μίνιου, παίρνουμε δπως είδαμε το 1/3 τοϋ
μοριακού του βάρους, τό όποίο δμως περιέχει ενα παραπανίσιο όξυγόνο, του όποιου
παίρνουμε έπίσης τό 1
τοCι μοριακοϋ του βάρους, δηλαδή, περίπου 5. Στήν περίπτωση
του άνθρακικοu μολύβδου, παίρνουμε πάλι τό Ι /3 του μοριακού του βάρους ποu περιέ·
χει δμως καi 2C0 2 καi 1Η 2 0, τών όποίων παίρνουμε πάλι τό 1 /3, δηλαδή:

f3

81

καi

1/3
1 /3

τοϋ 2C0 2
τοϋ Η 2 0

88: 3
18: 3

= 29

=

σύνολον

6

35

Ή διαφορό. άνάμεσα στα μοριακό. βάρη τών δύο αύτών ούσιών, ε{ναι συνεπώς
35-5 =30. Καί πράγματι, στiς περιπτώσεις (α) καί (β) ή διαφορό. ε{ ναι 318-288 =30,
άποτέλεσμα πού δείχνει δτι ο{ δύο συνταγές ε{ναι άκριβώς ίδιες .

.. Ας

προχωρήσουμε τώρα στόν ύπολογισμό της συνταγής:

1,0 PbO

. 0,15

Al 20 3

.

1,45 Si0 2

χρησιμοποιώντας άνθρακ:ικ:ό μόλυβδο.
Έδω τό. πράγματα περιπλέκονται, διότι ή προσaήκη άλουμίνα; (Α\ 2 0 3 ) γίνεται
μέ ενα χώμα τοϋ όποίου ,πρέπει να γνωρίζουμε τη σύνθεση. ~Ας πάρουμε π.χ. τόν καο

λινίτη τοϋ όποiου ό τύπος εΙ ναι:

Al 2 0 3 • 2Si0 2 . 2Η 2 0. Το μοριακό του· βάρος εΙ ναι:
102+120+36=258. Στη συνταγη χρειαζόμαστε 0,15 Al 20 3 , δηλαδή, 258 χΟ.15=39
γ ρ. Ό τύπος τοϋ κ:αολινίτη μdς δείχνει συγχρόνως δτι προσθέτουμε καί Ο, J5 χ 2Si0 2
=0,30 Si0 2• Αuτό, θό. το λάβουμε ύπ' δψει μας κι ετσι, στη συνταγη άντί να βάλουμε
1,45 Si0 2 θα προσθέσουμε 1,15 Si02 καί ol ύπολογισμοi γίνονται τώρα:
άνθρακ:ικ:ός μόλυβδος
1,ο χ ι /3 τοϋ 775 =258 γ ρ.
κ:αολινίτης (άντί Al 20 3)
0,15 χ
258 = 39 γ ρ .
πυριτικη άμμος
1,15 χ
60= 69 γρ.
σύνολον 366 γρ.
η, σέ έκατοστιαία άναλογία:

°/

άνθρακ:ικ:ος μόλυβδος
71 0
κ:αολινίτης
10%
πυρι τικ:η άμμος
19
"Αν ή συνταγη περιέχη κ:αi άλλες οuσίες δπως αuτη πού είδαμε πιο πάνω:

%

0,15
0,15
0,70
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Κ 20

CaO

0,15 Al 20 3

2,50 Si0 2

PbO

κ:αi παίρνουμε τό κάλιο άπό τόν άστριο κ:αi τό άσβέστιο άπό το μάρμαρο (άνθρακικο
άσβέστιο CaC0 3), τότε ύπολογίζουμε δπως καί προηγουμένως την άλουμίνα πού ύπάρ-

χει στόν άστριο καi στόν καολίνη, τό ίδιο δέ κάνουμε καi γιά τήν πυριτική άμμο.
Τά ύαλώματα μπορεί να χρησιμοποιηθοϋν καi άψητα, πάντως, δπως θα δοϋμε
πιό κάτω, καλύτερα πάντα να ε{ ναι ψημένα έκτός άπό ώρισμένα ύλικα (δπως ό καολί
νη ς καi τό μάρμαρο) πού τα προσθέτουμε άφοϋ ψηθοϋν τα ύπόλοιπα συστατικα για.
νό. άποκτήση ή άλοιφή κάποια πλαστικότητα καi να έμποδίση τα άλλα συστατικα να.
κάθονται εύκολα τήν ώρα πού άλοιφώνουμε.
Κ α τασκευή

ύαλωμάτων

Έ τ ο ι μ α σ ί α π ρ ώ τ ω ν ύ λ ω ν : Στό κεφάλαιο τό σχετικό μέ τiς πρωτες
ύλ ες είδαμε μέ πόση προσοχή θα διαλέξουμε έκείνες πού θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα
θα δοϋμε σέ τί κατάσταση θα τiς χρησιμοποιή-

.

σο υμε.

Οί σκληρές ύλες, άστριος, καολίνης, κλπ. θα
πε ραστοϋν άπό τριβείο, ώστε να γίνουν σαν άμμος.
Θa προσέξουμε πάντα να μην πάρουν όξε1διο σιδή
ρου άπό τα διάφορα μηχανήματα πού θά χρησι
μο ποιήσου με.

Τά διάφορα χημικa προϊόντα ε{ναι άπό κατα
σκευfjς τους σέ μορφή σκόνης. 0{ κρυσταλλικές
ού σί ες, σόδα, ποτάσσα, βόρακας, κλπ., πού λυώ
νουν εύκολα στή φωτιά μπορεί να μποϋν σε μεγα
λύ τερα κομμάτια, μέχρι ενα καρύδι.

•Α ν α λ ο γ ί ε ς : Ή πρόσμιξη γίνεται μέ στεγνα ύλικά, δίχως καθόλου ύγρασία
γιά νά ε{ναι πάντα σταθερή ή σύνθεση τοϋ ύαλώματος, καi μέ ζύγισμα των ύλικων.
Τό μίγμα
άνακατωθη καλα πρiν τό βάλουμε στη φωτια νά λυώση. 'Ακόμα δέ
καλύτερα άνακατώνεται άν, πρiν τό βάλουμε στή φωτιά, τό περάσουμε, έτσι δπως εΙναι

e·

στ εγνό, άπό κόσκινο.

τα εύδιάλυτα συστατικά τά προσθέτουμε καi τά άνακατώνουμε άφοϋ περάσουμε
τά lίλλα άπό τό κόσκινο.
·ολες αύτές οί πράξεις γίνονται έπάνω σέ ενα πάγκο πολύ λείο, &στε νά καθαρί

ζεται εϋκολα. Φροντίζουμε νά άποφεύγουμε νό. εtσπνεύσουμε σκόνες, κυρίως μολύβδου,
έν άνάγκη φορώντας μία μάσκα.
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Λ υ ώ σ ι μ ο (τ ή ξ η):

Τό λυώσιμο στη φωτια εΙναι αναγκαίο δταν τό ύάλωμα

περιέχη ούσίες που διαλύονται στό νερό, (σόδα, ποτάσσα, κλπ.) . Κι αύτό γιατί, aν δέν

εχουν λυώσει προηγουμένως σε είδικό καμίνι για να ένωθουν καλό. μέ τα άλλα ύλικό.

τοϋ ύαλώματ.ος, aτό ψήσιμο το€> aντικειμένου άνεβαίνουν στην έπιφάνεια καi χαλοi>ν
την γυαλάδα του. 'Όταν aλοιφώνουμε μέ άψητο ύάλωμα διάφορα άντικείμενα,
έπειδη τό ψήσιμό τους διαρκεί πολλές ώρες, ενα μέρος άπό τό. πτητικό. συστατικό. της
άλοιφης, (άλκάλια καi όξείδιο βορίου), φεύγουν κι έτσι άλλάζει αύτομάτως ή σύνθεση
του ύαλώματος.

Έπiσης, λυώνουμε προηγουμένως καi τα όξείδια το€> μολύβδου, ώστε νό. ένωθοi>ν
καλό. μέ την 1tυριτικη άμμο, διότι, δπως ξέρουμε, δ έλεύθερος μόλυβδος ε{ναι έπικίν
δυνος για τήν ύγεία μας.
Για νό. λυώσουμε τα διάφορα αύτό. ύλικα που θα άποτελέσουν τό ύάλωμά μας, τα
τοποθετοϋμε σέ είδικά καμίνια.
"Ένας τύπος εΙναι τό καμίνι μέ χωνευτήρια (εlδικά, δηλαδή δοχεία πυρίμαχα)
μέ τρύπα στόν πάτο, άπ' δπου τρέχει τό λυωμένο ύάλωμα μέσα σ' ενα δοχείο μέ νερό
(σχ. 43). Τά χωνευτήρια Α ε{ναι τοποθετημένα πάνω σέ κολονίτσες κούφιες Β άνάμεσα
στίς δποίες περνάει ή φωτιά που τα θερμαίνει. Στό καπάκι Γ ύπάρχουν άνοίγματα y
που έπιτρέπουν να προσθέτουμε συνεχώς ύλικά στά χωνευτήρια. Τό λυωμένο ύάλωμα
πέφτει στό δοχείο μέ νερό Δ, δπου θρυμματίζεται κι' ε{ναι κατόπιν πιό εϋκολο τό τρί
ψιμό του. Τό θρυμματισμένο αύτό
ύλικό λέγεται φ ρ ί τ τ α.
"Αλλος τύπος ε{ ναι fνα καμί
νι δριζόντιο (σχ. 44). Στό χώρο Α
μπαίνουν τά ύλικά άπό τό άνοιγμα

Β κι' δταν λύώσουν τρέχουν άπό

τό άνοιγμα Γ στό δοχείο μέ νερό Δ.
Τρίψιμο

(
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:

Στό ύλικό πού

.Σχf1μα 44.

..- -< .. · -~ .....
·:: ,: ~.- :~-· :_ ' -_._ Ή\~~f~~:·j~>
_,._

.. .

~~

μαζέψαμε άπό τό δοχείο Δ προσθέτουμε δσες ύλες δέν tλυωσαν συγχρόνως μ' αύτό,
άφου πρώτα τό στεγνώσουμε καλ<ί. τα ύλικό. που προσθέτουμε αφοu ψηθη ή φρίττα
μας εΙναι συνήθως δ καολίνης καί τό μάρμαρο που δίνουν κάποια πλαστικότητα στό
ύάλωμα, ώστε να συγκρατηθη καλύτερα στα aλοιφωμένα aντικείμενα .
Τό τελειωτικό πλέον μίγμα μπαίνει σέ εΙδικά τριβεία μέ βότσαλα καi νερό καi

βγαίνει σέ μορφη σκόνης. Τό ζήτημα του τριψίματος θά τό προσέξουμε πολυ διότι, iiν
ή σκόνη μας είναι χοντρή, λυώνει πιό δύσκολα στό καμίνι, iiν πάλι είναι πολυ λεπτη
τότ ε μπορεί νά μαζέψη έπάνω στό άντικείμενο καi ν' άφήσ1J γυμνά μέρη.

Σο ύρωμα-πυκνότης

του

ύαλώματος

'Όταν ερθη ή &ρα νά χρησιμοποιήσουμε τό ύάλωμα, τό ρίχνουμε σ· ενα δοχείο
μέ νερό γιά νά λυώση κι' ϋστερα τό σουρώνουμε άπό λεπτό κόσκινο (Νο 100-120)
γιά νά φύγη δ,τι δήποτε χοντρό εχει μείνει.

Τό κόσκινο άποτελείται άπό ενα ξύλινο τελλάρο, του δποίου τό ενα άνοιγμα

(tj

πάτος) είναι κλεισμένο μέ τό μεταλλικό κόσκινο.
Μετά τό σούρωμα φροντίζουμε &στε τό ύάλωμά μας ν' .άποκτήση την πυκνότητα

που θέλουμε. Έάν είναι πολυ πηκτό προσθέτουμε νερό γιά νό. τό άραιώσουμε. Έάν
είναι άραιό τό άφήνουμε νά κατακαθίση κι' ϋστερα άφαιροuμε τό καθαρό πλέον νερό
της έπιφάνειας .• Η πυκνότης του ύαλώματος πρέπει νά είναι πάντοτε, δσο τό δυνατόν
πιό σταθερη iiν καί αuτό δέν είναι άπόλυτο διότι τό μ π ι σ κ ο ).) ί μας (δηλαδη τά
aντι κείμενα που ψήθηκαν πρώτη φορό.) δέν εχουν δλα τό ίδιο πορώδες καi συνεπώς
συ γκρατούν λιγώτερο η περισσοτερο ύιiλωμα . Κατά γενικό κανόνα δσο λιγώτερο
πο ρώδες είναι ενα άντικείμενο τόσο πιό πηκτό πρέπει νά ε{ναι τό ύάλωμα .
Τ ρόποι

χρήσεως

Πρίν aρχίσουμε την

έ φ υάλωση

(a

λ ο ί φ ω μ α) τών άντικειμένων φροντί

ζουμε νά είναι καλό. ξεσκονισμένα καi καθαρισμέ~α ίiπό διάφορες άγριάδες του χώμα
τος. 'Επίσης προσέχουμε πολυ καλά μήπως εχουν τίποτα λεκέδες άπό λιπαρές ούσίες.
Τό ζήτημα αύτό είναι πολu σοβαρό γιατi. δπου ύπάρχει λεκές λιπαρός, δέν πιάνει ή
aλ οιφή.
Β ο ύ τ η γ μ α : Σ' ενα μεγάλο δοχείο (λίμπα) μέ νερό εχουμε λυώσει τήν άλοι
φή μας. 'Αφού την φέρουμε στην πυκνότητα που θέλουμε, καi άνακατώνοντάς την
κάθ ε τόσο μέ μιά μεγάλη κουτάλα για να μην καθίση, βουτίiμε μέσα τ' άντικείμενά
μας . Αuτό βέβαια ισχύει για τα ήδη ψημένα (μπισκουί) άντικείμενα που δέv εχουν

φόβο να λυώσουν iiν βραχούν.
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Πιάνουμε τά μικρά fι σχετικώς μικρά aντικείμενα μέ μία εlδικη tσιμπίδα, τά
δέ μεγάλα μέ τά χέρια, φροντίζοντας ν' ακουμπίσουμε τά δάκτυλά μας σέ μέρη δπου
θa φαίνωνται λιγώτερο τά σημάδια aπό τό πιάσιμο. Βουτdμε τ' iιντικείμενα;τά βγάζουμε
άμέσως άπ ~ττ)ν άλοιφτ) καi τ' iικουμπdμε σt τριποδάκια μέ μύτες γιά νά στραγγίξουν.

Μόλις στεγνώσει έπάνω τους ή iιλοιφη (σέ λίγα τό πολύ λεπτά), την ξύνουμε καi την
βγάζουμε μ' ενα ύγρό σφουγγάρι aπό τά μέρη έκεtνα πού δέν πρέπει νά εΙναι άλοιφω
μένα (πατοϋρα, πάτος κλπ). Ίσιώνουμε τά μέρη πού πήραν περισσότερη iιλοιφή καi
προσθέτουμε στά σημεία πού fμειναν γυμνά λίγη iιλοιφη μ' fνα πινέλο: Τό ίδιο κά
νουμε στiς γωνιές καi στά χείλη, δπου συνήθως δέν
λεπταίνει ακόμα περισσότερο στό ψήσιμο.

π ι άνε ι

καλά ή iιλοιφη καi

Π ε ρ έ χ υ μ α: Τόν τρόπο αότό τόν χρησιμοποιοϋμε δταν θέλουμε νά βάλουμε
iιλοιφη μόνο στό έσωτερικό fι μόνο στό έξωτερικό τοϋ aντικειμένου. Μέ την κουτάλα
ρίχνουμε iιλοιφη π.χ. στό έσωτερικό τοϋ aντικειμένου καi γέρνοντας άπ' δλες τiς πλευ

ρές φροντίζουμε νά πάη ή iιλοιφη παντοϋ. 'Ό,τι περισσέψη τό ρίχνουμε πίσω στη
λίμπα μας.

Μέ τό περέχυμα iιλοιφώνουμε έπίσης τά πολύ μεγάλα aντικείμενα πού δέν μπο
ροϋν ν' iιλοιφωθοϋν μέ βούτηγμα, έπίσης καi τά ώμά πού κινδυνεύουν στό βούτηγμα.
Ά λ ο ί φ ω μ α
μέ
π ιστό λ ι: Χρησιμοποιοϋμε τόν τρόπο αότό είτε γιά
μεγάλα αντικείμενα πού δέν μποροϋμε νά μετακινήσουμε εϋκολα, εtτε γιά αντικείμενα

εύθραυστα fι γιά aντικείμενα μέ πολύ λεπτη διακόσμηση πού μπορεt νά κινδυνεύσΊJ
aπό τό βούτηγμα fι τό περέχυμα. 'Επίσης καi στά πλακάκια, δπότε δέν χρειάζεται νά·
καθαρίσουμε ϋστερα τά πλαϊνά τους.
'Σχ-ημα

45.

Γιά νa iιλοιφώσουμε μέ τόν τρόπο αότό χρησιμοποιοϋμε τό πιστόλι, πού λει
τουργεt ώς έξης:
Άέρας μέ μεγάλη πίεση ερχεται μ' fνα σωλήνα Α (σχ. 45) για νά καταλήξη στόν
κοινό σωλήνα Β τοϋ πιστολιοϋ. Τό ύάλωμά μας βρίσκετα1ί σ' fνα δοχείο Γ, πάνω aπό
τόν σωλήνα Β καi έπικοινωνεr μαζύ του
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μέ τόν σωληνα

Δ. Μια σκανδάλη πού κινεί μιά βελόνα Ε έπιτρέπει νά
ρ~θμίζης ηΊν ποσότητα τοϋ ύαλώματος. Τόν iιέρα μdς τόν
δίδει ενα κομπρεσi:ρ πού γεμίζει μιά σιδερένια μπουκά-

.

λα (φιάλη)._'Η φιάλη εχει κι' εvα μανόμετρο για να παρα
κολουθοuμε πάντοτε ττ)ν πίεση.

Για να άλοιφώσουμε με πιστόλι χρειάζεται κάποια
πείρα, .&στε το άλοίφωμα να γίνη δμοιόμορφο. ''Άv αύτό
εΙναι δυνατόν φροντίζουμε να γυρίζουν τα άντικείμενα
γύ ρω άπό τόν άξονά τους. Τό πέταγμα της άλοιφης πρέπει να γίνεται μέ μια κίνηση

πή γαινε- ελα, είτε κάθετα, είτε δριζόντια, σαν να χρησιμοποιουμε πινέλο ....Αν ή μaζα
μας δέν εΙναι άρκετα πορώδης, βάζουμε πολλα διαδοχικα στρώματα περιμένοντας
κάθε φορα νά στεγνώση το προηγούμενο. Γενικά δμως καλό εΙναι νά περνοuμε δύο

τρία στρώματα, &στε νά πετύχουμε καλύτερη δμοιομορφία. "'Αν το aiοίφωμα εγινε
δπως πρέπει, ή έπιφάνειά του εΙναι δμοιόμορφα σπυρωτή, χωρίς σταγόνες η γυαλι
στε ρές πλάκες. πού δείχνουν πώς τό πιστόλι μας εμεινε περισσότερο σε έκείνα τά μέρη.

'Α λ ο i φ ω μ α

με

π ι ν έ λ ο : ΧρησιμοποιοΟμε τόν τρόπο αύτό γιά να aλοι

φώσουμε τό aντικείμενο μέ πολύχρωμα σμάλτα {χρωμυαλώματα).

Ά λ ο ί φ ω μ α μ έ ύ ά λ ω μ α σ ε σ κ ό ν η : Σέ ώρισμένες περιπτώσεις χρησι
μοποιοuμε τό ύάλωμα σε· μορφη σκόνης. "Όταν ή μάζα εΙναι άψητη καί ύγρή, aλλα
δέν fχει άντοχη για να : την άλοιφώσουμε μέ ύγρό ύάλωμα, χρησιμοποιοuμε σκόνη
πού συγκρατιέται σtό aντικείμενο λόγω τf\ς ύγρασίας του. 'Επίσης, δταν θέλουμε να
aλοιφώσουμε άντικείμενο που δέν εΙναι πορίόδες fι εΙναι ψημένο άλλα ή aλοιφη δέν
fχει πιάσει παντο() καλά, περνdμε τό άντικείμενο η τό έλαττωματικό σημεtο με fνα
πυκνόρευστο ύγρό, (π.χ. γλυκερίνη), καί πασπαλίζουμε τό ύάλωμα με fνα κόσκινο.
Ή μέθοδος αύτη εΙναι πολυ έπικίνδυνη έπειδη άναπνέουμε την σκόνη.
Άλο ί φω μα

μ έ π τ η τ ι κ ε ς ο ύ σ ί ε ς τ ή ν (fJ ρ α τ ο Ο ψ η σ ί μ α τ ο ς:
την μέθοδο αύτη yιcl τό άλοίφωμα τ&ν γκρέ. •ορισμένα άλατα,
τά χλωριοuχα, fχουν τήν Ιδιότητα νά έξατμίζωνται σέ κατάλληλη θερμοκρασία. 0{
άτμοi που δημιουργοuνται, περιβάλλουν τό άντικείμενο καί σχηματίζουν μέ την πυ
ριτικη dμμο τf\ς μάζας fνα βερνίκι λεπτό, πολυ -yυαλιστερό ιc:αi πολυ σκληρό.
Συνήθως, Ύtά τα -yιc:ρέ χρησιμοποιοuμε τό ιc:οινό άλάτι (NaCI).
Χρη σιμοποιοuμε

»Ελcιπώμ.cχ-rcχ "t'ών ucχλωμ.cί'"ων
Εtναι πολυ σπάνιο νά πετύχουμε μέ την πρ(ι>τη την ιc:ατασκευη ένός καλοu δαλώ-
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ματος. Είμαστε, σχεδόν πάντοτε, dναΎκασμένοι νά μεταβάλλουμε την dρχικη συνταΎη
Ύιά νά έξαφαν(σουμε τά έλαττώματα πού μπορεt νά παρουσιασθοΟν. Τά έλαττώματα
αύτά. δυνατόν νά εΙναι:

i1

Π ε ρ ι σ σ6 τ ε ρ ο
λ ι Ύ ώ τ· ε ρ ο ε υ τ η κ τ ο :
Έάν τό ύάλωμα εΙναι
πολύ εϋτηκτο (μαλακό), κυλάει πρός τη βάση τοο dντικειμένου, δπου σχηματίζει στα
Ύόνες καί έξοΎκώματα, dφήνοντας έλάχιστο πάχος στίς κάθετες έπιφάνειες καί Ιδιαί
τερα στά. χείλη δπου εΙναι σχεδόν dνύπαρκτο. Άντ(θετα, έάν τό·ύάλωμα εlναι σκληρό,

μένει θαμπό καί dσπριδερό.,
·
"Άν τό ύάλωμα εΙνdι πολi> μαλακό κai τρέχει:

1) dντικαθιστοΟμε fνα μέρος τοΟ μολύβδου μέ ίση μοριακη ποσότητα dπό dλλη
βάση; fι,
2)

αύξάνουμε την dναλοΎία τi'jς dλουμίνας η τf\ς πυριτικf\ς dμμου η καi. τ&ν δύο

συγχρόνως έν σχέσει μέ τό μόριο τών βάσεων, η,

3)

έλάττωση η πλήρη dφαίρεση του οξειδίου βορίου:

Έάν τό ύάλωμα ε{ναι σκληρό, θά κάνουμε άκριβώς τό dντίθετο.
Τ ό ύ ά λ ω μ α δ ε ν γ υ α λ ί ζ ε ι κ α λ ά ... Α ν αύτό τό έλάττωμα οφείλεται
σε μεγαλύτερη ποσότητα πυριτικης άμμου η άσβέστη (μάρμαρο), τό ύάλωμα δχι μόνον

δέν γυαλίζει καλά, άλλά κάνει σπυριά. 'Όταν μάλιστα ή ποσότης αύτη ε{ναι μεγάλη,
τότε δλη ή έπιφάνεια του άντικειμένου γίνεται άγρια καi καμμιά φορό. σηκώνει φλοΟδες.
'Άν τό έλάττωμα οφείλεται σε περισσότερη άλουμίνα (οξείδιο άργιλίου) τό ύά
λωμα παίρνει δψη πορσελάνης, ήμι-μάτ, καi συχνά μαζεύει καi θυμίζει σταγόνες κε
ριού.

"Α ν πάλι οφείλεται σε πολu όξείδιο βορίου, τότε ή άλοιφη παρουσιάζει iριδι
σμσuς είτε όμοιόμορφα σέ δλη ηΊν έπιφάνεια, είτε σάν γαλακτώδη τρεξίματα. Πάντως,
δέν χάνει ηΊν γυαλάδα της. Τό έλάττωμα αύτό μπορεί να παρουσιάση ένδιαφέρον άπό

διακοσμητικης άπόψεως. "Αλλωστε, γενικό. πολλό. έλαττώματα, τά όποία θά ήσαν άπα
ράδεκτα σέ τυποποιημένα είδη, κυρίως χρήσεως, παρουσιάζουν μεγάλο ένδιαφέρον
προκειμένου για διακοσμητικα είδη .
Τό έλάττωμα αύτό διορθώνεται:
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Ι) προσθέτοντας η αύξάνοντας τό όξείδιο μολύβδου καί κυρίως τα άλκάλια στη
θέση τοΟ άσβέστη (CaO) στό μόριο τών βάσεων.

~) Άναλόγως με την περίπτωση, έλάττωση τijς άναλογίας τijς πυριτίκijς άμμου,
τη ς άλ\>υμίνας η τοϋ όξειδίου το~ βορίου.

3J~Αύξάνοντας την άναλογία της άλουμίνας έν σχέσει μέ την πυριτικη άμμο.

'Έ ε ι
κ α κ η i κ α ν ό τ η τ α
δ ι α σ τ ο λ ij ς :
Ότ αν
δ
σ υ ν τ ε λ ε
σ τ η ς ~ ι α σ τ ο λ η ς μάζας καi ύαλώματος δέν ε{ναι, δ Ιδιος, δταν δηλαδή μdζα
καi ύάλωμα δέν διαστέλλονται καi συστέλλονται κατά τον ίδιο τρόπο, τότε ~χουμε

τα φα ι νόμενα του

κ ρ ακ ελα ρ ίσμ ατος

σε προηγbύμενο κεφάλαιο .

καi

μαδή ματο ς

πού έξετάσα:με

χ ι ό\ν ι . · τσ φαινόμενο αύτό παρατηρείται σε χρωμυαλώματα (σμάλτα) χαμηλijς
μάλλον θε~μοκρασίας . Στην έπιφάνεια τοϋ σμάλτου έμφανίζονται μικρά στίγματα λευ
κά, τα όποία δεν φαίνονται συνήθως στο ξεκαμίνιασμα, άλλά φουσκώνουν tiργότερα
μέ τήν ύγρασία καi καλύπτουν δλη την έπιφάνεια μέ μία σκόyη άσπρη πού φεύγει εϋ
κολα στο καθάρισμα. Μόλις καθαρίσουμε το άνJ:ικείμενο βλέπουμε πώς 1) έπιφάνειά
του εχει άσπρες τρυπίτσες πού έξαφανίζονται δμως· δταν ψηθi:) ξανά. Το φαινόμενο αύτο

όφεiλεται ιαιριως σε θεϊικά dλατα ποτάσσας καί σόδας πού δέν ένώθηκαν μέ τήν πυρι
τική dμμο. Γιά νά τό άποφύΎουμε πλένουμε καλά τό σμάλτο μας πολλές φορές, ώστε νά
διαλυθο~ν τά dλατα αύτα καi να φύγουν . Χρησιμοποιο~με κατά προτίμηση βρόχινο νερό.
Φ ο~ σ κ ε ς. Σχηματίζονται άπό άέρια πού βΎαiνουν την ώρα πού άρχίζει νά

λυώνη ή άλοιφή. Μπορο~ν νά προέλθουν άπο πολλές αlτίες:
σιμο .

1) Σέ ύαλώματα πού κατασκευάζονται μέ σκέτη πρόσμιξη τ&ν ύλικlδν χωρίς λυώ
Ql διάφορες διαλυτές ούσίες (σόδα κλπ . ) μπορο~ν νά προκαλέσουν φοϋσκες .
2) ·οτuν ή άτμόσφαιρα το~ καμινιο~ εtναι άναγωγική, δέν τραβάει δηλαδη καλά

το καμ(νι.

3)

·Άν τό ψήσιμο γίνη πολύ γρήγορα ή όγρασ{α καi τά διάφορα άέρια της μάζας

βγαίνουν τήν &ρα πού λυώνει τό δάλωμα καi προκαλο~ν τίς φο~σκες. Ό καλύτερος τρό
πος να τiς άποφύγουμε εtναι τό σιγανό ψήσιμο καi το καλό τράβηγμα τοϋ καμινιο~, lδστε

ή ά.τμόσφαιρα νά ε{ναι ό ξ ε ι δ ω τ ι κ ή .
Τ ρ α β ή γ μ α τ α. Το έλάττωμα αύτό παρατηρεtται κυρίως σέ άλοιφές πού δέν

fχουν άρκετή πλαστικότητα η στήv ύπαρξη λιπαρ&ν ούσιlδν πάνω στή μdζα. 'Επίσης
μπο ρεt να συμβf\ καi δταν ή ά.λοιφη εlναι πολύ λεπτα κοπανισμένη καi σουρωμένη.

1) ..Α ν

τό έλάττωμα όφε(λεται στό λεπτό κ:οπάνισμα τότε τα μέρη έκεtνα πού δέν
κράτησαν τήν άλοιφή παρουσιάζουν μια δψη πού θυμίζει φιδέ. Αύτο συμβαίνει σε ώ-
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ρισμένα σμάλτα πού, dν τα προσέξουμε μόλις άλοιφώσουμε, θα δούμε πως παρουσιά

ζουν κάτι άνεπαtσθητα σκασίματα πού θα προκαλέσουν τό μάζεμα τήν &ρα τ~Οψησί
ματος.

2) 'Άν όφεtλεται σέ λιπαρές ούσίες τότε μπορεt να παρατηρηθf\ δπου ήποτε.
Χρησιμοποιούμε καμμια φ~ρα αύτό τόν τρόπο για να άφήσουμε άκάλυπτα
ρισμένα
τμήματα του άντικειμένου μας.
ι
3) Ή fλλειψη πλαστικότητος της άλοιφf\ς ε{ ναι πάντα πολύ ένοχλητική. · Τήν &ρα

πού άλοιφώνουμε, ή άλοιφή κάθεται πολύ γρήγορα καί συχνα μπα ι νει πολύ/ άνώμαλα
έπάνω στό άντικείμενο. Τό μάζεμα παρατηρεtται κυρίως στήν πολύ πλαστικηι μdζα, στό

πολύ λεtο καί έλάχιστα πορ&δες μπισκουt kαi σέ ιhμα άντικείμενα. Μπορούμε να διορ
θώσουμε τό έλάττωμα αύτό προσθέτοντας λίγο καολίνη στό ύάλωμα, προσέχοντας
δμως να μήν έπιφέρουμε μεγάλη άλλαγή στήν σύνθεσή του, ώστε να κινδυνεύη μετα
'τό ψήσιμο να μαδήση.

·ncι'Μ'ώμ.α"ΠΙ μ.ciζcις χcι( όcιλώμ.cι-rος

α) Έ λ α τ τ ώ μ α τ α π ο ύ μ π ο ρ ο Ο ν ν α σ υ μ β ο Ο ν κ α τ α τ ή ν κ α τ α σ κ ε υ ή
καί τό στέγνωμα.

Κυρίως στράβωμα καί σκασίματα πού μπορούν να προέλθουν άπό:
·Ανομοισyενfl μΔζα πού δέν ζυμώθηκε fι κτυπήθηκε καλά.

I)
2)
3)
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Μaζα πολύ μαλακιά πού μαζε6ει πολύ.

Κολλήματα πού δέν fγιναν προσεκτικά, δηλαδή

dν δέν βάλαμε άρκετή γ λ

i-

τ σ α στα τμήματα πού κολλήσαμε:Επίσης dν άργήσαμε να κάνουμε τίς κολλήσεις καi
ή μdζα εχει τραβήξει περισσότερο άπ· δ,τι πρέπει.
4) Κακό πάτημα μέσα στό καλούπι δταν πρόκειται για λεπτα άντικείμενα, &στε
τα τοιχώματά τους να μή γίνουν {σόπαχα. τα άντικείμενα στραβώνουν στό στέγνωμα.
5) Παραμονή τού άντικειμένου περισσότερη rορα έπάνω στό καλούπι πού δίνει
τήν έσωτερική του μορφή, έφ· δσον δέν ξεκολλήσαμε έγκαίρως τα χείλη του άπό τό
καλούπι, ώστε να μαζέψη κανονικά.
6) Λίγο νερό πού εμεινε στόν πάτο τοΟ άντικειμένου κατά τήν κατασκευή του:
πιθανά σκασίματα.
7) Στέγνωμα γρήγορο η άνομοιογενές.
8) Στέγνωμα έπάνω σέ μέρος πού δέν εlναι ίσιο η σέ σανίδι πού μπορεi να σκεβρώ
ση άπό τήν ύγρασία .

ι

β) Έλαττώματα

πού

μποροtJν

νά

συμβοtJν

κα.τά

τό

ψήσ ι μο

Στήν πρώτη φάση τotJ ψησίματος- τό κρυοπύρωμα- άν ή θερμοκρασία iινεβi3
iιπότομα μποροuν νά συμβοϋν σκασίματα στά iιντικείμενα, iικόμα δέ καi σπασίματα.
Στήν δεύτερη φάση της χαμηλής φωτιaς, μποροl)ν νά συμβοl)ν σκασίματα iιπό iιπότομη
άνοδο της θερμοκρασίας. Στην τρίτη φάση τotJ κυρίως ψησίματος τά έλαττώματα ό
φείλονται είτε στiς διαφορές της iιπαιτουμένης θερμοκρασίας (λιγώτερο η περισσότε
ρο ψήσιμο iιπ' δ,τι χρειάζεται), είτε στήν iιτμόσφαιρα τotJ καμινιοl).
Μιά διαφορά θερμοκρασίας έφ' δσον δέν ε{ναι πολύ μεγάλη δέν έχει μεγάλη ση
μασία προκειμένου γιά τερρακόττες. Άντιθέτως έχει μεγάλη έπίδραση στά iιλοιφώμένα
iιντικείμενα η στά ύαλοποιημένα (γκρέ καί πορσελάνη). "Αν ή θερμοκρασία ε{ναι χα
μηλότερη ή μtiζα παραμένει πορώδης. ΕΙναι λιγώτερο σκληρή καί δέν εχει καλό ήχο

στό κτύπημα. Μαζεύει έπίσης λιγώτερο. Ή πορσελάνη δέν 'εχει διαφάνεια καί ή φα
γιέντσα κρακελάρει. Τό έλάττωμα αύτό διορθώνεται συχνά άν ξαναψήσουμε τά άντι
κείμενα στή σωστή θερμοκρασία.

Πολύ πιό σοβαρά ε{ναι τά έλαττώματα πού προέρχονται iιπό περισσότερο ψήσιμο.
τα iιντικείμενα παραμορφώνονται καi κ ά θ ο υ ν τ α ι (χάνουν τελείως τό σχήμα τους).
0{ σιδηροuχες μάζες φουσκιάζουν.
Οί iιλλαγές της άτμόσφαιρας το() καμινιοu προκαλοl)ν μεταβολές στόν χρωμα
τι σμό της μάζας.

Τά άντικείμενα πού θά ε{χαν ίβουάρ, κίτρινο η κόκκινο χρώμα σέ όξειδωτικη
aτμόσφαιρα (μεγάλη κυκλοφορία άέρος στό καμίνι, δηλ. πολύ όξυγόνο), γίνονται
ΎΊCρiζα σt ιiναγωγικη aτμόσφαιρα {tλλειψη όξυγόνου). "Αν ή αναγωγική aτμόσφαιρα

εlναι πολύ fντονη τότε παρατηροtJμε καi. τό φαινόμενο τf\ς

ci ν α γ ω γ f\ ς κατά τό ό

ποtο μιά ποσότης άνθρακος (κάπνια) κάθεται έπάνω στ' άντικείμενα καi τά μαυρίζει.
·οταν τό καμίνι κρυώνει άπότομα η δταν τό ξεκαμινιάσουμε βιαστικά, ~αρατη ...
ροtJμε σκασίματα ση) μaζα πού διαφέρουν άπό τά σκασίματα πού γίνονται στην άρχή
τοΟ ψησίματος στό δτι εlναι πάρα πολύ λεπτά, σχεδόν άνεπαίσθητα.
Προκειμένου νά ψήσουμε πλάκες (fι πλακάκια) ε{ναι προτιμώτερο νά τίς ψήσουμε

δρθιες (κάθετες) yιατί άν τίς τοποθετήσουμε δριζόντια πρέπει να φροντίσουμε να πα
τοtJν καλα (τίς τοποθετοΟμε έπάνω σέ τρ ί α στηρίγματα), άλλως κινδυνεύουν να σπά
σουν.
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y)

·Άλλα

έλα τ τώματα.

Σέ ciντικείμενα κυρίως ciπό κόκκινο πηλό παρατηροQμε συχνά τά λεγόμενα τ ι
ν ά γ μ α τ α: μιά φλούδα φεύγει ξαφνικά ciπό τό ψημένο ciντικείμενο {δταν τραβήξη
i>yρασία) 1eαi ciφήνει μιά τρύπα πού εχει στό βάθος fνα κομματάκι ciσβέστη.Αuτό συμβαί
νει εtτε δταν τό χlbμα δέν fχει σουρωθf\ 1eαλά καi fμειναν μέ-σα πολύ ψιλές πετρίτσες
(ci1Cόμα 1Cαi σάν 1Cεφάλι καρφίτσας). 0{ πετρίτσες αύτές εχουν σχεδόν πάντα ciσβέστη
1eαi δταν ψηθοQν Δ σ β ε σ τ ο π ο ι ο Q ν τ α ι. Μέ τόν καιρό τραβοQν όyρασία, ό ciσβέ
στης σβύνει 1eαi φουσχώνει 1eσ.i fχει τόση δύναμη, lόστε πετάει τiς φλοQδες πού εiδαμε.
Πολύ συχνά, σέ κα1eοζυμωμένο πηλό, μένουν μέσα φοΟσ1eες ciέρα. "Α ν ο{- φοQσκες
κρακελάρισμα της άλοιφης
αότές δέν φύγουν, 1eατα την 1eαταmcευη fι τό στέγνωμα θα προκαλέσουν τό σπάσιμο το Ο
ciντι1C~ιμένου μέσα στό καμίνι.

·ε λ α τ τ ώ μ α τ α

ci λ ο ι φ η ς -

τ α ί ρ ι α σ μ α μάζα ς κ α

i ci λ ο ι φ f\

ς.

Συνοψίζοντας αύτά πού είδαμε στό σχετικό κεφάλαιο, "ύπάρχουν δύο τρόποι να
πετi>χουμε καλό ταίριασμα μάζας καi ciλοιφf\ς:

1.

μάδημα της άλοιφf\ς
Α) "Αν

1)

ή

ciλοιφη

Έλάττωση

Διόρθωση

της μάζας.

κρακελάρει:

της ποσότητος τf\ς πλαστικf\ς ϋλης καi αϋξηση της

πυριτικi'jς

dμμου.

2) •Αντικατάσταση

ένός μέρους καολίνη μέ μία άργιλο μέ διαφορετικές iδιότη-

τες.

3)
4)
5)
6)

Έλάττωση τf\ς ποσότητος τοQ άστριου.
Πιό ψιλό κοπάνισμα τf\ς πυριτι1Cfις dμμου.
Τό πρlbτο ψήσιμο (μπιmcουt) θα yίντ.1 σέ όψηλότερη θερμοκρασία.
Προσθήκη ciσβέστη (μάρμαρο).

Β) 'Άν ή άλοιφη μαδάη:
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1)
2)
3)

Αϋξηση τών πλαστικlbν ύλών.

Άντικατάσταση της πλαστικf'\ς άργίλου μέ καολίνη.
Προσθήκη άστριου.

4) •Η πυριτικη aι.ίμος θα ε{ναι πιό χονδρή .
5) Λιγώτερο ψήσιμο το{) μπισκουt.
2.
Α) 'Άν

ή

άλοιφη

Διόρθωση τ~ς άλοιφ~ς.

κρακελάρη:

Ι) Αύξάνουμε την άναλογία τ~ς πυριτικ~ς άμμου (ή άλοιφή μας δμως σκληραίνει).

2)

'Αντικατάσταση ποσότητος τών βάσεων (σόδα, ποτάσσα) μέ βορικό (ή διόρθω

ση αύτη ε{ναι δύσκολη για τα καμίνια, διότι ή άλοιφη πρέπει νrt' ψηθfl πρi.ν χρησιμο-

πο ιηθ~).
Β)

..Α ν

.
ή

άλοιφη

μαδάη:

την διορθώνουμε κάνοντας τό άντίθετο άπ' δ, τι κάνουμε δταν κρακελάρη.
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με:ρας τ:pιτ:αν
διακοσμηση
Τά κεραμικΟ: προϊόντα διακοσμοCινται μt διάφορους τρόπους κατά τους δποίους
μπορο()με νά χρησιμοποιήσουμε τή μίiζα, τό ύάλωμα καi είδικές χρωστικές ούσίες .
ΓιΟ. νό. πάρι>υμε μιό. γενική iδέα πρίν προχωρήσουμε στόν τρόπο κατασκευης

τών χρωστικών ούσιών θό. έξετάσουμε τίς πρώτες ύλες που χρησιμοποιοϋμε γιΟ. τήν
κατ(lσκευή

τους.

Πρώτες δλες-χρωστιχtς οuσ(ες
Οί πρώτες ύλες πού είδαμε στα κεφάλαια της μάζας καί τών ύαλωμάτων, χρησι

μοποιοϋνται καί στήν κατασκευή τών χρωστικών ούσιών. Φροντίζουμε μόνο νό. τίς
διαλέξουμε δσο γίνεται πιό καθαρές διότι ή επιτυχία ένός χρώματος έξαρτaται βασικό.
ιiπό τόν βαθμό καθαριότητος τών ί1λικών.
Έκτός ιiπό τό όξείδιο πυριτίου, τόν καολίνη, τήν aλουμίνα, τόν άστριο, κλπ.,
πού περιγράψαμε fιδη, δλα τα · όξείδια (σκουριές) τών μετάλλων μποροϋν νά χρησιμο

ποιηθοϋν στήν κατασκευή χρωστικών ούσιών είτε διότι, δίνουν μόνα τους χρωματισμό
είτε διότι, μέ τήν π(φουqία τους άλλάζουν τόν χρωματισμό iiλλων όξειδίων.
τα όξείδια που δίνουν ίδιαίτερο χρωματισμό προέρχονται άπό τα έξης μέταλλα:
ιiντιμόνιο, ιiρσενικό, χαλκό, σίδερο, χρώμιο, κοβάλτιο, νικέλιο, μαγγάνιο, ούράνιο,
τιτάνιο, χρυσό, άργυρο, καί λευκόχρυσο (πλατίνη).
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Τά όξείδια που άλλάζουν τά χρώματα τών προηγουμένων όξειδίων προέρχονται
ιiπό τό άργίλιο (άλουμίνιο), ψευδάργυρο (τσίγκο), βάριο, άσβέστιο, μαγνήσιο, μόλυβδο
καί κασσίτερο.
Μποροϋμε έπίσης νό. χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές aλατα μετάλλων τά όποία
δταν ψηθοϋν, μετατρέπονται σέ όξείδια.

a

Ό ξ ε ί δ ι ο
ν τ ι μ ο ν ί ο υ, Sb 2 0 3 , είναι aσπρη σκόνη που μαζi μέ οξείδιο
μολύ βδου δίνει κίτρινο aνοικτό χρώμα. Μέ προσθήκη όξειδίου σιδήρου τό κίτρινο
χ;:>ώμα γίνεται πιό σ~οί>ρο. Προσοχή: Δυνατό δηλητήριο.

Ό ξ ε ί δ ι ο κ α σ σ ι τ έ ρ ο υ, Sn0 2 , χρησιμοποιείται μέσα στα ύαλώματα για
να δώση aδιαφάνεια λόγφ του λευκοί> του χρώματος καi επιτρέπει να aλοιφώνουμε
σι<ο ί> ρα χώματα γιά va γίνουν λευκά χωρiς νά χρησιμοποιήσουμε άσπρο μπαντανα.
Σ ε συνδυασμό με τό όξείδιο χρωμίου μdς δίνει κοκκινωπό χρώμα (πίνκ), βιολέ
ιωi ρ όζ, που aντέχουν σε θερμοκρασία μέχρι 1200°.

Ό ξ ε ίδιο χ α λ κ ο ϋ, CuΟ,εΙναι σκόνη μαύρη μέ μεγάλο βάρος. Σε άλκαλικό
ύάλωμα, aπό δπου λείπει κ:αi ή άλουμί να, δίνει χρώμα μπλέ τουρκουάζ. Σέ ύάλωμα μο
) υβδου, εντονο πράσινο. Τά ύαλώματα αuτa δέν άντέχουν σε ύψηλές θερμοκρασίες, διότι
δ χαλκός είναι πτητικός σε σημείο που επηρεάζει τά γειτονικά άντικείμενα την ώρα
τοϋ

ψ ησίματος

καi

τά

λεκιάζει.

Μεγάλη ποσότης όξειδίου χαλκοί) μέσα στό ύάλωμα τotJ προσδίνει μαtJρο μεταλ

λικό χρώμα.
Ύάλωμα μέ χαλκό ψηνόμενο μέ ώρισμένο τρόπο καi σέ άναγωγικη άτμόσφαιρα
τοϋ κ α μι νιοϋ δίνει χρώμα · κ:όκκι νο αίματος.

Μέ προσθήκη κοβαλτίου δίνει διαφόρους τόνους πράσινο-μπλέ καi μέ όξείδιο
σιδήρου η ουρανίου διάφορα άνοικτά πράσινα.

Ό ξ ε ίδιο

σ ι δ ή ρ ο υ. Ύπάρχουν πολλa όξείδια σιδήρου. Έκ:&tνο που χρη

σιμ ο ποιοuμε κυρίως στην κεραμικη ε{ναι τό κόκκινο όξείδιο

Fe 20 3 •

Θερμαινόμενο σέ διαφορετικές θερμοκρασίες εχει την ίδιότητα νά άλλάζη χρω
ματισμούς: σε χαμηλοuς βαθμοuς είναι κιτρινωπό, δσο άνεβαίνει ή φωτιά γίνεται πορτο

καλί, καφέ, κόκκινο άνοικ:τό , κόκκινο σκοtJρο, βιολέ.
Μ έσα στό ύάλωμα δίνει κίτρινο χρώμα η μελi καi σε μεγαλύτερη ποσότητα κόκ
κινο σοκολατί. Μέ άλλα όξείδια (χρωμίου, κ:οβαλ τ ίου, μαγγανίου, ψευδαργύρου), διά
φ ορα καφέ καi μαϋρα που άντέχουν σέ ψηλές φωτιές.

Ό ξ ε ίδιο

χ ρ ω μίου

(Cr 20 3 )

κ: α i

χ ρ ω μ ι κ α li λ α τ α:

Ση)ν κεραμικη χρησιμοποιοtJμε τό όξείδιο χρωμίου, σκόνη με εντονο πράσινο
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χρώμα καi τα άλατα αύτοί5: χρωμικό καi διχρωμικό κάλι η .νάτριο, χρωμικό μόλυβδο,
χρωμικό σίδηρο, χρωμικό ψευδάργυρο, χρωμικό κοβάλτιο.

Τό όξείδιο χρωμίου δίνει βασικα δλα τα πράσινα, τα όποtα άντέχουν καi στίς δ
ψηλότερες θερμοκρασίες. Χρωματίζει έπίσης τίς μίiζες καί τα ύαλώματα. Σέ χαμηλές
θερμοκρασίες δίνει κίτρινο καi πορτοκαλί. Μέ κοβάλτιο δίνει πράσινο-μπλέ. Μέ όξεί
διο κασσιτέρου ρόζ, πίνιc, βιολέ ιcαί λιλά. Μέ όξείδιο σιδflρου καφέ. Μέ ένώσεις φθο
ρίου δίνει fνα θαυμάσιο πράσινο dνοικτό. Μέ ψήσιμο σέ μεγάλη θερμοκρασία μαζί μέ
dλουμίνα, δίνει μια χ;ρωστιιcη ούσία ρόζ που dντέχει σέ δυναη) φωτιά.
Ό ξ ε t δ ι ο κ ο β α λ τ ίο υ (Co80c): μόνο του δίνει πάντοτε μπλέ σέ δποιαδή
ποτε θερμοκρασία. Τό πυριτικό κοβάλτιο ε{ναι μπλέ-βιολέ. Μέ lιλουμίνα δίνει μπλέ
ούρανου. Ή aπόχρωση άλλάζει έλαφρa με προσθήκη όξειδίου ψευδαργύρου καi κασσι
τέρου.

Με όξείδιο σιδήρου δίνει μαί>ρο.

Ό ξ ε ί δ ι ο

μ α γ γ α ν ίο υ

(Mn0 2 ):

Μπορούμε νό. χ.ρησιμοποι ήσουμε καi τό

όρυκτό του, τόν π υ ρ ο λ ο υ σ ί τ η, γνωστό σάν μ α γ γ α ν έ ζ ι στους αγγειοπλά
στες, που τόν βρίσκουμε στήν Έλλάδα σε πολυ καθαρή κατάσταση. Προτιμώτερο πάντως
ε{ναι νά τό αγοράζουμε σό.ν καθαρό όξείδιο.

Τό όξείδιο μαγγανίου δίνει καφε χρώμα καί σέ έλάχιστη ποσότητα μπέζ. Σε ό.
λοιφές πολυ άλκαλικες κα.i χωρίς άλουμίνα, ενα ώραίο βιολέ. Με όξείδιο σιδήρου, διά
φορα καφέ. Μέ όξείδιο σιδήρου καί χρωμίου, μαύρο .

Ό ξ ε ίδιο ά ρ γ ι λ ίο. υ (άλουμίνα) Α\ 2 0 3 : μόνο του δέν δίνει χρώμα , άλλάζει
δ μ ως τίς άποχρώσεις l.ίλλων όξειδίων .

Ό ξ ε ίδιο ψ ε υ δ αργύρου (τσίγκος) ZnO : δέν έχει δικό του χρωματισμό
άλλά άλλάζει τό. χρώματα που έγινα ν άπό χρώμιο, κοβάλτιο καi σίδηρο. Με ώρισμένο
τρόπο ψησίματος σχηματίζει μέσα στό ύάλωμα κρυστάλλους.

Χ ρ ω μ ι κ ό

β ά ρ ι ο

(Ba Cr 04): έό.ν σε διάλυση χλωριούχου βαρίου ρίξουμε

διάλυση χρωμικοί) Καλίου, σχηματίζεται ενα ίζημα (κατακάθι) μέ ώραιότατο κίτρινο
χρώμα. Τό ίζημα αύτό τό πλένουμε πολλές φορες, &στε νό. μή μείνη καθόλου χρωμικό
κάλι καi άλλάξει δ χρωματισμός.
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Κcχτcιακεuή τών χρωστικών uλών
Γενικότητες: Ό χρωματισμός τών κεραμικών μπορεί νό. γίνη στην 'ίδια τους τή

μa ζ α, άν προσθέσουμε στόν πηλό μεταλλικά όξείδια η aλατα μετάλλων . \1ποροϋμε
επ ί σης νά καλύψουμε τό άντικείμενο μ' ενα λεπτό στρώμα χρωματιστfjς μάζας (μπαντά
νι σμ α), η νά χρησιμοποιήσουμε την χρωμάτιστη ω)τη μtlζα γιά να κάνουμε σχέδια μέ
τό

πινέλο

επάνω

στό

άντικείμενο.

"Αν , άντi νό. χρωματίσουμε την μtlζα , χρησιμοποιήσουμε τό χρώμα κατ' εl!θείαν
έπάν ω στην κεραμικη έπιφάνεια, τότε έφαρμόζουμε την μέθοδο τοϋ χρώματος ύ π 6
τ ό
ύ άλω μ α.
Στiς περιπτώσεις που έξετάσαμε θά καλύψουμε τελικά τό άντικείμενο μ' ενα δια
φαν ές ύάλωμα που θό. στερεώση τά χρώματα καi θά τους δώσl] ζωηρότητα .
"Αν τώρα διαλύσουμε τό χρώμα μέσα στό ύάλωμα, θά εχουμε στό ψήσιμο χρω
ματι στά γυαλιά, τά . χ ρ ω μ υαλώματα η σμάλτα, διαφανή η άδιαφανfj, ό.νάλογα

av

χ ρησιμοποιήσαμε ύάλωμα διαφανές η άδιαφανές.

Τέλος, χρησιμοποιοϋμε καi χρωστικές οuσίες που μπαίΎουν έπάνω στό άψητο
η ψ ημένο ύάλωμα καi ψήνονται στήν tδια θερμοκρασία μ' αότό (χ ρ ώ μ α τ α μ α γ ι ό
λ ι κ 'l ς) καi χρωστικές ούσίες που μπαίνουν σtό ψημένο δάλωμα καί ψήνονται σε
άρκετά χαμηλότερη θερμοκρ~σία (650°-7500) σε καμίνια μ ο ύ φ λ η ήλεκτρικά. Σ' αύτή
την κατηγορία ύπάγονται τά χρώματα καί τά σμάλτα χαμηλής φωτιάς, ή διακόσμηση
μέ χ ρυσό η πλατίνα, oi χαλκομανίες καί τά λοflστρα.
οι διάφοροι αύτοi τρόποι μποροflν νά συνδυασθοflν καί μεταξύ τους, προσφέ
ροντας ετσι μεγάλη ποικιλία στη διακόσμηση. Θά μελετήσουμε τους διάφορους αότους
τρόπους διακοσμήσεως στίς γενικές τους μόνο γραμμές διότι, στά κεφάλαια τά σχετικά
μέ την κατασκευη διαφόρων κεραμικ&ν (π.χ. φαγιέντσες, πορσελάνες, κλπ.) θά δώσουμε
συντ αγές κατάλληλες για κάθε εtδος.
Πρίν προχωρήσουμε στη μελέτη τ&ν διαφόρων τρόπων διακοσμήσεως θά κάνου
με καi μερικές βασικές παρατηρήσεις που ισχύουν σε δλες τίς περιπτώσεις.
Πρ&τα-πρ&τα, ή θερμοκρασία που ψήνουμε εχει μεγάλη έπίδραση στους χρωμα
τισμούς. "Η ποικιλία τους θα εtναι τόσο πιό μεγάλη δσο πιό χαμηλ'η θα εtναι ή θερμο
κ ρασία.

Ή άτμόσφαιρα τofl καμινιοtJ εχει έπίσης μεγάλη σημασία. τα περισσότερα χpώ
ματα θέλουν όξειδωτικt) φωτιά (πολυ όξυγόνο) έν& άλλα, πολυ λίγα, θέλουν άναγωγική.
'Ένας χρωματισμός μπορεί νά έπηρεασθή άπό τά συστατικά τf\ς μάζας καi το{)

ύαλώματος η άκόμα καi άπό τά tδια τά όξείδια.

-
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Μίγμα όξειδίων δίνει άποχρώσεις που σπάνια θυμίζουν το χαρακτηριστικό χρω
ματισμό κάθε όξειδίου: π.χ. μίγμα κίτρινου όξειδίου σιδήρου με πράσινο χρωμίου δί
νει καφt σιcοσρο. 'Άν fνα μπλε κοβαλτίου μπf\ έπάνω σε fνα κόκκινο σιδήρου το άπο
τέλεσμα δέν θά εlναι μπλε άλλά fνα dσχημο γκρίζο. Αύτό μίiς δείχνει δτι ο{ συνδυασμοί
τίbν κεραμικίbν χρωμάτων δέν fχουν πάντοτε τά άποτελέσματα τ(l)ν κοινίbν ψυχρίbν
χρωμάτων.

"Όταν τυποποιήσου με μία συνταγη χρώματος θά φροντίσουμε, γιa νά fχουμε πάν
τοτε τά Ιδια άποτελέσματα, νά την έπαναλάβουμε με τίς Ιδιες άκριβίbς συνθf\κες: πρίbτες
δλες πάντα Κc;Ιθαρf;ς καi σταθερές, τριμμένες κατα τον tδιο τρόπο, άτμόσφαιpα καμι
νιο() καi θερμοκρασία tδιες.

Χρωματιστες

μ a ζ ε ς: Για vα έχουμε μια χρώματιστfι μιiζα καλή, φρον

τίζουμε να εΙναι πολυ λευκή, δηλαδή, νά περιέχη δσο το δυνατόν λιγώτερο όξείδιο σι
δήρου. Αύτό ένδιαφέρει Ιδιαίτερα δταν χρησιμοποιήσουμε όξείδιο χρωμίου γιά χρω
ματισμό τf\ς μάζας, διότι εtν~ι πολυ εύαiσθητο στην ένέρyέια το() σιδήρου. Τρίβουμε
πολυ λεπτα τά χρώματά μας Πρiν τά ρίξουμε στην i>yρή μaζα (μπαρμποτiνα). Τό έμπό
ριο προσφέρει · τώρα τiς λεγόμενες χρωστικές δλες που παρουσιάζουν έξαιρετικό tνδια
φέρον Ύ' • αύτη τή δουλειά.
Μερικές φορές χρησιμοποιο\1με καi μίiζες που έχουν πολυ όξείδιο σιδήρου (κόκ
κινα χώματα) καi προσθέτοντας π.χ. όξείδιο μαγγανίου φτιάχνουμε μία μάζα μαύρη.
Με τίς προσθήκες χρωμάτων στη μάζα, θα έχουμε ύπ' δψει μας δτι γίνεται πιο
εϋτηκτη καi δτι άλλάζει κα,i ή Ικανότης διαστολf\ς.
Χ ρ ω μα τ ι σ μ ό ς

τ η ς

μάζα ς

με

δ ι αλ υ τ α

dλατ

α

μ ε τ άλλων:

Πολλές φορές, χρησιμοποιο\1με στο ψημένο πορώδες άντικείμενο διαλύσεις Δλάτων
μετάλλων που εiσχωρο\1ν μέσα στη μάζα. 'Όταν ψηθf\ τό άντικείμενο τότε το dλας με
τατρέπεται σέ όξείδιο καi. ένώνεται μέ τη μάζα δίνοντας τόν χρωματισμό που θέλουμε
καi το\1 όποιου ή ένταση έξαρτάτ(l.ι άπό την πυκνότητα της διαλύσεως. ·ο τρόπος αύτός

ε{ναι πολυ καλός διότι, έκτός το() ;δτι ε{ναι οικονομικός, τό χρ&μα μπαίνει πολυ στρωτό.
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'Έχει δμως καi. τα μειονεκτήματά του: θέλει ξεχωριστό ψήσιμο για νa μετατραπf\ τό
άλας σε όξείδιο καί δέν παρουσιάζει μεγάλη ποικιλi.α χρωμάτων .

Μ π α ν τ α ν ά δ ε ς: δ μπαντανάς εΙναι ενα λεπτό στρ&μα μάζας λευκf\ς ή χρω-

-

ματιστf\ς με τό όποίο καλύπτουμε τό κεραμικό άντικείμενο είτε ώμό είτε ψημένο. ·ο
μπαντανaς χρησιμοποtείται είτε γιά νά καλύψη τό χρίόμα της μάζας είτε γιά νά δια-

κοσμήση τό άντικείμενο.

\

Πάντως καi στiς δύο περιπτώσεις πρέπει δ μπαντανaς:
1) νά lχη την ίδια συστολη μέ την άψητη μdζα, άλλως μαδάει στό στέγνωμα

i\

στό ψήσιμο.

2)
3)

νά ψήνεται στην ίδια θερμοκρασία μέ τη μdζα .
νά ~χη τόν ίδιο συντελεστη διαστολ~ς.

Προκειμένου γιά μπαντανa άπό φυσικό χρωματιστό χ&μα θά fχουμε πάντα όπ'
δψ ει μας την περιεκτικότητά τόυ σε όξείδιο σιδήρου διότι ή παρουσία του παίζει με
γά λο ρόλο στην προσθήκη άλλων όξειδίων. Σάν παράδειγμα fχουμε τόν μπαντανa άπό
κό κκινο χ&μα στόν δποiο προσθέτουμε όξείδιο μαγγανίου (μαγγανέζι) γιά νά πετύχου
με

μαΟρο

.. Α ν

χρ&μα .

χρησιμοποιοΟμε λευκό μπαντανd τότε φροντίζουμε νά μην περιέχη ούτε

ίχνος άπό όξεiδιο σιδήρου γιατί άλλοιώνει πολύ τούς χρωματισμούς πού μdς δίνει τό
όξείδιο χρωμίου.
Γιά νά χρωματίσουμε τόν λευκό μπαντανd χρησιμοποιοΟμε συνήθως τά έξfiς ό
ξεiδια: κοβαλτίου γιά μπλέ, χρωμίου γιά πράσινο, ούρανiου γιά κίτρινο. "Η πρόσμιξη
σέ διάφορες άναλογίες σιδήρου καi μαγγανίου μaς δίνει χρ&μα γκρίζο, μαΟρο
καφέ:
άν προσθέσουμε καi χρώμιο τότε άναπτύσσονται καλλίτερα ο{ πάρα πάνω χρωματισμοί.
Χρώμα τ α ύ π ό τ ό ό άλω μ α: χρησιμοποιοΟνται σ· δλα τά κεραμικd άντι
κείμενα πού φέρνουν διαφανές Μλωμα. "Η ποικιλία τ&ν χρωματισμibν εtναι τόσο πtό
μεγάλη, δσο πιό χαμηλη εtναι ή θερμοκρασία στην όποία ψήνονται. Προκειμένου γιd

ii

ηΊν πορσελάνη πού ψήνεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη άπό
χρωματισμών εtναι πολύ μικρή.
μα\J ρο,

τό

κίτρινο

καi τό

0{

13000, ή ποικιλία τlbν

χρωματισμοί αύτοi ε{ναι: τό μπλέ, τό πράσινο, τό

ρόζ.

Στήν φαγιέντσα ύπάρχουν βέβαια ο{ πέντε αύτοi χρωματισμοί, λόγφ δμως τf\ς
χαμη λότερης θερμοκρασίας στήν όποία ψήνεται, μποροΟμε νά πετύχουμε μt διάφο
ρους συνδυασμοuς

Τό σ κ ο υ ρ ο

μεγαλύτερη

ποικιλία.

μ π λ έ εtναι εvωση πυριτικοΟ κοβαλτίου, τό μ π λ έ

ά νο ι χ τ ό

εΙναι μίγμα άλουμίνας καί όξειδίου κοβαλτίου, τό πράσινο σ κ ο Ο ρ ο όξεiδιο χρω
μίου, τό πράσινο- μ π λ ε μίγμα όξειδίου χρωμίου καi κοβαλτίου μέ λίγη άλουμiνα,
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τ ό κ α φ ε χρωμικός σίδηρος καt άλουμίνα, τ ό μ α ϋ ρ ο χρωμικός σίδηρος μέ μαyyά
νιο, τ ό '1C ί τ ρ ι ν ο όξείδιο άντιμονίου μέ μόλυβδο, τ ό κ ό κ: κ ι ν ο (πίνκ) καi τ ό
ρ ό ζ διάφορες άναλογίες κασσιτέρου, άσβεστίου καi χρωμίου, τ·ό β ι ο λ έ εtναι πίνκ
με

προσθήκη

λίγου

κοβαλτίου.

ft
ft

Ό γενικός τρόπος παρασκευής τών χρωστικών εtναι δ άκ:όλουθος: · τό όξεiδιο
τά όξείδια άναμιγνύονται πάρα πολυ καλά μέ τό πυρίτιο, t1)ν άλουμ{να, τόν aστριο
τό άσβέστιο, δηλαδη η)ν ούσία έκείνη που θ' άναπτύξη τόν χρωματισμό, καi ψήνον
ται σε άρκετά ύψηλη θερμοκρασία καi πολλη ώρα. Τό ψήσιμο αύτό πρέπει νά γίνεται
πάντοτε σε όξειδωτική άτμόσφαιρα.
Χ ρ ω μ υαλώματα (σμάλτα).

•Αντίθετα

άπό τά χρώματα ύπό τό ύάλωμα που πρέπει ν' άντέχουν .στό λυώσιμο

της άλοιφi'jς χωρίς νά καταστρέφωνται, τά χρωμυαλώματα η σμάλτα παρασκευάζον
ται προσθέτοντας μιά μικρη ποσότητα όξειδίου μέσα στην άλοιφη, την όποία χ,>ωμα
τίζει χωρίς νά καταστρέψη τη διαφάνειά της. Φυσικά, iiν προσθέσουμε τό όξεiδιο μέσα
σέ άδιαφανη άλοιφη τότε θα έχουμε σμάλτα άδιαφανf\:
τα διαφανη σμάλτα δίνουν τά πιό έντονα καi βαθειά χρώματα. Μποροϋγ νά χρη

σιμοποιηθοuν μόνον έπάνω σε λευκα χώματα για νά μην έπηρεάζεται δ χρωματισμός
τους άπό τό χρώμα τofi χώματος, ή σε σκοuρα χώματα μπαντανισμένα λευκά.
Τά άδιαφανi'j σμάλτα χρησιμοποιοϋνται σε δτιδήποτε χώμα.

Ή παρασκευη τών χρωμυαλωμάτων εΙναι πολυ άπλή. Άρκεt συνήθως να άναμί
ξουμε τό όξείδιο μέ τό ύάλωμα. "Α ν τό όξείδιο εtναι χονδρόκοκκο θά πρέπει βέβαια
προηγουμένως να τό κοπανίσουμε καi να τό τρίψουμε. Παρασκευάζουμε έπίσης χρωμυαλώματα άναμιγνύοντας μέ την άλοιφη χρώματα, τά δποtα χρησιμοποιοϋμε κανονικά

ύπό τό ύάλωμα. Αύτός δ τρόπος μίiς δίνει μεγαλύτερη ποικιλία χρωμaτισμίbν διότι τΔ
σκέτα όξείδια, δπως είδαμε, δέν δίνουν μόνα τους ιbρισμένους χρωματισμούς δπως τό
κόκκινο, τό κίτρινο, τό μαt>ρο, κλπ.
τα σημεtα που πρέπει να προσέξουμε στην παρασκευη τίbν χρωμυαλωμάτων εΙ
ναι δύο: ή μεταβολη το{) σημείου τήξεως τοϋ ύαλώματος μέ την προσθήκη τοϋ όξειδίου
καi ή μεταβολη το{) συντελεστο{) διαστολf\ς.
Τά όξείδια χαλκοϋ, κοβαλτίου καi μαγγανίου έχουν την Ιδιότητα νά κατεβάζουν
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τό σημεtο τήξεως τοϊ) ύαλώματος (να μ α λ α κών ο υ ν την άλοιφή) καί παρατηροΟμε

.

τ ά λεγόμενα τ ρ ε ξ ί μ α τ α μέσα στό καμίνι η σ τ ρ α γ γ ί σ μ α τ αμέ άποτέλεσμα να

κολλήσουν τ' άντικείμενα στά σημεtα πού στηρίζονται.
•Η έκλογη τotJ διαφανοtJς ύαλώματος πού θά χρησιμοποιήσουμε σαν βάση έχει
μεγάλη σημασία . Για να διορθώσουμε τό σημεtο τήξεως καi τόν συντελεστη διαστολf\ς
άφαιροt>με άπό τή συνταγή της άλοιφf\ς μια μοριακή ποσότητα άλλου όξειδίου Ιδίου
τύπου καi μέ δμοιες Ιδιότητες μέ τό όξείδιο πού προσθέτουμε. 0{ μοριακές αύτές ποσό
τη τες «ρέπει να ε{ναι iσες π.χ., τό όξείδιο . χαλκοϋ μπορεt να άντικαταστήση ίση μο
ριακή ποσότητα όξειδίου μολύβδου. Τό όξείδιο σιδήρου θά άντίκαtαστήση την άλου

μίνα . Τό όξείδιο ψευδαργύρου, τόν άσβέστη,'κ.λ.π. Παρ' δλα αύτα ή χρωματιστή άλοι
φή μπορεt να παρουσιάση tά έλαττώματα πού είπαμε, διότι τα χρωστικα όξείδια πού
π ρο σθέτουμε δέν ~χουν άκριβ&ς τiς tδιες Ιδιότητες μέ αύτα πού άφαιροϋμε.
·ο καλύτερος τρόπος εtναι να τυποποιεtται ξεχωριστό ύάλωμα για κάθε χρωστικό

όξεiδιο, ώστε να διαλύη, δσο γίνεται, πιό μεγάλη ποσότητα άπό τό όξείδιο αύτό για να
εχουμε πολύ fντονους χρωματισμούς. Αύτό μας έπιτρέπει να κάνουμε διάφορες άπα
χρώσεις άραιώνοντας μέ τήν σκέτη διαφανf\ άλοιφή.
Δυστυχ&ς τα μέσα πού διαθέτουν τα περισσότερα έργαστήρια δέν τούς έπιτρέπουν
να διορθώσουν τά έλαττώματα αύτα μέ τόν τρόπο πού είδαμε. Φροντίζουν λοιπόν fι να
τοποθετοt>ν τα άντικείμενα τά άλοιφωμένα μέ σμάλτα που περιέχουν ενα άπό τά τέσσερα
όξείδια , στα σημεtα έκεtνα τotJ καμινιοt) που εχουν χαμηλώτερη θερμοκρασία fι προσ

θέτουν μιά μικρή ποσότητα (δση δείξουν ο{ δοκιμές πού πρέπει να γίνωνται) πυριτικf\ς
άμμου πού εχει τήν ιδιότητα να άνεβάζη τό σημεtο τήξεως τotJ ύαλώματος (να σ κ λ η
ρ α ί ν η δηλαδή τήν άλοιφή).
Στό ζήτημα τf\ς μεταβολf\ς τotJ συντελεστοϋ διαστολής μποροt>με να κάνουμε

ιhρισμένες άπόπειρες διορθώσεως τotJ σμάλτου μέ τους τρόπους που είδαμε στό κεφά
λαιο τό σχετικό μέ τόν συντελεστή διαστολής.
Για τήν καλή άνάπτυξη τών χρωματισμ&ν ένός σμάλτου πρέπει νά φροντίσουμε

να γνωρίζουμε πάντα τη σύνθεση τf\ς άλοιφf\ς που θα χρησιμοποιήσουμε για την παρα
σκευή του. Κι' αύτΟ διότι τα όαλώματα ποu εχουν πολυ άσβέστιο δέν δίνουν εντονους

χρωματισμούς, ένφ έκείνα Πού εχουν μόλυβδο fι άλκάλια δίνουν πολυ λαμπρους χρωμα
τισμούς .
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·Η σύνθεση της dλοιφης παίζει συχνά μεγάλο ρόλο καi στόν iδιο τον χρωματισμό:
τό όξείδιο χαλκοU σέ dλοιψr) ποu περιέχε, dλκάλια δίνει fνα γαλάζιο χρli)μα, ένφ σέ
dλοιφη μέ μόλυβδο δίνει ένα έντονο πράσινο. Τό όξείδιο σιδήρου δίνει καλύτερα dπο
τελέσματα μέ dλοιφη μολύβδου. Τό όξείδιο μαγγανίου δίνει καφέ χρlbμα μέ μολυβδοσχο
dλοιφη καi βιολέ μέ dλκαλική.
Τά κόκκινα, ρόζ, βιολέ πού γίνονται dπό πiνκ (χρώμιο καi κασσίτερο) dντέχουν
καλύτερα σέ dλοιφη πού εχει dσβέστιο.
Γιά νά έπιτύχουν καλά ο{ χρωματισμοi τlbν σμάλτων πρέπει τό καμίνι νά fχη
όξειδωτικη dτμόσφαι ρα.
Σέ ώρισμένες δμως περιπτώσεις χρειάζεται ciναγωγικη dτμόσφαιρα δπως τό κόκκινο
πού δίνει ό χαλκός.

·y α λ ώ

μ ατ α

μέ

μετ α λλι κ έ ς

dνταύγει

ες

Ot "Αραβες πρlbτοι κατασκεύασαν αύτά τά σμάλτα πού όφεiλονται έπίσης σέ dνα
γωγικά φαινόμενα. Oi dνταύγειες αύτές σχηματίζονται dπό μέταλλα πού παθαίνουν εύ
κολα dναγωγη δπως τό dσήμι, ό χαλκός, δ μόλυβδος, τό βισμούθιο καi ό κασσίτερος,
καi τά όποία βρίσκονται ένωμένα μέ τό ύάλωμα. Τήν iδρα πού κρυώνει τό καμίνι, (τό
χρtομα της φωτιdς θά ε{ναι βαθύ κόκκινο πού μόλις γά διακρίνετα\), ρίχνουμε dπό
τά dνοίγματά του διάφορες ούσίες πού παράγουν πολλη κάπνια: ρετσίνι, π.ίσσα, κλπ.
Προσέχουμε μόνο νά μη γίνη dναρρόφηση dέρα γιά νά dποφύγουμε έκρήξεις. •Η δου
λειά αύτη γίνεται περίπου μισri· iδρα διατηρώντας τη φωτιά στην Ιδια θερμοκρασία.
"Ύστερα, dφήνουμε τό καμίνι νά κρυώση μέ κλειστa δλα τά ό.νοίγμαtα. Στό ξεκαμί
νιασμα βλέπουμε, δτι δλα τά dντικείμενα fχουν Ιριδισμούς καi dνταύγειες πράσινες,

κόκκινες, βιολέ, κλπ. 'Όταν τά σμάλτα έχουν μεγάλη' περιεκτικότητα μεταλλικlbν
ούσιtον, ή έπιφάνεια τοσ dντικειμένου παίρνει τήν δψη τοσ χαλκοσ, τόσ χρυσοσ,.τοσ
dτσαλιοσ. Ό τρόπος αύτός διακοσμήσεως μπορεί νά έφαρμοσθf\ σέ δλα τά εlδη τtον
κεραμικίi'>ν, άλοιφωμένων fι δχι.
·Η παρακάτω άλοιφη ε{ναι πολύ κατάλληλη γι' αότa τd εlδη
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κρυσταλλικό βόρακα
πυριτική dμμο
καολίνη
Π ροσθέτοντας σ· αύτή τήν άλοιφή
άνθρακικό άργυρο

1ο/ο

fχου με κίτρινη άνταίryεια.
άνθρακικό άργυρο

όξείδιο κόβαλ τίου
πράσινη άνταύγεια.
όξείδιο κασσιτέρου

lOo/0

2ο/ο
2ο/ο

όξείδιο χαλκο~
ύπονιτρικό βισμούθιο
μεταλλικό χρυσό.

όξείδιο χαλκο~
όξείδιο άργύρου
μετ αλλικό άργυρο.

Τά σμάλτα αuτά ψήνονται στους
·γ α λ ώ μ α τ α

μά τ

κ α ί

1000°

περίπου βαθμούς.

κ ρ υ στ α λ λ ι κ ά

:

Αuξάνοντας τήν άναλογία το~

aσβεστίου καί τi1ς άλουμίνας μέσα σ· ενα ύάλωμα, τό μετατρέπουμε σε μάτ η ήμιμάτ,
τό χρωματίζουμε δέ μέ τά συνηθισμένα όξείδια .

..Α ν προσθέσουμε σέ εΙδικά ύαλώματα όξεiδιο ψευδαργύρου η τιτανίου, τότε σχημα
τίζονται μέσα στό ύάλωμα κρύσταλλα που θυμίζουν πάγο η πάχνη . .. Αν δε κατά την
κ:ατασκ:ευη το~ ύαλώματος προσθέσουμε καi λίγη προσότητα χρωστικοϋ όξειδίου τότε,
κατά τόν σχηματισμό τους τά κρύσταλλα παρασύρουν καί τά όξείδια καί έμφανίζονται
μέ διαφορετικό χρωματισμό άπό τό χρ&μα που εχει τό φόντο .
ι

•γ α λ ώ μ α τ α

κ ρ α κ ελ έ

:

·Όταν τό κρακελάρισμα μιας aλοιφης γίνεται aρ

κετά πυκνό καi στρωτό μποροϋμε νά τό χρησιμοποιήσουμε σάν διακοσμητικό στοιχείσ.
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Μετα τό ψήσιμο, περνάμε τό dντικείμενο μέ μαuρο χρώμa ύγρό που είσχωρεί dπό τα
κρακελαρίσματα καί τα χρωματίζει.

0{ Κινέζοι άπό πολυ παλια χρησιμοποίησαν αύτό τόν τρόπο διακοσμήσεως καί
έφθασαν σε τέτοια τελειότητα τεχνικf'\ς που μπορο\Jσαν να προκαλέσουν, κατα βούληση,
τό κρακελάρισμα σε ι.Ορισμένα μόνο μέρη το\) aντικειμένου.
τ ρ ε ξ ί μ α τ α : ·οταν ψήνουμε fνα aντικείμενο aλοιφωμένο μέ πολυ ύάλωμα
καί περάσουμε η)ν κανονική του θερμοκρασία τότε τό ύάλωμα αύτό κυλάει πρός τη
βάση το\J dντικειμένου καί σχηματίζει τα λεγόμενα τ ρ ε ξ ί μ α τ α. Τό έλάττωμα
αύτό που θά τό έκμεταλλευθο\Jμε σάν διακοσμητικό στοιχείο, συμβαίνει πολυ εύκολα

σέ ύαλώματα που περιέχουν πολυ μόλυβδο η βόρακα. Άκόμα δέ περισσότερο δταν,
δπως είδαμε καi πιό πάνω, εΙ ναι χρωματισμένα μέ όξείδια που μ α λ α κών ο υ ν την
άλοιφή.

Χρώματα

έπi

του

ύαλώματος:

Ό τρόπος αύτός διακοσμήσεως απαιτεί την χρησιμοποίηάη χρωμάτων που περι
έχουν άρκεηΊ ποσότητα ύαλώματος, &στε να γυαλίζουν τόσο δσο καί τό ύάλωμα έπί του
όποίου τα χρησιμοποιουμε.

Ψήνουμε τα χρώματα έπi τοϋ ύαλώματος στη θερμοκρασία που ψήνεται τό ίδιο τό
ύάλωμα.

Χρησιμοποιουμε τα χρώματα έπάνω στό άψητο ύάλωμα η κάi. σέ ψημένο, μόνο
που τότε χρειάζεται καi. τρίτο ψήσιμο . Ό τρόπος αuτός χρησιμοποιείται στην διακό
σμηση της φαγιέντσας που εχει ύάλωμα μέ κασσίτερο (μαγιόλικα).
"Ενας aπό ·τους κυριώτερους τρόπους διακοσμήσεως της φαγιέντσας καί της πορ

σελάνης είναι καί τα εiδικά χρώματα (έπί του ύαλώματος) χαμηλης φωτιdς που δου
λεύονται έπάνω στό ψημένο ύάλωμα καi aπαιτουν τρίτο ψήσιμο σέ χαμηλή φωτια
καί σέ εiδικά καμίνια (μούφλ), στα όποία δέν ερχονται σ' έπαφή .μέ τίς φλόγες η καί
σέ ήλεκτρικά καμίνια.
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Ή ποικιλία τών διαφόρων αύτών χρωμάτων εΙναι aτέλειωτη σέ σημείο
ναγωνίζονται τους χρωματισμοuς τών χρωμάτων λαδιοϋ.

που συ

.Η παρασκευή τους εΙναι δύσκολη γιά τά εργαστήριά μας,
στά ύαλώματα, ανάλογα μέ τον χρωματισμό πού θέλουμε.

διότι aπαιτεί ξεχωρι

•Η θερμοκρασία πού aπαιτείται γιά τά χρώματα αύτά είναι για μέν τη φαγιέντσα
γύ ρω στούς 700- 750° γιά δέ την πορσελάνη πλησιάζει τούς 900°.
Σ μάλτα χ α μ η λ η ς φ ω τ ι

dς

(γ ι ά καμίνι α μ ο ύ φ λ κ α

i

ή λ ε κ τ ρ ι κ

a)

Σ' αύτόν τόν τρόπο διακοσμήσεως χρησιμοποιοϋνται χρωμυαλώματα aνάλογα
μ' αuτά που εί:δαμε σε προηγούμενη παράγραφο μέ μόνη τη διαφορά δτι ψήνονται σέ
χαμ ηλότερη θερμοκρασία καί δουλεύονται έπάνω σέ ψημένα ύαλώματα.
'Όπως καi τά χρώματα έπί τοϋ ύαλώματος, έτσι καi τα σμάλτα χαμηλης φωτιδ.ς
εlναι πολύ δύσκολα νά κατασκευασθοϋν στά έργαστήριά μας. Καi τά δύο δμως αύτά

είδη ύπάρχουν στό έμπόριο σέ άρiστη ποιότητα καί ετοιμα πρός χρήσιν.
Χρ υσός-Πλατίνα-Λοϋστρα
Ό χρυσός καί ή πλατίνα (λευκόχρυσος) χρησιμοποιοϋνται σέ ρευστη κατάσταση
γιά την διακόσμηση έπi τοϋ ψημένου ύαλώματος. Χρειάζονται κι' αύτά τρίτο ψήσιμο
σέ καμίνι μούφλ fι ήλεκτρικό καί ψήνουνται στην ίδια θερμοκρασία μέ τά σμάλτα χαμηλfj ς φωτιaς.
.

Τά λοϋστρα εΙ ναι παχύρt:υστα ύγρά, τά όποία περιέχουν χρυσό καi μdς δίνουν lρι
δίζοντες χρωματισμούς μέ μεταλλικές άποχρώσεις.
Ψήνουνται κι' αύτά σέ χαμηλη φωτιά καi χρησιμοποιοϋνται κυρίως γιά φόντα.

Πρiν προχωρήσουμε στό έπόμενο κεφάλαιο, liς ποϋμε λίγα λόγια άπαραίτητα γιά
τη ν δσο τό δυνατόν καλύτερη έπιτυχ(α τ&ν χρωμάτων μας.
Τ ρ i ψ ι μ ο τ«> ν ύ λ ι κ«> ν : 0{ χρωστικές ούσiες πρέπει νά τριφτο\Jν πάρα
πο λi> καλ~ · πρiν χρησιμοποιηθοϋν. ·οταν πρόκειται νά τρίψουμε μικρές ποσότητες

άρκεί ενα γουδί άπό πορσελάνη. Για μεγαλύτερες ποσότητες χρησιμοποιοϋμε εlδικά
τριβεtα. τα τριβεία αύτά πού ε{ναι σιδερένια έξωτερικά, σέ σχfίμα κυλίνδρου, ε{ναι
ντυμένα έσωτερικά μέ πορσελάνη έξαιρετικά σκληρη καi εχουν μέσα μπάλλες έπίσης
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άπό πορσελάνη. Ρίχνουμε μέσα τό χρίσμα που θέλουμε να τρίψουμε άπό fνα εlδικό
άνοιγμα που κλείνει μέ ενα καπάκι ντυμένο έπίσης μέ πορσελάνη καi. προσθέτουμε καi.
λίγο νερό. Τό τριβείο περιστρέφεται γύρω dπό τόν έαυτό του μέ τη βοήθεια ένό; ήλεκ
τρικοϋ κινητήρα. Κατα τό διάστημα που λειτουργεί, ο{ μπάλλες κυλdνε μέσα καi. τρί
βουν συνέχεια τό χρίσμα έπάνω στα τοιχώματα, lδσπου να γiνη άχνη.

Πλύσιμο τ ίό ν χ ρ ωμά τ ω ν: Πολλές χρωστικές ούσίες περιέχουν, μετα
τό ψήσιμό τους, διάφορες διαλυτές ούσίες (dλκαλικα καi. χρωμικα liλατα) που είχαμε
προσθέσει κατα την παρασκευή τους καi που δεν ένώθηκαν τελείως με τα άλλα στοιχεία.
Εlναι dπαραiτητο να τίς dφαιρέσουμε διότι μποροϋν να προκαλέσουν dνωμαλίες, π.χ .
τό χρωμικό κάλι που ύπάρχει σε <bρισμένες πράσινες καi. κόκκινες χρωστικές, δημιουρ
γεί στό ψήσιμο fνα κιτρινωπό φωτοστέφανο γύρω dπό τό σχέδιο liν δέν φροντίσουμε
προηγουμένως να τό dφαιρέσοι>με.
"
Γι' αύτό, μετα τό τρίψιμο, πλένουμε καλα καi πολλές φορές, σε ζεστό καλύτερα
νερό, τi.ς χρωστικές. "'Αν εlναι δυνατόν θα προτιμήσουμε τό βρόχινο νερό, διότι τό κοινό

νερό περιέχει πάντοτε liλατα που καμμια φορa δημιοοργοΟν άλλες dνωμαλίες.

Χημιχές σuνθέσεις ποu χρησιμοποιοu-ncιι στή διcιχόσμηση 4νσι>.όyωc;
τοu χερcιμιχοu εlδοuς
α) κ ο ι ν α

φ α γ ε ν τ ι α ν α

(μέ χρωματιστα χώματα)

Χ ρ ω μ υαλώματα (σμάλτα) d δ ι α φ α ν η : Σαν βασικό δάλωμα χρη
σιμοποιοuμε ενα ύάλωμα που περιέχει περίπου 10% κασσίτερο. Στό ύάλωμα αύτό προσ
θέτουμε μια ποσότητα όξειδίου fι χρώματος dνάλογα μέ τόν χρωματισμό που θέλόυμε.
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Προσέχουμε μόνο να μην κάνουμε την πρόσμιξη την στιγμη που θa χρησιμοποιήσουμε
τήν dλοιφή, άλλα μερικές μέρες πρiν &στε να σ ι τ έ ψ η ή άλοιφή, να διαλυθη δηλαδη
καλα , ή χρωστικη οuσία καi φροντίζουμε να την σουρώσουμε δύο καi. τρείς φορές άπό
ψιλό κόσκινο (Νο 120). 'Άς όνομάσουμε για εuκολία dλοιφή Κ, την dλοιφή που έχει
κασσίτερο καi. άλοιφη Δ την σκέτη διαφανή dλοιφή.

Σμιiλτο μπλέ

»

ό.λοιφη Κ
όξείδιο κ:οβαλ τίου

100
2

Σμιiλτο χ{τριvο
ό.λοιφη Κ
χρ&μα κίτρινο

100
5-10

ό.λοιφη Κ
κόκκινο (πiνκ)

100
5

Σμιiλτο yχρ{ζο

ό.λοιφη Κ

100
1

χρ&μα μασρο

Σμcίλτο μcιuρο διcιφcιv~ς
ό.λοιφη Δ
όξεiδιο μαγγανίου
»
σιδήρου

β)

χαλlCοΟ

Λ ε υ κ: ά

1

ΣμcUτο μ.πλέ &vοιχτό

dλοιφή Κ

90
10

χρ&μα μπλε σκοσρο

Σμιiλτο ρόζ

»

κοβαλτίου

90
2

1
1

Σμιiλτο πριiσιvο χρωμίοu
άλοιφη Κ
όξείδιο χρωμίου

»
»

κοβαλτίου
ψευδαργύρου

85
8,5
2
(τσίγκος) 4,5

Σμιiλτο πρciσιvο χ«λχοϋ
dλοιφη Κ
όξείδιο χαλκοσ

70
30

Σμιiλτο χcιφέ έχciϊγ

dλοιφη Κ
όξείδιο μαγγανίου
»
σιδήρου

70
23
7

· φαγεντιανά

0{ συνταγές ποu άκολουθοσν μποροϋν νά χρησιμοποιηθοϋν καi στά κοινά φαγεν
τιανά, έφ' δσον δμως είναι μπαντανισμένα λευκά, διότι παρασκευάζονται με διαφανές
ύάλωμα.
Σμιiλτο μπλέ
aλοιφη Δ
όξείδιο κ:οβαλ τ ίου

Σμciλτο χ«φέ

100
6

Σμιiλτο μπλέ-πριiσινο
aλοιφη Δ
όξείδιο κοβαλτίου
ό.νθρακικ:ός χαλκός

ό:λοιφη Δ
όξείδιο μαγγανίου

100
9

Σμιiλτο πρciσινο

100
2,5
9

dλοιφη Δ
άνθρακικ:ός χαλκός

ιοο

8

107

Σμά:λ"C'ο χcιφέ

Eμ.ci)."C'o χ{"C'pινο

100
2

άλοιφt) Δ
όξείδιο σιδήρου

όξείδιο σι δ ή ρου
>>
μαγγανίου

Σμά:λ"C'ο πpά:σινο

Σμά:λ"C'ο χ("C'pινο

άλοιφη Δ

100
5--10

άλοιφη . Δ

100
4

όξείδιο χαλκοϋ

w

100
2
3

άλοιφη Δ

χρώμα κίτρινο

Αλλα χρωμυαλώματα μας δίνει καi ό άκόλουθος πίναξ:
μπλε

όξεί δ ιο

0,7

κοβαλτίου

))

))
))

4,3

χαλκοϋ
σιδήρου
μαγγανί ο υ

95

άλοιφη Δ

τουρκουάζ

-

πράσινο

-

,

7

3,4

93

6,1

2,5
88

κίτρινο

-

. 3,5
3,5
95

βιολέ

-

7

93

·Η έπιτυχία τών χρωματισμών αυτών εΙ ναι μεγαλύτερη, δταν ή άλοιφη Δ ε{ναι
άλκαλική.

Χρώματα

ύπό

τό

ύάλωμα

Τά χρώματα αυτά μπαίνουν πολυ λεπτά έπάνω στην κεραμικη επιφάνεια συνεπtος
πρέπει νά εlναι πολυ έντονα στόν χρωματισμό τους καί νά ηεριέχουν μεγάλη δόση χρω-

στικi'jς ουσίας.
.
.
·Η χρωστική μπορεt νά εlναι ε να όξείδιο, τοϋ όποίου ή άπόχρωση μπορεt ν' άλλάξη
με την προσθήκη άλλων όξειδίων που άναπτύσσουν δικό τους χρωματισμό fι δχι, fι

108

ενας συνδυασμός που δίνει τόν χρωματισ ,ιό του ϋστερα άπό _ώρισμένες άντιδράσεις.
Ή χρωστιιcη χρησιμοποιείται μερικες φορες ώς έχει . Πιό συχνό. δμως τf\ς προσθέ-

·

τουμε διάφορες ούσίες που της δίνουν τίς Ιδιότητες έκεtνες που έπιτρέπουν καλ-ύτερη
χ ρησιμοποίηση καί καλύτερη άπόδοση μετά τό ψήσιμο.
ι
Τά χρώμ0:τα αύτά πρέπει νά έχουν:
Ι) Πλαστικότητα άρκετή lδστε fι χρήση τους νά εlναι εϋκολη.

2)

Νά εlναι άρκετά εύτηκτα lδστε νά δέσουν καλά με τήν μάζα δταν μπη τό ύά-

λωμα καi ν' άποτελέσουν σώμα μαζί της μετά τό ψήσιμο.

3)
4)

Άντοχή άριcετά μεγάλη στή διαλυτική ένέργεια τοϋ ύαλώματος.
Χρωματισμό άμετάβλητο.

Τό τελευταiο αύτό σημεiο έπιτυγχάνεται με τήν χρησιμοποίηση χημικώς καθαρών
i>λικών καί τήν δμοιόμορφη πάντοτε παρασκευή. Γιά τά τρία άλλα σημεtα, iiν εξαιρέ
σουμε ώρισμένες χρωστικές που fχουν άπό μόνες τους τήν κατάλληλη σύνθεση, είμεθα

ύπόχρεωμένοι νά προσθέσουμε πλαστικές ούσίες, εύτηκτες, κλπ .. γιά Ύα άποκτήσουν
τiς lδιότητες που θέλουμε.
τα μπλε παρασκευάζονται άπό όξείδιο κοβαλτίου, στό όποίο προσθέτουμε, άνα

λόγως τflς άποχρώσεως που θέλουμε, όξείδιο πυριτίου γιά μπλε σκοϋρο, aλουμίνα η
όξεiδιο ψευδαργύρου (τσίγκος) γιά γαλάζιο.
Μπλέ σxoupo

όξείδιο κοβαλτίου

»

πυριτίου

dστριος

30

40
30

Τρίβουμε καλά σ· fνα γουδί μέ λίγο νερό τiς τρείς αύτtς ούσίες, τiς στεγνώνουμε
καί τiς ψήνουμε στους 13000.
rιιλciζιο
όξείδιο κοβαλτίου
άλουμίνα
όξείδιο ψευδαργύρου
(τσίγκος)
όξείδιο κασσιτέρου
ιiστριος

5
30
20

10
35
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·Η παρασχευή του ίδια μέ τό προηγούμενο.
Πρcίσινο σχοuρο

όξείδιο χρωμίου

70
30

άλοιφη Δ
Χρησιμοποιεtται ιbς έχει.

Πρcίσινο μπλ.
όξείδιο χρωμίου
»
κοβαλτίου
»
ψευδαργύρου
dστριος

44

όξείδιο πυριτίου
Τρίψιμο, στέγνωμα, ψήσιμο στους

προσθέτουμε

20-40

13000.

16
4
8
28

Την ώρα που θα τό χρησιμοποιήσουμε

~ιΌ καολίνη.
Πρcίσινο «νοιχτο

Ψήσιμο στοuς

20cy0

άλοιφη Δ καi

χρωμικό βάριο
μάρμαρο

46

βορικόν όξυ

20

11000, πλύσιμο, στέγνωμα καi νέο ψήσιμο.
10 cyo καολίνη.

Προσθέτουμε, iiν θέλουμε,

τα κίτρινα έχουν d>ς βάση τόν άντιμονιοϋχο μόλυβδο. Κοσχινίζουμε τα συστατικα

τους μέ κό.σιcινο Νο

50,

άναμιγνύουμε καλa καi τa ψήνουμε στους

Κ(τρινο «νοιχ'τ'ο
μίνιο

11 ο

34

άντιμονιοΟχο ιcάλι

πυριτικη άμμος

50
20

όξείδιο ψευδαργύρου
»
κασσιτέρου

10000.

20
5
5

Κι-rρινο μ.εσcιίο

Kl-rpινo σxoupo

μίνιο

55

άστριος
όξείδιο 1eασσι τέρου
))
άντιμον(ου
))
σιδήρου.

15
5
18
7

μίνιο
καολίνης

όξείδιο Δντιμονίου
»
σιδήρου

»

Κ{-rρινο πορ-rοχcιλι

Μcιuρο

μίνιο

50

άνθραιcιιcή σόδα
όξεfδιο άvnμονtου
))
σιδήρου

25

όξείδιο σι δ ή ρου

33
18

ΜποροΟμε νό. προσθέσουμε
aλλάξη δ χρωματισμός.

25%

))

χρωμίου

44
44

))

μαγγανίου

10

))

κοβαλ τ:ιου

2

aπό τη μaζα πού χρησιμοποιοΟμε χωρίς ν'

Κcιφε κοκκινωπό
όξείδιο σι δ ή ρου

»

χρωμίου

άλουμίνα

μαγγανίου

50
10
25
13
2

Κcιφε άνοιχτό κοκκινωπό

80
76,2

206

όξείδιο σι δ ή ρου
»
χρωμίου
aλουμίνα
όξείδιο ψευδαργύρου

80
76,2
51,5
243

Κcιφε κιτρινωπό

Κcιφε άνοιχτό
όξείδιο σιδiι ρου

»

χρωμίου

»

ψευδαργύρου

όξείδιο σι δ ή ρου

80

»

76,2

~>

194,4

χρωμίου
ψευδαργύρου

άλουμtνα

80
76,5

324
103
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Κcχφέ σχοuρο

79,5
76,2

όξείδιο μαγγανίου
»
χρωμίου

Έπίσης κι' οί έξ i'jς άναλογiες μdς δίνουν διάφορες άποχρώσεις καφέ:

όξείδιο

σιδήρου

))

χρωμίου

))

μαγγανίου

))

ψευδαργύρου

άλουμίνα
dστριος

καφέ

καφέ

σκοϋρο

σκοϋρο

άνοιχτό

30
30

20
20

14
14

-

-

-

-

-

40

-

50
17

-

-

-

46

φωσφορικός χαλκός
όξείδιο κασσιτέρου

119,3
150

60

,

9

36
44

28
3

Κόκκινο tiνοιχτο
μάρμαρο

41
28

9

-

όξείδιο πυριτίου
διχρωμικό κάλι

όξείδιο κασσιτέρου

Κόχχινο (πινχ) ζωηρο
μάρμαρο

καφέ

16
16
8
14

Μπλέ τοuρκοuclζ

όξείδιο κασσιτέρου

καφέ
κίτρινο

καφέ
κοκκινωπό

όξείδιο πυρ ι τ ίου
διχρωμικό κάλι

41
29
29,5
0,5

Διαλύουμε τό διχρωμικό κάλι σέ ϊ.ίγο νερό καi. τό χύνουμε στ' άλλα συστατικό.
άνακατώνοντας συνεχώς . Στεγνώνουμε καi ψήνουμε στους 13000. Πλένουμε καλa τό
μίγμα, ώστε νό. μη χρωματίζεται πλέον τό νερό.

Ρ~
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Λ~

όξεtδιο κασσιτέρου

77

μάρμαρο

22
1

χρωμικό κάλι (κίτρινο)

όξείδιο κασσιτέρου
διχρωμικό κάλι
βόραξ

50
3
20

Διαλύουμε τον βόρακα καi τον χύνουμε στ' άλλα συστατικά, τό. όποία καi τρίβουμε.
Σ τεγνώνουμε καi ψήνουμε στους 13000.
Βιολ€
όξείδιο κοβαλτίου
πίνκ
γ)

Α

Β

12,5

ll

άνθρακικό μαγγάνιο
όξείδιο κασσιτέρου

»

89

πυριτίου

62,5
12,5
12,5

rκρε

Έκτός άπό τα χρώματα τf\ς φαγιέντσας (έκεrνα φυσικα ποu aντέχουν στην ύψηλη
θερμοκρασία τό'>ν γκρε) χρησιμοποιοϋμε για την διακόσμηση τών γκρε καi σμάλτα μάτ
η ήμιματ fι σμάλτα κρυσταλλικά.
Σαν βάση παίρνουμε μια άλοιφη διαφανή γιά γκρf: χωρiς μόλυβδο ltλλά με μάρμαρο
(άσβέστιο) καi ποτάσσα.

Τό

μ ατά ρ ι σ μ α της άλοιφης όφείλεται στη χρησ"ιμοποίηση φυσικοϋ μεταλ

λεύματος τιτανίου (μΙγμα όξειδίων τιτανίου καi σιδήρου), τό όποίον μdς δίνει καi κί
τ ρινο χρίί>μα σε ψηλές θερμοκρασίες σε άντικατάσταση τοϋ κίτρινου με άντιμόνιο
που δέν άντέχει σε ψηλές φωτιές .

Σμciλ'τ'ο μ.πλέ iιμ.ιμcί'τ'

Σμ.ιίλ'τ'ο χ{'τ'pινο μ.Ω'τ'

dλοιφη Δ
μετάλλευμα τιτανίου
όC.είδιο σι δ ή ρου

100
10
5

Σ,ιιciλ:τ-ο πρciσιvο σχοuρο
άλοιφη Δ
μετάλλευμα tιΊανίου
όξείδιο κοβαλτίου

,
100
15
10

άλοιφi) Δ
μετάλλευμα τιτανίου

όξείδιο κοβαλτίου

100
5
Ι, 7

Σμciλ'τ'ο χιιφέ χρuσ'τ'ιιλλιχό
άλοιφη Δ
μετάλλευμα τιτανίου
όξείδιο σιδήρου

100
10
1Ο

Τα σμάλτα αuτα είναι άρκετα σκληρά. Μποροϋμε να τα μαλακώσουμε dλλάζον
τας συγχρόνως καί την έ'ντύπωση που δίνουν ψημένα iiν προσθέσουμε 10-20% όξε(
διο ψευδαργύρου.
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δ) Π ο ρ σ ε λ ά ν ε ς

ΧρησιμοποιοΟμε τα ίδια χρώματα τf\ς φαγιέντσας ποu χρησιμοποιοΟμε καί στα
γκρέ καί μέ τήν ίδια πάντοτε έπιφύλαξη ώς πρός τήν θερμοκρασία.

Στήν πορσελάνη χρησιμοποιοϋμε καί χρώματα έπί τοσ άψητου ύαλψατος, τα
όποία ψήνονται συγχρόνως μέ τήν πορσελάνη.

·

Σαν βάση χρησιμοποιοσμε τήν ίδια τήν άλοιφή τf'\ς πορσελάνης (άλοιφή Π).
Μcιuρο
άλοιφή Π
όξείδιο ούρανίου

))

95
5

Μπλ~
άλοιφή Π

90

όξείδιο κοβαλτίου

10

Πρcίσινο
lιλοιφή Π
όξείδιο χρωμίου

90
10

88
2
4

6
76
2

4

18

Κ{-rρινο

άλοιφή π
μετάλλευμα τιτανί~υ

75
25

Κcιφ~ ixcίϊy
καολίνης
όξείδιο μαγγανίου
))
σιδήρου

38
35
22
5

Λcίχcι χοχχινωπή
ό.λοιφή Π
όξείδιο σι δ ή ρου

75
25

Κcιφ~ χιισ-rcινό
άλοιφή Π

Μπλ~ -rouρxoucίζ
άλοιφή π
όξείδιο κοβαλτίου

άνθρακικό μαγνήσιο

πυριτική άμμος

Μπλ~ πρcισινωπό
άλοιφη Π
όξclδιο κοβαλτίου
))
χρωμίου
d.λουμiνα

χρωμίου

όξείδιο χρωμίου
))
σιδήρου

91

3,6
5,4

Ό κυριώτερος · δμως τρόπος διακοσμήσεως της πορσελάνης εΙναι τα χρώματα
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tπi τοΟ ύαλώματος χαμηλf\ς φωτιiiς, τα σμάλτα χαμηλής φωτιiiς, ό χρυσός καί ή πλα
τίνα, τα λοΟστρα καί ο{ χαλκομανίες.

εpας τ:ετ:αρ-cαν
κερ αμικα ε:ιδη
τ ε ρ ρ cχχό't''t'ες

Όνομάζουμε τερρακόττες κάθε κεραμικό άντικείμενο τοϋ όποίου ή μίiζα εΙναι
πορ ώδης καί δεν καλύπτεται άπό aλοιφή.

Ά νάλογα αν aντέχουν η δχι σε ψηλές θερμοκρασίες τίς διαιροϋμε σε δύο κατηγορ ί ες: τiς πραγματικές τερρακόττες καί τα πυρίμαχα είδη.

Πρ αγματικές

.

.

τερρακόττες

Τ ο ϋ β λ α.- Τά κοινά τοϋβλα, γνωστά σε δλους μας, εΙναι τό πρώτο εΙδος τ-ης

τερ ρακόττας. Έπειδή εΙναι ένα εΙδος πολυ φθηνό, τά διάφορα καμίνια fι άκόμα καi ο{
βιο μηχανίες φροντίζουν, ώστε τό χώμα που θά χρησιμοποιήσουν νά βρίσκεται έπi
τό που καί νά μή χρειάζεται μεταφορά.
Ta κοινά τοϋβλα γίνονται είτε στό χέρι με ξύλινα καλούπια είτε μέ μηχανήματα
σa ν εκείνο που είδαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο.

Κεραμίδι α

:

Στήν Έλλάδα χρησιμοποιοϋμε δύο τύπους

:

τό κοινό κεραμίδι

η βυ~αντινό καί τό γαλλικό. Τό κοινό έχει περίπου τήν δψη μισο\J σωλf\νος, τό γαλλικό
εlναι μία πλάκα μέ αuλάκια καί ύποδοχές, ώστε νά συναρμολογείταιaπό~υτα τό ~να κε
ρα μ ίδι μέ τό άλλο.

Ta

κοινά κεραμίδια βγαίνουν μέ καλούπια στό χέρι . Τά γαλλικά βγαίνουν στην

πρ έσσα .
:
Έκείνο που προσέχουμε iδι~ίτερα ε{ναι ή τοποθέτησή τους στο καμίνι καi τό
ψή σιμο, ώστε νά βγοϋν με ώραίο όμοιόμορφο χρώμα.
Πλακά κ ι α

:

Χρησιμοποιοϋνται είτε για τοίχους είτε για πατώματα.

στάσεις τους κυμαίνονται συνήθως a~ό

0{

δια

JO έκ. μέχρι 23 έκ. για κάθε πλευρά. Συνήθως
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είναι τετράγωνα aλλά μπορούμε νά το~ς δώσουμε δ,τι σχήμα θέλουuε.

Τά πλακάκια ι<ατασκευάζονται μ~ τράβηγμα (φιλιέρα). Μόλις βγοίJν άπό τό μη
χάνημα είναι άκόμα πολύ μαλακά καi δεν μποροϊ>ν νά τοποθετηθοίJν τό ενα έπάνω στό
άλλο. Τά τοποθετούμε ενα- ενα έπάνω σε σανίδια γιά να σφίξη λίγο ή μaζα. ·οταν
καταλάβουμε πώς μπορούμε νά τα πιάσουμε εϋκολα, τά περνοίJμε σ' fνα μηχάνημα πού
dποτελεtται dπό δύο κυλίνδρους: fνα μπρούτζινο πού γυαλίζει τfιν έπάνω έπιφάνεια
καί fνα μαν'tεμένιο με ραβδώσεις πού κάνει αύλάκια στην κάτω έπιφάνεια, &στε νά κολ

λάη καλύτερα τό πλακάκι στον τοtχο.
Τό τελειωτικό σχf'\μα δίδεται μ' fνα άλλο μηχάνημα πού άποτελε'ίται άπό ενα σύ
στημα μαχαιρι&ν καλα γωνιασμένων σε όpθή γωνία. Αύτό κόβει τό πλακάκι στiς δια
στάσεις πού θέλουμε.
·οταν στεγνώσουν τα καμινιάζουμε φάτσα με φάτσα καί τα ψήνουμε.
Προκειμένου για καλλιτεχνικα είδη, βγάζουμε τα πλακάκια ίcαi στό χέρι, η σέ
καλούπι γύψινο, η με τελάρο ξύλινο η καλύτερα σιδερένιο
άνάμεσα σέ δύο πήχες

-ii

δπως είδαμε καi στή σελ. 53 Έπειδη τα χειροποίητα πλακάκια fγι να ν μέ μάζα μάλλον
μαλακη καi πλαστική, κινδυνεύουν να πιτσικάρουν, γι' αύτό θέλουν μεγάλη προσοχη
στό στέyνωμα. Ό καλύτερος τρόπος ε{ ναι να τα άκουμπήσουμε έπάνφ σε συ ρ μάτι να
τελάρα, lδστε να παίρνουν άέρα άπό παντοϊ>. Μποροϊ>με έπίσης να κόψουμε πλάκες με

τόν τρόπο πού εtδαμε καί στην σελ.

41

(σχ. 14).

Δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ε ς τ ε ρ ρ α κ ό τ τ ε ς : Σ' αύτη τήν κατηγορία dνήκουν τa
διάφορα dνάγλυφα, π.χ., για τζάκια, ο{ μετ&πες στiς στέγες, βάζα διακοσμητικά χωρiς
δάλωμα, ο{ φ λάρο ι (τα καπέλλα πού βάζουν στiς καμινάδες στα νησιά).
·ο πηλός ε[ναι φυσικα πολύ πιό καθαρός άπό αύτόν πού χρησιμοποιοϊ>με για τά
κοινα είδη καi τό ψήσιμό τους πιό φροντισμένο, ώστε δ χρωματισμός τους νά ε{ναι

· δμοιόμορφος.
Τ ε ρ ρ α κ ό τ .τ ε ς
π ο λ ύ π ο ρ ώ δ ε 1. ς : Σ' αύτή την κατηγορία ύπάγονται
ο{ γλάστρες, ο{ στάμνες καi τά κανάτια (Αlγινήτικα) πού κρυώνουν τό νερό, τα κιούγκια
καi τά φίλτρα .
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Τε ρ

.

f1 α κ ό τ τ ε ς

μα υ ρ ες

(μέ κάπνισμα).

·σταν ψήνουμε στό καμίνι μας διάιφορες τερρακόττες

:

πλακάκια, . κεραμίδια,

άγγεία, κ.λ.π., μποροt>με να τα βγάλουμε κατάμαυρα με τόν έξης τρόπο :
·οταν ή θερμοκρασία στό καμίνι φQάση έκεt πού θέλουμε, κλείνουμε έρμη τ ι κ: α
δλα τα άνοίγμάτα (καμινάδες, βουτσi) dφot) πρώτα ρίξουμε στη φωτια διάφορες ούσίες
πού βγάζουν πολύ καπνό: άχυρα βρεμμένα, κ:ατρaμι, ρετσίνι, κ:.λ.π.
Καθrος τa aνοίγματα ε{ναι κλειστά, δ άέρας δtν κυκλοφορεi για νa κάψη την κάπνια
καί τόν ~νθρακα, δ δποiος ερχεται καi κάθεται πάνω στα άντικείμενα καi τούς δίνει
ενα <bραtο μαt>ρο χρώμα μt έλαφριά άπόχρωση μπλέ.
Π υ ρίμαχα

πολύ

είδη

'Ονομάζουμε πυρίμαχα τά ύλικά έκείνα πού εχουν την ιδιότητα να άντέχουν στiς
ψηλές θερμοκρασίες . πού χρησιμοποιοt>ν ο{ μεταλλουργίες, ύαλουργίες κ.λ.π.

Έκτός άπό τη βασικ:η αύτη ίδιότητα πρέπει νά δείχνουν άντοχη σε άπότομες καi συνε
χείς μεταβολές της θερμοκρασίας καί, άνάλογα με τiς περιπτώσεις, να μη προσβάλ
λωνται άπό διάφορες χημικές ούσίες.
Γενικά, όνομάζουμε πυρίμαχη άργιλο, κάθε άργιλο πού δtν παρουσιάζει σημεiο
τή ξε ως στην θερμοκρασία τοt) κώνου 26 (1580°).
Ή πιό πυρίμαχη άργιλος ε{ναι έκείνη πού περιέχει ίχνη μόνον άπό εύτηκτες

ύλ ες καi της δποίας ή σύνθεση πλησιάζει τόν τύπο

2Si02 • Al 20 3 •

Σπάνια οί πυρίμαχοι άργιλοι χρησιμpποιοt>νται σκέτοι, δπως ε{ναι στη φυσική
τους κατάσταση. Συνήθως προσθέτουμε (tντιπλαστικές ύλες γιa να μπορέσουμε να τiς

δουλέψουμε. Ή καλύτερη άντιπλαστικ:η ϋλη στη συγκεκριμένη περίπτωση εtναι ή
σαμ ώ τ dπό την ίδια την άργιλο γιατί ή προσθήκη της δέν άλλάζει την σύνθεση της μά

ζας οϋτε καi τiς πυρίμαχες iδιότητές της. Για νa έτοιμάσουμε την σαμωτ ψήνουμε την
άργ ιλο σέ τόσους βαθμούς, &στε νά μην tχη πλέον πλαστικότητα .• Αφοt> ψηθη, την τpί
βουμε σέ σπαστi'jρες, μέ κυλίνδρους κατά προτίμηση, πού σπάζουν την ψημένη άργιλο
σε κομμάτια διαφορετικών σχημάτων, πού ε{ναι πολύ προτιμώτερα άπό τα στρογγυλα
καί τd κανονικά γιά την άντοχη τ&ν πυριμάχων στίς άπότομες_μεταβολές της θερμοκρα
σίας . ·Η άναλογία τi'jς σαμrοτ στη πυρίμαχο άργιλο κυμαίνεται άνάμεσα στα 25 καi 60%
το() συνόλου.

Τά άργιλώδη πυρίμαχα διαιροt>νται σε τοt>βλα, πλάκες, χωνευτήρια καt άλλα χη
μικά δργανα, έξαρτήματα καμινιli'>ν, κ.λ.π.
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Άνάλογα μέ η1ν χρησιμοποίησή τους, τούς δίνουμε καi διαφορετικη ύφή. "'Αν

πρόκειται κυρίως ν· άντέχουν σε μεταβολές θερμοκρασίας, πρέπει νά εlναι πολύ 'πορώδη

καi συνεπώς νά περιέχουν πολλη σαμrοτ καi ά.ρκετά χοντρή . Γιά νά μπορf\ ή θερμοκρα
σία νά γίνεται γρήγορα όμοιόμορφη σ· δλο τους τόν δγκο, εlναι προτtμώτερο νά μην
ε{ναι πολύ ψημένα. Πάντως στiς περισσότερες περιπτώσεις εlναι άναγκαtο νά fχουν
ψηθη στην ίδια θερμοκρασία πού πρόκειται νά χρησιμοποιηθο()ν.

τ· ο() β 'λ α

: Τά πυρίμαχα το()βλq γίνονται δπως καi τά κοινά, στη φιλιέρα. Έπίσης

γίνονται καi στό χέρι μέ ξύλινα καλούπια. · Χρησιμοποιο()με τη μdζα μας άρκετό: τρα
βηγμένη (στεγνη) γιά νά άΠοφύγουμε τiς παραμορφώσεις.
Γεμίζουμε τό καλούπι μας καί τό χτυπίiμε άπό· πάνω πολύ καλa, &στε ή μaζα νά

γίνη όμοιογενής. Τά χειροποίητα το()βλα εΙναι πάντα συμπαγf\ καi καλf\ς ποιότητος.
Τά το()βλα μπορο()ν νά γίνουν έπίσης καi σέ πολυ Ισχυρές ύδραυλικές πρέσσες μέ στε
γνό πρεσσάρισμα.

Χ ω ν ε υ τ ή ρ ι α : εlναι δοχεtα κωνικά που χρησιμεύουν γιά τό λυώσιμο διαφό
ρων ύλικ&ν, γι· αύτό καi ή μίiζα τους πρέπει νά ε{ναι άρκετά συμπαγής. Αύτό τό πετυ
χαίνουμε χρησιμοποιώντας λεπτή σαμώτ.

Έ ξ α ρ τ ή μ ατ α

κ α μ ι ν ι ών

σε προηγούμενο κεφ-άλαιο.

:

Πυροδοχεία, πλάκες κ.λ.π. που έξετάσαμε

Τελειώνοντας τό κεφάλαιο τών πυριμάχων, άναφέρουμε Δπλώς καi άλλα πυρίμαχα
έκτός άπό τό άργιλώδες, χωρiς . νά έπεκταθο()με στην έξέτασή τους διότι ξεφεύγουν

άπό τά πλαίσια της Κεραμικής: πυριτικά πυρίμαχα, πυρίμαχα άλουμινίου (aπό βωξίτη),
μαγνησίου, άσβεστίου καi σε ώρισμένες δέ περιπτώσεις καi άνθρακο()χα .

Φcxyεν-rιcxνcl
'Ονομάζουμε γενικώς φ α γ ε ν τ ι α ν ά δλα τά πορώδη κεραμικά, τά όποία καλύ
ψαμε μ.. ~να ύάλωμα.
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Ή μdζα τους, ή όποία άποτελεiται κυρίως άπό άργιλο καi πυριτικά, καi συχνά
άσβέστη καi άλκάλια, ε{ναι fνα μίγμα άπό διάφορα χώματα που περιέχουν αύτά τά
στοιχεία. Έπειδη τό ψήσιμό τους δέν φθάνει τό σημεtο ύαλοποιήσεως, ή ~νωση τ&ν

στ οιχείων αύτών ε{ναι πάντοτε dτελής. 0{ Ιδιότητές τους, καi κυρίως το ταίριασμα
τής μάζας καi τής dλοιφής, dλλάζουν σέ μεγάλο βαθμό dνάλογα με τό εΙδος ιcαί η)ν φυ
σικη κατάσταση τών πρώτων ύλών.
τα φαγεντιανα χωρίζονται σέ δύο κύριες κατηγορίες:
Ι) τα

κ ο ι ν α

φ α γ ε ν τ ι α ν α

πού ό πηλός τους περιέχει aρκετΊ) ποσότητα

όξει δίου τού σιδήρου γι' αύτό κι' εΙναι χρωματισμένος κόκκινος, κίτρινος, κ.λ.π . Διαι
ρο ϋ νται σε δύο όμάδες

:

α) τα φαγεντιανα πού εΙναι dλοιφωμένα κατ' εύθείαν έπάνω στόν πηλό με διαφανή
άλο ιφη (λεκάνες, γιουβέτσια, κ.λ.π.) η με διαφανή χρωματιστη aλοιφη (σαν τα μαρου
σιώτικα είδη: γλάστρες χρωματιστές, βάζα, σερβίτσια, κ.λ.π . ).

β) τα φαγεντιανa με κασσίτερο, Πού ή κατασκευή τους εlναι 'ίδια με τόν προηγού
μενο τuπο, τα όποία dλοιφώνονται μέ dλοιφη πού περιέχει κασσίτερο, ό όποίος δίνει
λευκό χρώμα καi καλύπτει τό χρώμα τοΟ πηλοΟ. •Η άλοιφη αuτη εΙναι aδιαφανΊ)ς (κα
λυπτι ιαl) καi μπορεί έπίσης να χρωματιστfj.

2) τα κ υ ρ ί ω ς φ α γ ε ν τ ι α ν ά, πού εlναι κατασκευασμενα με λευκές μιiζες
καi διαφανή ύαλώματα καί τα όποία έπίσης χωρίζοtJμε σέ δύο είδη: α) τα φαγεντιανα
μέ a σβέστη καί β) τα φαγεντιανα μέ άστριο.
Α.- Κ ο ι ν α

φ α γ ε ν τ ι α ν α

(μέ πηλό σιδηροuχο)

Ή μιiζα τους dποτελείται άπό άργιλο και πυριτικη άμμο, καi άπό ώρισμένη ποσό
τητ α άσβέστη. •Η aναλογία τών διαφόρων αύτών ύλικών μπορεί να κυμαίνεται σ' ώρι
σμ ένα δρια, άλλα ο{ iδιότητες του κεραμικοu aντικειμένου πού θα κατασκευασθη θα

<iλλάζουν φυσικα ανάλογα μέ τήν σύνθεση της μάζας .• Η σκέτη άργιλος μπορεί να μιiς
δώση μόνη της αντικείμενα πολύ καλής ποιότητος, πού δέν aντέχουν δμως στiς μετα
βολές της θερμοκρασίας καi οϋτε μποροuν να aλοιφωθοuν χωρiς να κρακελάρη ή άλοι
φή . ·Η προσθήκη πυριτικής liμμου δίνει προϊόντα πού άντέχουν καλα στiς μεταβολές
της θερμοκρασίας καί κατάλληλα να πιiνε στή φωτιά. Έπίσης τούς δίνει άρκετό πορώ
δες πού διευκολύνει τό στέγνωμα καi τό ψήσιμο . ·Αντιθέτως τό πορώδες αύτό λιγοστεύει
ηΊ ν aντοχή τους καί την καλή τους ποιότητα. Ό aσβέστης, τόν όποίον προσθέτουμε
εiτε σαν άσβεστοuχο χώμα, είτε σαν μάρμαρο, μιiς δίνει μιiζες συμπαγείς καί καλής
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ποιότητος που δυστυχώς δέν άντέχουν πολυ στiς μεταβολές της θερμοκρασίας. Έπίσης
διευκο'λύνει πολυ το ταίριασμα της μάζας μέ τήν aλοιφή.
Μποροuμε ν' άλοιφώσουμε τ' aντικείμενα αύτά rομά, έφ' δσον ή μdζα τους εlναι :

άρκετά γερή. "Αν δχι, τά ψήνουμε πρώτα μπισκουί κι' ϋστερα τ' άλοιφώνουμε καί τά .
ξαναψήνουμε.
Μιά άλοιφη πολυ άπλή καί που ψήνεται σέ θερμοκρασία 9500-1050° εlναι ή {1.fi.Θf>λουθη:
~

καi τήν όποία

0,6 PbO
0,3 CaO . 0,2 Al20 3
0,1 Na 20
κατασκευάζουμε ώς έξης :

•

l ,6 Si02

aνθρακικός μόλυβδος

49

μέρη

μάρμαρο
lίστριο (μέ σόδα)
καολίνης πλαστικός

ΙΟ

»
»
»
»
»

ψημένος καολίνης
πυριτικη άμμος

18
5
3
15

"Η σύνθεση τοΟ καολίνη νά πλησιάζη την άναλογία SiO~ 46;95
άλκάλια 0,24%, άσβέστης 0,15% κ:αi όξείδιο σιδήρου O,.{S~Io-

%,Al20 3 36,75 Ofc.

Oί άλοιφές που χρησιμοποιοΟμε μποροΟν νά χρωματιστοΟν με την προσθήκη
όξειδίων μετάλλων ...Οταν ή μdζα μας fχει σκ:οΟρο χρίΙ>μα χρησιμοποιοuμε χρωματισμέ
νες άλοιφές (σμάλτα) άρκετά σκοΟρες,,. ό>στε να καλύψουν τό χρίΙ>μ~ τοΟ πηλοΟ.
Μπλ~ σχοuρο
άλοιφη
όξείδιο κο βαλ τ{ ου

Έπίσης μέ

5%

100
3

όξείδιο μαγγανίου (μαγγανέζι) θδ.χουμε καφέ σκοί'>ρο, μέ

όξειδιο χαλκοΟ (σκουριά χαλκ:οΟ) θδ.χουμε πράσινο σκ:οΟρο.
"'Αν ή μdζα μας εχει άνοιχτό χρ&μα χρησιμοποιοί'>με κ:αί άλλα σμάλτα:

Dρά.σινο χιτρινωπο

120
άλοιφη

100

6%

όξείδιο χαλκοtJ (σκουρια)
»
σιδήρου
»

Ι

1

Κcιφi &νοιχτο
άλοιφη
όξείδιο μαγγανίου (μαγγανέζι)
»
σιδήρου
(σιcουρια)

100
1
2

Μπλi &νοιχτο
άλοιφη
όξείδιο κοβαλτίου

100
0,5

f1

1 /2

Θα fχουμε δμως πάντα ύπ' δψει μας δτι τό χρlόμα τf\ς μάζας θα έπη ρεάση τους
χ ρωματισμούς. Για να χρησιμοποιήσουμε έλεύθερα δποιό χρlόμα θέλουμε μ π α ν τ α

ν ί ζ ο υ μ ε
τ' άντικείμενά μας.
·οπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο (σελ.

άσπρο

f1
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δ μπαντανiiς εΙ ναι ενα χlόμα

χρωματιστό μέ τό δποtο καλύπτουμε τό άντικείμενό μας, ώστε να σκεπά

σουμε τόν χρωματισμό τotJ πηλοΟ.
Ό μπαντανiiς μπορεt να χρησιμοποιηθf\ σε ψημένα άντικείμενα dρκεi να εχη

τόν Ιδιο συντελεστη διαστολf\ς μέ τη μiiζα, ώστε να μτ']ν ύπάρχη κίνδυνος να σκάση
fι να μαδήση.
'"Οταν τόν χρησιμοποιοϋμε σε rομό άντικείμενο, θα προσέξουμε έπi πλέον να έχη
καί άρκετη πλαστικότητα, ώστε να ταιριάζη καλα με τη μiiζα.
Σουρώνουμε τό χlόμα που θα χρησιμοποιήσουμε για μπαντανii καi φροντίζουμε
νa έχη την πυκνότητα που έχει ενα dραιό σιρόπι . Βουτiiμε τό dντικείμενο μέσα στόν
μπανταvα η μπαντανίζουμε μέ κουτάλα ίiν τό μέγεθος τοσ άντικειμένου η ή κατασκευή
του δέν επιτρέπουν τό βούτηγμα.

Έκτός aπό η) διακόσμηση μέ σμάλτα μποροΟμε να ζωγραφίσουμε καi με χρώ
ματα ύπό το ύάλωμα έφ ' δσον ό μπαντανiiς ε{ναι άσπρος.
Β.- Φ α γ ε ν τ ι α ν α μ έ

κ α σ σίτε ρ ο (μαγιόλικες)

Εlναι κοινa σιδηροϋχα φαγεντιανά, τα όποία, άντi να καλύψουμε με άσπρο μπαν-
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τανα για να σκεπάσουμε τόν χρωματισμό τους, άλοιφώνουμε με μιά λευκή άδιαφανη
αλοιφή.
Ή αδιαφάνεια αυτη καί ό λευκός χρωματισμός όφείλονται στήν προσθήκη ό ξ ε ιδ ί ο υ
κ α σ σ ι τ έ ρ ο υ.
·
Ή σύνθεση της μάζας δέν άλλάζει άπό τήν μάζα των κοινών φαγεντιανών. Συνήθως
φροντίζουμε να περιέχη μεγαλύτερη ποσότητα άσβέστη (μάρμαρο) 10-25 τοίς έκατό
καί ή έργασία της εlναι πολύ προσεγμένη.

Ή αλοιφη πού χρησιμοποιοuμε εχει συνήθως η1ν έξης άναλογία σε κασσίτερο:
άλοιφη
όξείδιο κασσιτέρου

90
10

Έπειδη ό κασσίτερος εlναι άκριβός μποροuμε νά χρησιμοποιήσουμε όξείδιο
ζιρκονίου πού είναι πολύ πιό φθηνό. Χρειάζεται δμως νά προσθέσουμε στήν άλοιφή · μας
μεγαλύτερη αναλογία, 15-20%. Τό ζιρκόνιο θέλει έπίσης περισσότερη · φωτιά · άπό τόν
~ασσίτερο.

Μια καλη καλυπτική άλοιφή που ψήνεται στούς

9500-10500 ε{ναι ή άκόλουθη: .
1,93 Si02

0,72 PbO
0,17 CaO . 0,17 Al 20 3 •
Ο, 11 ZnO
0,33 Sn02
καί την όποί άJ κατασκευάζουμε ώς έξης :
άνθρακικος μόλυβδος
48 μέρη
μάρμαρο
7
»
καολίνης πλαστικός
5 »
καολίνης ψημένος
6
»
όξείδιο Κ(Ισσιτέρου
12 »
όξείδιο ψευδαργύρου
2
»
Ό καολίνης εlναι ,ίδιος μt αύfόν πού εΙδαμε πιό πάνω.
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Προσθέτοντας χρώματα fι όξείδια στην άλοιφη παρασκευάζουμε τα χρωματιστά
σμάλτα (χρωμυαλώματα) με κασσίτερο :

Μπλέ
ίι λοιφή μέ κασσίτερο

όξ είδιο κοβαλτίου

2- 4

K{-rpιvo
ά λοιφη μέ κασσίτερο

100

5

χ ρ ώμα κίτρινο

Ρόζ
άλοιφη μέ κασσίτερο

30
5

άλοιφή διαφανής

100

70

κόκκινο χρώμα (πίνκ)

Σμciλ-rο μcxupo διcχφcχνές
aλοιφή διαφανής
όξείδιο μαγγανίου
))
σιδήρου

»

χαλκ:οϋ

))

κοβαλτίου

Τά διάφορα αύτά όξείδια πρέπει να τ' άγοράζουμε

(μαγγανέζι)

90
2

(σκουριά σιδήρου) ι
(σκουριά χαλκοϋ) ι

χ η μ ι κ: ώ ς

I
κ α θ α ρ ά,

δη λαδη άπό φαρμακαποθηκ:ες, για να έχουμε σωστα άποτελ'έσματα καί όχι σαν σκου
ρι ές ποu εΙναι συνήθως λερωμένες.
Δ ι α κόσμηση

τ η ς

μ α γ ιό λ ι κ α ς

(φαγεντιανα μέ κασσίτερο),

Έπειδή ή ciλοιφή της μαγιόλικας εΙναι άδιαφανής, ή ζωγραφική δέν μπορεί νά
γί νη κάτω ciπό τήν άλοιφή, γι' αύτό καi ζωγραφίζουμε πάνω στήν ώμη άλοιφη καi
ή διακόσμηση ψήνεται συγχρόνως μέ τήν ό.λοιφή. Τά χρώματα πρέπει νά περιέχουν
. ώ ρισμένη ποσότητα άλοιφης ώστε, να γυαλίζουν καλά.
τα χρώματα τci παρασκευάζουμε προσθέτοντας μια ώρισμένη ποσότητα λευκοί)
. σμάλτου (ύαλώματος μέ κασσίτερο) η καί διαφανη άλοιφή, 40-70% στό κοινό κερα
μικό χρώμα. Ή άναλογία κυμαίνεται άνάλογα μέ τό χρώμα, iiν εΙναι δηλ. σ κ λ η ρ ό

fι μ α λ α κ ό.
"Επειδή χρησιμοποιοϋμε τά χρώματά μας έπάνω στό ιi>μό ύάλωμα πού δέν έχει
κ αμμιά στερεότητα, ρίχνουμε στό χρώμα μας λίγη γλυκερίνη, &στε νά γλυστρd κ:αλα

τ ο πινέλο μας τi}ν &ρα πού ζωγραφίζουμε κ:αi να μην παρασύρη τό ύάλωμα.
Ή ζωγραφικi} μπορεί έπίσης νά γίνη μέ χρώματα μαγιόλικας καi έπάνω σέ ψημένη
ό.λοιφή.
τα χρώματα παρασκευάζονται, δπως είδαμε πιό πάνω, προσθέτοντας μιά ώρι
σμένη ποσότητα αλοιφής σέ κοινό κεραμικό χρώμα (χρώμα κάτω άπό τό ύιrλ.ωμα) fι

123

σέ όξείδιο. Ή έπιτυχία τοϋ χρωματισμοϋ καi κυρίως ή γυαλάδ απου θά εχη τό χρ<Ομα
δταν ψηθη έξαρτδ.ται aπό τό ίδιο τό χρώμα που θά άγοράσουμε ετοιμο. Ώρισμένα χρώ
ματα, δπως τό μπλέ, θέλουν περισσότερη άλοιφή για να βγουν γυαλιστερά. Γι' αuτό
πρiν τά χρησιμοποιήσουμε είναι aπαραίτητο νά κάνουμε διάφορες δοκιμές γιά να τυ
ποποιήσουμε τό χρώμα. Γι' αuτό τόν λόγο κάθε έργαστήριο χρειάζεται να εχη δύο ζυ

γαριές, μία άκριβείας που νά ζυγίζη μέχρι
Πράσινο χpώμcχ χρωμίοu
άλοιφή διαφανi}ς

))

uλοιφή διαφανης

60

μέρη

χρώμα κίτρινο

30

))

μέρη

10- 15

))

20

))

καολίνης

10

καολίνης

100

όξεiδι.ο χρωμίου

50 γραμμάρια καi μία κανονική γιά 5 κιλά.
Κίτρινο χρώμcχ

Πράσινο χρώμcχ χcχλκοu
lιλοιφη μέ κασσίτερο

οξείδιο χαλκοϋ

70
20

μέρη
))

Πίvκ

( κοκκινωπο)

άλοιφη διαφανής
χρ<Ομα πiνκ

70
30

μέρη
))

~Ολα τu χρώματα γιά έπάνω στό ύάλωμα μποροϋν νά γίνουν μέ τόν τρόπο που

είδαμε ξεκινώντας aπό τά χρώματα κάτω aπό τό ύάλωμα .
Πρiν τελειώσουμε τό είδος αuτό της φαγιέντσας, θέλουμε ν' άναφέρουμε δτι στό

έμπόριο βρίσκουμε δλα τά χρώματα καi τα καλυπτικα σμάλτα που θέλουμε. 'Επίσης,
ενω σάν χρ<Ομα σκέτο δέν ύπάρχει τό πολu ζωηρό πορτοκαλί καi τά εντονα κόκκινα,
βρίσκουμε στό έμπόριο τά κόκκινα καi πορτοκαλια σμάλτα του σ ε λ η ν ίο υ σέ διά
φορες ζωηρές άποχρώσεις καi τό πορτοκαλi ο υ ρ α ν ι ο υ.
Γ.- Κ u ρ ίιnς φ α

y ε ν τ ι ανά

(λauriι μt!ζα)

φαyιέντσες τf\ς · ιc:ατηyοριας αότf\ς διαφέρουν βασικα lιπό τίς προηγούμενες
διόn ή ·μ4ζα τους δέν περίέχει σίδερο η περιέχει τόσο λίγο που δέν έπηρεάζει τό χρω

Ot
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ματισμό της. Μπορο('}με tπομένως νά χρησιμοποιήσουμε διαφανεiς άλοιφές χωρiς νά
(>πάρχη λόyος νά μεταχειριστο\Jμε μπαντανli η κασσίτερο.
•Αναλόyως μέ τη σύνθεση τf\ς μάζας χωρίζουμε τiς φαγιέντσες βασικό. σέ δύο κατη
ΎΟp(ες:

α) φα-yιέντσες μέ άρκετή ποσότητα άσβέστη
β) φα-γιέντσες μέ dστριο.

α)

Φ αγ ι έ ντ σες

μέ

ά. σ β έ σ τ η

"Η φα-yιέντσα αότοG τοG τύπου l>έν διαφέρει οόσιαστικα άπό τiς φαγιέντσες με

κόκκινο πηλό παρα σχεδόν μόνο στό χρωματισμό.
·ο τύπος τf\ς συνθέσεώς της ε[ναι γενικά
λευκή dργιλος

··

:

πυριτική dμμος
μάρμαρο

40
40
20

0{ άναλογίες μποροGν ν· άλλάξουν μέ προσθήκη · καολίνη fι πηγματίτη.
"Η θερμοκρασία στήν όποία ψήνεται ή φαγιέντσα αύτή κυμαίνεται συνήθως γύρω

στους 10000. "Η άλοιφή της τό ίδιο. Λόγφ τf'\ς χαμηλf'\ς σχετίκ&ς θερμοκρασίας ή παρα
γαιγή της ε[ναι οΙκονομική. 0{ άλοιφές ταιριάζουν πολυ εϋκολα μέ τή μdζα. Δέν εχει
τήν άντοχή που παρουσιάζει ή φαγιέντσα μέ dστριο άλλα ε[ ναι Ιδεώδης για τήν κατα- .
σκευή διακοσμητικ{i)ν άντικειμένων.
"Η κατεργασία τf\ς μάζας καi ή κατασκευή τ&ν άντικειμένων δέν διαφέρουν σε
τίποτα άπό τους γνωστους τρόπους.

Μια καλή άλοιφή γι' αότές τiς φαγιέντσες ε[ναι ή άκόλουθη
Ο, 25 NasO
2 20 SiO

:

0,25 CaO . 0,20 Al20a . ο' 40 Β ό 9
2
0,50 PbO
'
·

β)

Φ αγι έντ σες

μέ

dσ

τ ρ ι ο

"Η φαγιέντσα αύτοG τοG τύπου χαρακτηρίζεται άπό μεγάλη λευκότητα κ:αi στερεό
τητα, καi εΙναι ή κ:υριώτερη άπ" δλες.

0[ πρώτες δλες ποί> χρησιμοποιοGμε εtναι

1)
2)

:

πλαστική άργιλος, που παραμένει δσο μπορεt πιό άσπρη δταν ψηθf'\.
καολίνης, που δίνει κυρίως λευκότητα στή μdζα καi δχι πλαστικότητα.
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3) πυριτικ:η άμμος.
4) μιά πρώτη ϋλη εύτηκτη: άστριος η πηγματiτης.
0{ διάφορες αύτες πρtbτες δλες παίζουν ή κάθε μία τό ρόλο της στη σύνθεση τf\ς

μάζας.

Q{ άργιλοι προσδίδουν πλαστικότητα. Διευκολύνουν την μορφοποίηση κ:αi προσ

δίδουν σκληρότητα.

Ό καολίνης δίνει λευκότητα, έλαττώνει τόν συντελεστη διαστολής περισσότερο

άπό την aργιλο.

.

·Η πυριτικη άμμος δρd σάν πυρίμαχο άντιπλαστικό. Διευκολύνει τό στέγνωμα
καi δίνει σταθερότητα στη μdζα, στό διάστημα τοί> ψησίματος. Άντιθέτως έλαττώνει
την στερεότητα καi την σκληρότητα. Δίνει λευκότητα καi αύξάνει πολύ τόν συντελεστη
διαστολής.

-

·ο άστριος καi δ πηγματiτης χρησιμεύουν ώς εύτηκτα άντιπλαστικά. Προσδίδουν
στερεότητα καi καλό ήχο. Έλαττώνουν τόν συvtελεστή διαστολής.
·ο μέσος τύπος τf\ς φαγιέντσας αύτf\ς εtναι:
άργιλος
καολίνης
πυριτικ:η άμμος
άστριος

30
30
30
10

Φυσικ:ά δ τύπος αύτός άλλάζει κάπως, άνάλογα μέ τά όλικά πού θά χρησιμοποιή
σουμε. Θά fχουμε δηλαδη ύπ' δψει μας π.χ. πόση πυριτικ:η άμμος ύπάρχει fιδη στην
άργιλο καi πόσα άλκ:άλια (σόδα, ποτάσσα) στόν άστριο
στόν πηγματtτη.

i1

•Η πρόσμιξη τ<Ον ύλικtbν γίνεται σε ύγρη κατάσταση. τα ύλικά, κ:αλα τριμμένα
σε σκόνη, διαλύονται τό καθένα ξεχωριστα στό νερό, ώστε να σχηματίσουν μπαρμποτί

νες τ f\ ς α ύ τ f\ ς πάν τ ο τ ε
άναλογία που θέλουμε.

π υ κ: ν ό τ η τ ο ς καi κατόπιν τlς προσθέτουμε στην

•Η πρόσμιξη τ<Ον ύλικ:Ο>ν μπορεt να γίνη κ:αi σε στεγνη κατάσταση μέ ζύγισμα,
άρκεt νά λάβουμε όπ' δψει μας τό βαθμό όγρασίας που μπορεt νά περιέχουν.
"Η fτοιμη μπαρμποτίνα πρiν περάσει άπό τη φιλτροπρέσσα γιά νά μilς δώση τη
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μdζα, περνάει κ:αi άπό ήλεκ:i'pομαγvf\τες ποi> άφαιροσν δσο μαγνητικό όξείδιο σιδήρου
όπάρχει.

'Όταν πήξη ή μδ.ζα στη φιλτροπρέσσα την περνοΟμε άπό τά ζυμωτήρια καi μπο
ροί>με πλέον νά. τη δουλέψουμε.

Γιά. νά. άποφύγουμε τον έλαφρό ίβουά.ρ χρωματισμό που έμφανίζουν ιhρισμένες
μάζες προσθέτουμε στην μπαρμποτίνα μας έλάχιστη ποσότητα άνθρακικοu κοβαλτίου
{περίπου 20 γρ . στά. 100 κιλά στεγνης μάζας) που όπτικά. λευκαίνει τή μdζα δπως τό
λουλάκι τά. ροί>χα .
Κ α τ α σ κ ε υ ή
ά ν τ ι κ ε ι μ .έ ν ω ν :
Χρησιμοποιοuμε δλους τούς τρόπους .
π ου είδαμε στά. πρώτα κεφάλαια, δηλαδή: τροχό, πρέσσα-τόρνο, χυτά.
Ψ ή σ ι μ ο

:

•Η φαγιέντσα ψήνεται είτε σε στρογγυλά. καμίνια, μέ άναστρεφόμενη

κ ατά προτίμησι φλόγα, η σε καμίνια συνεχοΟς καύσεως {τοΟνελ).

Τό μπισκουί ψήνεται σε άρκετά. ψηλη θερμοκρασία, Ι

!20-1200°.

Τό ψήσιμο τοί> μπισκουί εlναι μιά. λεπτη έργασία γιατί άπό αύτό έξαρτiiται σε
μεγάλο βαθμό ή έπιτυχία της κατασκευής της φαγιέντσας. Πρέπει oi μεταβολές της
πυριτικής άμμου νά. δλοκληρωθοΟν, άλλως ή μάζα μας παρουσιάζει μορφη aλλοιώτικη
άπ' αύτη που πρέ1tει νά fχη. Τό κακοψημένο μπισκουί προκαλεt κρακελάρισμα της
άλοιφης.

Μεγάλη σημασία gχει έπίσης καi δ χρόνος τόt> ψησίματος. "Ένα μπισκουί που
ψήθηκε στήν κανονική του θερμοκρασία άλλά σε μικρό χρονικό διάστημα άργά η
γρήγορα θά παρουσιάση σκασίματα στην άλοιφή του .

Συνεπώς εlναι άπαραίτητο, γιά νά. tχουμε μιά καλή φαγιέντσα, νά δώσουμε στην
πυριτική liμμο τόν άπαιτούμενο χρόνο γιά νά πραγματοποιήση δλες τίς μεταβολές της.

Σημειώνουμε δτι θα εχουμε πάντα καλύτερα άποτελέσματα δταν ή πυριτική άμμος εΙναι
τριμμένη πάρα πολυ λεπτή.

Τό ψήσιμο της άλοιφης γίνεται δσο γρήγορα τό έπιτρέπει ή άντοχη τής μάζας,
προπαντός δμως δtν πρέπει νά άργη στό τέλος, &στε τό γυάλισμα της άλοιφής να εΙναι
τέλειο. Ή θερμοκρασία τοΟ ύα'λ.ώματος κυμαίνεται συνήθως μεταξυ 1000-11000.
·γ α λ ώ μ α τ α

(άλοιφές)

τ η ς

φ α γ ι έ ν τ σ α ς

:

'Όπως είδαμε καi σt προηγούμενα κεφάλαια, πρέπει πρώτα να λυώσουμε στη
φωτια τα διάφορα συστατικα τής άλοιφής, είτε περιέχει μόλυβδο είτε περιέχει στοιχεία
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.
.

διαλυτά (σόδα, ποτάσσα, βορικό). Τηλυωμένη καi τριμμένη καλά σε τριβείο μέ βότσαλα
άλοιφή, την όνομάζουμε φ ρ ί τ τ α. Προσθέτοντας καολίνη γιό. νό. της δώσουμε πλα-

στικότητα fχουμε την ό.λοιφη που θό. χρησιμοποιήσουμε.

·

Βασικό. ξεκινοt)με με τον έξfiς τύπο ό.λοιφfiς :

0,30 Ρ~Ο
0,40 CaO
0,20 Na 20 ·
0,10 Κ 2 0

Ο

I
2,50 Si01
' 3Ο Α ι0a • 0,40 Β108

τον όποίο μεταβάλουμε σύμφωνα μέ τίς άνάγκες που παρουσιάζονται, τηρ&ντας πάντα
αύτό. που είπαμε στο κεφάλαιο τό σχετικό μέ τίς άλοιφές (σελ. 7 9 ).
0{ συνταγές ύαλωμάτων που άκολουθοΟν ψήνονται στή θερμοκρασία τ&ν 930-

10500.
1.

Φρiττα

μάρμαρο
μίνιο
πυρ ι τικη άμμος

βορικόν όξυ

3.
30
156
150
37

καολίνης

2.

μάρμαρο
μίνιο
καολίνης
πυριτική άμμος
·vάλωμα
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φρίττα

καολίνης

307,5
25,9

38~8

πυριτική άμμος

343,9
25,9
95,5
35.89,2
25,9
126.-

καολίνης

μάρμαρο

βορικόν όξυ

Φρίττα

βόραξ

μίνιο

16,6
76,5
39.64,8

ό.νθρακικό κάλι
βόραξ ένυδρος

•Υάλωμα
φρίττα

Φρίττα

111,6
44,6

"Υάλωμα
φρίττα
κα()λίνης

4.

308,6
25,9

Άλοιφη χωρίς μόλυβδο:
Φρίττα
dστριος
ό.νθρακικό κάλι

βόραξ fνυδρος

55,1
20,7
95,5

άνθρακικό βάριο
πυριτική άμμος
βορικόν όξυ

98,5
103.12,4

"Υάλωμα
φρίττα

καολίνης

311,8
25,9

Δ ια κόσμηση

τfις

λευκtις

φαΎιέντσας

"Η λευκή φα-yιέντσα διακοσμεtται μέ δλους τούς δυνατούς τρόπους πού εtδαμε
στό σχετικό κεφάλαιο (σελ. 9 4 ). Χρειάζεται μόνο προσοχή στό ζήτημα τίί>ν χρωματι
στίί>ν όαλωμάτων. ·οπως εΙδαμε καί άλλο(), ή προσθήκη ένός όξειδίου dλλάζει τόν συν
τελεστή διαστολfις τ-ης διαφανοGς άλοιφfις, γι• αύτό κάνουμε τiς dντικαταστάσεις πού
χ ρειάζονται στό βασικό τύπο.
·
Θεωρητικίί>ς μποροGμε νά προσθέσουμε fνα όξείδιο fι fνα χρίί>μα σέ μία διαφανfι
dλοιφή Ύιά νά κάνουμε fνα χρωμυάλωμα. Στήν πραγματικότητα δμως δέν άρκεt αύ-:ό
διότι ο{ χρωστικές ούσίες που προσθέτουμε δέν διαλύονται πάντοτε καλά σ· δλες τiς
άλοι φές. Εtναι προτιμά>τερο νa παρασκευάσουμε μία dλοιφή πού διαλύει καλά τά όξεί
δια καί πού χρειάζεται λιγώτερη φωτιά διότι ~τσι ο{ χρωματισμοί γίνονται πιό σταθεροί.

Γιά νά πετύχουμε σ· αύτή τήν προσπάθεια πρέπει ή dλοιφή πού θά παρασκευά
σουμε να περιέχη έλάχιστο άσβέστη καi λιγώτερc;χ όξέα, γι' αύτό τόν λόγο αύξάνcυμε
τήν ποσότητα το() όξειδίου το() μολύβδου.
Σάν βάση θa πάρουμε τήν έξ-ης διαφαν-η dλοιφή που ψήνεται γύρω στούς Ι 0000
καi μέ τiς κατάλληλεζ προσθfjκες όξειδίων καί μεταβολές συνθέσεως θa παρασκευά
σουμε μία μεγάλη ποικιλία σμάλτων.
Νο

1.

ό:ΛοιφΥ) διcχφcχνΥ)ς

0,67 PbO
0,18 CaO
0,15 Na 20
Ή dλοιφή αύτή dλλάζει άνάλογα μέ τά όξείδια πού θά προσθέσουμε.
Νο

2.

ό:Λοιφ-1) γιΩ πρά:σινcχ χcχλχοu

0,64 PbO
0,18 CaO
0,18 Na20
Νο

3.

ό:λοιφή γιΩ χcχφετιcl μcxyycxν{ou

0,68 PbO
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0.16 CaO
0,16 Να2 0
Νο

4.

ά:λοιφiJ yιΩ μπλt χοβcιλ~(οu

0,68 PbO
0,16 CaO
0,16 Ν~Ο
Νο

5.

1.90 Si02
0,40 8 20 8

0.15 Al20 8

0,15 Al10 8

ά:λοιφή yιΩ χ(~ρινcι σιδήροu

0,90 PbO
ο, 10 Νa2 ο

0,15 Al20 8

1,85 Si01
0,20 8 20 8

·ολες αύτές ο{ ciλΘιφές παρασκευάζονται κατα τόν iδιο τρόπο. Τiς λυώνουμε στή
φωτια (έκτός ciπό τόν καολίνη που τόν προσθέτουμε μετα τό τρίψιμο) ·μαζi μέ τό όξεί

5%

διο ciπ' τό δποtο ρίχνουμε μ{α ciναλογία
προκειμένου για τα όξείδια χαλκοfi, μαπα
νίου καi σιδήρου καi 3 ο/0 προκειμένου γιa τό όξείδιο κοβαλτίου:
'Ανακατώνοντας τώρα σέ διάφορες ciναλογίες αύτές τiς βασικές ciλοιφές lχου~
μία πολύ μεγάλη ποικιλία ciπό χρωματιστa σμάλτά:
Κcιφi σχοGρο
ciλοιφή Νο
»
Νο

3
5

80
20

μέρη

40

μέρη

60

))

»

κι~ρινο
ciλοιφή

»

Νο 1
Νο ~

Mcιupo
dλοιφη Νο

»
»
»

130

Νο

Νο
Νο

2
3
4
5

30
25
15
30

μέρη

»
»
»

·οταν άντi να ρίξουμε όξείδιο στην άλοιφή προσθέτουμε κεραμικό χρώμα τότε
πρέπει ή άλοιφη να εχη άρκετό ciσβέστη, ώστε να μη προσβάλη τό χρώμα. Γι' αύτό
χρησιμοποιοΟμε μία άλοιφη τοΟ έξης τύπου:

Νο

6

0,50 PbO
0,40 CaO
Ο, 10 Na20

1,65 Si02
Ο, 17

Al20 3
0,40 8 20 3

Προσθέτοντας τό χρώμα πού θέλουμε παρασκευάζουμε τό άνάλογο σμάλτο, π.χ.
Σμcίλτο χόχχινο

άλοιφη Ν ο 6
χρώμα κόκκινο (πiνκ)

90
10

Σμcίλτο χόχχινο ά:νοιχτό
άλοιφη Ν ο 6
χρ&μα κόκκινο (πiνκ)

rχρ έ

92
8

(gra, stoneware)
Τά γκρέ άποτελοuν μαζi μέ την πορσελάνη τα μη πορώδη κεραμικά. Ή διαφορά τους

άπό την πορσελάνη εΙ ναι δτι δέν εχουν διαφάνεια καί δτι γίνονται μέ χρωματιστα χώματα.
Ή κατασκευή τών γκρέ προUποθέτει κατ· άρχήν τήν έτοιμασία μιdς μάζας {κανfίς
νά ύαλοποιηθfί σέ θερμοκρασία 1250-13000.
0{ φυσικές άργιλοι ο{ κατάλληλες για την κατασκευή γκρέ περιέχουν συνήθως

άλκάλια καί όξείδιο σιδήρου σέ ποσότητα άρκετή, ώστε νά προκαλούν τήν ύαλοποίησή
τ ους καί πυριτικη άμμο πού χρησιμεύει σαν άντιπλαστικη ϋλη καί επιτρέπει ταχύτερο

στέγνωμα των άντικειμένων καί λιγώτερη φθορα στο καμίνι .

•Η

σύνθεσή τους κυμαίνεται στα έξfίς δρια:
πυριτική άμμος

άλουμi να
όξεiδιο

(όξείδιο

άργιλίου)

σιδήρου

άσβέστης
aλκάλια

καi

μαγνησία

60-75%
15-25%
1-5%
1- 50j0
2- 60j0

Μόνο τά χώματα πού περιέχουν άλκάλια (άστριος, πηγματίτης), δίνουν πραγμα
τι κά γκρέ. Ή ύαλοποίησή τους γίνεται βαθμηδόν καi ύπάρχει άρκετό περιθώριο άπό
τ ήν άρχή της ύαλοποιήσεως μέχρι τό λυώσιμο τοι> χώματος.
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Τό όξείδιο σιδήρου δίνει τον χρωματισμό στή μdζα, εστω καί άν ύπάρχη έλά
χιστο. Γι' αύτό οί άργιλοι oi κατάλληλες να δώσουν λευκα γκρε εtναι πολύ σπάνιες.
'Όταν δμως ή άτμόσφαιρα του καμινιοu εtναι όξειδωτική τα διάφορα χώματα γίνονται
γκριζωπά.

'Όταν τα άντικείμενα εtναι λίγο μεγάλα προσθέτουμε στή μdζα μας καi σαμώτ,
δχι πολύ λεπτή, για να παρουσιάζουν μεγαλύτερη άντοχή στο στέγνωμα καi στο
ψήσιμο.

τα γκρf: κατασκευάζονται με τούς ίδιους τρόπους πού κατασκευάζονται δλα τα
κεραμικά.

Τό ψήσιμο γίνεται συνήθως σε μία φορά.

"Α ν χρησιμοποιουμε ύάλωμα άλοιφώνουμε τα ά.ντικείμενα _ώμά. Χρησιμοποιουμε
έπίσης σαν ύάλωμα το χοντρό άκατέργαστο άλάτι, δπως tρχεται ά.Πό τiς άλυκές. Τήν
&ρα που τελειώνει τό ψήσιμο ρίχνουμε μέσα στο καμίνι τό άλάτι είτε ά.πό τρϊ>πες που
ύπάρχουν κοντα στό θόλο είτε ά.πό τρuπες πού ύπάρχουν στα τοιχώματα στο ϋψος τών
φανουριών. 'Αναλόγως τό πάχος πού θέλουμε να έχη τό βερνίκι χρησιμοποιουμε άλάτι
aπό 400 γραμ. μέχρι 4 κιλa για κάθε κυβικό μέτρο του καμινιοu. Ρίχνουμε τό άλάτι μας
σε δύο η τρείς φορές φροντίζοντας να ταίζουμε κανονικα τό καμίνι στα ένδιάμεσα δια
στήματα. Μετά τό τελευταίο ρίξιμο τοϋ άλατιοu κλείνουμε καλά τό καμίνι για να μήν
πάρη ά.έρα, τούλάχιστον εως δτου σκληρύνει τό βερνίκι. 0{ ciτμoi του άλατιοϊ> προσβάλ
λουν τή μdζα καi σχηματίζουν με τήν πυριτική άμμο πού περιέχει μια λεπτή κροϋστα
γυαλιοϋ,

τό

βερνίκι.

Σέ πολλά γκρf: χρησιμοποιουμε καi μπαντανd, άν θέλουμε να καλύψουμε : τόν
χpω•ιατισμό του χώματος. Ό μπαντανdς πρέπει νά tχη τήν ίδια συστολή με τή μdζα

γιατί ά.λλοιώτικa μαδάει στό στέγνωμα η στό ψήσιμο.

τα διακοσμητικα γκρε μποροuμε να τ' ά.λοιφiliσουμε καί ψημένα μπισκουί με
είδικές άλοιφές για γκρέ .
.
Μία κατάλληλη ά.λοιφή για γκρε εtναι καi ή ά.κpλουθη, τήν όποία μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε καi άψητη:
CaO
·
·

0,7
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Πορσελciνη
Ή πορσελάνη άποτελεt η)ν δεύτερη κατηγορία τών ύαλοποιημένων κεραμικώ~.

Δ ιαφέρει άπό τα γκρέ διότι ε{ναι διαφανής, ή μdζα της ε{ναι πολύ λευκη καi ή ύαλοποίη
ση πολύ π ιό εντονη.

·Η μάζα τfις πορσελάνης άποτελείται aπό μια πρώτη ϋλη πλαστικη στην όποία
π ροσθέτουμε μια ϋλη άντιπλαστικη καi μια ϋλη εύτηκτη. ·Η πλαστικη ϋλη δέν μπς>ρεί
να ε{ ναι ή άργιλος διότι δέν ύπάρχει ποτέ τόσο καθαρη, &στε να ε{v.αι λευκη στό ψήσιμο,
δταν φθάνουμε τό στάδιο τf\ς ύαλοποιήσεως. Γι' αύτό χρησιμοποιοϋμε μόνο καολίνη
πού παρουσιάζει τίς κατάλληλες ιδιότητες.
·Η άντιπλαστικη ϋλη ε{ναι ή πυριτικη άμμος, ή όποία πρέπει έπίσης νά περιέχη
δσο τό δυνατόν λιγώτερο , σίδερο.

·Η εi5τηκτη ϋλη ε{ναι ό άστριος η ό πηγματίτης, έπίσης χωρίς σίδερο. Προσθέ
τουμε συχνa καi μάρμαρο άλλCι σέ μικρη άναλογία.

ΌΗ μέση άναλογία μιdς πορσελάνης ε{ ναι ή έξης:
καολίνης

50

άστριος

30

χαλαζίας

η

πυριτικη

άμμος

20

'Απ' δλα, τά κεραμικα είδη ή κατασκευη της πορσελάνης ε{ναι ή πιό δύσκολη,
ιτρίότον, διότι ή μdζα της ή όποία άποτελείται aπό καολίνη εΙναι πολύ λιγώτερο πλα
στικη άπό τa άλλα είδη (φαγιέντσα, κ.λ.π.) πού περιέχουν άργιλο. 'Ύστερα, διότι τό ψή
σιμο άντικειμένων πολύ λεπτών σέ σημείο ύαλοποιήσεως είναι ζήτημα μεγάλης πείρας
καi τεχνικf\ς, διό'ζι τό σημείο ύαλοποιήσεως aπό τό σημέίο τήξεως (λυώσιμο) της μάζας
δέν άπέχουν πάντα άρκετά. Ή πιό μικρη ακαθαρσία στη μaζα η στό ύάλωμα μπορεί νά
προκαλέση λεκέδες. 0{ πιό μικρές διαφορές πρεσσαρίσματος μποροϋν να προκαλέσουν
στραβώματα. Κακα πυροδοχεία ή πλάκες κ.λ.π. μποροϋν να προκαλέσουν διάφορα
έλαττώματα. Έπίσης κακή άτμόσφαιρα στό καμίνι μπορεί ν· ιlλλάξη τόν χρωματισμό
τ fις μάζας.

·

.Η μικρή πλαστικότης της πορσελάνης εφερε σιγά-σιγα μιά βασικη μεταβολή
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στόν τρόπο κατασκευ~ς άντικειμένων. ·Η κατασκευη μέ τροχό εχει έγκαταλειφθη τε
λεiως. Σιγά-σιγα έγκαταλείπεται καί ή πρέσσα-τόρνο~ για να μείνουν μόνο τα χυτά.

Έπiσης άρχισε να παίρνη μεγάλη διάδοση κ:αί τό στεγνό πρεσσάρισμα σέ πρέσσες
μt μετάλλινα καλούπια.
Π ρ & τ ο ψ ή σ ι μ ο: Στήν ούσία δέν πρόκειται για πραγματικό ψήσιμο. Τό κά
νουμε άπλ&ς διότι ή ώμή πορσελάνη δέν παρουσιάζει καμμια στερεότητα, &στε να
μποροuμε να τήν διακοσμήσουμε καi να τήν άλοιφώσουμε.
την ψήνουμε λοιπόν σέ χαμηλή σχετικα θερμοκρασία (8500-10000 περίπου),
&στε ν' άποκτήση άρκετη στερεότητα καί πορώδες γιά να άλοιφωθn.
Τό πραγματικό ψήσιμο γίνεται, δπως θα δοί>με, συγχρόνως μέ τό της άλοιφης.

'Επειδή τα καμίνια της πορσελάνης ε{ναι συνήθως διώροφα, ψήνουμε τό μπισκουί
μας στό δεύτερο πάτωμα, ένώ τό πραγματικό ψήσιμο γίνεται στό πρώτο.

Ά λ ο ί φ ω μ α: τα ύαλώματα της πορσελάνης πού ψήνεται στούς 1400° διαφέρουν
έλάχιστα στη σύνθεσή τους άπό τή σύνθεση της μάζας. •Αποτελοϋνται βασικα άπό ενα
μίγμα cϊστριου καi πυριτικης άμμου, στό όποίο προσθέτουμε καί λίγο καολίνη για ν'
άποκτήση πλαστικότητα.
'Επειδή τό ύάλωμα της πορσελάνης δέν περιέχει κανένα εύδιάλυτο στοιχείο,
δέν χρειάζεται να λυώση προηγουμένως στή φωτιά, άρκούμεθα μόνο να τρίψουμε πολύ
καλα τα διάφορα ύλικα κατα την πρόσμιξή τους.

Τό ύάλωμα σουρώνεται καλα (κόσκινο
συνήθως

μέ

180) καi τα άντικε(μενα άλοιφώνονται

βούτηγμα.

·Ένας τύπος ύαλώματος πορσελάνης ε{ ναι δ άκόλουθος:

0,7 CaO

πού ψήνεται στούς
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0,3 Κ 2 0
1225°-1250°,

καi πού χρησιμοποιείται καi στά γκρέ.

Κ α μίνι α σ μ α: Σ' αύτό τό στάδιο της κατασκευης της πορσελάνης χρειάζεται
μεγάλη προσοχή διότι ή μάζα μαλακώνει στό ψήσιμο καί πρέπει νό. ε{ναι καλά στερεω-

μένη γιά νά μη στραβώση. τα σημεία τοϋ άντικειμένου που θά πατοΟν δέν Qά fχουν
ύ άλωμα, άλλα καi δέν πρέπει νά φαίνονται πολύ.
Τό ύλικό τοϋ καμινιάσματος (πυροδοχεtα, πλάκες, κ.λ.π.) θa ε{ναι τέλεια φτιαγμέ
νο καi. κατασκευασμένο μέ άριστες πυρίμαχες μdζες.
Ψ ή σ ι μ ο: Τά καμίνια της πορσελάνης εlναι στρογγυλα εύθείας η άναστρεφό
μενης φλόγας. 'Έχουν πάντα fνα δεύτερο πάτωμα, δπου γίνεται τό πρίbτο ψήσιμο.
Ή άτμόσφαιρα το() καμινιοϋ παίζει μεγάλο ρόλο στό ψήσιμο της πορσελάνης.
Γιά να γίνη άσπρη πρέπει τό σίδερο που μπορεi να περιέχη να μην όξειδωθη πολύ.
Στήν dρχή, Ίc:αί μέχρι να φθάσουμε στους 10000, ή aτμόσφαιρα θα εlναι καθαρά ό ξ ε ι
δ ω τ ι χ ή (μεγάλη κυκλοφορία άέρος). ''Από τή στιγμή αύτή καί μέχρι τούς 1250 βαθμους

κινδυνεύει νά χρωματισθf\ ή μdζα άπό τό σίδερο γι' αότό κλείνουμε τό. τράβηγμα για να
γίνη ή dτuόσφαιρα ά ν α γ ω γ ·ι χ ή. Στους 12500 τό ύάλωμα εΙ ναι πλέον άδιαπέραστο
καί μποροΟμε χωρίς φόβο να κάνοt>με "τήν άτμόσφαιρα έλαφρα ό ξ ε ι δ ω τ ι κ η, ώστε ·
να -γυαλ.ίση καλύτερα τό ύάλωμα χαί να καθαρίση τό καμίνι άπό τίς κάπνες που δυνατόν
να ύπάρχουν.

. Τό ψήσιμο διαρκεt 40 fως
ση τρεtς iΊ τέσσερις μέρες.

60 d>ρες.

Τό ξεκαμίνιασμα γίνεται άφοσ τό καμίνι κρυώ
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με:pας πε:μπ-cαv
"Cροποι διακοαμησε:ως "Cων κεραμικών αν"Cικε:ιμε:νων

0{

βασικοi τρόποι διακοσμήσεως δέν εχcυν οuσιαστικu aλλάξει ά'πό την aρχαιό

τητα.

Χάραγμα

τοϋ

rομοϋ

άντικειμένου

Γι' αύτη τη δουλειά δέν χρειαζόταν παρά· μία πολυ μυτερη πέτρα, έφ' δσον τό
άντικείμενο ήταν στεγνό. Τώρα χρησιμοποιοϋμε ενα καρφί. Εlναι προτιμώτερο τό χά
ραγμα νά γίνεται στόν λίγο νωπό πηλό, πρώτα διότι χαράζεται πιό εύκολα καi ύστερα

δέν άφήνει πολλά ξέφτια. Σ' αuηΊ την περίπτωση χρησιμοποιοuμε ενα σκληρό ξύλο σέ
σχi'jμα πινέλου που ή άκρη του εΙναι μυτερή. 'Όταν ό πηλός εΙναι aκόμα πιό μαλακός
μποροuμε νά κατασκευάσουμε ενά εργαλείο ξύλινο που έχει στην άκρη του ενα συ ρ μα

τάκι c:bοειδές (σχ. 46) καi μ' αύτό χαράζουμε καi συγχρόνως άφαιρείται ό πηλός χωρiς νά
άφήνη καθόλου ξέφτια.
Μποροuμε άν θέλουμε νά γεμίσουμε τό χαραγμένο μέρος μέ ενα χρωματιστό μπαν
τανa fι δταν ψηθi'j τό άντικείμενο νά βάλουμε σμάλτο καi νά τό ξαναψήσουμε. Καi
στiς δύο περιπτώσεις θά κάνη άντίθεση μέ τό χρώμα τοϋ φόντου.

Σχήμα

46.

Ά ν ά γ λ υ φ α σχέδια: διάφορα λεπτά σχέδια γίνονται σέ καλού
πια γύψινα. Γεμίζουμε τά καλούπια μέ πηλό, aφαιρώντας δ,τι έξέχει, πιέ
ζουμε έλαφρά τό καλούπι στη μαλακιά έπιφάνεια του άντικειμένου, άφαι
ρ<;>uμε τό καλούπι καi τό σχέδιο μένει κολλημένο έπάνω στό άντικείμενο.

Μποροuμε έπίσης νά διακοσμήσουμε ενα άντικείμενο έπάvω dτόν
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τροχό προσθέτοντας λίγη λάσπη σέ κανονικά διαστήματα ηΊν &ρα που γυ
ρίζει καi κάνουμε τά λεγόμενα ζ ω ν ά ρ ι α, τά όποία σ τ ρ ώ ν ο υ μ ε μέ
ενα σφουγγάρι.

'Α ν τ ι κ ε i μ ε ν α τρυπητά: Χαράζουμε πολi> έλαφρά τό σχέδιο
στο νωπό άντικείμενο κι ϋστερα μέ ενα πολi> λεπτό μαχαιράκι κόβουμε
γύ ρω-γύρω κι άφαιροuμε τόν πηλό, lόστε τά σχέδια νa φαίνονται τρύπια.
Μ π α ν τ α ν ά δ ε ς: Τοi>ς χρησιμοποιούμε εtτε για νά χρωματίσουμε
δλόκληρο τό άντικείμενο μέ δμοιόμορφο χρωματισμό, είτε για νά κάνουμε
σχέδια διαφορετικοQ χρώματός έπάνω στο ά.ντικεiμενο. rι· αύτή τή δουλεια χρησψο

ποιοQμε ~να μικρό κλύσμα ' (π ο υ ά ρ) που ά.γοράζουμε άπό τό φαρμακεΤο, τό γεμίζουμε
μt μπαντανa καί τό περνοuμε έλαφρα έπάνω στήν επιφάνεια που θέλουμε να διακοσμή
σουμε πιέζοντάς το συγχρόνως .
Ξύσιμο (sgraffito): 'Αποτελεί μέρος της προηγουμένης διακοσμήσεως . 1\ιlπαν
τα νίζουμε fνα ά.ντικείμενο καί δταν στεγνώση χαράζουμε τό σχέδιο που θέλουμε μέ ένα
μυτερό έργαλείο, ώστε να φανη ιΊπό κάτω τό χρώμα τού πηλού . Οί άρχαίοι ~ Ελληνες

χ ρησιμοποιοDσαν τόν τρόπο αύτό γιά να κάνουν τα θαυμάσια κεραμικά τους .
Ψ ή φ ι δ ω τ ά: Ή μέθοδσς αύτή χρησιμοποιείται βασικα σε διακοσμητικα πλα
κ άκια. Σκάβουμε τό σχέδιο στό νωπό πλακάκι (σχ. 47, α καί β) καί γεμίζουμε τό σκαμμένο
μέρος μέ χρωματιστό πηλό της ίδιας συνθέσεως μέ τό πλακάκι (σχ. 47,γ) . "Όταν στεγνώ
ση, ξύνουμε τό περίσσευμα με ενα μαχαιράκι καί μέ γυαλόχαρτο για να ε{ναι τελείως
στρωτό τό σχέδιο (σχ. 47,δ). 'Άν τό πλακάκι γίνεται σέ καλούπι τότε τό σχέδιο μπορεί
να ύπάρχη ά.νάγλυφο μέσα στό καλούπι κι ετσι άπλοποιείται ή δουλειά.
Χρωματιστός
μπαντανdς
η
μπαρμπο1ίνα
σέ
καλούπι
γ ι α χυτά: Μέ ~να σφουγγάρι ύγραίνουμε τα διάφορα κομμάτια τοϋ καλουπιοϋ καi
χ ρωματίζουμε μέ μπαντανίi η μπαρμποτίνα τα μέρη έκείνα που θέλουμε. Συναρμολο
γο Ομε ά.μέσως τό καλούπι καi χύνουμε μέσα άσπρη μπαρμποτίνα. 'Όταν βγάλουμε τό
Δντικείμενο ά.πό τό καλούπι βλέπουμε πως τα άνάγλυφα μέρη ξεχωρίζουν χρωματισμένα

έπάνω στόν άσπρο πηλό.
Χ ρ ω μ α τ ι σ μ ό ς

κάτω

ά π·

τ ό

ύ άλω μ α: Δουλεύουμε τU. κατάλληλα

χρώματα είτε μέ πινέλο, εtτε
μέ πιστόλι, εtτε-σε είδικές
περιπτώσεις- μέ σφουγγάρι
καi

μέ πουάρ .
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Σχf)μα

"Αν πρόκειται νά βάλου-

47.

με χρωματιστό φόντο στό aν
τικείμενο, ε{ναι προτιμώτερο ;
να χρησιμοποιήσουμε τό πι- ι

στόλι αντi τό πινέλο γιά νά.·

γίνη στρωτό τό χρώμα. Μπο~
ροΟμε βέβαια να βάλουμε τό
φόντο καί μέ πινέλο σε καλ
λιτεχνικα είδη, δπου άναζη

τοΟμε κάποια άνομοιομορφία .

.. ····.

ΧρησιμοποιοΟμε πινέλα . σέ άντικείμενα που παρου
σιάζουν κάποια άξία. Για να βγf\ τό σχέδιο καλό, τό άντιγράφουμε σε χαρτi διαφανές, τό όποίο τρυπaμε μέ μια βελό
να, ακολουθώντας τό περίγραμμά του καi δημιουργώντας
μέ αύτό τόν τρόπο τρυπίτσες πολυ κοντα ή μία στην άλλη.
·οταν τρυπήσουμε τό σχέδιο, τό τοποθετοϋμε έπάνω στό
aντικείμενο καi τρίβουμε τό χαρτi μέ ενα βαμβάκι που
βουτήξαμε σε σκόνη κάρβουνο. Βγάζουμε τό χαρτί καi τό
σχέδιο έμφανίζεται με μαϋρα στίγματα (σχ. 48).
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χf)μα 48.
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~
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ρίγες στα στρογγυλά αντικείμενα (βάζα, κλπ.),

γίνονται έπάνω σέ εναν μικρό έπιτραπέζιο τροχό που τόν
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λέμε τ ο ρ ν έ τ τ α (σχ. 49). ΕΙ ναι ενας δίσκος που γυρίζει
γύρω aπό τόν άξονά του, έπάνω στόν όποίο τοποθετοϋμε
τό αντικείμενό καi τό όποίο φροντίζουμε να ε{ναι ακριβώς
στό κέντρο. Μέ τό ενα χέρι γυρίζουμε τόν δίσκο aπό κάτω
καi μέ τό άλλο, aκουμπaμε έλαφρα τό πινέλο σέ ενα ση
μείο τοϋ βάζου φροντίζον;rας να aκουμπάη κάπου σταθερα
τό χέρι μας για να μένη τελείως aκίνητο. Καθrος γυρίζει
ή τορνέττα, γίνεται αύτομάτως ή ρίγα.

Σχf)μα

49.

(

Τό β ο ί? ρ τ σ ι σ μ α εΙναι ενας εϋκο~ος καi γρή
γορος τρόπος διακοσμήσεως άνάγλυφων άντικειμένων τών
όποίων ή μάζα ε{ναι έλάχιστα η καθόλου πορώδης, δπως
π.χ. τα γκρέ. Περνaμε μέ χρώμα δλη την έπιφάνεια του
άντικειμένου καi τό σκουπίζουμε καλα με ενα πανi, &στε
τό χρώμα να μεί νη μόνο μέσα στα βαθουλώματα.

Σχfιμα 50.

Μέ τό σ φ ο υ γ γ ά ρ ι βάζουμε φόντα που γίνονται

άνώμαλα λόγω τi'jς ύφi'jς του σφουγγαpιου.
Σ τ έ ν σ ι λ: εύκολος καi φθηνός τpόπος διακοσμή
σεως. Χρησιμοποιουμε φύλλα πο~υ λεπτα χαλκοϋ, κασ
σιτέρου η μολύβδου, τα όποία πιέζουμε κατάλληλα ώστε
να πάρουν άκριβώς τη φόρμα τής επιφανείας που θα δια
κοσμήσουμεr καi κόβουμε τό σχέδιο·, ώστε να μείνη κενό
καi να μπορή να περάση τό χρώμα (σχ. 50). Με ενα χοντρό στρογγυλό πινέλο με κοντές τρίχες _)(ομμένες ίσιες,

πε ρνοϋμε τό χρώμα σε δλο τό στένσιλ καi μένει τό
σχέδιο χρωματισμένο μόνο στό μέρος που κόψαμε.
Π ιό εϋκολα ακόμα καί πιό στρωτά, γίνεται αuτή ή
δουλεια μέ τό πιστόλι.

α

Σunεuη 4λοιφό>ματος μt πιστόλι

f1
Χ ρ ώ μ α τ α
μένη

κ α ί

σ μ ά λ τ α

π ά ν ω

σ ε

ψ η

αλοιφή.

Ό τρόπος αuτός χρησιμοποιείται κυρίως γιa
τ ην διακόσμηση τής πορσελάνης. Δέν διαφέρει aπό
τ όν προηγούμενο τρόπο παρα μόνο στό δτι ή έπιφά

νεια δέν ε{ναι

πορώδης καi γι' αuτό τόν λόγο δεν

μπορουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα διαλύ

οντάς τα μέ νερό. Διότι, έφ' δσον ή έπιφάνεια δέν
ρουφάει, τό χρώμα ποu εΙναι μέ νερό δέν στεγνώνει

ζωγραφίσματος μt άερογράφο.

τα μεταλλιιcα Ύαλβανιζt τοιχώμα
τα (α)
να

oron ιαβcοτtου

μitς έπιτρέποuν

μαζέψοuμε tό περiσσεuμα ti\ι;

ο6σiαι; ποu βγαίνει άπ' τό πιστόλι.
Ό

tξαεριστήρας (β) τραpάει τα

στα'Υονίδια τi\ς

ούσίαι;

ποu αiω

ροDντάι καi λιγοστεuει ό κίνδυνος
ν4 εiσπνεi>σωμε βλαβερές

ούσίες.

Στην τορνέττα (γ) τοποθετεlται τό
άντιιcείμενο.

ιiμέσως καί ετσι άπλώνει δταν βάλουμε ιiπό πάνω
καί δίπλα του άλλο χρώμα. Γι' αuτό χρησιμοποιούμε
διάφορα λάδια, (δπως τό λινέλαιο), γιά νά διαλύ
σουμε τό χρώμα, προσθέτοντας καί λίγο νέφτι γιά
νά στεγνώνη πιό γρήγορα.
Χρυσός

καi

πλατίνα

Τά βρίσκουμε ετοιμα στό έμπόριο
ματα,

σε διαλύ

τά όποία στό ψήσιμο μετατρέπονται σε μιά

λεπτότατη μεταλλικη έπιφάνεια.

Χαλκομανίες

Κι αuτές τiς βρίσκουμε στό έμπόριο καί τiς
χρησιμοποιούμε δπως καί τίς κοινές χαλκομανίες,
μόνο ποu τiς ψήνουμε.

0{ τρείς τελευταίες αύτές κατηγορίες, θέλουν
χαμηλή φωτιά, 6000-75(1', dν πρόκειται γιά φαγιέν
τσα καi κάπως πιό ψηλη, δταν πρόκειται γιά πορ
σελάνη.
Σμάλτα

•Η διακόσμηση μt σμάλτα -y{νεται μt τό πιστόλι fι μέ βούτηγμα dν ε{ ναι 'μονόχρω
μο τό άντικείμενο καi με πινέλο dν πρόκειται νά βάλοομε πολλά σμάλτα.
·στα ν ζωγραφίζουμε με πολλά σμάλτα, μποροσμε νά τά βάλουμε κοντά, ώστε νά

άπλώσουν μεταξύ τους fι νά τά χωρίσουμε μέ fνα περίγραμμα μt μολύβι που ζωγραφί
ζουμε η μέ κερί, δπότε τ(ι σμάλτα δέν άγγίζουν μεταξύ τους, τό δέ μολύβι, που εΙ ναι
γραφί της, καi το . κερi Κ'αί γ ο ντα ι στη φωτιά καi aφήνουν νά φαν η σάν περί γραμμα δ

140

πηλός. Μποροt:>με έπίσης νά χρησιμοποιήσουμε σάν περίγραμμα καi κοινό κεραμικό

χ ρ ώμα ή σμάλτο σκληρό που δεν άπλώνει στη φωτ.ι(.ι που ψήνουμε. νΑν θέλουμε πε
ρ ί γραμμα άνάγλυφο χρησιμοποιοuμε μια μdζα που άποτελεtται άπό ψημένη καi πολύ

λεπτα τριμμένη άργιλο, στην όποία προσθέτουμε χρώμα καί λίγη άραβικη γόμμα. την
μdζα αuτη την βάζουμε σαν μπαρμποτίνα μέ τό κλύσμα.

Χ ρήσιμες

όδηγίες

Τελειώνοντας τό βιβλίο· αύτό, θέλουμε να ύπενθυμίσουμε ώρισμένα βασικά πρά
γμ ατα:

1) ύλι κα πάντοτε πολυ καθαρά.
2) ζύγισμα, ότιδήποτε καi ciν κάνουμε.
.
3) καθαριότης μεγάλη την ώρα της δουλειάς (τά μπισκουί φοβοuνται τίς λιπαρές οlισίες
καί

τη

σκόνη).

4) Συνεχή πειράματα, άλλά ποτέ ύπολογισμοί μέ τό μάτι. Πάντοτε ζύγισμα, ίί>στε dν
πετύχη τό πείραμα νά μπορέσουμε νά τό έπαναλάβουμε. Κι εvα τετράδιο δπου, θά γρά
φουμε κάθε πείραμα γιά νά ξέρουμε τί βάλαμε.
Γ α λ ά κ τ ω μα
π α ρ α φ ί ν η ς : Κυκλοφορεt στό έμπόριο ενα νέο προtόν
που διευκολύνει σέ ώρισμένες περιπτώσεις τήν δουλειά μας. ΕΙνω ενα γαλάκτωμα παρα
φ ί νης διαλυτό στό νερό.

Προσθέτοντας τό ύλικό αύτό σέ μικρή (ιναλογία μέσα στή μάζα, αύξάνουμε τήν
πλαστικότητά της καί η)ν aντοχή του άψητου aντικειμένου. Ή παραφίνη καίγεται
όταν ψηθfΊ χωρίς ν' aφήση ύπολείμματα.
·
Προκειμένου να κατασχ:ευάσουμε πλακάκια με στεγνό πρεσσάρισμα (σελ. 45),
avτi να προσθέσουμε τήν έλάχιστη ύγρασία που χρειάζεται τό χώμα, βάζουμε παραφίνη.

Ή μέθοδος αuτη εχει τό πλεονέκτημα να διατηρfΊ έπ' άόριστο τό χώμα ύγρό ώστε,
όποιαδήποτε στιγμη να μποροuμε να τό χρησιμοποιήσουμε χωρίς να χρειασθfΊ νά
έτοιμάσουμε νέα ποσότητα.
Προσθέτοντας γαλάκτωμα παραφίνης στό ρευστό ύάλωμά μας, άλοιφώνουμε
πι ό εύκολα καi χειριζόμαστε τα άντικεiμενα χωρίς να φοβηθοuμε μήπως μαδήση ή
dψητη aλοιφή τήν ώρα πού τά πιάνουμε.

-
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Σχέδιο φορητο() καμινιοϋ μέ ύγραέριο κατασκευασμένο στό Μαροuσι, μέ εσωτερικές
διαστάσεις

0,85 χ0,98

χ0,86 μ.

- --ΠΙΝΑΞ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΕΊ'ΡΙΚΩΝ
ΚΩΝΩΝ
'Αριθμός
Κώνου

022
021
020
019
018
017
016
015 a
014 a
013 a
012 a
011 a
010 a
09a
08a
07a
06a
05a
04a
03a
02a
οι a

HARSHAW - POULENC- COIFFE

Θερμοκρασία

εlς

CO

600
650
670
690
710
730
750
790
815
835
855
880
900

920
940
960
980
1000
1020
1040
1060
1080

'Αριθμός
Κώνου

a
2a
3a
4a
5a
6a
7
8
9
10
ι

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

26
27

Θερμοιcρασια.

εlς

CO

1100
1120
1140
1160

1180
1200
1230
1250
1280
1300
1320
1350
1380
1410
1435
1460
1480
1500
1520
1530
1580
1610
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mNAS

θΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ

ΚΩΝΩΝ SEGER
"Αριθμός
Κώνου

144

022
021"
020
019
018
0!7
016
015 a
014 a
013 a
012 a
011 a
010a
09a
08 a
07 a
06a
05 a
04a
03 a
02a
οι a

Θερμοκρασία
εlς: CO

595
ψw

660
685
705
730
755
780
805
835
860
900
. 920
935
955
970
990
1000
1025
1055
1085
1105

'Αριθμός
Κώνου

a
2a
3a
4a
5a
6a ,
7
8
9
10
ι

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
26

Θερμοκρασία
είς C0

1125
1150
1170
1195
1215
1240
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400

1425
1445
1480
1500
1515
1530
1560
1585

ΠΙΝΑΞ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΥΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΚΩΝΩΝ
·Αριθμός

Κώνου

022
021
020
019
018
017
016
015
014
013
012
011
010
09

08
07
06
05
04

03
02
01

Θερμοκρασία

εlς

CO

585
595
62)
630
670
720
735
770
795
825
840
875
890
930
945
975
1005
1030
1050
1080
1095
1110

ORTON
'Αριθμός
Κώνου

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
26
"

Θερμοκρασία
εlς CO

1125
1135
1145 .
1165
1180
1190

1210
1225
1250
1260
1285
1310
1350
1390
1410
1450
1465
1485
1515
1520
1580
1595
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
·ον ο μα

στοι-χείου

"'Αζωτον (νίτρον)

Ν

"'Ανθραξ

c

'Αντιμόνιο

Sb

"Αργίλιο (άλουμίνιο)

ΑΙ

..Αργυρος

Βισμούθιο

Ag
As
Ca
Ba
Bi

Βόριο

Β

Ζιριcόνιο

Zr

Θεtον (θειάφι)

s

Κάδμιο

Cd

(άσήμι)

•Αρσενικό
·Ασβέστιο

Βάριο

Κάλιο (ποτάσσα)

κ

Κασσίτερος

Sn

Κοβάλτιο

Co
Mn

Μαπάνιον
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Σύμβολον

'Ατομ.

βάρος 'Όνομα

14
12
121.76
26.97
107.88
75
40
137.36
209
10.82
91.22
32
112.41
39
118.7
58.97
54.93

στοιχείου Σύμβολον

Μαγνήσιο
Νάτριο (σόδα)

Mg
Pb
Na

'Οξυγόνο

ο

Ούράνιο

u

Πυρίτιο
Σελήνιο

Si
Se

Σίδηρος

Fe

Τιτάνιο

Ti

Ύδρογόγο

Η

Φθόριο

F

Φωσφόρος

Ρ

Χαλκός

Cυ

Χλώριο

CI

Χρυσός

Au
Cr
Zn

Μόλυβδος (μολύβι)

Χρώμιο

Ψευδάργυρος
(τσίγκος)

Άτ.

β.

24.32
207.21
23
16
238
. 28
79.2
55.84
47.9
I
19
30.98
63.57
35.46
197.2
52
65.38

'
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΙΚΉ
Όνομασία

Χημικfις

·Ενώσεως

Χημικός

Τύπος

SbιOa

Όξείδιον άντιμονίου

Μοριακόν

Βάρος

))

))

ούρανίου

u,o.

: 291.52
. 101.94
198
· 56
153
466
69.6
123.22
94
150.70.
74.97
240.91
87
40.32
223.21
685.63
62
524

))

))

πυριτίου

Si01

60

))

))

σεληνίου

Se01

))

))

άργιλίου (άλουμίνα)

))

))

άρσενικοtJ
άσβεστίου

)}

))

))

))

βαρίου

Al10 1
As10 3
CaO
BaO

))

))

βισμουθίου

Βί 10 1

))

))

βορίου

ΒιΟι

Zr01

ζιρκονίου

))

)}

))

))

))

))

κασσιτέρου

Κ 11 0

καλίου

Sn01
CoO

))

))

κοβαλτίου

ι

))

))

κοβαλτίου

2

Cο 80ι

))

))

μαγγανίου

))

))

μαγνησίου

))

))

μολύβδου

ι (λιθάργυρος)

Mn01
MgO
PbO

))

))

μολύβδου

))

» . νατρίου

2

(μίνιο)

Ρb10ι

ΝaιΟ

))

))

σιδήρου

Feιo.

))

))

τιτανίου

Ti01

))

))

χαλκοtJ

CuO

))

))

χρωμίου

Cr10 1

))

))

φευδαρyύρου (τσίΎιcος)

ZnO

111.20
159.68
80
79.57
152

81.4
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΙΚΉ
'Ονομασία Χημικfjς ·Ενώσεως

Θειtκόν;

Όξύ

Η2 SΟ.ι

Καυστικό νάτριο· (καυστικη σόδα)

NaOH

Καυστικό κάλι (καυστικη ποτάσσα)

ΚΟΗ

Κάυστικη c'ίσβεστος
βάριο

Ca(OH)1
CaC01
BaC01

98
63
36.46
61.82
40
56
74
100
197.4

κάλι

κ.cο,

138

κοβάλτιο

CoC01
MgC08

119
84.3
775.6
106
115.84
123.57
125.4
381.4
294
151.84
159.57
157.93
78.1
58.46

»

Νιτρικόν
•yδρόχλωρικόν
Βορικόν

ΗΝΟ 1

»
·»

HCI
Η,ΒΟ 3

I

·Α νθραιcικό dσβέσi'ιο (μάρμαρο)

»
»
»
»

μαγνήσιο

•Ανθρακικός μόλυβδος
•Ανθρακικό νάτριο

(στουπέτσι)

Ά νQρακικός σίδηρος

2PbC08 • Pb(O Η) 3 *

N8-tco.
FeC03

»

χαλκός

CuC0 3

»

ψευδάργυρος

ZnC02

Βόρακας

Ν8-tΒ.ιΟ,

Διχρωμικό κάλι

K 1 Cr20,

Θειtκός σίδηρος (καpαμπογιa)

FeSO.ι

»
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Μορια"όν Βάρος

Χημικός Τύπος

χαλκός (γαλαζόπετρα)

CuSO.ι

·Υπερμαγγανικό κάλι

ΚΜnΟ.ι

Φθοριοσχο dσβέστιο

CaFι

Χλωριοσχο νάτριο (κot\IQ άλάτι)

NaCl

•

·Αν ιcαι ό χημικός ~ τοΟ dνθραιcιιcοt\ μολύβδου ε{ναι
μt χημιιc:ό τόκο 2PbC01 • Pb(OH) 1 •

PbCO,.

tόν βρ(αιc:ουμε ατό tμώριο

αλφαβητ:ικαv εupε:τ:ηριαv

"

"Άλατα
'Αλιcάλια
'Α λιcιφοtJ
"Α λοιφή
'Α λο[φωμα

'Αλουμiνα
'Άμμος πυριτική
' Αναγωγή

..

53. 92. IU2

Άναyωyιιcή άτμόσφαιρα
·Α νάλυση

69
16.73
74
9.. 71
.86
10. 69. 73
10

-

Ά νθραιcιιcή ποτάσσα
Άνθραιcιιcή σόδα

Ά νθραιcιιcό άσβέστιο (μάρμαρο)
Άνθραιcιιcός μόλυβδος
•Α νθραιcιιcό vάτριο
"Αντλία
Άπλll σώματα
"'Απλωμα
'Απλώστρα
"'Αργιλος
"Α ργιλος άσβεστοϋχ ο ς
"Αργιλος πυρίμαχη
"Αργιλος σιδηροΟχος
"Ασβέστη ς
"Αστρα

61
66
42
42
13. 73
74
42. 68

27
65
21

26
8. 10. 13
13

13
13
16

48
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"Αστριος
'Ατμόσφαιρα ιc:αμινιοΟ
Άτομιιc:ό βάρος
"Ατομο
·Α τσαλάιc:ι
Βάσεις

() I

67
66
44

Βούτηγμα

68
71
75
85

Βουτσi

~2

Βερνίκι

Βορικά άλατα

rαληνίτης
Γέμισμα ιcαλουπιοϋ
Γκρέ

Γομαλάκα
Γύρισμα

Γύψινα καλούπια
Γύψος

74
34
9. 113. 131
32
43
31.33
31

Δείκτης

nR

Διαστολής Ικανότης

76

Ένώσεις χημικές
Εϋτηιcτες δλες
Εϋτηιcτον

150

13. 16

66
9. 15 •'

•Εφυάλωσις

75
85

Ζύμωμα

27 ''

Ζυμωτήριο

θειϊιcόν όξύ

27, 4'2
69

'Ιριδισμοί

102

Κα βούλα .
Καλούπι
Καμιναδα
Καμίνια

28. 43
31, 33
52
52
54
52
57
49. 55
53
53
56
52
56
52
48 ..
14
53
24
69
69
69
115
16, 73
59
44

Κ α μι νι
Κ αμίνι
Καμίνι
Κ αμί νι

άναστρεφομένης φλογός
εύθείας φλογός
ήλειcτριιcό
μοuφλ

Καμί νι
Κ αμί νι
Καμί νι
Καμίνι
Καμίνι

δριζόντιο
στρογγυλό
συνεχοΟς καύσεως
τετράγωνο
τοΟνελ

Καμίνι ύγραερίου
Καμίνιασμα
Καολίνης
Κάπνισμα
Καρο()τα

Καυστική 4σβεστος
Καυστικό κάλι
Καυστικό νάτριο
Κεραμίδια
Κιμωλία
Κλώτσημα καμι νιοΟ
Κόλλημα
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Κοπάνισμα

Κόmcινο
ΚοΟκος
Κραιc:ελάρισμα
Κρυοπύρωμα
Κρύωμα
Κτύπημα πηλοΟ

l<.ώνοι πυρομετρικοί
Λευκόχρυσος (πλατίνα)
Λιθάργυρος
ΛοΟστρα

Λυώσιμο dλοιφf\ς
Λυώσιμο χώματος
Λυώσιμο (τήξη)

Μαγγάνιο~ μαγγανέζι
Μαγιόλιιc:α

:

Μαyιόλικας χρώματα
Μάδημα

Μάζα (πηλός- λάσπη)
Μάζα χρωματιστη
Μάζεμα (συστολ1))
Μακαρόνι
Μάργη

Μάρμαρο

Μuτ ύάλωμα
Μuτίφισμα
Μuϋρες τερρακότες

Μuχά(ρι

152

Μίγματα

Μίνιο

22
25
48
76
59
n1
28
62
105
74
105
84
24
20
96
97, 121
123
76
8
98
11. 18
29
13
16. 73
103

113
116
40
65
74

Μόλιιβδος (μολύβι)
Μt)ντέλα γύψινα

Μοrιακό βάρος
Μι~ψιο

Μοt>φλ

Μπάλλα
Μπαντανdc;

Μπαpμποτίνα
Μ ιη':κ

Νάτριο χλωριοϋχο
Νι τρικόν όξύ
Ντάνα

.

.:.εκαμι νια σ μα

Ξύσιμο
Ξύσιμο

( Sgraffito )

'Οξέα
Όξείδια
Όξείδιο dντιμονίου
Όξείδιο άρyιλίου
Όξείδιο ζιρκονίου

Όξέίδιο κασσιτέρου
Όξείδιο
Όξεiδιο
Όξείδιο
Όξείδιο

32

67
66
49
30
98. ι 37
4ι

52
R:'

Μπισκουί

....

74

κοβαλτίου
μαγγανίου
μολύβδου
πυριτίου

Όξείδιο σιδήρου

67
69
49
62
43
137
69
69
9.5

70. 73. 96
ι22

95. 122

96
Υ6

74
10. 13. 15. 7 ι. 72
13. 95

153

'Οξείδιο χαλκοt>

95
95
96

'Οξείδιο χρω~tου
'Οξείδιο ψευ αργύρου
Όξειδωτικη άτμόσφαιρα

61
75

"Οξύ βορικό

· ·οξύ

6ιJ

θειϊκό

69

Όξύ νιτρικό
"Οξiι ύδροχλωρικό
'Οξυγόνο
Ούσίες χρωστι κtς
Πανωτρόχι
Παραφίνης γαλάκτωμα

69

68
94
30
ι4Ο

Πατούρα
Πελειcούδα

44'

Περατάρια

48
86

30

Περέχυμα
Πέταγμα
Πηγματίτης
Πηλός
Πήξιμο

154

76
ι6

8
26

Πιατέλες
Πιατέλιασμα
Πιστόλι
Πλακάκια ιcόκιcι να

46.

Πλάκες
Πλαστικότης
Πλατίνα (λευκόχρυσος)

35. 48

~ο

46
86
ι ι~
ι ο. ι ι
ιοs

Πλίθρες

26

Ποδιά

30
30

Ποδότορνος

Πορσελάνη
Πουά ρ
Πλύσιμο

Πορώδες
Ποτάσσα

Πρέσσα- τ~pνος
Πρέσσα χειροκίνητος
Πρεσσάρισμα στεγνό
Προθέρμανσις
Πρόσμιξις κατ' δγιcον
Πρόσμιξις μέ ζύγισμο

9. 114. 133
137
22
9. 18
16. 42
40
39
39
59
23

24

Πρόσμιξις ύλικών σi: ρευστή
κατάσταση

Πυρίμαχα

Πυριτιιtη iiμμος
Πυριτικό νάτριο
Πυρολουσίτης
. Πυροδοχεία
Πυρόμ~τρα
Πυρομετρικοί κώνοι
Πυρότουβλα
Πυρόχωμα

Ρετουσάρισμα
Ρευστότης πηλοϋ

Σαμώτ

Sgraffito
Σιδέρωμα
Σίτεμα
Σμάλτα

(Σyιcραφίτο)

24
117
\0. 15
42

96
46, 50
62
63
118
46
45
41
15. 48
137
62
27
71 , 100. 105, 106. 139

155

Σμάλτα -χαμηλής φωτιάς
Σούρωμα -χώματος

Σόδα
Σπαστηρες
Στέγνωμα
Στένσιλ

Στεφάνι καλουπιο~

Στοι-ιεtα

Stoneware
Στουπέτσι
Σύμβολα
Σύνθεση
Σύνθεση έκατοστιαια
Συντελεστής

Συντελεστής διαστολης
Συστολή

Σώματα άπλα
Σώματα σύνθετα
Σώματα ύλικά

Τάϊσμα
Τανίνη

Τελείωμα
Τερρακότα
Τερρακότες μαQρες
Τήξη (λυώσιμο) -χώματος

156

Τήξη ύαλώματος
Τορνάρισμα
Τιτ.άνιο
Τούβλα κοινά
Τούβλα φωτιίiς (πυρίμα-χα)

105
25
16
23
21, 45
139
34
65
9, 131
74
67
66
81
68"
89
11, 18
65
65
65
52
42
43
9, 115,116
116
20
51
43
113
115
117

Τορνέττα
Τράβηγμα (φιλιέρα)

138
42

Τράβηγμα καλουπιοn

38

Τράβηγμα καμινιοϋ

61
8l)
2J

Τραβήγματα άλοιφης
τριβείο
Τρίγωνα

48
30
96

Τροχός
Τσίγκος

Ύ αλεπίχρισμα
'Υαλοποίησις
Ύάλωμα

(άλοιφή, βερνίκι)

Ύ ά λωμα κrακελέ
'Υάλωμα κρυσταλλικό
Ύάλωμα μάτ
'Υαλώματα μέ μεταλλικές άνταύγειες
· Υάλωμα φαγιέντσας

Ύαλώματος, τυποποίηση
Ύδρογόνο
·Υ δροχλωρικόν όξύ
'Υδρύαλος
~Υλες aντιπλαστικtς
ΥΥλες r.ϋτηκτες

'Ύλες καύσιμr.ς
Υ Υ λες π:λαστι κι:ς

Ύλικά σώματα
Φαγεντιανά

(φαγιtντσr.ς)

Φαγεντιανά κ οι νu
Φαγεvτιανά λευκά

q
q

4. 71

\03
103

103
101
127
77
6R
6Υ

42
8, 14
15
51
10

65

9. 108
106. 119
107. 124

157

Φαινόμενα
Φαινόμενα χημικu
Φανούρια

Φιλιέρα
Φίλτρο
Φιλτροπρέσσα
Φινίρισμα

Φορμάρισμα
Φοϋσιcες

28
89

Φρίττα

84

Φύλλα πηλοΟ

35

Χαλαζίας
Χαλκομανίες
Χέρι
Χέρωμα

Χημικα φαινόμενα
Χημικές ένώσεις
Χημικη έξίσωσις
Χημικός τύπος
Χιόνι
Χλώριο

ΧλωριοΟχο νάτριο
Χρυσός

158

65
65
52, 58
42
27
27
43

Χρώματα έπί τοΟ όαλώματος
Χρώματα όπό τό ύάλωμα
Χρωμικό βάριο
Χρωμονικελiνη
Χρωμυαλώματα
Χρωστικές ούσίες

13, 15

Ι4ό
44
44
65
66

68 .
67

89
68
68
105
104
99, 108, 137

96
50, 57
71, 100
94

Χτένια

Χυτά

:~

--~~

~ -· }

.,

Χωματερή
Χωνευτήριο

48
41
8
118

'Fήσιμο
Ψήσιμο άναyωyιιcό
Ψήσιμο όξειδωτιιcό

Ι'

..

, -:·

50. 59. 60
61
61
- ,
.

. ,...

~

."
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-~

.. .
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πιναξ

πε:ριε:χομε:νCΛιν
Σι λ~

Πρόλογος Α ' 'Εκδόσεως

4

'Ιστορική άναδρομή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρώτες vλες

α) Πλαστικότης

10
10
10
11

β)
Ύ)
δ)
ε)

I1
12
12
13

Α) Π λ α σ τ ι κ έ ς

ύ λ ε ς

-

α ρ γ ι λ ο ς

Φυσικές Ιδιότητες τf'\ς άργίλου
Συστολή (μάζεμα)

'Επίδραση της θερμότητος
'Επίδραση τοϋ κρύου
Ξένα σώματα καi ούσίες που ύπάρχουν στήν dρyιλο

Τιιξιν6μ.ηση τών ciρylλων
Β)

Ά ν τ ι π λ α σ τ ι κ έ ς

Γ)

Εύτηκτες

ύ λ ε ς

ύλες

Π?ιιχτιχ~ς τρ6πος χιιθοpισμ.οu τijς χαιτιιλληλ6τητος ~ μ.'i) Μς χώμ.σ-rος

17

•Ε-τοιμcισίιι χcιι χcιτερycισLcι πρώ-των uλών

20

α)

w

Απλωμα στόν άέρα

β) ΣτέΎνωμα του χώματος
Κοπάνισμα τοϋ χώματος
δ) Πλύσιμο καί σούρωμα

y)

• Ετοιμcισ{cι

160

13
14
15

χcιι χcιτερycια(ιι 'ή)ς μcίζαις

α) Πρόσμιξη στεΎνών ύλιιcών κατ' δγιcον
β) Πρόσμιξη στεyνων ύλικων μέ ζύγισμα
γ) Πρόσμιξη ύλικων σέ ρεuστfι κατάσταση

21
21
22

22
23
23
24

Σελtς

24
25
26
27
27

δ) Λυώσιμο το(} χώματος

ε) Σούpωμα το() χώματος
στ) Πήξιμο
ζ) Σίτεμα
η) Ζύμωμα

Κcχτcισχεuή ciντιχειμέvων

( φορμά:ρισμcι)

α) Κατασκευη με μακαρόνι

β) Κατασκευή με μπάλλα
γ) Κατασκευη διό τροχοϋ
δ) Κατασκευή μέ καλούπια
Κατα σκευη

τοϋ

-

Γύψος

μοντέλου

Πατητά aντικείμενα
α) Συμπαγές γέμισμα κ:αλουπιόϋ

β ) Γέμισμα μέ φύλλο
γ) Γέμισμα στό έξωτερικό η έσωτερ.ικό γύψινου καλουπιοϋ

δ) Βγάλσιμό άπό τό καλούπι
_
ε) Κατασκέυη μέ χειροκίνητη καί ύδραυλική πρέσσα
στ) Στεγνό πρεσσάρισμα

ζ) Π ρέσσα

τόρνος

-

η) Χυτά
θ) Τράβηγμα (φιλιέρα)

ι) Τελείωμα, τορνάρισμα, ξύσιμο η γύρισμα, φινίρισμα
ια) Κόλλημα χεριών καί dλλα κολλήματα

Σ τέγνωμα
Πιaτέλλιcχσμcχ

-

Πuροδοχείcχ

Κcχμίνιcχσμcχ

Ψήσιμο

28
29
30
30
31
32
34
35
35
36
38
39
39
4U

41
.42
43
44
45
46
48
50

α) Οί καύσιμες ύλες

51

β) Τά καμίνια

~2

·

Καμίνι τύπου_ _ μούφλ

55

161

Ι.&λtς

Καμίνια συνεχοϋς καύσεως- τούνελ

'Ηλεκτρικά καμίνια
Κατασκεuή καμ.ιvιώv

57

α) Σχεδίασμα

58
58

β) Έκτέλεση

59
59

γ) Τρόπος ψησίματος

I)
2)
3)
4)

Προθέρμανση η κρυοπύρωμα

60
60

Χαμηλή φωτιu
Κυρίως ψήσιμο
Κρύωμα

6\

Ξεκαμίνιασμα

62
62

δ) Μέτρηση της θερμοκρασίας- πυρόμετρα καi πυρομετρικοi κώνοι

ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΥΊΈΡΟΝ

ΧΗΜΕΙΑΣ

65

θiμα τής Χημ.είcις
β) Μίγματα

65
65

γ) Ένώσεις

65

α) 'Απλά σώματα

t;

στοιχεtα

'Εξήγηση τών χημιχών φcιινομiνων
Σύμβολα

Μοριακό καi άτομικό βάρος
Χημικαί έξισώσεις

Τcιξινόμηcrιι τών σuνθiτων σωμ.Ωτων

1) όξείδια
2) όξέα

162

56
57

3)

βάσεις

4)

άλατα

66
67 "
67

68
68
69
69
69
69

Σε.\ιι;
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣτΗΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

69

·vαλώμcιτα

71

.( &λοιcpή,

βερν(χι)

-

Χρωμ.uαλώμcιτα (σμάλτα).

Πρώτες δλες

72

·ο ρόλος τόν δποίον πα(ζοuν τΩ διιicpορα στοιχεία στi)ν χcιτcισχwi)

75

τών utιλωμ.cίτων

'Ιδιότητες τών uαλωμ.ιiτων

75

Τuποπο{ηση tνός uαλώμ.ατος

77

Ύ πολοyισμ.ός tνός τόποu uαλώμcιτος

80

Κατασχεu-ή Uσλωμ.ιiτων

81

Τρόποι χρήσεως

85

•Ελαττώμcιτα τών ucιλωμ.ιiτων

87

"Ελαττώμcιτcι μ.ιiζcις xcιl, uαλώμcιτος

90

α) Έλαττώματα πού μποροσν νά συμβοσν κατά τήν κατασκευή
καί τό στέγνωμα
β) Έλαττώματα που μποροσν νά συμβοσν κατά τό φήσιμο
γ) •Αλλα tλαττώματα

90
91

92

ΜΕΡΟΣ: 1'ΡΙτΟΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Πρώτες όλες

-

χρωστιχές οόσ{ες

Κcιτcιαχεuή τών χρωστιχών uλών
Γενικότητες
Χρωματιστές μάζες

Χρωματισμός της μάζας μέ διαλυτά dλατα μετάλλων
Μπαντανάδες
Χρώματα uπό το ύάλωμα
Χρωμυαλώματα ( σμάλ_τα)

94
94
96
96
98

. 98
98
99
100

163

Σελ ι,

·Υαλώματα μέ μεταλλικές άνταύγειες
·Υαλώματα μάτ καί κρυσταλλικά

102

•γ αλώματα κρακελέ

103
Ι 03

τ ρεξiματα
Χρώματα έπί το\) όαλώματος

ι 04
ι 04

Σμάλτα χαμηλfjς φωτιdς (γιά καμίνια μοi>φλ καί ~λεκτρικά)

ιοs

Χρυσός- Πλατίνα- Λούστρα
Τρίψιμο τ&ν ύλικ&ν

ιΟ5
ιο5

,,Πλύσιμο τ&ν χρωμάτων

ι 06

Χημ.ιχtς αuνθέσεις ποu χρησιμ.οποιοuν'τ'cιι στή διcιχόσμηση ciνcιΛόyως

'tou χερcιμ.ιχοu εtδοuς

ι 06

α) Κοινά φαγεντιανά
Χρωμυαλώματα (σμάλτα) άδιαφανfj- συνταγές

β) Λευκά φαγεντιανά
Χρώμάτα ύπό τό ύάλωμα
γ) Γκρέ

ιΟ6

106
Ι 07
Ι 08
113
114

δ) Πορσελάνες

ΜΕΡΟΣ τΕΤΑΡΤΟΝ

KEPAMIKA

ΕΙΔΗ

Τεpρcιχόττες
Πραγματικές τερρακότες
Διακοσμητικές τερρακότες
Τερρακόττες μαι)ρες
Πυρίμαχα εtδη
Φcιyενηcινά'

164

Α) Κοινά φαγεντιανά (μέ πηλό σιδηροι)χο)
Β) Φαγεντιανά μέ κασσίτερο (μαγιόλικες)
Γ) Κυρ[ως φαγεντιανά (λευκη μδ.ζα)
α) Φαγιέντσες μέ ~σβέστη

ιι

5
ι 15
ι ι6

116
117
ι ιs

119
121
124
ι25

β) Φαγιέντσες με δστριο
Ύαλώματα (dλοιφtς) τf'Ις φαγιέντσας
Διακόσμηση της dλοιφης φαγιέντσας
δ) Γκρέ (gres, stoneware)
ε) Πορσι-:λάνη

?I _)

127
129

131
133

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ
Τ ΡΟΠΟJ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Χάραγμα τοϋ ώμου dντικειμένου
Άνάγλυφα σχέδια
Ά ντικείμενα τρυπητa
Μ παντανάδες
Ξύσιμο (Sgraffito)
Ψηφιδωτa

Χρωματιστός μπαντανάς η μπαρμποτίνα σέ καλούπι γιά χυτά
Χ ρωματισμός κάτω dπό το ύάλωμα
Χρώματα καi σμάλτα έπάνω σέ ψημένη dλοιφη
Χρυσός καi πλατίνα

136
136
136
137
137
137
137
137
137
139

Χαλκομανίες

140
140

Σμάλτα

140

ΧΡΗΣΙΜΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

142

Πίνακες θερμοχρασιών πuρομετρucών χώνων

·143

Σύμβολα και «τομικιi βιiρη τών στοιχείων

146
147

Πίναξ τών χημιχών ~νώσεων ποu χρησιμοποιοuμε σ'fiιν χεριιμιχiι

165

Διάφορες

166

φάσεις της κατασκευής

ένός βάζου στόν τροχό.

167

Τυπώθηκε

άπό

τή

Φωτοστοιχειοθετική
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