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CZERWONE I ¯Ó£TE SZKLIWA
S E L E N O W O - K A D M O W E

Trudno sobie wyobraziæ ceramikê artystyczn¹ bez jaskrawych kolorów. Intensywniejsze, b³yszcz¹ce kolory mo¿na 
uzyskaæ przy zastosowaniu szkliw selenowo-kadmowych.

¯ó³te i czerwone szkliwa oparte na tym samym systemie s¹ mieszalne ze sob¹ w ka¿dym stosunku wagowym,  
co daje mo¿liwoœæ otrzymania szerokiej gamy kolorów od czerwonego poprzez pomarañczowy do ¿ó³tego.
Aby uzyskaæ wiêksz¹ stabilnoœæ i po³ysk szkliwa czerwonego, zalecany jest dodatek od 5 do 10 procent wagowych 
szkliwa ¿ó³tego do szkliwa czerwonego. Natomiast intensywny kolor zielony uzyskuje siê poprzez dodatek od 0,5 
do 1,0 procent wagowych barwnika kobaltowego 220 946 do szkliw 43-9361800 lub 43-765.

Zastosowanie

Szkliwa selenowo kadmowe s¹ specjalnymi szk³ami, w przypadku których sposób nak³adania odgrywa ogromn¹ 
rolê. Aby uzyskaæ zadowalaj¹cy wynik niezbêdne jest zachowanie sta³ych warunków przetwarzania. W zale¿noœci 
od techniki nanoszenia mog¹ byæ dodawane œrodki zapobiegaj¹ce osadzaniu siê szkliwa i kleje.
Aby unikn¹æ zanieczyszczenia, szkliwa powinny byæ na mokro mielone w osobnym m³ynie kulowym, u¿ywanym 
tylko do szkliw selenowo kadmowych.
Przygotowana zawiesina szkliwa powinna byæ przesiana i poddana obróbce magnetycznego separatora. D³ugi 
czas przechowywania szkliwa mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na wynik, z tego te¿ wzglêdu  do w³aœciwego procesu 
nale¿y przygotowywaæ tylko wymagan¹ iloœæ..
Nale¿y unikaæ wszystkich rodzajów zanieczyszczeñ, szczególnie pochodz¹cych ze œcierania siê metali z urz¹dzeñ 
(np. Fe, Cu, Cr, Zn i in.), poniewa¿ mog³oby to powodowaæ powstawanie czarnych kropek na powierzchni szkliwa.

Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej szkliw jest stosunkowo wysoki. Ze wzglêdu na ró¿nice w rozszerzalnoœci, 
aby unikn¹æ uszkodzenia ceramiki polecamy zastosowanie specjalnego szkliwa (np. 40 134 F) wewn¹trz 
przedmiotu ceramicznego.
Dla uzyskania doskona³ego wyniku najbezpieczniejszym i najlepszym rozwi¹zaniem jest u¿ycie specjalnej masy  
o wysokim wspó³czynniku rozszerzalnoœci termicznej, bez pirytu, Cu-pirytu czy metalicznych dodatków.

Wypalanie

Wynik po wypale szkliw selenowych kadmowych, w du¿ym stopniu zale¿y od czasu wypalania i atmosfery pieca. 
Najlepszy jest krótki cykl wypa³u, dobra wentylacja w piecu i du¿a odleg³oœæ pomiêdzy przedmiotami ceramicznymi. 
Do pieca powinny byæ wprowadzone tylko szkliwa selenowo kadmowe, gdy¿ opary z innych szkliw mog³yby 
negatywnie wp³yn¹æ na wynik wypa³u.

O³ów i Kadm

W³aœciwie zastosowane szkliwa uwalniaj¹ tylko bardzo ograniczon¹ iloœæ o³owiu i kadmu. Uwalnianie pierwiastków 
silnie zale¿y od warunków wypalania jak równie¿ innych parametrów, trudnych do zdefiniowania. Dlatego te¿ nie 
mo¿emy zagwarantowaæ, ¿e nie zostan¹ przekroczone dopuszczalne stê¿enia wymagane przez niektóre przepisy 
(DIN EN 1388.1 i 1388.2).
Jeœli szkliwa s¹ u¿ywane do wytwarzania naczyñ przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoœci¹, szkliwione przedmioty 
ceramiczne musz¹ byæ przebadane na uwalnianie o³owiu i kadmu.
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IT/OT/4.14/wyd-1/05.04
Informacje przygotowane na podstawie oryginalnych materia³ów 
producenta 08/03

ETC sp. z o.o.
ul. Drukarska 14
27-400 Ostrowiec Œw.
tel.: 41 26 36 810
fax: 41 26 36 813

Dostêpne produkty

Nr produktu Powierzchnia Kolor Zakres wypa³u 
ow C

Procent wagowy 
o³owiu - %

C.T.E. 
-7w x 10  K

143-765   
243-9361800    

347-95573
247-9550900

b³yszcz¹ca

b³yszcz¹ca

b³yszcz¹ca

b³yszcz¹ca

¿ó³ty

¿ó³ty

czerwony

czerwony

o980 - 1020 C
o990 - 1030 C
o990 - 1020 C
o990 - 1020 C

0 *

< 3

0*

< 4

82

80

76

77

1 Oznaczenie niebezpieczeñstwa Xn, R 20/21/22
2 Oznaczenie niebezpieczeñstwa, T, R 61, 20/21/22, 33
3 Oznaczenie szkodliwoœci, R 52/53
* Bez zawartoœci o³owiu: PbO < 0,5 %. Produkty te s¹ technicznie wolne od o³owiu. W produkcji tych materia³ów nie 
stosujemy surowych materia³ów zawieraj¹cych o³ów jako g³ówny lub wystêpuj¹cy w mniejszych iloœciach sk³adnik. 
Jakkolwiek, nie wyklucza to wystêpowania o³owiu w œladowych iloœciach. Nasz proces produkcyjny zosta³ 
opracowany tak, aby unikn¹æ zanieczyszczenia z produktów zawieraj¹cych o³ów. Analiza chemiczna pokazuje, 
¿e zawartoœæ PbO generalnie jest znacznie poni¿ej 0.5 %, 
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