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Voorkomen van problemen
♦ Als je biscuit- of aardewerk gestookt voorwerp nat wordt (als er nog geen glazuur op
zit) kan het geel uitslaan. Dit verdwijnt weer als je er glazuur over doet. Het is zwavel of
zout die geel wordt als het in aanraking komt met water en verdwijnt ook weer als het
gestookt wordt.
♦ Gebruik altijd glazuur, of transparant glazuur over aardewerk. Het blijft poreus en zal
stof en vuil opnemen. Ook is het mogelijk dat het geler wordt omdat het vocht uit de
omgeving aantrekt. Met gebruik van glazuur voorkom je dit. Als je hoog stookt zonder
glazuur, geeft dat geen probleem. Het is voldoende gesloten om geen vuil en vocht op te
nemen.
♦ Komt je biscuit gebakken werk uit de oven, doe er dan een doek over of plastic om stof
en vuilbesmetting te voorkomen.
♦ Zorg dat je glazuur bijna zo dik is als room. Smeert je glazuur niet fijn, voeg dan
glycerine toe. Dit is bij elke drogist te koop. Het is een heldere vloeistof en zorgt ervoor
dat het water “dikker” wordt waardoor je glazuur niet direct al zijn vocht verliest aan de
scherf. Doet het dan nog niets, dan kun je een klein beetje geconcentreerd Pehatine
gebruiken. Niet bij voorbaat beginnen met Pehatine. Als het niet hoeft, niet doen.
♦ Maak je scherf stofvrij. Dit kun je doen door een vochtige doek te gebruiken of af te
stoffen met compressorlucht. Liefst wel een olievrije compressor. Je wilt geen olie op de
scherf hebben. Was het niet af. dan heb je kans op blaasjes als je je glazuur opbrengt.
Het water moet er toch ergens uit....
♦ Schuren is ook altijd goed, hier verwijder je
oppervlakkige mogelijke verbrandingsstoffen mee
waardoor je mogelijke gas onder het glazuur
vermindert. Wel heel goed afstoffen! Maak het niet
te glad, op licht ruwe oppervlaktes houd het glazuur
zich beter.
♦ Maak je poeder aan dan is het altijd goed om te
zeven. Daardoor vermengt het water zich beter met
je glazuur en bind het zich ook beter. Ongebonden
water met glazuur loopt zo het glazuur weer uit
waardoor het glazuur heel slecht smeerbaar wordt.
Links zie je een proefje. Hier hebben ze twee
verschillende glazuren met een lepel op een plaat
hout gegoten. Na een minuut hebben ze de plank
schuin gehouden. Nu zie je bij test 2 dat het water zo
het glazuur uitloopt. Daar direct onder zie je wat er
over blijft. Dit kun je niet met goed fatsoen op je
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Glazuur dat niet goed gebonden is
met water, is niet goed te verwerken.

scherf zetten! Test 1 is zoals het hoort, het water
blijft in het glazuur en zorgt ervoor dat het glazuur
niet direct “stijf” wordt op de scherf, maar
smeerbaar blijft. Dit wil je graag hebben.
♦ Doet het zeven alleen met gewone poeder dat al aangemaakt is met water. Zitten er
kristallen in of ilmeniet, dan niet zeven of breng de ilmeniet en kristallen na het zeven
in het glazuur.
♦ Ga je een kopje, kom of mok glazuren, glazuur dan eerst de binnen of buitenkant en
laat het drogen. Doe je beide kanten, dan sluit je het vocht op waardoor het drogen veel
langer duurt. En je zult verbaast zijn hoelang er dan nog vocht in de scherf blijft. Ook
tussen de lagen het glazuur voldoende laten drogen.

Glazuurfouten

Al je mooie kunstwerken hebben de biscuitbak overleefd. Je hebt een mooi glazuur
uitgekozen en nu staat je kunstwerk voor de tweede keer in de oven…. Maar met het
openen van de oven is het resultaat niet wat je ervan verwacht had. Nee, dit is geen
succes. Iedereen overkomt dit wel eens, mij ook. Soms is het moeilijk om te bepalen
waar de fout nu ligt, maar vaak is het heel duidelijk. Maar dan is het kijken waar het
nu precies fout is gegaan. Op zoek naar de oorzaak in de glazuurgeheimen…

Pinholes

Pinholes zijn wel het meest voorkomende probleem in de glazuur wereld. Pinholes
(niet te verwarren met kraters) komen vaak van binnenuit. Ze zijn glad en zijn vrijwel
recht vanaf de bodem. Is je scherf na de biscuitbak glanzend? Dan zit er zout in je klei
en dat zorgt ook voor pinholes omdat dat zout gas vormt en je glazuur weg blaast. Is
je biscuit gebakken scherf erg poreus? Dit kan zorgen voor zogenaamde luchtzakken
waarin zich het gas van het glazuur kan verzamelen. Dit zorgt ervoor dat het glazuur
niet voldoende kan “groeien”.
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Problemen kunnen zijn:
•
•
•
•

Te laag biscuit gestookt waardoor er nog gas uit de scherf komt.
Te veel bindmiddel zoals Pehatine icm de lijm die al in het glazuur zit,
waardoor deze eruit komt als gas.
Calciumfluoride in je glazuur. Deze veroorzaakt veel gas.
Glazuur te nat waardoor het met stoken uit de scherf komt als stoom

Oplossing kan zijn:
•
•
•
•
•
•

Biscuit hoger bakken
Geen extra bindmiddel gebruiken bij kant-en-klaar glazuur.
Langer pendelen of langzamer stoken, zo kunnen alle gassen de scherf
verlaten. Of langzamer afkoelen zodat het glazuur zich kan herstellen.
Je scherf schuren voor het glazuren. Dit verwijdert de oppervlakkige stoffen
die voor gassen kunnen zorgen.
Je scherf met lucht afblazen.
Glazuurde objecten voldoende laten drogen. Het zal je verbazen hoelang vocht
nog in het glazuur en de scherf blijft

Craqueleren

Wanneer glazuur craqueleert, wil het
zeggen dat het glazuur harder krimpt
dan de scherf. Het past niet. Is het een
eigen glazuur, dan is het advies om te
proberen om de silica of kwarts te verlagen,
deze zorgt ook voor de krimp.
Als je met kant-en-klaar glazuur werkt,
dan is daar niet veel aan te doen.
Je kunt dan alleen je klei aanpassen of
andere glazuur te gebruiken.

Je voorwerp kan zelfs na enige tijd gaan craqueleren. Dit komt omdat er vocht in
de scherf komt, waardoor je keramiek gaat uitzetten. Hierdoor gaat je glazuur
barsten. Gebruik je aardewerkklei, probeer dan eens steengoedklei. Hier
zit meer silica in waardoor de krimp meer overeenkomt met je glazuur. Men zegt ook
wel dat het uitmaakt of je hem vroeg uit de oven haalt. Dat is niet zo. Past glazuur
niet, dan past het niet. Het gaat dan, vroeg of laat, toch craqueleren.
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Problemen kunnen zijn:
•
•

Oplossingen kunnen zijn:

Te veel krimp in de glazuur
Te dik opgezet

•
•
•

Dunner opzetten
Ander klei
Ander glazuur

Shivering of schilfers

Dit zijn vaak hele kleine en scherpe schilfers die vaak van de randen of waar het reliëf
zich bevind, er af barst. Dit is precies het tegenover gestelde wat er gebeurd met
glazuur dat craqueleert. Het glazuur past niet op de scherf waardoor deze er af barst.
Juist de randen en reliëf zijn dan het meest kwetsbaar omdat daar de platte
oppervlakte ophoud. Schilfers komen niet zo vaak voor, gelukkig.
Een andere oorzaak kan, als het gedraaid
is, dat er op de rand teveel slib heeft
gezeten en daar kan glazuur zich niet op
vast zetten. Slib gedraagt zich, als het
droog is, net als stof. Werk draaiwerk
daarom altijd even af met een spons.
Daar haal je het overtollige slib mee weg.
Polijsten van leerharde klei kan er ook
voor zorgen dan het glazuur zich niet
goed hecht.
Ook stof kan dit veroorzaken, vergelijkbaar met het gebeuren met het slib. Glazuur
blijft dan liggen op de stof en hecht zich dus niet aan de scherf
Problemen kunnen zijn :
•
•
•
•

De krimp van de klei is te hoog waardoor het glazuur er af springt
Te veel slib op je draaiwerk.
Stof
Te glad (gepolijst)

Oplossingen kunnen zijn:
•
•
•
•

Andere klei of andere glazuur
Draaiwerk altijd even nadoen met een spons
Afstoffen voordat je gaat glazuren. Niet afspoelen, je wilt niet te veel vocht
onder je glazuur.
Opruwen met schuurpapier
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Blazen en blisters

Blazen en blisters kunnen bij elk glazuur voorkomen. Blazen
hebben vaak scherpe randen aan de bovenkant, aan de
krateruiteinde. Soms is het te dik opgebracht waardoor het
gaat koken maar soms kan het ook liggen aan de klei. Als
hier veel ijzer in zit, kan het voor een extreme reductie
zorgen waardoor de blazen ontstaan. Zitten de blazen aan
één kant, dan kan het wel eens zijn dat je hem te dicht bij je
spiralen gezet is. Een oorzaak kan ook het snelle afkoelen
zijn. In een normale afkoeling heeft het glazuur nog tijd om bij te stellen, het glazuur
kan dan nog strak trekken. Dit kan zelfs nog tot 700 graden zijn voor een
steengoedglazuur.
Problemen kunnen zijn:
•
•
•
•

Oplossing kan zijn:

Te dik opgezet, dan gaat het koken.
Te hoog gestookt, ook dan gaat
het koken
Veel ijzer in klei, extreme reductie
Te snelle afkoeling, glazuur kan niet
strak trekken

•
•
•
•

Dunner opzetten.
Lager stoken
Andere klei
Koelt je oven te snel? Pendel een
uur op 800 graden.

Kruipend glazuur

In het Engels heet het “crawling”. Het valt op bij deze glazuur
dat het naar elkaar kruipt en eilandjes creëert. Dit is bijna
geheel te wijten aan het glazuur.
Sommige grondstoffen, zoals zink, bone ash, magnesium
carbonate, hebben een hoge krimp. Dit zie je dan al op de
scherf, het krimpt al van de scherf af. Gebruik daarvoor
gecalcineerde tegenhangers. Of calcineer ze zelf. Dit kun je ook
voor engobes doen. Deze zijn al gebakken en nemen minder
vocht op waardoor ze ook minder krimpen. Hiernaast zie je een voorbeeld.
Om grondstoffen te calcineren, doe je ze in een aardewerk kom en stook je het mee
met de biscuitstook. Dan is al het gebonden water er uit en is het gecalcineerd. Dit
voorkomt extreme krimp, omdat water in de grondstof voor krimp zorgt.
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Nog een probleem kan zijn, is als je glazuren die geheel zijn opgedroogd, weer nat
gaat maken. Het is goed mogelijk dat het dan niet
meer bindt met het glazuur waardoor het glazuur
bovenop je biscuit komt te liggen en opkrult. Dit
gebeurt al direct of enige momenten na het
opbrengen. Dit noemen we gevlokte glazuur. De
grondstoffen vormen vlokken en zijn zo gesloten
zodat er geen ruimte is voor water, zelfs niet na het
zeven.
Omdat het glazuur niet gebonden is met het water,
trekt het water uit het glazuur de scherf in, zonder
glazuur mee te nemen. Dit is op te lossen door
Dolapix of Dolaflux te gebruiken.

Heb je kleine blaasjes in je pas geglazuurde scherf? Dan heb je de scherf
waarschijnlijk te nat gemaakt voordat je het glazuur er op zette. De waterdamp moet
er ergens uit en komt er dan uit door je glazuur. Even laten drogen en dan de
kratertjes dicht wrijven met je vinger.
Maar soms zie je het niet van te voren
en zie je het pas als het gestookt is. Wat
nu? Tja, dat is een probleem. Vaak is
het niet meer te repareren. Proberen
met een ander glazuur is wel aan te
raden. Maar wat er dan uitkomt…
meestal is het probleem hier dat er een
slechte hechting is tussen het glazuur
en de scherf. Commerciële glazuren
hebben lijmen genoeg aan boord, dus
dit ligt niet aan het glazuur. Soms is de
scherf teveel gepolijst is of te hoog
gestookt tijdens de biscuit waardoor de glazuurt tijdens de stook “loopt”. De spanning
in het glazuur is dan zo hoog dat het zich als eilandjes verzameld.
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En er kan nog een probleem voordoen. Heb je glazuur aangemaakt
met Pehatine en daarna lange tijd opzij gezet? En daarna gebruikt
en het is zoiets als de foto rechts onder geworden? Tja, dat is het
probleem van Pehatine. Maak niet te veel glazuur van te voren aan.
De lijm in de Pehatine het water verlaat de pehatine en zorgt ervoor
dat glazuur gaat vlokken als je er weer water bij doet. Dat komt
omdat de poriën waar normaal water zou moeten zitten, dicht zijn
en geen water meer toelaten (zie vorige pagina). Ook dit zie je
vrijwel direct als je het glazuur opbrengt. Niet alleen Pehatine doet
dit, ook gerstley boraat kan dit doen.
Rechts boven is het kant-en-klare glazuur net aangemaakt met
Pehatine en rechtsonder is dezelfde glazuur maar dan rond een half
jaar oud. Je ziet dat het glazuur is gaan kruipen omdat het glazuur
niet in de scherf trekt maar er op ligt.

Problemen kunnen zijn:
•
•
•

Oplossingen kunnen zijn:

Het glazuur is gevlokt
Te lang gestaan met Pehatine
Erg stoffig, let op stofnesten.

•
•
•

Dolaflux of Dolafix toevoegen.
Opnieuw glazuren, misschien dat
het nu wel blijft zitten
Van te voren afblazen met een
compressor

Glazuur voelt ruw aan

Breng je glazuur te dun aan, dan heeft het geen massa om uit te vloeien. Het wordt
dan ruw en geeft doffe plekken. Het enige wat je hier aan kunt doen is het opnieuw
glazuren en stoken. Maak je voorwerp van te voren warm, zodat het makkelijker te
glazuren is. Ook goedkope haarlak wil nog wel eens werken.

Problemen kunnen zijn:
•
•

Oplossingen kunnen zijn:

Te dun opgezet
Te veel verdunt

•
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Opnieuw opzetten en
hetzelfde schema stoken

Glazuur voelt ruw aan en laat los

Hierbij gaat het om al geglazuurde en gestookte voorwerpen. Het kan wel eens
gebeuren dat men zich vergist en een steengoedglazuur op aardewerk plaatst en deze
ook als aardewerk stookt. Het voorwerp voelt dan ruw aan en laat als poeder los. We
zeggen dan dat het glazuur niet “gaar” is. Opnieuw stoken maar dan hoger kan, maar
alleen als de klei het toestaat.
Problemen kunnen zijn:
•

Oplossingen kunnen zijn:
•

Te laag gestookt

Opnieuw stoken, maar alleen als de
klei het toestaat. Anders eraf halen.

Het glazuur is gaan
druipen

Wanneer het glazuur is gaan druipen, is het de vraag
of dat de bedoeling was. Sommige glazuren zijn
echte “lopers” en kleven vast aan je ovenplaat als je
tot aan de bodem hebt geglazuurd. Kijk altijd op de
verpakking of het loopt. Zorg dan dat je de onderste
rand niet glazuurt zodat het glazuur de mogelijkheid heeft om te gaan lopen.
Was het niet de bedoeling, dan heb je waarschijnlijk de laag er te dik opgebracht.
Voor nu is daar niets aan te doen, maar volgende keer is het beter om dunner op te
zetten.
Is het zelfgemaakte glazuur, dan zou je wat aluminium kunnen toevoegen. Dit maakt
de glazuur stabieler waardoor het minder of niet meer gaat lopen. Ik zou het niet
toevoegen aan gekocht glazuur omdat je niet weet wat er al inzit aan stoffen.
Problemen kunnen zijn:
•

Oplossingen kunnen zijn:

Te dik opgezet

•
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Volgende keer dunner
opzetten

Stook schema
Nu hebben we ook nog een aantal algemene problemen, waarvan je weet dat je alles
goed hebt gedaan maar toch verschijnen ze. Een aantal daarvan zouden goed te
wijten kunnen zijn aan je stookschema. Een goed stookschema is echt onontbeerlijk.
Veel glazuur is berekend op een schema van 150 graden per uur. Of in ieder geval, de
laatste paar uren. Dit is belangrijk voor glazuur. Glazuur gaat dan over van zacht naar
rijpen. Maar eerst veroorzaakt de glazuur kleine belletjes omdat de laatste gassen nog
uit het glazuur moeten door de chemie van het glazuur. Ga je dus te snel naar je
eindtemperatuur, dan heb je dus kans dat je glazuur niet mooi uitgevloeid is, of
andere problemen veroorzaakt.

Wat is rijpen?

Rijpen is het volwassen worden van
het glazuur. De componenten gaan
een verbinding met elkaar aan en
dit gebeurd in een bepaalde
volgorde. Dit is de manier waardoor
kleuren ontstaan. Als je glazuur
opbrengt, zie je vaak niet de
eindkleur, behalve bij pigmenten.
De kleur ontstaan juist in de laatste paar honderd graden. Maar dit heeft een
volgorde. Ga je te snel door deze volgorde heen, dan word dat proces niet volledig
voltooid waardoor kleuren mat worden of anders.

Verder……(stoken)

Ik zie dat vaker op een forum, dat er nadat de 600 graden gehaald is, met volle spoed
naar de eindtemperatuur gegaan wordt. Dit gaat niet altijd goed. Je krijgt hele
verschillende opstook tijden en daardoor ook verschillende uitkomsten. Want als de
oven goed vol is, duurt het langer dan dat de oven bijna leeg is. Er is dus helemaal
geen controle over het stoken.
Dit geld ook voor de biscuitstook. Ga, na de 650 graden, niet met volle snelheid naar
je eindtemperatuur. Ook biscuit heeft tijd nodig om al de gassen te lozen. Dit hoeft
niet op een snelheid van 150 graden per uur, maar liefst niet hoger dan 200 graden
per uur.
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Alleen…sommige controllers hebben niet de mogelijkheid om het tweede segment
goed in te kunnen stellen…. Tja, dan kun je niet anders en kijk, als je problemen
mocht hebben, dit op te lossen met langer pendelen.
Doordat je geen controle hebt over de stook, is het dus altijd maar gissen of het lukt
of niet. Of als je problemen tegen komt, of het je stookschema is of niet. Ik kan met
grote zekerheid zeggen dat als men mijn glazuur repliceert en het stookschema
aanhoudt wat ik meegeef, dat het glazuur dan zal lukken.
Zorg dus dat je schema overeen komt met de gebruikelijke gewoontes van het
glazuur. Stook rustig en pendel eventueel. Alleen de eindtemperatuur halen is niet
genoeg.

Een goede controle is een controle stook met
large cones. Deze geven de juiste
hoeveelheid energie aan die in de oven, dus
in je werk, gestopt wordt. Accurater meten
dan met cones is niet mogelijk. Download en
lees het blad “Keramiekoven & alles daar om
heen” dat je vindt op de download pagina
van onze site. (how.dreamsofthemind.com)

Glazuur voedselveilig?

Dit is best wel een gecompliceerd onderwerp. Wanneer is glazuur veilig om op
“dinnerware” (dat is alles wat gebruikt word om voedsel of drinken in te serveren) te
gebruiken? We lopen eens een paar testjes door:

Lood

Al in 3000 voor Christus gebruikte men lood in het glazuur in egypte om onder
andere een mooie glans te krijgen en is ook de hechting met de scherf heel goed. Ook
zouden zo makkelijker kleuren te maken zijn door andere oxides toe te voegen.
Eigenlijk alleen maar voordelen…..nee dus.
Zit er lood in het glazuur? Dan is het glazuur niet veilig om te gebruiken voor
dinnerware. Lood is giftig en ook al is het afgedekt met glas van het glazuur, het kan
lekken tijdens het gebruiken op je servies. Dat krijg je binnen en uiteindelijk maak je
een goede kans op loodvergiftiging. En, nee, daar genees je helaas niet van.
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Maar niet alleen via dinnerware is het gevaarlijk. Ook werken met het glazuur op zich
is gevaarlijk. Het is in Nederland wel te verkrijgen. Wil je het gebruiken, neem dan
voldoende maatregelen, zoals handschoenen en mondkapje. Eet en drink niet bij het
aanmaken. Maar dit geld voor gebruik bij alle glazuren. Verderop weidt ik er nog in
het kort op uit.
Voorkom dus het werken en gebruiken van loodhoudende glazuren. Wil je het toch
gebruiken, doe het dan op objecten die gebruikt worden voor de sier.

citroentest

De citroentest is een redelijk betrouwbare test voor controle op je glazuur wat je wil
gebruiken voor dinnerware. Het zuur in de citroen maat je transparant glazuur week
en daardoor maken de grondstoffen die giftig zijn, kans om naar buiten te komen.
Een citroentest doe je op de volgende manier:
•
•

Snij een citroen door de helft en plaats deze op je keramiek (zie foto)
Laat deze 24 uur er op liggen

Is de citroen en/of het glazuur verkleurd, dan is het zeker niet veilig om te gebruiken.
Helaas sluit deze test niet alles uit.

Dus veilig?

Nee, helaas. Je hebt nu een aantal belangrijke dingen uit gesloten. Maar wat doet het
glazuur in de loop van de tijd? Wat doet een wasmachine met glazuur? En dat zal je
verbazen, zelfs water kan schade aanbrengen aan je glazuur.
Er word wel gedacht, hoe hoger stoken, hoe beter en veiliger het glazuur. Nee, dat
geld niet altijd zo. Zelfs glanzend glazuur geeft geen garantie. Het heeft alles te maken
met de hardheid van het glazuur. Zelfs mat kan sterker zijn dan glanzend. Het draait
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hem allemaal om één groep (in de groep van drie) die het hem ertoe doet, en dat is de
smeltende groep oftewel de flux. Bezit deze een overvloed van componenten, dan
word deze zwak. Glazuren met de ideale fluxverhouding (0,3 R2O: 0,7 RO) presteren
uitzonderlijk goed. Deze verhouding, in combinatie met boor om de temperatuur van
kegel 10 glazuren te verlagen, presteert met vlag en wimpel en vertoont vrijwel geen
fysieke slijtage.
Hierbij houd ook mijn verdere kennis van glazuur voor dinnerware op. Twijfel je over
je glazuur of het veilig is of niet, neem dan het zekere voor het onzekere en doe het
niet. Bij kant en klare glazuren staat vaak ook vermeld of ze veilig zijn. Gebruik die
dan, veiligheid voorop.

Veiligheid bij gebruik van glazuur

Ga je glazuur verwerken, zorg ervoor dat je het gericht doet en alle veiligheid in acht
neemt. Gebruik een mondkapje als je poeders verwerkt en handschoenen, ook
wanneer je ze opbrengt. Gebruik bij poeders geen afzuigkap. Daardoor gaat het
zweven en komt het ook ergens anders in je studio terecht. Wil je toch gebruik maken
van een afzuigkap, zorg dan dat je de ruimte onder de afzuigkap af kunt sluiten.
Niet eten en drinken bij glazuren. Ook niet bij kant en klaar glazuur. Niet roken bij
glazuren, beter helemaal niet roken…gniffel…
Zorg dat je werkplek altijd schoon is.
Sluit poeders altijd af na het aanmaken. Gebruik daar het liefst dichte containers,
zoals glazen of kunststof potten voor.
Zet zoel poeders, pigmenten, grondstoffen en kant en klaar glazuur in een afsluitbare
kast. Ik heb daar een stalen kast voor met duidelijke waarschuwingen en daar mag
alleen ik in komen.
Na het glazuren je tafel nat afnemen en uitspoelen.

Tot zover!

Ik hoop dat je met deze informatie je probleem kunt oplossen, of problemen kunt
voorkomen. Dit document zal vernieuwd worden als er weer nieuwe info komt.
Blijf creatief en maak er wat moois van! Elke fout is een groei naar je einddoel.
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