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SCHADEATLAS KERAMIEK

BARST OF BREUK

Een barst of breuk ontstaat wanneer de hoeveelheid fysische stress (of spanning) groter is dan die waaraan het object 
kan weerstaan. Stress kan ontstaan door het productieproces of door de omgeving waarin het object bewaard wordt. 

Het verschil tussen een barst en een breuk is dat een barst niet volledig doorloopt, wat wel het geval is bij een breuk. 
Gevolg: het object splitst in twee delen.

Algemene punten bij het analyseren van barsten/breuken:

 › De positie van de breuk staat in relatie tot de vorm van de pot. Het ontwerp van de pot bepaalt de vorm en de 
stress waaraan hij moet weerstaan. Een slecht ontworpen pot met ongewone hoeken en ongelijke delen zal sneller 
breken/barsten. 

 › Hoe complexer de opbouw, hoe groter de kans op barsten of breuken. Een grote variatie in kleisoort (body), 
vorm, productiemethode, methode en snelheid van drogen, baktemperatuur, bakcyclus, slib of glazuur brengt 
stress met zich mee.

 › De randen en naden geven aan wanneer de barst is ontstaan. 
• Gekartelde randen en een ruw oppervlak aan beide zijden van de naden wijzen erop dat de barst traag is ont-

staan, dus waarschijnlijk al tijdens het vormen en het droogproces. Mogelijk toont de barst zich pas na het 
bakproces. De glazuurlaag bij een dergelijke barst zal aan de rand eerder opgekruld en afgerond zijn.

• Is de hoek van de rand scherp en het oppervlak van de naad vrij glad? Dan zal de barst eerder ontstaan zijn 
tijdens het bakproces. Als het glazuur aan de rand is opgekruld en afgerond, dan is dit gebeurd tijdens een vroeg 
stadium van het bakproces. 

• Als de barst net als het glazuur scherp is, dan is de breuk ontstaan nadat het glazuur zich heeft gezet, en dus tij-
dens een latere fase in of na het bakproces, bv. door een foutieve bewaring, een verkeerd gebruik enz. Het is ook 
mogelijk dat de barst ontstaan is tijdens het koelproces.

 › De grootte van de barst is afhankelijk van de hoeveelheid stress. Dit is in mindere mate het geval voor de 
breedte van de barst, waar het vooral gaat om deformatie. Deformaties komen vooral voor bij barsten die ont-
staan in de loop van het bakproces. Als de barst uitzet (breder wordt) maar niet gedeformeerd is (dus zich nog op 
gelijke hoogte bevindt), stamt ze eerder uit een vroeg stadium (bv. bij het droogproces).

 
In de Schadeatlas keramiek beperken we ons tot de meest voorkomende barsten die u in het depot kan tegenkomen. 
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BARST IN DE SCHERF

Algemeen

Meestal vertrekt een barst vanuit de rand. De barst is breder aan de rand en wordt smaller naar het einde toe. Maar 
dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. 

Oorzaken

Tijdens het vorm-, droog- en bakproces stapelt stress zich op in het object. Wanneer deze stress al zeer hoog is, zal bij 
extra stress (thermische of mechanische schokken) door bewaring in depot of gebruik een barst of breuk ontstaan. 

Acties

 › Bekijk hoe de barst loopt en inspecteer periodiek of ze verergert (meestal is de stress in het object uitgewerkt/ge-
neutraliseerd nadat er een barst is ontstaan). Ga na of de barst niet groter wordt, en of er meerdere barsten ont-
staan: dit kan wijzen op een actief probleem, waarbij het object te lijden heeft onder te veel spanningen als gevolg 
van een onaangepaste bewaaromgeving.  

 › Hanteer het object zo min mogelijk en vermijd de gevoelige zone.
 › Gaat het om een actief probleem? Raadpleeg dan altijd een conservator.

Foto’s: 
1. Aardewerk, binnenzijde geglazuurd. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via 
Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 
2. Kogelpot, Museum Rotterdam via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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BREUK AAN HET OOR OF HET HANDVAT

Algemeen

De barst bevindt zich bovenaan of onderaan de aanhechting van het handvat aan de rest van de pot. Uitstekende delen 
zoals schenktuiten, die apart zijn vastgemaakt aan de pot, zijn gevoelig voor een dergelijke barst. De barst ontstaat 
tijdens het productieproces. In sommige gevallen gaat het om een slapende barst of breuk die niet zichtbaar is, en dus 
pas later bij extra stress tevoorschijn komt.

Foto’s: 
1. Ongeglazuurd aardewerk, Museum Rotterdam 
15530 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Aardewerken kan, Museum Rotterdam 8478 
via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

1.

2.
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Oorzaken

Het handvat was niet correct bevestigd aan de rest van de pot doordat:

 › de verbinding te nat of te droog was;
 › de verbinding te snel droogde na hechting;
 › er een te groot verschil nat-droog was tussen de pot en het handvat; 
 › de klei van de pot een andere kleisoort is dan deze van het handvat, waarbij er een verschil in krimp ontstaat. 

 
Mogelijk is de barst slapend en niet direct zichtbaar. Ga er dus standaard van uit dat u te maken hebt met een fragiele 
zone. Door een thermische schok of een mechanische klap/belasting kan een barst of breuk gemakkelijk ontstaan.

Acties

 › Hechtingspunten bij keramische objecten zijn altijd fragiele zones. Neem een keramisch object daarom nooit vast 
aan een uitstekend deel zoals het handvat, de schenktuit enz.  

 › Controleer het object voor elk transport of voor elke manipulatie op loszittende uitstekende delen of nieuwe bar-
sten. 


