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SCHADEATLAS KERAMIEK

HAARSCHEUREN

HAARSCHEUR – NIVEAU SCHERF

Algemeen

De keramische scherf vertoont overal zeer kleine scheurtjes. In een verder stadium kunnen uit deze haarscheuren 
barsten ontstaan. Meestal voelt een dergelijk keramisch object vrij licht aan. Dit schadebeeld komt voor bij niet gegla-
zuurde laaggebakken archeologische keramiek. 

Acties

 › Vanwege de porositeit en de verzwakte samenhang is manipulatie zoveel mogelijk te vermijden. 
 › Vermijd schommelingen in de luchtvochtigheid en voorkom zo dat de zeer poreuze scherf vocht blijft opnemen en 

afgeven. Hierdoor zullen de haarscheuren enkel nog maar verergeren.
 › Vermijd stof. 
 › Bij verergering en/of materiaalverlies: contacteer een conservator. 

1. Oorzaken

Dit fenomeen ontstaat door uit-
loging van bestanddelen in een 
meestal zure bodem. Er ontstaat 
materiaalverlies, waardoor het ob-
ject lichter zal wegen en de samen-
hang van de scherf verkleint. Het 
gaat vaak om zeer fragiele objecten. 

Foto: 
1. Detail Oesjabti © Julie Lambrechts
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HAARSCHEUR – GLAZUUR

Algemeen

Een netwerk van haarscheurtjes in de glazuurlaag. In een verder stadium kunnen uit deze haarscheuren barsten ont-
staan. Bij opake glazuren is dit fenomeen niet altijd goed zichtbaar met het blote oog. De haarscheurtjes worden pas 
goed zichtbaar indien er vuil aanwezig is op het object.

 

  

 

Foto’s: 
1. Randscherf van wit majolica bord. Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
2. Tafereeltegel. Museum Rotterdam via Wikimedia Com-
mons, CC BY-SA 3.0
3. Delfts bord. Museum Rotterdam via Wikimedia Com-
mons, CC BY-SA 3.0
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ERFGOEDWIJZER
Deze bijdrage is een onderdeel van FARO’s 
Erfgoedwijzer, een online platform boorde-
vol praktijkkennis, kunde en inzichten over 
cultureel erfgoed. Tal van handige modules, 
praktische tools en tips bieden u informatie en 
inspiratie bij uw dagelijkse cultureel-erfgoed-
praktijk.

Meer info: www.erfgoedwijzer.be

Oorzaken

 › De haarscheuren in het glazuur ontstaan door het verschil in uitzetting en krimp tussen de scherf en het glazuur. 
Dit fenomeen komt meestal voor na het bakken, wanneer de spanning te groot wordt om opgevangen te worden 
door de glazuurlaag.  

 › In extreme gevallen kan het zich ook voordoen tijdens het afkoelen na het bakproces. Als het glazuur tijdens het 
afkoelen meer of minder krimpt dan de scherf, ontstaan er barstjes (craquelé). 
Dit schadebeeld is typerend voor borden en schalen. Door opeenstapeling in de oven houdt de voet/standring bij 
het afkoelen de warmte langer vast dan de randen, die sneller zullen afkoelen.  

 Ŕ Naargelang de baktemperatuur hoger is, zal de glazuurlaag meer insmelten in de scherf. Daarom zal dit fenomeen 
vooral problemen veroorzaken bij lager gebakken keramiek, waarbij de hechting sowieso al minder groot is. In een 
verder stadium kunnen er barsten ontstaan en kan de glazuurlaag loskomen van de scherf. 

Acties

 › Vermijd klimaatschommelingen, zodat er geen extra stress ontstaat op het object.
 › Vermijd stof. 


