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SCHADEATLAS KERAMIEK

MATERIAALVERLIES VAN DE DECORATIELAAG: 
ANDERE

SLIJTAGE VAN GLAZUUR

Algemeen

Het afslijten van een decoratielaag door wrijving. Komt het vaakst voor bij laaggebakken opglazuur, smeltverven, 
vergulding en koude decoratietechnieken die uit een zeer dunne laag bestaan.

Foto’s: 
1. Bord, Museum Rotterdam 7260 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Miniatuurbord met vergulding, Museum Rotterdam 1180-1 via Wikime-
dia Commons, CC BY-SA 3.0
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Oorzaken

De slijtage wordt veroorzaakt door wrijving, op haar beurt een gevolg van het gebruik van het object. Ook slechte han-
teer-, verpakkings- en transportmethodes kunnen schade veroorzaken. Meestal komt de slijtage voor aan de uitste-
kende delen van het voorwerp. De aangetaste plekken zijn gevoeliger voor verdere slijtage en voor vervuiling.

Acties

 › Gaat het om nieuwe schade? Ga dan na wat de oorzaak kan zijn. Werd het voorwerp net verpakt en/of getranspor-
teerd? Werd er melding gemaakt van een incident? ... 

 › Vermijd dat stof en vuil in de afgesleten delen kan trekken.
 › Vermijd verdere slijtage en let steeds goed op hoe u het object hanteert of verpakt.
 › Ga na of de schade gevolgen heeft voor de stabiliteit van het object. Neem indien nodig contact op met een conser-

vator om verder materiaalverlies te vermijden.
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KRASSEN 

Algemeen

Zichtbare krassen op het glazuur.

Oorzaken

Krassen ontstaan door schuring, veroorzaakt door het gebruik van het object of door het verkeerd hanteren, verpak-
ken en transporteren.  

Acties

 › Is het object stabiel? In dat geval hoeft u geen actie te ondernemen. 
 › Vermijd dat stof en vuil in de krassen kan trekken. 
 › Vermijd verdere krassen, let steeds goed op hoe u het object hanteert of verpakt.
 › Ga na of de schade gevolgen heeft voor de stabiliteit van het object. Neem indien nodig contact op met een conser-

vator om verder materiaalverlies te vermijden.

Foto’s: 
1. Gevlamde tegel, Museum Rotterdam 12338 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Figuurtegel, Museum Rotterdam 12702 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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TERUGGETROKKEN GLAZUUR 

Algemeen

Het glazuur is niet aanwezig op bepaalde plaatsen op de scherf. Afgeronde randen duiden erop dat de schade ontstaan 
is door het terugtrekken van het glazuur en niet door afschilfering van het glazuur. 

Dit fenomeen komt het vaakst voor bij glazuren met een laag gehalte aan aluminiumoxides en veldspaat, zoals tingla-
zuur en steengoedglazuur. In beide gevallen gaat het om een productiefout. 

Bij bepaalde decoratietechnieken zoals kruipglazuren of krimpglazuren wordt het effect bewust uitgelokt en vertoont 
het object een niet-willekeurig patroon. Deze werkwijze komt hier verder niet aan bod.

Oorzaken

 › Het glazuur kan zich door de lokale aanwezig-
heid van vet of stof op het scherfoppervlak niet 
hechten aan de scherf en trekt zich terug. 

 › Of het fenomeen zich al dan niet voordoet, 
hangt sterk af van de oppervlaktespanning van 
het gesmolten glazuur tijdens het smeltproces. 
Als de cohesiekracht groter is dan de adhesie-
kracht, zal het glazuur terugtrekken. 

 › Hetzelfde doet zich voor bij een hoge viscosi-
teit van het glazuur, waardoor het niet vol-
doende glad uitsmelt.  
 

Acties

 › Wees voorzichtig als u het object manipuleert: 
de hechting tussen het glazuur en de scherf is 
zwak (de cohesiekracht is groter dan de adhe-
siekracht). 

 › Gaat het om opkrullend glazuur? Vermijd ma-
nipulatie zoveel mogelijk en kijk steeds goed 
na of er geen materiaalverlies is.

 › Vermijd klimaatschommelingen die het object 
extra stress zouden kunnen geven. Het glazuur 
is stugger dan de scherf, waardoor die anders 
zal reageren dan de glazuurlaag. 

 › Vermijd stof.
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Foto’s: 
1. Gevlamde tegel, Museum Rotterdam 12338 via Wikimedia Commons, 
CC BY-SA 3.0
2. Figuurtegel, Museum Rotterdam 12702 via Wikimedia Commons,  
CC BY-SA 3.0
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Dit werk is gelicenseerd 
onder een Creative 
Commons Naamsvermel-
ding-NietCommercieel-
GeenAfgeleideWerken 
3.0 Unported licentie. 
Bezoek http://creative-
commons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0 om een 
kopie te zien van de 
licentie.
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Olga Van Oost, FARO. Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 
Priemstraat 51, 1000 Brussel

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

UITGELOPEN (GEVLOEID) GLAZUUR

Algemeen

De tekening op de decoratielaag is letterlijk uitgelopen. 

Oorzaken

Dit fenomeen doet zich voor wanneer het glazuur door een te lage viscositeit te sterk vloeit. Als het object of de tegel 
vervolgens verticaal in de oven wordt gebakken, zal de tekening uitlopen.

Acties

De fout deed zich voor tijdens het productieproces en is eigen aan het object. De tegel of het object is hierdoor niet 
meer of minder stabiel. Er zijn geen specifieke acties nodig. 

Foto’s: 
1. Uitgelopen glazuur, Inv.IS.6602, © KMKG
2. Bloemtegel, Museum Rotterdam 74518 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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