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Sanastoa
Samotti
Poltettu tulenkestävä keramiikkasiru, jota lisätään savimassoihin noin
15-40%. Samotin koko vaihtelee 0-3 mm. Samotti parantaa
työstettävyyttä sekä pienentää kutistumaa.
Engobe
Värillinen saviliete, jolla voidaan kuvioida ja värjätä saven pintaa.
Käytetään yleensä nahkakuivalle tai kostealle savipinnalle ennen
raakapolttoa.
Alilasiteväri
Koristeluväri, jolla voidaan kuvioida raakaa tai raakapoltettua pintaa.
Käytetään yleensä yhdessä transparentin lasitteen kanssa.
Savislippi
Lietetty savi, jota käytetään liitoksissa.
Sintraantuminen
Savimassan tiivistyminen lasituspoltossa. Jos haluat esineestä vesitiiviin,
pitää savi polttaa tarpeeksi korkealle. Noudata saven valmistajan polttoohjetta.
Raakapoltto
Esipoltto ennen lasittamista. Huokoinen esine on helppo lasittaa ja
kestää käsittelyä.
Lasituspoltto
Lasituspoltossa lasite sulaa esineen pintaan ja massa tiivistyy. Noudata
saven ja lasitteen valmistajan poltto-ohjetta lämpötilasta.
Kivitavarasavi
Kestävä savityyppi, jota poltetaan noin 1200-1300 °C. Eri värisävyjä ja
karkeuksia (samottikokoja).
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Suunnittelu
Luonnostele, ideoi, inspiroidu! Käytä työn suunnitteluun aikaa. Jos teet
astioita, pohdi käytettävyyttä. Kuinka paljon kahvikuppi painaa, miltä muki
tuntuu kädessä ja mikä on poltetun astian tilavuus saven kutistumisen jälkeen?
Korkeanpolton savi (n. 1200-1280 °C) vai matalanpolton savi (n. 1020-1080
°C)?
Tiivistä
vedenkestävää
käyttökeramiikkaa
vai
huokoisempia
koriste/taide/käyttöesineitä?
Valitse tekniikkaan ja ilmaisuun sopiva savi ja lasite.
Samotti on poltettua tulenkestävää keramiikkasirua, jota
lisätään savimassoihin 15-40%.
Samotti helpottaa työstettävyyttä ja pienentää kutistumaa.
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Dreijaus
samotiton tai 0,2 mm samotti

Käsinrakennus
0,5 mm -> samotti

Jos teet astioita, valitse lasite, joka soveltuu astiakäyttöön.
Tee koepaloja saven ja lasitteiden yhdistelmistä. Testaa lasitteita eri
paksuuksilla. Lopputulokseen vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten:
Tekniikan valinta
Saven eri karkeudet ja värit
Polttolämpötila ja haudutus
Lasitteen paksuus ja levitystapa

Huomioi saven kutistuma n. 8-20%. Kutistumaan vaikuttavat samotin määrä ja
polttolämpötila.

Vinkki Instagram ja YouTube tarjoavat
oppaita ja ideoita keramiikan harrastajalle.

Elintarvikekäyttöön sopivat lasitteet tunnistat
malja-haarukka -tunnuksesta tai tiedustelemalla
valmistajalta.
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Leikkuulanka

Silmukkarauta

Muovailupuikot

Kavaletti

Veitsi

Siveltimet

Puualusta

Puulasta

Seena
kumi, metalli, puu

Lasituspihdit

Kaulin

Palloruisku

Sieni

Piikki
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Keramiikan
työkalut

Perusperiaatteet
Saveen ei saa jäädä ilmaa. Saven vaivaaminen ennen työskentelyä poistaa ilmaa ja
tekee savesta plastisempaa. Kun työ alkaa kutistua ja tiivistyä polttojen aikana, voi
työ räjähtää, jos siihen on jäänyt ilmataskuja.

Savi on aluksi muovailtavaa, mutta kuivuessaan se kovettuu. Tee
työvaiheet oikeana hetkenä suhteessa saven kosteuteen. Esimerkiksi
suurikokoista esinettä rakentaessasi anna työn alaosan hieman jähmettyä,
ennen kuin rakennat lisää. Näin saat muodon pysymään halutussa linjassa.

Saven muisti tulee parhaiten esille laattoja tai astioita tehdessä, kun esineet
vääntyvät kuivumisen sekä polton aikana. Vääntymistä voi vähentää
valitsemalla samottipitoista savea, vaivaamalla savi tasalaatuiseksi sekä
käsittelemällä esinettä varoen sen jälkeen kun kuivuminen on alkanut.
Muotoile savea kun siinä on vielä kosteutta, älä nahkakuivaa savea.
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Perusperiaatteet
Käytä työskentelyssä puisia huokoisia
alustoja, jotta kostea savi ei tartu alustaan.

Savi alkaa kutistua voimakkaasti, kun jätät
työn kuivumaan. Huolehdi, että savi pääsee
liikkumaan kutistuessaan esteettömästi. Ota
työt pois muotista ajoissa ennen kuin savi
kutistuu liikaa. Laakean työn alla voit
halutessasi käyttää sanomalehteä. Suurin
kutistuma on saven kuivuessa sekä
lasituspolton aikana.
Älä
tee
umpitöitä.
Suositus
seinämänpaksuudeksi on alle 5 cm. Työt
menevät rikki poltossa, jos paksuun
seinämään jää ilmaa.
Myös materiaalia
säästyy.
Kuivata varsinkin isot työt hitaasti
laittamalla työn päälle sanomalehteä ja
muovia. Liian nopea kuivaus voi aiheuttaa
halkeilua.
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Työturvallisuus
Jos teet ruoka-astioita omaan käyttöön, käytä lasitteita joihin lasitteen valmistaja
antaa suosituksen astiakäytölle ja polta lasite valmistajan ohjeen mukaan.
Jos teet astioita
testaamisesta.

myyntiin,

noudata

viranomaisten

ohjeita

lasitteiden

Savipöly on hengitykselle haitallista - pidä paja ja työvälineet siistinä ja vältä
kuivan saven raaputtelua tai pöllyttelyä.
Käytä suojakäsineitä ja hengityssuojainta, kun lasitat.

Ajankohtaiset tiedot ja lisää lukemista kontaktimateriaalien
turvallisuudesta löydät Ruokaviraston sivuilta.
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Dreijaus
DREIJAUSTEKNIIKASSA savesta muotoillaan esineitä dreijan avulla. Dreija on
yleensä sähkökäyttöinen ja sen moottori pyörittää levyä, johon savi kiinnitetään.
Kun savi on liikkeessä, siitä muotoillaan käsien ja veden avulla haluttu muoto.
Lopputulos on pyörähdyskappale. Tekniikka soveltuu hyvin mm. kulhojen,
lautasten, mukien ja vatien valmistukseen.
Tarvitaan dreija, vettä, sieni, puuseena, leikkuulanka sekä puualusta valmiille työlle.

Vinkkejä

Saven seassa ei saa olla ilmaa. Ilma vaikeuttaa saven keskittämistä ja
aiheuttaa rikkoutumisia polton aikana.
Savi väsyy, jos sitä työstää liian kauan. Väsyminen tarkoittaa muodon
pettämistä.
Pilalle menneen työn voi kierrättää ja dreijata uudelleen kunhan kuivaa
saven esim. kipsilevyn päällä ja vaivaa sen uudelleen.
Dreijausvauhti hidastuu mitä pidemmälle työvaiheet etenevät.
Pidä kädet aina kosteana, kun kosket saveen.
Maltti on valttia.

Suositussavet
WM2502, Betongrau, WMS2502.
Samottikoko 25% 0-0,2 mm.
www.kerasil.fi

Suosituskurssit
Teemadreijaus ja
Dreijaa, sorvaa ja lasita.
www.septaria.fi
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Näin dreijaat
1. Vaivaa savi, muotoile siitä pallo ja kiinnitä se kuivaan
dreijalevyyn. Huomio dreijan pyörimissuunta
(oikeakätisellä dreija pyörii vastapäivää).

2. Kostuta kädet ja keskitä savi työntämällä savea pois
itsestäsi päin ja nosta sitä samalla ylöspäin. Savesta
muotoutuu kartio. Pidä dreijan vauhti nopeana. Seuraavaksi
paina kartio alas painamalla kartioin kärkeä toisella kädelle.
Toinen käsi tukee kartioita alaosassa. Toista nosto ja alas
painaminen muutamia kertoja. Savi on keskellä, kun se ei
enää heilu käsiesi alla.

3. Tasoita pinta, hae keskikohta liu`uttamalla etusormea
saven päällä kohti keskikohtaa. Työnnä keskikohdassa
sormi saveen sisään (ei dreijalevyyn asti) ja tee reikä. Vedä
sormea itseesi päin pohjan avaamiseksi. Tasaa pohjaa liu
´uttamalla sitä pohjan myötäisesti edestakaisin.

4. Seinämän nostamisessa toinen käsi työstää esineen
sisäpintaa ja toinen on ulkopuolella. Paina sormia kevyesti
vastakkain ja nosta savea niiden avulla ylöspäin. Toista.
Haluttu muoto alussa ennen muotoilua on sylinterin
muoto.

5. Aloita muotoilu. Jos haluat avautuvan muodon paina
sisäkädellä enemmän ja sulkeutuvassa muodossa tee toisin
päin. Lopuksi viimeistele työ ja sen reuna käyttäen kosteaa
sientä. Ennen työn irrottamista siisti ylimääräinen savi pois
dreijalevystä. Irrota sitten työ laittamalla dreijalevylle vettä
ja vetämällä leikkuulankaa sitä vasten. Siirrä työ
huokoiselle alustalle.
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Suomu- ja
makkaratekniikka
MAKKARATEKNIIKKAA käytetään ruukkujen, veistosten sekä vapaiden
muotojen valmistuksessa. Savesta pyöritetään makkaroita, joita liittämällä
yhteen saadaan aikaan seinämä. Jos savi on ehtinyt kuivahtaa, käytä savislippiä
tai kostuta liitoskohtia. Kiinnitä savi huolella alla olevaan makkaraan. Tiivistä ja
muokkaa seinämää taputtelemalla sitä puisella lastalla.
SUOMUTEKNIIKASSA seinämä rakentuu paloista, jotka kiinnitetään toisiinsa
kosteuden avulla.
Työvälineet
huokoiset puulevyt

leikkuulanka
kaulin
seena
kavaletti
veitsi

Vinkkejä

puinen keittiölasta

Vaivaa savi hyvin.
Kaulitse tasapaksu levy ja leikkaa siitä halutun mallinen pohjalevy.
Muotoile savesta "alkupötkö" ja ala pyörittämään sitä keskeltä reunoja kohti kunnes
syntyy sopivan paksuinen makkara.
Kiinnitä ensimmäinen makkara pohjalevyyn savilietteen avulla sekä työntämällä
vieressä olevaa savea pohjan päälle.
Jatkossa riittää, kun laitat hieman kosteutta sienellä makkarakerrosten väliin.
Kiinnitä yksi makkarakerros kerrallaan. Päät on hyvä kiinnittää lomittain. Ylimmäisen
makkaran savea työnnetään alla olevan päälle kohta kohdalta. Ole systemaattinen.
Huolehdi, ettei makkaroiden väliin jää ilmaa ja liitos on vahva.
Tasaa seinämää taputtelemalla sitä puulastalla ja/tai työstämällä metalliseenan avulla.

Suositussavet
PRNF, PRGF, PRNM, PRGM, Terrazzo savet.
Samottikoko 20-40% 0,5mm-2mm.
www.kerasil.fi
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Näin käytät makkaratekniikkaa
ruukun tekemiseen

© Kerasil Oy 2022

Suosituskurssit
Urbaanit ruukut, Ruukku,
Rouhet ruukut, Ruukkuilta,
Värikkäät ruukut
www.septaria.fi

Peukalotekniikka

PEUKALOTEKNIIKASSA lähtökohta on pallo, josta muotoillaan käsin haluttu
muoto. Tekniikka soveltuu pienien kulhojen, mukien ja ruukkujen
valmistukseen, silloin kun lopputulos saa olla "elävä". Käsien koko määrittelee
työn kokoa.
Työvälineet
puinen työskentelyalusta
leikkuulanka

Vinkkejä
Vaivaa savi ja muotoile siitä pallo.
Työnnä pallon keskelle aukko peukalolla.
Rakenna seinämä "nipistelemällä" savea pohjasta käsin
spiraalimaisesti kohti reunaa. Älä anna reunan levitä.
Varmista, että seinämä pysyy tasapaksuna.
Käsien lämpö kuivattaa saven pintaa ja saattaa aiheuttaa
halkeilua. Voit välillä sumuttaa hieman kosteutta työhön. Kun
kosteus on imeytynyt voit jatkaa työstämistä.

Suositussavet
WMSGG2005, W2505.
Samottikoko 20-25 % 0,5
www.kerasil.fi
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Levytekniikka
Työvälineet
puinen
työskentelyalusta
kaulin
veitsi
leikkuulanka
kipsimuotti

LEVYTEKNIIKASSA savesta kaulitaan levy, josta leikataan muoto ja muodosta
muotoillaan esine. Tekniikka soveltuu käytettäväksi hyvin apumuottien kanssa
yhdessä. Levy voidaan pakottaa kipsimuottiin tai kankaalla vuorattuun kulhoon,
kunnes savi hieman kuivahtaa ja pitää muotonsa. Jos teet levytyön ilman
muottia, anna sille hetki ensin ilmaa, jotta savi jäykistyy ennen muotoilua.

Vinkkejä
Vaivaa savi aina aluksi ja poista ilma.
Kipsi on paras muottimateriaali, koska savi ei tartu siihen ja se
nopeuttaa huokoisuutensa vuoksi kuivumista.
Huomio haluatko mahdollisen kuvion sisä- vai ulkopuolelle.
Apumuotti voi olla mikä tahansa päästävä esine, johon on
laitettu kangas, muovia tai paperia estämään saven tarttumista
muottiin.
Huomioi päästö eli muotin pitää olla sellainen, josta saat
poistettua esineen
Suosituskurssit
Kulho ja lasite,
kevät-, kesä ja syyskattaus kurssit
www.septaria.fi
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Levytekniikka

1. Paina savi litteäksi ja aloita
kauliminen. Kauli savea keskeltä
reunoja kohti, kevennä liikettä reunaa
kohti tullessa, kauli eri suuntiin ja
käännä levyä välillä.

2. Leikkaa savilevystä haluamasi muoto ja
kuvioi pintaa halutessasi esim.
painantatekniikoilla.

3. Painele savi muottiin. Voit viimeistellä
pinnan tasoituksen seenan kanssa.
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4. Irroita työ kun se on nahkakuiva. Tällöin
saven pintaan ei tule enää sormenjälkeä
kevyesti painamalla. Savi tuntuu kylmältä ja
pitää jo muotonsa. Voit edesauttaa
jähmettymistä hiustenkuivaajalla tai
tuulettimella.

5. Viimeistele työ lopuksi veitsellä ja/tai
kostealla sienellä.

Kipsimuotit toimivat parhaiten
apumuottina huokoisuutensa vuoksi. Voit
myös käyttää erilaisia arjen esineitä
kuten muovikulhoja, mikäli ne ovat
päästäviä ja ne peitetään kankaalla, kuten
sukkahousuilla.

Pitsin painaminen on suosittu saven
koristelutekniikka

Suositussavet
WMSGG2005 ja W2505.
Samottikoko 20-25 % 0,5 mm.
www.kerasil.fi
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Valutekniikka
VALUTEKNIIKASSA nestemäistä savea kaadetaan kipsimuottiin. Kipsi imee itseensä
savesta vettä ja muottiin rakentuu esine. Ylimääräinen savi kaadetaan pois, kun sopiva
seinämä on muodostunut. Seinämän paksuus määrittyy valuajan mukaan. Yleensä valuaika
on noin 10-35 min riippuen muotista, muodosta ja valusavesta. Tee ensin testivalu, jotta
tiedät sopivan valuajan (seinämän paksuuden). Tekniikalla voidaan toistaa samaa muotoa
ja tehdä sarjaa.
Työvälineet
valusavea
sanko
porakone sekoitusterällä
kannu
veitsi
sieni

1. Sekoita massa hyvin esim. sekoittimella, vältä vatkaamasta ilmaa massaan.
Jos massa tuntuu paksulta, säädä sitä pienellä määrällä vettä. Ota litra
valusavea ja mittaa sen paino. Ideaali litrapaino noin 1750-1800 g/litra.

2. Ota valusavea kannuun ja kaada sitä kipsimuottiin, niin että muotti
täyttyy hieman yli.

3. Ota kellolla aikaa ja täytä muottia lisää valun aikana, niin että nesteen
pinta pysyy ylhäällä.

Suositussavi
Keracast
www.kerasil.fi

Suosituskurssi
Valutekniikka
www.septaria.fi
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Valutekniikka

4. Kun seinämä on sopiva (n. 0,3-0,5 mm), kaada ylimääräinen massa pois valusaviastiaan siivilän
läpi ja jätä muotti alaspäin pöydälle valumaan. Laita se viistosti alaspäin vaikkapa puupalan
päälle, niin että savi ei koske pöydän pintaan. Odota kunnes pisarat ovat jähmettyneet ja voit
kääntää muotin oikeinpäin kuivumaan.

5. Leikkaa reuna veitsellä. Älä vahingoita kipsimuottia. Leikkaa reunaa muottia
vasten kohta kohdalta leikaten sitä kohti muottia. Seinämä ei saa liikkua, koska
esine vääntyy herkästi. Jätä työ kuivumaan.

6. Kun seinämän ja muotin väliin alkaa muodostua hieman rakoa (työ kutistuu),
irrota esine varovasti vaikka puualustan avulla "kippaamalla".

7. Viimeistele valuesine vasta, kun se on kuiva. Pienten kulhojen tai mukien
suuaukon voi viimeistellä pyörittämällä sitä kivi- tai muovialustaa vasten
veden avulla. Käytä lopuksi veistä, vettä ja sientä viimeistelyssä.

Valuesine on kuivana erittäin hauras, käsittele sitä varoen.
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Koristelutekniikat
Painanta
Silloin kun savi on pehmeää, voit kuvioida pintaa mm.
leimasimilla, kuviokaulimilla, pitseillä, kankailla,
muotoilupuikoilla jne.

Savivärit eli engobevärit
Engobe on värjättyä savilietettä. Se lisätään kostean tai
nahkakuivan saven pintaan siveltimellä, sienellä,
palloruiskulla tai vaikkapa kaatamalla sitä esineen
pintaan. Voit elävöittää ja vahvistaa engobien
värimaailmaa
maalaamalla
päälle
lisäksi
alilasiteväreillä.

Kaiverrus
Hieman kuivahtaneeseen, nahkakuivaan pintaan voi
kaivertaa kuivioita tai viivoja silmukkaraudoilla tai
vaikkapa sukkapuikoilla. Voit tässä vaiheessa kaivertaa
yksityiskohtia myös engobeilla maalattuun pintaan ja
käyttää sgraffitotekniikkaa.
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Koristelutekniikat
Alilasitevärit
Alilasite on keramiikan koristeluväri, joka myydään
nesteenä, nappivärinä tai kynänä. Siinä on vettä,
pigmenttejä ja sulatteita. Alilasitteita voi käyttää
ennen varsinaista lasittamista läpikuultavan
lasitteen alla tai voit maalata ja kuvioida niillä
lasitteen päälle. Alilasiteet lisätään yleensä
siveltimellä. Voit käyttää myös sapluunaa koristelun
apuna. Alilasitekynillä (oik.) voit kirjoittaa tekstiä
esineen pintaan tai piirtää kuvan. Kynän jälkeä on
mahdollista
häivyttää
esimerkiksi
kostealla
pensselillä.

Suositustuotteet
Botz-, Kerasil- ja Spectrum
alilasitevärit

Vahakoristelu
On
olemassa
irti
revittävää
vahaa
(kylmävaha/lateksi) ja polttoon jätettävää vahaa
(emulsiovaha/koristeluvaha).
Kummassakin
tapauksessa vahakuviointi laitetaan esineen päälle
ennen värin tai lasitteen lisäämistä. Vaha estää
lasitteen tarttumisen ja sillä saa aikaan kuviointia,
jossa esim. saven oma väri pääsee esiin lasitteen alta.
Tekniikalla voidaan myös hyödyntää lasitteen eri
värisävyjä, jotka tulevat esille lasitekerroksen
paksuuden mukaan. Emulsiovahaa voidaan käyttää
myös työn pohjissa lasitusvaiheessa estämässä
lasitteen tarttumista.

Suositustuotteet
Emulsio- ja kylmävaha
Vahanlevityskynä
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Lasittaminen
Lasite on ohut lasimainen kerros keraamisen esineen pinnalla. Se suojaa,
kuvioi ja viimeistelee esineen. Lasite tekee astioista hygieenisempiä käyttää.
Lasitteita on kiiltäviä, mattoja, läpikuultavia, ruokakäyttöön sopivia, eri
lämpötiloissa sulavia jne.
Lasitteita on matalapolttoisia, korkeapolttoisia sekä laajapolttoisia. Tarkista
lämpötila aina tuotteesta. Käytä alla savea, joka kestää lasitteen lämpötilan.

Osa lasitevalmistajista
ilmoittaa lämpötilat
keiloina eli coneina.
Matalapolttoiset lasitteet
sijoittuvat cone 05-01 ja
korkeapolttoiset cone 1-9
välille.
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Lasittaminen
Jauhelasitteet myydään jauheena ja ne sekoitetaan itse. Vesi/lasite suhde on noin 1:1.
Suhde on lasitekohtainen. Usein lasite vaatii hieman enemmän vettä, jotta siitä tulee
sopivan paksuista.

Sekoita hyvin ja siivilöi (vähintään 80 mesh siivilällä). Osa lasitteista toimii parhaiten
maitomaisen ohuena, toiset taas piimän paksuisena.
Tee aina testipalat, jos mahdollista.
Tarvittaessa käytä sakanestoa, joka estää lasitteen pohjaan painumista.
Jauhelasite irtoaa ennen polttoa raakapoltetun esineen pinnalta helposti. Koske
lasitettuun pintaan aina kuivin käsin ja vältä pinnan hankaamista.
Dippaa, kaada tai ruiskuta!

Suositustuotteet jauhelasitteen valmistukseen
Sanko, kannu, jauhelasite, sakanestoaine,
tiheäsilmäinen sihti, lasitusvispilä ja tiskiharja
www.kerasil.fi
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Lasittaminen
Sivellinlasitteet - käyttövalmis tuote. Sivellinlasitteissa on mukana liima-ainetta,
joka tekee käsittelyn helpommaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lasitekerros pysyy hyvin
esineen pinnassa, vaikka siihen koskee käsin tai lisää uutta kerrosta lasitetta siveltimen
avulla. Sivellinlasitteet ovat turvallisempia käyttää kuin pölyävät jauhelasiteet. Levitä
siveltimellä 1-4 kerrosta valmistajan ohjeen mukaan. Jämäkkä sivellin soveltuu
paremmin kuin pehmeä. Voit säätää sivellinlasitetta pienellä määrää vettä tarvittaessa.

Noudata valmistajan ohjeita lämpötilasta, lasitteen sopivuudesta astiakäyttöön sekä
käyttöturvallisuudesta.
Lasitteet voivat valua. Testaa valuvuus ensin koepalalla, jos mahdollista. Vinkki: Käytä
savesta tehtyjä raakapoltettuja polttolevyjä valuvien lasitteiden alla.

Pyyhi pohjasta kaikki lasite pois kostealla sienellä ja jätä työn alareunaan reilusti
valumavaraa, jos et tiedä sen valuvuutta. Voit laittaa esineen alle savesta kaulitun
polttoalustan varmistamaan, ettei lasite valuisi kiinni uunilevylle.
Suositustuotteet
Sivellinlasitteet
Amaco, Botz, Kerasil, Mayco, Spectrum ja TerraColor

Jauhelasitteet
GA (tilaus), Kerasil, Scandinavian Ceramics ja TerraColor

© Kerasil Oy 2022

Lasittaminen - koristelutekniikat
Jauhelasitteilla kuviointi
Joidenkin lasitteiden värit vaihtelevat voimakkaasti lasitteen paksuuden mukaan. Voit
käyttää ominaisuutta hyväksesi saadaksesi aikaan elävää lasitepintaa. Kaada, dippaa
osissa, ruiskuta, roiski ja käytä vahoja.

Saippuakuplilla koristelu on hauskaa. Tarvitset vain astian, saippuavettä, lasitetta ja pillin kuplien
puhaltamiseen.

Sivellinlasitteilla kuviointi
Sivellinlasitteissa on olemassa laaja värikirjo.
Siveltimellä lasittaen voi helposti lasittaa alueita
eri väreillä, tai lisätä erivärisiä lasitekerroksia
päällekkäin ja lomittain.
Siveltimillä voidaan luoda töihin erilaisia pintoja.
Lasitteita sekoittaessa on hyvä muistaa, ettei
lopputulokseen tule liian paksua kerrosta.
Lasitteiden yhdisteleminen
Tarkista ensin, että lasitteet sopivat samaan polttolämpötilaan. Voit laittaa siveltimellä,
kaatamalla tai upottamalla ensimmäisen lasitekerroksen ja jatkaa pinnan värjäämistä
sivellinlasitteilla. Muista, ettei lasitekerros saa tulla liian paksuksi. Maksimipaksuus on
karkeasti ilmaistuna 3 kerrosta noin 1-3mm. Tämä vaihtelee sen mukaan, oletko
käyttänyt jo valmiiksi jämäkkää ja paksua lasitetta. Tee aina ensin koepalat, jotta tiedät
mikä toimii.

Työvälineet
lasittamiseen
www.kerasil.fi
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Keramiikan polttaminen
Raakapoltto
Raakapolton alkuvaiheessa orgaaninen aines alkaa palaa pois 200 asteessa. Kvartsin kidemuoto
muuttuu 573 °C ja savi ei enää liukene veteen (Jylhä-Vuorio, 1994). Nousuvauhdin tulee olla
hidas raakapolton alkuvaiheessa 600 °C saakka, jotta orgaaniset aineet ehtivät palaa pois ja
höyrystyvät kaasut eivät räjäytä esinettä.
Raakapolttolämpötila on noin 900-1000 °C. Savityöt usein raakapoltetaan ennen lasittamista
koska raakapoltettu esine kestää paremmin lasittamisen rasitukset eikä raaka savityö liukene
lasituslietteeseen. Lasite myös tarttuu paremmin huokoisen raakapoltetun esineen pintaan.
Esimerkkiohjelma raakapolttoon 80 °C/h --> 600 °C ja 150 °C/h --> 950 °C.
Savityöt voidaan raakapolttaa, kun ne ovat täysin kuivuneet.
Kuivatuksen tulee tapahtua tarpeeksi hitaasti ja sitä voidaan edistää
laittamalla töiden päälle esimerkiksi sanomalehteä tai muovia. Mitä
isompi työ, sitä pidempi kuivatusaika - jopa viikkoja. Työ voi
"räjähtää" uunissa, mikäli se ei ole riittävän kuiva.

Lasituspoltto
Lasituspoltto poltetaan matalalle tai korkealle riippuen saven ja lasitteen lämpötilasta. Tarkista
lämpötilat tuotteista! Matalanpolton lasituspoltto on noin 1020-1080 °C. Korkeanpolton
lasitteet poltetaan noin 1200-1280 asteeseen. On olemassa myös laajanpolton lasitteita, jotka
toimivat 1020-1280 asteessa.
Esimerkkiohjelma lasituspolttoon, jota uunivalmistajat suosittelevat nykyään
150 °C/h --> 900 °C ja 60 °C/h --> 1240 °C. Haudutus 5-10 min. Haudutus tarkoittaa
lämpötilan pitämistä loppulämpötilassa. Haudutus tasoittaa lasitepintaa. Vastusten elinikä on
pidempi, kun ohjelman nousunopeus lopussa on hitaampi.

Lasituspolton aikana esine kutistuu lisää ja massan huokoisuus vähenee (sintraantuminen).
Esineestä tulee vesitiiviimpi. Tekovaiheessa tulleet ongelmat esim. vääntymiset tai halkeilut
saattavat tulla näkyviin vasta lasituspoltossa.
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Keramiikan polttaminen
Kaikilla savilla ja lasitteilla on maksimilämpötila, jonka yli niitä ei saa polttaa. Ylipoltettu
savimassa voi pahimmillaan sulaa uunilevyyn kiinni muodottomaksi möykyksi tai pilata koko
uunin käyttökelvottomaksi. Ylipoltettu lasite taas voi alkaa kuplimaan ja se voi valua esineen
pinnalta uunilevylle. On tärkeää lukea valmistajan polttosuositukset sekä saville, että
lasitteille.

Koristepoltto
Joskus tehdään kolmas poltto eli koristepoltto
n. 700-900 °C.
Lasituspoltetulle pinnalle
Siirtokuvat (teetä omat tai osta esim.
posliininmaalausliikkeistä)
Posliinivärit, kultaus ja lysterit (posliininmaalausliikkeet)

Siirtokuva

Uunin sähkönkulutus (arvio)
Raakapoltto
4-6 * uunin teho = kWh
Lasituspoltto 1230 °C
6-8 * uunin teho = kWh

Esimerkki lasituspoltto 1250 °C
6-8 * uunin teho 3,5 kW = 21-28 kWh

Tutustu Septarian polttopalveluun
www.septaria.fi

Suositustuotteet keramiikan polttoon
Uunit ja uunikalusto, uunilevyt, levyengobe,
uunihanskat, keilat, automatiikat ja kirjat
www.kerasil.fi
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Reunan kultaus

Luettavaa

Jylhävuorio, H. (1994).
Keramiikan materiaalit.
Helsinki: Painatuskeskus.

Vastuuvapauslauseke
Julkaisun tiedot ovat tämänhetkisen tietämyksen mukaan oikeita, mutta niitä
ei ole tarkoitettu kaiken kattaviksi ja niitä tulee käyttää vain ohjeellisina.
Kerasil Oy ei vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti seuraavat julkaisussa
mainitusta tuotteiden käsittelystä tai koskemisesta.
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