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POVZETEK
V diplomski nalogi sem se posvetila načinom poslikave keramike. Osredotočila sem se na
žgano glino. Opisala sem različne postopke okraševanja žgane gline ter jih tudi sama
preizkusila. Raziskala sem sestavo glazur ter opozorila na nekatere zdravju nevarne snovi, ki
se lahko v njih pojavljajo. Keramika se je razvijala vzporedno s človekovim razvojem že od
prazgodovine. Zanimivo je, da so bile prve najdene posode iz neolitika že dekorirane z
različnimi glinami.
V pedagoškem delu sem izbrala eno izmed tehnik okraševanja žgane gline in izvedla učno
uro.
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SUMMARY
In this thesis I have focused on painting of ceramics, researching different painting processes
and techniques of Fired Clay.
I explored various processes of decorating ceramics and made a number of tests. I researched
the ingredients of glazes and also focused on certain substances which may in point, be
hazardous to health in their use.
Ceramics has developed parallel to human development since prehistoric times. The fact that
the first ceramics found in Neolithic era were already decorated with various clays says a lot
about the development of this art.
To demonstrate this in practice, I have prepared a project for the art class and chose one of the
techniques of decorating fired clay.
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UVOD
Zemlja je s človekom povezana že od nekdaj, tako tudi začetki keramike segajo že v
prazgodovino. (Barbič, 2010 str. 13)
Najstarejša najdena keramična figurica sega daleč med 29.000 in 25.000 pr. n. št., prve
glinene posode pa so iz obdobja 20.000 pr. n. št. Našli so jih na področju Kitajske. Od tam se
je znanje širilo proti Mediteranu. (Ancient Pottery, n. d.)
Iz obdobja okoli 14.000 pr. n. št. so na področju Japonske našli posode, dekorirane s pomočjo
krp, ki so jih odtiskovali na zunanjo stran še ne žgane gline. Barbič (2010) navaja, da so bili
prvi načini okraševanja gline predvsem glajenje in loščenje keramike s kostmi in smolnatimi
listi, poznali pa so tudi tehnike vrezovanja in odtiskovanja v svežo glino.
Najstarejše najdbe glazirane keramike segajo v obdobje 5000 pr. n. št. V starem Egiptu so
iznašli steklo s pomočjo peska in soli. V obdobju okoli 3000 pr. n. št. so glazirali posode
predvsem za dekorativni namen. Uporabljali so bakrove glazure. Nekoliko kasneje so v Aziji
začeli uporabljati glazure predvsem zaradi trdnosti in neprepustnosti. Keramiko so dekorirali
tudi z glazurami iz pepela, ki so ga dodali med žganjem, rezultat pa so bili popolnoma črni
izdelki. (Murfitt, 2002)
Prve svinčene glazure so iznašli Asirci okoli 1000 pr. n. št., glazuram pa so dodajali različne
okside in tako dobili barve. Z glazirano keramiko pa so krasili pročelja stavb. Uporabljali so
predvsem dekorativne motive in motiviko mitoloških živali. Med najlepše spomenike sodijo
Ištarina vrata, ki so vodila v Babilon in so bila zgrajena v 6. stol. pr. n. št. V Egiptu je
prevladovala lončenina, dekorirana z modrimi odtenki. (Barbič, 2010)
V času antike je prevladoval helenistični stil okraševanja keramike, glazirana keramika pa se
je v Evropi resnično začela šele v 6. stol. V 12. stol so začeli slikati z oksidi na svinčevo in
kositrovo glazuro, velik preskok pa je pomenila italijanska renesansa, z načinom poslikave
keramike imenovanim majolika. (Stajević, 2006, str. 59)
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1. POSLIKAVA ŽGANE GLINE
1.1. Delitev keramike glede na vrsto gline in temperaturo žganja
»Gline so zmesi mineralov predvsem pa aluminijevih silikatov, ki vsebujejo vodo. Nastale so
z razpadanjem vulkanskih kamnin (granit, gnajs, trahit), in sicer na mehaničen, kemičen in
organski način.« (Barbič, 2010 str. 56)
Mehansko razpadanje povzročijo vremenski pojavi in drugi vplivi iz narave, kot so na primer
vodni tokovi. Na drugo, kemično razpadanje, ima velik vpliv ogljikov dioksid v atmosferi ter
kisli dež. Kisline povzročajo topljenje in razpadanje kamenin. Za organsko razpadanje pa so
glavni krivec bakterije in mikrobi, ki živijo v zemeljski skorji. V sodelovanju z glivami in
lišaji poskrbijo za razgradnjo kamenin. (Barbič, 2010, str. 56)
Glina je sestavni del zemeljske skorje po vsem svetu. Delimo jo lahko glede na najdišče.
Primarne gline se nahajajo na mestu nastanka. Zanje je značilno, da so neprožne in čiste.
Sekundarne gline po pokrajinah raznašajo vetrovi in vode. Značilnost sekundarnih glin je
velika vsebnost primesi in plastičnost. (Bizjak, 2013)
1.1.1. Fajansa
Fajansa je ime za poslikano keramiko, ki je svoj razcvet doživela v 15. in 16. stoletju v mestu
Faenza v Italiji. Značilna je bela barva po žganju, če pa so uporabljali rdečo glino, so jo
prevlekli z belim glinenim prelivom. (Stajević, 2006) Drugo ime za fajanso je tudi majolika.
Uporabljamo jih za gospodinjsko in dekorativno keramiko. (Barbič, 2010)
1.1.2. Terakota
Terakota označuje vrsto keramike, ki je žgana le enkrat. Zanjo je značilna rdeča barva po
žganju. Žgemo jo na nizkih temperaturah od 700–850 °C. Je preprosta za uporabo, vendar
krhka in porozna. (Stajević, 2006)
1.1.3. Kamenina
Kamenino žgemo na visokih temperaturah od 1200–1300 °C. Zanjo je značilna trdnost in
neprepustnost. Pomembna je za razvoj sodobne keramike. Iz nje lahko izdelujemo skulpture
večjih dimenzij, saj je trša in bolj odporna od drugih vrst keramike. (Stajević, 2006)
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1.1.4. Porcelan
Kaolin je najčistejša vrsta gline in je polna minerala kalonita. Uporablja se za porcelanske
mase, predvsem pri izdelavi gospodinjske keramike. (Barbič, 2010) Porcelan žgemo na
temperaturi od 1300–1400 °C, odvisno od vrste gline. (Stajević, 2006)

1.2 Tehnike poslikave na žgano glino
»Z glazuro je izdelku podaljšana življenjska doba, spremenjen in izboljšan je njegov zunanji
videz, povečani sta tudi mehanska in kemična odpornost. Površina predmeta postane gladka,
nepropustna za tekočine, pline in maščobe ter odpornejša proti različnim vremenskim
vplivom.« (Šon, 2009)

1.2.1. Podglazurne barve
Podglazurne barve nanašamo na že enkrat žgan izdelek, ki ga imenujemo tudi biskvitno žgan.
Barve nanesemo s pomočjo čopičev, gobic, z odtiskovanjem, s škropljenjem ali v obliki kred
in barvic. (Bizjak 2013, str. 55)
Barvne pigmente lahko kupimo v prahu in jih nato zmešamo z vodo, po potrebi tudi z
glicerinom, ki omogoča viskozen nanos. Nekateri mešanici dodajo transparentno glazuro, ki
pripomore k boljšemu oprijemu podglazurne barve na površino črepinje. Barve se med seboj
mešajo in delno prekrivajo – odvisno od gostote zmesi. Poslikan izdelek nato glaziramo s
transparentno glazuro in še enkrat žgemo. Ta proces se imenuje glazurno žganje. Pod glazuro
so barve dobro zaščitene pred mehanskimi in kemičnimi vplivi, zato jih med pranjem in
uporabo ne poškodujemo. (Bizjak 2013, str. 55)
Horvat v svoji knjigi Keramika (1999, str. 42,43) navaja, da kovinski oksidi niso primerni za
podglazurno slikanje, kar pa omeji izbor barvnih odtenkov. Pomembno je tudi izbiranje prave
glazure, saj tiste, ki na primer vsebujejo cink, navadno niso kompatibilne s podglazurnimi
barvami. Najboljše se obnesejo svinčeve ali alkalne glazure. Podglazurne barve so navadno
bolj pastelne.
3
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Podglazurne barve pa lahko nanašamo tudi v obliki obarvanih raztopin. Gre za mešanico
kovinskih soli, ki se med žganjem obarvajo v želene barve. Da se izognemo razlivanju barve,
lahko namesto vode uporabljamo špirit, sladki sirup ali glicerin. (Horvat, 1999, str. 43)

Slika 1 Podglazurna barva

Slika 2 Podglazurna poslikava

1.2.2. Glazurne barve
Glazurne barve so tanke steklene prevleke, ki jih nanesemo na biskvitno žgan izdelek. Z
glaziranjem dosežemo nepropustnost črepinje ter gladko svetlečo površino izdelka, povečamo
4
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pa mu tudi trdnost. Glazure lahko delimo glede na temperaturo žganja, na sestavo, na tip
keramike, ki jo glaziramo, na način priprave ali glede na optične lastnosti. Glazure so lahko
transparentne ali pa močnih barv, ki nam onemogočajo pogled na črepinjo. (Kolar, 1993, str.
307, 308)
Med žganjem se glazuram spremeni agregatno stanje in postanejo tekoče. Zavzamejo
površino izdelka, ko pa se ohladijo postanejo spet trdne. (Bizjak 2013, str. 47)
Barbič (2010, str. 92) navaja: »Pri taljenju se bazični, amfoterni in kisli oksidi spajajo med
seboj, posledica teh kemičnih procesov pa je nastanek silikatov in boratov, ki se mešajo med
sabo in razgrajujejo silicijev dioksid (SiO2). Tako nastane prozorna brezbarvna steklena
raztopina, ki se pri hlajenju amorfno strjuje (ne kristalizira) v obliki steklene površine.«
Glazure so mešanice oksidov, mineralov in kemijskih elementov, ki v določenih razmerjih
tvorijo določeno barvo in učinek. (Midgley, 1982, str. 51)
Kupimo jih lahko v obliki prahu, ki ga zmešamo z vodo ali pa kot že pripravljene mešanice.
(Rothenberg, 1972, str. 157)
Glazure pa si lahko ustvarimo tudi sami ali pa že pripravljene glazure mešamo med seboj ter
tako dobimo zanimive barvne učinke. S pomočjo mešanja snovi lahko dobimo različne efekte.
Aventurinske glazure, polne železovega oksida in bakrovega sulfata se po žganju na primer
izredno svetijo, nekatere glazure dobijo s pomočjo cinkovega silikata kristalne efekte in
podobno. Rezultati ne bodo vedno takšni, kot bi si mislili, zato moramo mešanice najprej
preizkusiti na testnih ploščicah. (Bizjak, 2013, str. 56, 57)
Za samostojno ustvarjanje glazur je na voljo kar nekaj priročnikov s formulami, ki nas vodijo
po postopku mešanja sestavin. V priročnikih najdemo tudi fotografije vzorcev vsake izmed
namešanih glazur. Pri delu moramo biti pozorni na morebitne zdravju škodljive sestavine ter
se primerno zaščititi z masko in rokavicami. (Rothenberg, 1972, str. 156)
Glazure s posebnimi učinki so lahko zanimiv dodatek keramiki. Uporabljamo jih predvsem za
izdelavo skulptur, nakita ter dekorativne keramike. Poznamo več vrst tako imenovanih
efektnih glazur. Krakle (crackle) glazure so ene izmed bolj popularnih. Z njimi dobimo
učinek napokane glazure. Nekatere efektne glazure dajo vtis mehurčkov in lužic na površini,
spet druge povzročijo kovinske efekte. Pred uporabo glazur s posebnimi učinki preverimo
sestavo, saj lahko vsebujejo toksične snovi in posledično niso primerne za uporabno
gospodinjsko keramiko. (Jernegan, 2009)
5
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Slika 3 Barvne glazure

Slika 4 Efektne glazure

1.2.3. Nadglazurne barve ter krašenje z žlahtnimi kovinami
Nadglazurne barve ali barve za tretje žganje nanašamo na že žgan, glaziran izdelek. Barve
nanašamo s čopičem. Izbor odtenkov je veliko večji kot pri podglazurnih barvah. Barve
žgemo na temperaturi okoli 650––850 °C, odvisno od posamezne barve. (Horvat, 1999, str.
44)
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Sestavljajo jih barvni oksidi, karbonati ali barvitelji, raztopine ali flusi, ki omogočajo oprijem
na črepinjo ter sredstva za lažji nanos, navadno eterična olja. (Horvat, 1999, str. 44)
Žlahtne kovine nanesemo na glazirano keramiko. Pogosto se uporabljajo zlati in srebrni
odtenki. Nanesemo jih v tekoči obliki. Žgemo pri temperaturi okoli 650—700 °C. Po žganju
sledi poliranje. Nanos žlahtnih kovin je vedno zadnji stadij okraševanja keramike. (Horvat,
1999, str. 45)
Zaradi sproščanja strupenih plinov med žganjem poskrbimo za zračenje prostora. (Bizjak,
2013, str. 59)
Nadglazurne barve so zelo preproste za uporabo, zato so primerne tudi za ustvarjanje z otroki.
Ko se barva posuši lahko vanjo vrisujemo tudi z zobotrebcem in tako dobimo posebni učinek.
V primeru debelejšega nanosa nadglazurne barve ustvarijo nekakšen relief na končnem
izdelku. V primeru napake svežo bravo preprosto obrišemo z robčkom in ponovno naslikamo
želeni motiv.

1.2.4. Ostale tehnike okraševanja žgane gline

Oksidna barvila
Rothenberg (1972 str. 150) navaja tehniko okraševanja gline le s pomočjo kovinskih oksidov.
Preprosto zmešamo oksid z vodo in nanesemo na neglazirano površino. S tankimi sloji
dobimo nežne odtenke, z debelejšimi pa močnejše. Izdelek žgemo, nato pa po želji glaziramo
s transparentno glazuro in ponovno odžgemo. (Rothenberg, 1972, str. 150)

Fajansa
Fajansa je keramika s posebnim načinom poslikave, ki izvira iz arabskega sveta, nato pa se je
preselil na področje Italije, kjer je v 15. in 16. stoletju doživel razcvet. (Stajević 2006, str. 38)
Pod imenom fajansa različni avtorji navajajo različne postopke okraševanja.
Stajević je v svoji knjigi Govor gline: umetnost keramike na vretenu (2006) opisal naslednji
postopek:
Posode za fajanso so izdelane iz bele kaolinske gline, če so iz rdeče jih premažemo z belo
engobo. Na belo podlago slikamo v tankih nanosih z redkimi podglazurnimi barvami. Izdelek
7
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glaziramo s prozorno glazuro. Pri tem moramo biti pozorni, da med nanašanjem glazure ne
razlijemo poslikave. Priporoča se glaziranje s pomočjo zračne pištole. Učinek po žganju
spominja na akvarelno slikanje.
Bizjak v svoji knjigi Keramika (2013, str. 55) navaja, da se tehnika fajansa uporablja tako, da
na svežo belo glazuro slikamo s pigmenti, ki se med žganjem vtalijo v glazuro. Tehniko
imenuje tudi majolika.

Slika 5 Fajansa ali majolika

Emajliranje
»Emajli so steklaste snovi za prekrivanje, podobni so glazuram, topijo se že pri nizkih
temperaturah in se ne razlivajo.« (Horvat,1999, str. 45)
Nanašamo jih v debelem sloju na glaziran izdelek. Razlikujemo transparentne in obarvane
emajle. (Horvat, 1999, str. 45)

Sgraffito
Sgraffito je tehnika okraševanja žgane gline, pri kateri z iglo graviramo risbo v engobiran ali
glaziran izdelek. Po žganju spraskana mesta niso obarvana. (Bizjak 2013, str. 55)

8
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Slika 6 Sgraffito na glazuri

Krašenje z voskom ali pasto
S pomočjo voska ali paste za parket lahko dobimo zanimive učinke na keramični površini.
Pred glaziranjem porišemo predmet z voskom ali pasto, čez pa nanesemo barvno ali
transparentno glazuro. Vosek in pasta bosta v peči zgorela, zato bodo porisani deli ostali brez
glazure. (Bizjak, 2013, str. 56)

Slika 7 Krašenje z voskom in barvna glazura

9
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Tehnike tiskanja
»Tehnika tiskanja se prvič pojavi sredi 18. stoletja. Uporablja se za podglazurno in
nadglazurno krašenje.« (Horvat, 1999, str. 44)
Horvat (1999, str. 45) pravi, da se tehnike tiskanja navadno uporabljajo pri proizvodnji
uporabne keramike za izdelavo bordur. Tiska se s pomočjo nalepk ali svilenega papirja. Iz
gravirane bakrene plošče prenesejo barvo za keramiko na navlažen svilen papir. Papir
položijo na keramični predmet. Med žganjem papir zgori, barve pa se prenesejo na črepinjo.
Dodaja, da lahko tisk izvedemo tudi s pomočjo sitotiska, za prenos fotografij na keramiko pa
uporabljajo postopke fotokeramične tehnike.
Navedeni postopki se navadno uporabljajo pri industrijski proizvodnji keramike. (Horvat,
1999, str. 45)

1.3

Sestava glazur

Glazura je steklasta prevleka na površini keramičnega izdelka. Njen namen je dekoracija in
ščitenje keramike pred mehanskimi vplivi, izdelku poveča trdnost in doda nepropustnost za
tekočine in maščobe. (Horvat, 1999, str. 27)
Milena Horvat je v svoji knjigi (Keramika, 1999, str. 27) navedla osnovno sestavo glazur.
»Glazuro sestavljajo tri osnovne komponente:
-

komponenta, ki zastekli (kremen, glinenec);

-

aluminijev oksid, ki preprečuje, da bi utekočinjeno steklo spolzelo s površine
predmeta;

-

topitelj – z njegovo pomočjo se vse surovine zlijejo v glazuro.«

Osnovna sestavina za pripravo glazur je navadno kremen (SiO2), ki pri visokih temperaturah
zastekli in daje glazuri trdnost. Kaolin (Al2O3*2SiO2*2H2O) je čista bela glina in ima vlogo
topitelja. Za transparentnost glazure dodajamo boraks (Na2B4O7*1OH2O), ki je ob enem tudi
topitelj. Uporabljamo ga kot nadomestilo svinca. (Bizjak, 1013, str. 63)

10

Eva Jeraj: Postopki okraševanja žgane gline | 2016

Za mat učinek glazure dodamo cinkov oksid (ZnO), ki je bele barve. Kalcijev karbonat
(CaCO3) vpliva na poroznost, čistost barv, uporabljamo pa ga tudi kot sredstvo za matiranje.
Bentonit (Al2O3*4SiO2*H2O) povečuje plastičnost mase. Natrijev glinenec (Na2O*Al2 O3*
6SiO2) znižuje temperaturo taljenja, medtem ko jo kalijev glinenec (K2O* Al2 O3*6SiO2)
zvišuje. (Stajević, 2006, str. 55–57)
Za obarvanje glazur uporabljamo različne okside. Stajević (2006) pri tem navaja, da železov
oksid (Fe2O3) daje rjavo barvo, titanijev oksid (TiO2) uporabljamo za rumene odtenke,
kositrov oksid (SnO) pa uporabljamo pri belih mat in svetlečih glazurah. Intenzivno belo
barvo ustvari tudi cirkonijev oksid (ZrO2). Kobaltov oksid (Co2O3) daje močno modro barvo,
bakrov (CuO) pa zeleno. Pri višjih temperaturah žganja bakrov oksid (Cuo) nadomesti bakrov
karbonat (CuCO3). Za sive odtenke uporabljamo nikljev oksid (Ni2O3), za rjavo vijolične pa
manganov oksid (MnO).
Horvat (1999) dodaja, da je barva glazure odvisna ne le od sestave, temveč tudi od granulacije
glazure, temperature žganja ter atmosfere v peči.
Bizjak (2013, str. 310) pravi, da se mora sestava glazure prilagajati črepinji, temperaturi
žganja ter se dobro oprijeti na keramiko. Viskoznost mora biti ravno pravšnja, da glazura
enakomerno prekrije površino, vendar z nje ne spolzi.
Toplotni razteznostni koeficient glazure mora biti uravnovešen z raztezkom keramike. Če je
koeficient glazure manjši, pomeni, da se pri ohlajanju keramika krči hitreje od glazure, kar
lahko povzroči napake, kot so razpadanje in odpadanje glazurne plasti. V nasprotnem
primeru, ko je raztezek glazure večji od koeficienta keramike, se na površini glazure
pojavljajo tanke razpoke. (Bizjak, 2013, str. 310)

1.4. Postopki nanašanja glazur
Postopek nanašanja glazure izberemo glede na velikost in količino glazure, ki jo želimo
nanesti na naše delo. Glazuro lahko nanašamo na biskvitno žgan ali še ne žgan izdelek, vendar
pa pri svežem izdelku pogosto pride do napak, zato se temu navadno izogibamo. Debelina
nanosa je izjemno pomembna, saj s premalo nanosa pride do napak v glazuri, preveč nanosa
pa lahko pomeni, da nam bo glazura stekla in se prilepila na ploščo v peči. (Midgley, 1982,
str. 51)
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Glazure nanašamo s pršenjem, z oblivanjem, s potapljanjem ali s pomočjo čopiča.
Če sami pripravljamo glazure, bodimo pozorni, da se držimo receptov za izdelavo in se s tem
izognemo napakam pri žganem izdelku. Pri izdelovanju svojih unikatnih glazur vedno najprej
naredimo poskusne ploščice. Glazuro zgostimo ali redčimo glede na način nanosa. Na začetku
in med nanašanjem vedno mešamo zmes, da glazura nima usedline. (Taylor, 2011, str. 144–
147)

1.4.1. S pršenjem
Glazuro nanašamo na polizdelek s pomočjo električne ali zračne pršilke. (Barbič, 2010 srt.
104)
Pripravimo nekoliko redkejšo glazuro kot običajno, saj nam pregosta glazura lahko zamaši
pretok. Izdelek postavimo na vrtečo podlago, nato pa z enakomernimi potezami pršimo po
izdelku. S pršilko smo oddaljeni od izdelka najmanj 20 cm, da je pršenje čim bolj
enakomerno. Pazimo, da se glazura med pršenjem ne začne razlivati. Nanos glazure mora biti
primerno debel, da se izognemo hrapavi površini in napakam v primeru pretankega nanosa.
Debelino nanosa preverimo z iglo, s katero podrgnemo po površini izdelka. (Taylor, 2011, str.
151)

1.4.2. Z oblivanjem
Izdelek oblivamo s pomočjo posodice ali zajemalke. Najprej zlijemo glazuro v notranjost
posode s pomočjo posode. Glazuro nato zlijemo ven. Sledi oblivanje z zunanje strani. Pazimo,
da se pri tem ne poznajo prstni odtisi na predelih, kjer posodo držimo. Če nam je lažje,
posodo položimo na stojalo in jo oblijemo. (Tylor,2011, str. 148)

1.4.3. S potapljanjem

Ta način glaziranja je primeren predvsem za votlo keramiko, saj se glazura enakomerno
porazdeli tudi po notranjosti izdelka. Pred žganjem na mokri gobi obrišemo spodnjo ploskev,
da se izdelek ne prilepi na ploščo. (Barbič, 2010, str. 106)
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Izdelek pomočimo v pripravljeno glazuro s pomočjo klešč. Posodo namočimo in po nekaj
sekundah dvignemo ter obrnemo, da odvečna glazura steče iz nje. Počakamo, da se izdelek
posuši, nato pa ga položimo na mizo, kjer se dokončno odcedi. (Taylor, 2011, str. 149)

1.4.4. S čopičem
Ta način nanašanja glazur je primeren predvsem za manjše keramične izdelke ali za nanos
glazur s posebnimi učinki. Uporabljamo mehek širok čopič, da so nanosi čim bolj
enakomerni. (Barbič, 2010, str. 105)
Nanesemo lahko več tankih nanosov, poskrbimo, da se vsak izmed njih posuši, preden
nanesemo naslednjega. (Taylor, 2011, str. 150)

1.5. Žganje
Horvat (1999, str. 46) pravi: »Žganje je proces, od katerega so v precejšnji meri odvisne
lastnosti predmetov. Šele z žganjem na visoki temperaturi dobijo predmeti trdnost, barvo in
kvaliteto.«
Nadaljuje, da so spremembe gline med žganjem odvisne od časa, temperature in atmosfere pri
žganju.
Keramiko navadno žgemo dvakrat. Prvo žganje imenujemo tudi biskvitno. Izvedemo ga pri
temperaturah do največ 1000 stopinj, odvisno od gline. Pri drugem, glazurnem žganju se
temperature gibljejo od 1000–1300 stopinj. Porcelanske in kameninske mase žgemo na višjih
temperaturah, ostale pa na nekoliko nižjih. (Bloomfield, 2012, str. 123)
Horvat (1999) dodaja, da žganje z glazuro prevlečene keramike poteka v oksidacijski
atmosferi, razen pri bakrovih glazura, ki so namenjene za žganje v redukcijski atmosferi.

1.5.1. Faze žganja
Med žganjem se snov spreminja. Spremembe lahko spremljamo v fazah:
1. Faza segrevanja in izparevanja (do 120 °C). Iz gline se izloča voda.
13
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2. Faza razpada organskih materialov v masi (do 120––350 °C).
3. Faza izganjanja kristalno vezane vode (430–600 °C). Po tej fazi glina ne more več
preiti nazaj v plastično stanje. (Barbič, 2010)
4. Faza izgorevanja organskih snovi (500—700 °C). Oglje in ostale snovi, ki so še
prisotne v materialu v tej fazi zgorijo. Omogočiti moramo dovolj dolg časovni interval
in počasno naraščanje temperature, da vse snovi izgorijo.
5. Faza sintranja (od 430–850 °C).
Glineni delci se topijo in združujejo, rezultat pa je trša in manj propustna črepinja.
Izdelek se skrči in postane nepropusten za tekočine in pline. Pore se zaprejo.
6. Faza je vitrifikacija (običajno pri temperaturah od 900—950 °C).
Minerali in kisik se zlijejo. Po končanem postopku je izdelek trši in manj porozen.
(Horvat, 1999, str. 50–52)
Na koncu sledi postopno hlajenje. V tem delu lahko vplivamo na barvo lončenine
(dimljenje, črnenje). (Horvat, 1999, str. 50–52)

1.5.2. Biskvitno žganje

Biskvitno žganje imenujemo postopek prvega žganja gline. Preden izdelke naložimo v peč, se
prepričamo, da so popolnoma suhi. Pri vlivanju, plastičnem oblikovanju in mokrem stiskanju
v kalup, vsebuje glina veliko vlage. Izdelek sušimo enakomerno, da preprečimo zvijanje ter
pokanje. (Kolar, 1993, str. 289)
Posušene izdelke obrišemo z vlažno gobo, da z njih odstranimo prah in morebitne prstne
odtise. Počakamo, da se predmeti popolnoma posušijo. (Rothenberg, 1972, str. 159)
Izdelke zložimo v peč. Ker na njih ni glazure, se med seboj lahko dotikajo. V peči žgemo
naenkrat le izdelke iz iste ali podobne gline. Temperaturo žganja prilagodimo izbrani glini,
vendar ta navadno ne presega 1000 °C.
Med žganjem keramični izdelki dobijo mehansko trdoto, zmanjša pa se jim propustnost.
Fizikalnim spremembam, ki se zgodijo med segrevanjem, pravimo sintranje. (Kolar,1993, str.
296)
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Ko se peč shladi, lahko izdelke previdno vzamemo ven. Pripravljeni so za morebitno
nadaljnjo poslikavo s podglazurnimi barvami ali glazurami.

1.5.3. Glazurno žganje

Drugo žganje imenujemo tudi glazurno. Pred postopkom moramo izdelke skrbno pripraviti,
prav tako pa preveriti, da so šamotne plošče, na katere bomo izdelke zlagali, čiste.
Temperatura glazurnega žganja bo višja kot pri biskvitnem žganju. Enkrat žgane izdelke
enakomerno prevlečemo z glazuro.
Glaziranim izdelkom obrišemo spodnjo stran s pomočjo mokre gobe, da se med žganjem ne
prilepijo na ploščo. Zlagamo jih na šamotne plošče, ki jih lahko predhodno namažemo z
mešanico kaolina in aluminijevega oksida, kar omogoča lažje odstranjevanje morebitnih
prilepljenih izdelkov. Izdelke nalagamo tako, da se med seboj ne dotikajo in so med seboj
oddaljeni vsaj 1 cm. V primeru dotika, se bodo med žganjem prilepili eden na drugega.
Pozorni smo, da med nalaganjem ne poškodujemo glazure, zato morajo biti naše roke
popolnoma suhe, izdelke pa premikamo previdno s čim manj dotiki. Šamotne plošče
nalagamo eno nad drugo s pomočjo distančnikov. Podpremo jih na treh mestih, tako da so
distančniki po celotni peči naloženi navpično točno eden nad drugim. (Bizjak 2013, str. 81)
Temperatura se mora enakomerno dvigati in spuščati, peči ne odpiramo pri visokih
temperaturah, temveč šele pri okoli 100 stopinjah. (Taylor 2011, str. 167)

1.5.4. Peči
Peči za žganje keramike predstavljajo ključno opremo za vsako delavnico.
Za žganje uporabljamo različne vrste peči. Najbolj razširjene so periodične plinske in
električne, nekateri pa uporabljajo tudi peči na žagovino, les, kurilno olje. Periodične peči
omogočajo nastavitve žganja po želji. Uravnavamo lahko temperaturo, potek in hlajenja ter
čas žganja. (Barbič, 2010, str. 72, 73)
Peči pa lahko ločimo tudi na odprte in zaprte, kot pravi Horvat (1999). Pod odprte šteje
kurišča na prostem in žganje v jami, pod zaprte pa prave peči z zaprtimi prostori.
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Slika 8 Periodična peč

1.6.

Pogosti problemi pri poslikavi in žganju keramike

1.6.1. Luknjice in mehurji v glazuri

Luknjice v glazuri lahko pomenijo ujet zrak ali pa prekratek čas žganja. Nastanejo lahko tudi,
kadar je biskvit premalo žgan, zato med glazurnim žganjem iz njega še vedno uhajajo plini.
(Barbič, 2010)
Mehurji v podglazurni barvi lahko nastanejo zaradi previsoke temperature ali prehitrega
žganja. Mehurje včasih povzroči tudi predebel nanos podglazurne barve. (Bizjak 2013, str.
68)
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Slika 9 Napaka v glazuri: luknjice in mehurji

1.6.2. Luščenje in pokanje glazure

Pri žganju in ohlajanju se keramika in glazura krčita. Vsaka ima določen razteznostni
koeficient. Ko je razteznostni koeficient glazure uravnovešen s koeficientom podlage, dobimo
enakomerno glaziran izdelek. V primeru, da se med seboj razlikujeta, pride do napak. Če se
na primer keramika bolj krči od glazure, to povzroči razpad in luščenja le-te. Če se glazura pri
ohlajanju bolj krči od keramike, dobimo razpokane površine. (Barbič, 2010, str. 100)
Razpoke pa lahko povzroči tudi odpiranje peči in jemanje keramičnih izdelkov iz nje, ko je
temperatura še previsoka. (Bizjak 2013, str. 68)

1.6.3. Neenakomeren nanos glazure

Včasih pri glaziranju pride do hrapavih lis oziroma predelov, kjer glazura ni prekrila podlage.
Navadno to pomeni, da je bil nanos pretanek oz. je bila glazura preredka. Neenakomeren
nanos pa lahko povzročijo tudi mastni madeži in umazanija na biskvitu. (Bizjak 2013, str. 68)
Valovita površina in neenakomerna debelina nastaneta zaradi neenakomernega nanosa
glazure. Navadno se to dogaja, ko glaziramo s čopičem. (Bizjak 2013, str. 68)
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1.6.4. Motne barve
Vsaka glazura je prilagojena za žganje na določeni temperaturi, ki je označena na embalaži.
Če jih žgemo na prenizkih ali previsokih temperaturah, pride do raznih napak. Prenizko žgana
glazura je navadno motna in nekoliko pastelna, saj se snovi v njej še niso pravilno raztalile.
Temne, motne barve pomenijo previsoko temperaturo žganja. (Bizjak 2013, str. 68)

1.6.5. Polzenje glazure
Nekatere glazure so bolj taljive kot druge, zato lahko spolzijo s površine. Izdelek se
posledično lahko prilepi na šamotno ploščo v peči. Nove glazure vedno preizkusimo na
manjših ploščicah, preden jih uporabimo na umetniških delih. Predvsem moramo biti pozorni
pri nanosu glazur s posebnimi učinki. Če glazure polzijo s površine, moramo nekoliko znižati
temperaturo žganja. (Barbič, 2010)

1.7. Varna uporaba glazur

Zaradi nekaterih snovi v glazurah, ki zdravju škodujejo, moramo biti pri delu zelo pazljivi. Pri
mešanju glazur moramo uporabljati rokavice in očala, posebno, če se srečujemo z izjemno
bazičnimi snovmi, kot je npr. litijev karbonat. Pri uporabi snovi v prahu moramo za zaščito
pred vdihovanjem škodljivih materialov nositi zaščitno masko. Glazure moramo hraniti v
nepropustnih embalažah, na višini, ki ni dostopna otrokom. V delavnici moramo redno skrbeti
za čistočo, vsakršno uživanje hrane in pijače v tem prostoru ne bi smelo biti dovoljeno.
(Bloomfield, 2012, str. 113)
Določene snovi lahko povzročajo okvaro pljuč, dihal, ob stiku s kožo ali zaužitjem pa lahko
vodijo do zastrupitve in opeklin. (Jernegan, 2009, str. 21–24)
Priporočljivo je, da se izogibamo izjemno toksičnim snovem. Različne barve in učinke lahko
dosežemo tudi s snovmi, ki so zdravju manj škodljive. (Jernegan, 2009, str. 21–24)
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Nekatere snovi med žganjem izločajo strupene pline, zato mora biti v prostoru, kjer je peč,
urejen prezračevalni sistem. V bližini peči mora biti zaradi možnosti požara nameščen tudi
gasilni aparat. (Bloomfield, 2012, str. 113)
Prostor, ki ga uporabljamo za keramično delavnico, mora biti zračen in visok. Tla naj bodo
preprosta za čiščenje. (Bizjak, 2013, str. 84)
Glazure, ki vsebujejo svinec, so lahko zdravju izjemno nevarne tudi po tem, ko so že žgane.
Svinec se ob določenih kislinah v hrani izloča iz posod in tako lahko vodi do zastrupitve med
uporabo. Ko kupujemo glazure za uporabno keramiko, se pozanimajmo, da le-te ne vsebujejo
svinca. (Bizjak, 2013, str. 49)

19

Eva Jeraj: Postopki okraševanja žgane gline | 2016

2. PEDAGOŠKI DEL
Za pedagoški del diplomske naloge sem se odločila izvesti učno uro v povezavi z
obravnavano tematiko. Izbrala sem si 6. razred osnovne šole v Vodicah.
Glede na učni načrt domnevam, da so učenci pojme, povezane s keramiko osvojili že lansko
leto, vendar sem se odločila, da jih vseeno ponovimo. V uvodu smo si na primerih skodelic iz
različnih materialov pogledali njihove razlike in podobnosti. Pogledali smo video postopka
poslikave in glaziranja keramike, nato pa se o tem pogovorili.
V likovno nalogo sem vključila pojem ornamenta, saj ga po učnem načrtu obravnavajo
letošnje leto. Na biskvitno žgane ploščice so z voščenko in voskom narisali geometrijski
ornament s centralno ali pasovno vezano kompozicijo. Ploščice smo prevlekli z
raznobarvnimi glazurami. Na mestu, kjer je vosek, se glazura ni prijela. Med žganjem vosek
zgori, zato so sledi voščenke vidne.

2.1. Priprava učne ure

Razred: 6. razred
Trajanje: 2 šolski uri
Predmet: Likovna umetnost
Likovni pedagog: Darinka Klopčič
Študentka: Eva Jeraj
Mentorica: dr. Uršula Podobnik
Likovno področje: Kiparstvo
Likovni problem (naloga): Oblikovanje ornamentalnega okraska s keramično poslikavo
Likovna tehnika: Risanje z voščenko in glazurnimi barvami na keramiko
Likovni motiv: Geometrijski ornament
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI:
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Operativni cilji:

-

Ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja
spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi.

-

Spoznajo (ali obnovijo) likovni pojem ornament in razvijajo občutek za razporejanje
oblik po ploskvi.

-

V svojih izdelkih lahko likovna področja med seboj tudi kombinirajo.

Splošni cilji:

-

Razvijajo likovni spomin, likovno mišljenje in domišljijo.

-

Se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo in
kombiniranje.

-

Ob uporabi različnih materialov, orodji in tehnologij razvijajo motorično spretnost in
občutljivost.

-

Se seznanijo z likovnimi tehnikami (materiali, orodji in tehnologijami).

-

Razvijajo čut za lepo.

-

Razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje svojih del, del vrstnikov
ter stvaritev umetnikov.

Učne metode: Metoda praktičnega likovnega izražanja, razlaga, metoda prikazovanja,
pogovor.
Učne oblike: Frontalna, individualna.

Likovni material, orodja in pribor:
 žgane keramične ploščice,
 voščenke,
 glazurne barve,
 čopiči.
Likovno-didaktična sredstva (učila in učni pripomočki):
Power point predstavitev, fotografije primerov, fizični primeri poslikanih keramičnih ploščic.
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Tacol T., Muhovič J., Frelih Č., Zupančič D. (2012). Likovno izražanje 6. Ljubljana:
Debora.

-

Bizjak Z.(2013). Keramika. Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

-

Učni načrt osnovno šolo za predmet Likovna vzgoja.

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/
UN_likovna_vzgoja.pdf
Učitelj

Učenci

Učne metode,
sredstva,
pripomočki

Uvodni del
Študentka učence pozdravi in

https://www.youtu

napove, da bodo naslednji dve

be.com/watch?v=4

uri preživeli skupaj.

2cFDKz1jJc

Učencem ponudi tri skodelice.

Učenci primerjajo vse tri skodelice.

Plastično, kovinsko in

Opišejo izgled, občutek ob dotiku.

keramično. Vpraša jih, v čem

Razmislijo, kateri izmed materialov je

so si podobne in v čem

že najdlje prisoten pri oblikovanju.

različne?

Za uvod predvaja video

Učenci učiteljico poslušajo. Pogledajo

posnetek poslikave keramike.

si video posnetek in ugotovijo, da gre
za poslikavo keramike.

Študentka jih vpraša, katera od
naših skodelic bi lahko nastala
ob opazovanem postopku?
Napove, da se bodo posvetili
keramiki.
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Osrednji del
Posredovanje vsebine o likovnih pojmih
Študentka povpraša učence,

Učenci odgovorijo, da je keramika

kaj je keramika. Kdaj glina

žgana glina. Razmislijo, kje vse

Fotografije na

postane keramika? Kje se

uporabljamo keramiko. Spomnijo se,

projekciji.

keramika uporablja?

da jo vsakodnevno uporabljamo
predvsem v gospodinjstvu – npr.
krožniki, sklede.

Študentka nadaljuje z

Učenci odgovorijo, da so na krožnikih

vprašanji. Kaj pa je značilno

razne dekoracije. Krožniki se navadno

za vaše krožnike? So morda

svetijo.

poslikani? Se svetijo?
Študentka pove, da glino

Učenci sledijo razlagi.

žgemo dvakrat. Najprej
izdelamo poljubno obliko iz
gline, ki jo nato dobro
posušimo. Izdelek damo v peč.
Po žganju se mu poveča
trdnost in prepustnost vode.
Vendar pa tak izdelek ni
primeren za uporabo, saj še
vedno vpija vodo, maščobe,
rad se kruši itd. Zato izdelek
pomočimo v glazuro, ki je
snov, ki ob visoki temperaturi
postekli in prekrije izdelek.
Tako dobimo svetleč predmet,
ki ne vpija vode in je primeren
za uporabo. Glazure so lahko
prozorne, ali pa jim dodamo
barve, izdelke prej poslikamo
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po volji in nato glaziramo s
prozorno glazuro. Študentka

Učenci poslušajo razlago. Ugibajo, na

vpraša, če morda kdo ve, na

kateri temperaturi žgemo keramiko.

kateri temperaturi žgemo
keramiko?
Keramiko žgemo na
temperaturah okoli 900—1100
°C.
Študentka pokaže primere

Učenci pregledajo primere, jih

Primeri poslikanih

poslikav – podglazurne barve,

potipajo, ugotavljajo, da so nekatere

keramičnih

nadglazurne barve, glazure itd.

barve bolj pastelne, druge manj.

ploščic.

Študentka pove, da obstajajo
različni postopki poslikave,

Učenci poslušajo navodila. Posebno

danes pa se bodo lotili enega

previdni bodo morali biti pri uporabi

prav posebnega. Še prej pa jih

glazur.

opozori, da so glazure
sestavljene iz raznih kovin in
oksidov, ki so lahko zdravju
škodljivi. Opomni jih, naj se z
umazanimi rokami ne dotikajo
ust in oči, prav tako pa naj se
glazur dotikajo čim manj tudi z
rokami.

Kaj si predstavljamo pod
besedo ornament?

Učenci odgovorijo, da gre za vrsto

To je posamezen okras v

okrasa.

likovni umetnosti, sestavljen iz
rastlinskih, živalskih,
geometrijskih ali
antropomorfnih motivov.
S pomočjo fotografij naštejte

Učenci ugotovijo, da se podobe in liki
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lastnosti ornamenta.

ponavljajo. Nekateri imajo središče v
centru, nekateri so pasovno vezani.

Likovno izražanje
Študentka pove, da se bo naša

Učenci poslušajo navodila.

Navodila in kriterij

naloga navezovala na

Razmišljajo o motiviki in o

ocenjevanja na

ornament. Vsak bo dobil žgano kompoziciji, ki jo bodo uporabili.
keramično ploščico. Nanjo
bodo s pomočjo voska in
voščenk ustvarjali v skladu z
določenim motivom. Naslikali
bodo geometrični ornament, ki
bo v pasovno vezani ali
centralni kompoziciji. Pri
uporabi voščenk naj gredo po
sledi večkrat, da se bo dobro
prijela na podlago.
Ko bodo narisali želen motiv,
sledi glaziranje. Z mehkimi
čopiči bodo nanesli glazure
čez povoskane ploščice. Kjer
je vosek, se glazura ne bo
prijela. Spodbudi jih, naj
uporabijo več različnih barv
glazur, da se bodo med seboj
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prelivale.
V peči bo vosek zgorel, zato
bo sled voščenke ostala

Učenci začnejo z delom. Ob

neglazirana. Tako bodo dobili

morebitnih vprašanjih dvignejo roko,

zanimive učinke.

da jim študentka priskoči na pomoč.

Učence pozove k delu. Med
delom individualno pristopa do
vsakega učenca.
Sklepni del
Usedejo se v polkrog.

Učenci pregledajo svoje izdelke.

Pregledajo vse izdelke.

Podajo komentarje in mnenja o delu

Študentka vpraša učence,

ter o svojih izdelkih.

kakšno se jim je zdelo
današnje delo. Bi kaj
spremenili? So zadovoljni z
izdelki?
Pomagajo odnesti ploščice v peč.
Ploščice odnesejo v peč.

Kriteriji ocenjevanja:
-

geometrijski ornament,

-

centralna ali pasovno
vezana kompozicija,

-

izvirnost.
Izdelke ovrednotijo glede na kriterije

Študentka jih spodbuja, da

ocenjevanja.

razmišljajo o kriterijih in
poskušajo oceniti dela.
Pomagajo pospravljati učilnico.
Skupaj pospravijo učilnico.
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2.2. Samoevalvacija
Učna ura je potekala po zastavljenih ciljih. V uvodnem delu sem učence pritegnila predvsem s
pogovorom o glini – od kod jo pridobimo, kakšna je temperatura žganja. Ob videu sem podala
nekaj informacij o glazurah in postopku glaziranja. Med delom so sodelovali, naloga jim je
bila zanimiva. Postavljali so vprašanja. Nekateri niso razumeli, da bo linija voščenke izginila,
zato sem jim naknadno še enkrat razložila postopek. Večina učencev se je odločila za
centralno kompozicijo. Pri skici so nekateri uporabljali ravnila in šestila. Med delom sem se
individualno posvečala vsakemu učencu. Zastavljene cilje smo dosegli, vsi so svoje izdelke
dokončali. Učenci so večinoma upoštevali kriterije za izdelavo likovnega izdelka. Izdelki so
zanimivi in raznoliki, ponavlja pa se cvetlični vzorec, ki so ga narisali s šestilom. Vsi učenci
so nalogo izvedli v dveh šolskih urah.

2.3. Fotografije likovnih izdelkov

Slika 10 Likovni izdelki učenk in učencev 6. razreda
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Slika 11 Likovni izdelek učenke 6. razreda
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3. SKLEP

V diplomski nalogi sem se posvetila različnim načinom poslikave keramike, predvsem sem se
osredotočila na okraševanje žgane gline. Dekoriranje keramike sega že daleč v 14.000 pr. n.
št., glazure pa so začeli uporabljati okoli 5000 pr. n. št. (Murfitt, 2002) V zgodovini so
različna obdobja zaznamovali različni načini okraševanja keramike.
Raziskala sem sestavo glazur ter ugotovila, da so nekatere snovi, ki se v njih pojavljajo,
zdravju izredno nevarne, zato moramo pri rokovanju z njimi uporabljati primerno zaščito.
Najbolj popularni načini okraševanja keramike so predvsem poslikava s podglazurnimi
barvami ter glazurami, omeniti pa moramo tudi fajanso in sgraffito.
Nekaj tehnik poslikave sem preizkusila tudi sama. Ugotovila sem, da lahko zanimive izdelke
dobimo tudi z načini, ki niso tako razširjeni. V pedagoškem delu diplomske naloge sem
predstavila izvedbo učne ure, kjer smo uporabljali kombinacijo voščenke in glazure na
biskvitu.

29

Eva Jeraj: Postopki okraševanja žgane gline | 2016

4. VIRI IN LITERATURA

 Barbič M. (2010). Rojena v ognju – glina, keramika in krasilne tehnike. Ljubljana:
Zavod RS za šolstvo.
 Bizjak Z. (2013). Keramika. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

 Bloomfield L. (2012). Colour in glazes. London: A & C Black publishers Ltd.
 Horvat M. (1999). Keramika :Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični
arhiv. Ljubljana : Znanstveni inštitut filozofske fakultete.
 Jernegan J. (2009). Dry glazes. London: A & C Black.

 Kolar D. (1993). Tehnična keramika 2. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za
šolstvo in šport.
 Midgley B. (1982). Sculpture, modeling and ceramics. New Jersey: Chartwell Books
Inc.
 Murfitt S. (2002). The glaze book: A visual catalogue of decorative ceramic glazes.
London: Thames & Hudson.
 Rothenberg P. (1972). The complete book of ceramic art. New York: Crown
Publishers inc.
 Stajević B. (2006). Govor gline: umetnost keramike na vretenu. Šenčur: Lončarski
atelje Barbara Štembergar Zupan.

30

Eva Jeraj: Postopki okraševanja žgane gline | 2016

 Taylor L. (2011). Ceramics: tools and techniques for the contemporary maker.
London: Jacqui Small.

4.1. Spletni viri
 Ancient Pottery - types, history, development of clay-fired vessels. (n.d.).
Pridobljeno 1. 6. 2016 na: http://www.visual-arts-cork.com/pottery.htm
 Šon M. (2009). Barve v keramiki, Mavrični svet Schützove keramike. Celje:
Pokrajinski muzej Celje. Pridobljeno 1. 6. 2016 na: http://www.kamra.si/sl/digitalnezbirke/item/barve-v-keramiki.html

4.2. Slikovno gradivo
Slike 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Eva Jeraj, osebni arhiv.

31

