
Sauman
puolivälissä

Tutkimus keramiikan ja lasin yhdistämisestä

Jonna Rutanen
Materiaalitutkimus
Muotoilun pääaine
Muotoilun laitos

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto-yliopisto

22.04.2022



Tiivistelmä

Tutkimusaiheenani oli keramiikan ja lasin yhdistäminen toisiinsa tarkkarajaisella saumalla.
Tutkin aihetta, koska halusin selvittää onko mahdollista saada lasi tarttumaan korkealle
poltetun keramiikan pintaan uuniolosuhteissa. Halusin selvittää optimaalisimman
yhdistelmän, jolla lasin liittäminen keraamisen laatan reunaan onnistuisi.

Käytössäni oli neljä erilaista savimassaa; valusavea, kivitavarasavea, paperiposliinia ja
kierrätyssavea. Näihin massoihin yhdistin kolmea erilaista lasilaatua; uunivalulasia ja sekä
uutta että vanhaa kirkasta kierrätyslasia. Neljäntenä materiaalina lasin sijasta käytössä oli
kirkas lasite, jota valutettiin runsaasti kipsimuottiin. Tutkin myös lasinsirun ja lasitteen
sekoittamista poltossa.

Ensimmäisessä koesarjassa tutkin kahdentoista koepalan sarjalla kuinka valitsemani
lasilaadut kiinnittyivät koepalojen reunaan uuniolosuhteissa. Toisessa koesarjassa tutkin,
kuinka korkealle poltetut koepalat kiinnittyivät kirkkaaseen lasitteeseen. Kolmannessa
koesarjassa tutkimuksen kohteena oli lasin ja lasitteen yhdistäminen koepaloihin.

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että keramiikan yhdistäminen lasiin ei onnistu niin,
että sauma olisi kestävä ja turvallinen. Lasite oli kokeilemistani materiaaleista ainoa, jonka
kiinnittyminen keraamisen koepalan reunaan onnistui tukevasti.
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1. Johdanto

Lasin ja keramiikan yhdistäminen uuniolosuhteissa on ollut minulle opintojeni alusta asti
mielenkiintoinen aihe. Keskusteltuani lasi- ja keramiikkapajojen harjoitusmestareiden, Tomi
Pelkosen (henkilökohtainen tiedonanto 15.3.2022), Slate Groven (henkilökohtainen
tiedonanto 28.3.2022) sekä keramiikkaopettajani Nathalie Lautenbacherin
(henkilökohtainen tiedonanto 24.2.2022) kanssa aiheesta, kävi ilmi, että näiden kahden
materiaalin yhdistäminen ei tulisi olemaan yksinkertaista. Lasi ja keramiikka käyttäytyvät
keskenään eri tavoin uuniolosuhteissa, sillä niillä on keskenään erilainen
lämpölaajeneminen ja kylmäshokin sietokyky. Asia jäi kutkuttelemaan mieltäni ja halusin
kaikesta huolimatta ehdottomasti suorittaa empiirisen tutkimuksen nimenomaan näiden
materiaalien parissa.

Arvomaailmaani kuuluu vahvasti kierrätysmateriaalien hyödyntäminen suunnittelussa niin
pitkälle kuin se vain on mahdollista tietotaitojeni puitteissa. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli
ensisijaisesti tutkia keramiikan ja lasin yhdistämistä uuniolosuhteissa, suorittaen nämä
kokeet hyödyntäen osittain kierrätettyjä materiaaleja. Toissijaisesti tutkin kierrätyslasin
sulattamista ja sen sekoittamista lasitteeseen.

Minulla oli käytössäni kahta erilaista kierrätyslasia; 60 vuotta vanhaa pullolasia sekä
nykyaikaista kierrätyslasia. Näiden lisäksi tein koesarjat myös uunivalulasilla (Reichenbach)
ja kirkkaalla lasitteella (KXX5). Savilaaduiksi valikoituivat keramiikkapajalla pajamestarin
toimesta valmistettu kierrätyssavi ja valusavi. Teollisesti valmistettuja massoja minulla oli
käytössä kahta laatua; paperiposliinia (Cellulain) ja kivitavarasavea (Nigra 2002).
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1.2 Inspiraatio

Esimerkkejä etsiessä vastaan tulivat Arni
Aromaan työt, joissa teoksen alaosa on
muotoiltu kivitavarasavesta ja jonka
päälle sulatettu kierrätyslasia. Ekin Kayis
puolestaan tutki opinnäytetyössään
keramiikan ja suupuhalletun studiolasin
yhdistämistä.

Arni Aromaan keramiikkareliefien
saviosat on paineltu kipsimuottiin jonka
tuloksena on saatu toistettava
symmetrinen muoto. Aromaa on
töissään on käyttänyt eri värisiä
savilaatuja, esimerkiksi kivitavaramassaa.
Tumman savipinnan päällä vaalea
lasipinta näyttää todella eläväiseltä.
(Aromaa 2021) Lasia ja keramiikkaa on
vaikea yhdistää samassa työssä, koska
niiden poltto-ominaisuudet ja
laajenemiskertoimet ovat erilaisia.
Keramiikkaan kiinni valettu lasi kutistuu
enemmän ja jäähtyessään se halkeilee.

Ekin Kayisin opinnäytetyön
materiaalitutkimus sisälsi erilaisten
savilaatujen käytännön testaamista ja
analysointia. Testejä tehtiin esimerkiksi
posliinilla, kivitavarasavella ja erilaisilla
raku-keramiikkaan sopivilla savilla. Raku-
keramiikkaan soveltuvat massat
osoittautuivat testien perusteella
optimaallisimmaksi materiaalipareiksi
puhalletulle lasille. Nämä testinäytteet
säiliyvät ehjinä koko prosessin läpi siinä
missä muut savilaadut toinen toisensa
perään särkyivät. (Kayis 2017, 35-36)

Kuva 1: Arni Aromaa; Kaivo VI/ Well VI, 2021
Valokuva: Niclas Mäkelä

Kuva 2: Ekin Kayis; Raku clay test pieces, 2016
Valokuva: Ekin Kayis
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2. Materiaalit

2.1 Savesta ja lasista

Lasi on sulatettujen silikaattimineraalien jähmettyessä muodostunut amorfinen massa.
Amorfinen aine tarkoittaa kiinteän aineen toista esiintymismuotoa kiteisen aineen lisäksi.
Tällaisella aineella ei ole tyypillisesti tarkkaa sulamispistettä, jossa kiinteä aine muuttuisi
nesteeksi, vaan aineen viskositeetti muuttuu lämpötilan mukaan. Lasi on samaan aikaan
kovaa ja haurasta, sekä läpinäkyvää.

Lasin perusraaka-aine ja pääasiallinen lasinmuodostaja on piioksidi eli kvartsi ja se
muodostaa useimpien lasityyppien painosta 60-80 prosenttia. Kvartsin ohessa lasiin lisätään
sulatteita sen kemiallisen kestävyyden parantamiseksi ja myös siksi, että se sulaisi
matalammissa lämpötiloissa. Soodaa ja potaskaa voidaan käyttää sulatteina ja kalkkikiveä
stabilointiaineena esimerkiksi kemiallisen kestävyyden parantamiseksi.

Luonnossa lasia on esiintynyt jo kauan ennen kuin sitä on alettu valmistaa ihmisen toimesta.
Tällaista luonnonlasia syntyy kiven sulaessa erittäin kuumissa olosuhteissa kuten
tulivuorenpurkauksen yhteydessä. Lasinvalmistus katsotaan alkaneeksi noin 5000 vuotta
sitten ja sen keksiminen on ollut mitä todennäköisimmin sattuma. Varsinaisesti lasia on
alettu hyödyntämään noin 3500 vuotta sitten, tällöin valmistettiin esimerkiksi lasihelmiä ja
astioita lasivalun avulla. (Wikipedia 2022, s.v. lasi)

Savi on luonnossa esiintyvä kivennäismaalaji, joka sisältää hyvin hienojakoiseksi
rapautuneita ja jauhautuneita kivilajeja. Saven pääaines on ns. saves, joka on pölymäisen
hienoa mineraalihiukkasmassaa. Kemiallisesti savi määritellään kidevettä sisältäväksi
alumiinisilikaatiksi. Tämä on on yhteisnimitys joukolle kemiallisia yhdisteitä, jotka voidaan
johtaa alumiinioksidista ja piidioksidista, usein hydratoituneina. Savet ovat syntyneet
erittäin pitkien ajanjaksojen kuluessa rapautumalla erilaisista kivilajeista, kuten graniitista,
pegmatiitista, ryoliitista, kalkkikivestä ja gneissistä.

Savi sai alkunsa kun jäätikön sulamisvedet veivät mukanaan mereen osan jään sisällä
olleesta maanaineksesta. Karkeimmat ainekset laskeutuivat pohjaan ensin ja hieno aines
kulkeutui jään reunasta kauimmaksi. Rapautuminen on ollut sekä mekaanista, kemiallista
että biologista. Savi koostuu rakeista, joiden läpimitta on 0,002 millimetriä tai
vähemmän. Hienorakeiset ainekset antavat savelle ominaisia fysikaalisia ominaisuuksia.
(Wikipedia 2022, s.v. savi)
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2.2 Savimateriaalit

Valusavi
Keramiikkapajalla on opiskelijoiden
käyttöön tarjolla itse sekoitettua valusavea,
joka sisältää 40% kaoliinia, 30% maasälpää
ja 30% kvartsia. Voidaan polttaa 1240°C. (T.
Pelkonen, henkilökohtainen tiedonanto
7.4.2022)

Cellulain
Valkoinen, läpikuultava paperiposliinisavi
jossa on korkea plastisuusaste. Sisältää
paperikuituja. Polttolämpötila
1230-1270°C. (Kerasil 2022, viitattu
22.4.2022)

Nigra 2002
Musta kivitavarasavi hienolla 0-0,2 mm
samotilla. Samottia 20 %. Saven musta väri
on pigmenttipohjainen. Polttolämpötila
1000-1240°C. (Kerasil 2022, viitattu
22.4.2022)

Kierrätyssavi
Keramiikkapajalla opiskelijoiden on
mahdollista hyödyntää töissään
kierrätettyä savea. Tämä savi ei ole
tasalaatuista ja sen sisältö vaihtelee
kulloisenkin kierrätykseen jätetyn
savimateriaalin mukaan. Voidaan polttaa
1240°C.

Kuva 1: Polttamattomia koepaloja
Valokuva: Jonna Rutanen
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2.3 Lasimateriaalit

Soodalasi
Elintarvikekäyttöön tarkoitettu lasi on
useimmiten soodalasia.

Koostumus:

- 70–75 % piidioksidi (SiO2)
- 10–15 % natriumoksidi (Na2O)
- 8–14 % kalsiumoksidi (CaO)
(Flygt ym. 115)

Uunivalulasi (Reichenbach)
Myös soodalasia, mutta siihen on lisätty
viimeistelyaineita, jotta esimerkiksi
ilmakuplat saadaan poistumaan valusta.

Näitä aineita ovat mm.

Antimonitrioksidi (Sb2O3), arsenikkioksidi
(AS2O3), ceriumdioksidi (CeO2),
kaliumnitraatti (KNO3), natriumnitraatti
(NaNO3) ja natriumsulfaatti (Na2SO4).
(Flygt ym. 53)

KXX5-lasite
KXX5 on jo edesmenneen keraamikko
Kyllikki Salmenhaaran kehittelemä kirkas
lasite, joka on yleisesti keramiikkapajalla
käytössä. Se antaa korkean kiillon
keramiikkaesineelle ja sopii hyvin
käyttökeramiikkaan.

Lasite sisältää:

- 45% Maasälpää (FFF K7),
- 25% kvartsia (FFQ)
- 18% liitua (FC 7),
- 6% kaoliinia (Super Standard Porcelain)
- 6% sinkkioksidia.
(Brinck ym. 17)

Kuvat: Lasinsiruja ja muotteja
Valokuvat: Jonna Rutanen
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3. Menetelmät

3.1 Alkuvalmistelut

Valitsemistani savimassoista muotoilin joko käsin tai valamalla sopivan kokoiset koepalat (8x8
cm) kipsimuotteja varten. Nämä palat puolitettiin, jotta lasille jäisi myös tilaa muotissa.
Koepalojen tuli olla riittävän pieniä, jotta tutkimuksen tekemiseen ei kuluisi tolkuttomasti
materiaaleja, kuten esimerkiksi kipsiä tai valusavea. Ensimmäisessä koeasetelmassa päädyin
tarkkarajaiseen raumaan, sillä halusin tietää, että kuinka hyvin lasi kiinnittyisi sileän
keramiikkapalan reunaan. Tein kuitenkin testiksi koepaloja, joissa koepalan reunaan oli tehty
erilaisia kuviointeja joita en kuitenkaan päätynyt käyttämään tässä tutkimuksessa.

Koepalat saivat jäädä kuivumaan kahdeksi päiväksi, jonka jälkeen ne olivat riittävän kuivia polttoa
varten. Kaikki koepalat poltettiin kuivumisen jälkeen 1240 asteessa, jotta kaikki mahdollinen
kosteus saatiin pois. Saven polttokutistuma on noin 10-15% massasta riippuen, joten polton
jälkeen uunissa odotti pienemmät koepalat kuin sinne laitettaessa. (Brinck ym. 17)

Kuva 1: Koepalojen valaminen kipsimuotteihin

Kuva 3: Koepalojen luonnostelua Kuva 3: Märkä vs. korkeaksi poltettu valusavi

Valokuvat: Jonna Rutanen

Kuva 2: Koepalojen painelu kipsimuotteihin
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3.2 Kipsimuottien teko

Olin saanut ohjeeksi valmistaa muotin, (S.Grove, henkilökohtainen tiedonanto, 28.3.2022)
joka sisältäisi 50% kipsiä (Supraduro) ja 50% kvartsia (FFQ). Materiaalit lasketaan yhteen ja
kerrotaan 0,667 jolloin saadaan massaan tarvittava vesimäärä. Esimerkiksi 300g kipsiä,
300g kvartsia ja 400g vettä. Muotintekovaiheessa kipsi-kvartsimassan sekaan lisätään
lasivillaa turvaamaan, että muotti varmasti pysyy ehjänä polton aikana ja ettei sula
lasimassa valu uunilevylle saati vastuksille.

Muottien tekeminen oli työlästä ja minulta vierähti useampi työpäivä niiden parissa.
Todennäköisesti olisi ollut helpompiakin tapoja valmistaa muotit, mutta sain ne kuitenkin
hyvissä ajoin valmiiksi. Ennen tutkimuksen aloittamista, minulla oli vain perustiedot ja -
taidot kipsin käsittelystä ja en voi sanoa kokeeni oloani itsevarmaksi muotintekijänä.

Muotin valmistaminen oli monivaiheinen operaatio. Ensin kasataan laidat klipsien ja
ruuvipuristimien avulla. Saumat tiivistetään savimassalla, jotta kipsi-kvartsimassa ei pääse
valumaan laitojen välistä sitä täytettäessä. Kaukalon sisäpuoli sivellään saippuan, öljyn ja
veden seoksella, joka toimii erotusaineena. Kipsi- ja kvartsijauheet sekoitetaan keskenään,
ja kylmä vesi punnitaan astiaan. Massaa sekoitetaan voimakkaasti veden alla, jotta
ilmakuplat poistuvat. Astiaa paukautetaan vielä muutaman kerran pöytätasoa vasten, jotta
ilmakuplia nousisi pintaan.Kun sekoitus alkaa hieman paksuuntua, se on valmista
kaadettavaksi kaukaloon.

Valokuvat: Jonna Rutanen

Kuva 1: kipsimuotin valaminen Kuva 2: muotin sisälle osittain valettu koepala
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3.3 Muotin valmistusmenetelmä

1. Muotin pohjalle kaadetaan muutaman
senttimetrin verran kipsi-kvartsimassaa, joka
jätetään tekeytymään 10-15 minuutin ajaksi.

2. Massan ollessa vielä osittain pehmeää,
kaukalon keskelle asetetaan varovasti muotin
sisälle jätettävä koepala.

3. Sekoitetaan uusi erä massaa, joka kaadetaan
niin, että koepala peittyy lähes täysin. Tämä
takaa koepalan pysymisen tukevasti paikallaan
ilman kaatumista laitoja vasten.

4. Kun massa on hieman jähmettynyt,
rakennetaan valuaukko polttamatonta koepalaa
ja pehmeää savea hyödyntäen. Nämä osat on
tarkoitus poistaa lopuksi. Tässä vaiheessa
lisätään lasivilla varovasti laitojen vastaisesti, niin
ettei se kuitenkaan kosketa koepalaa.

5. Lopuksi sekoitetaan viimeinen erä massaa.
Tämä kaadetaan niin, että pelkkä valuaukon suu
jää näkymiin.

6. Valuaukon paikalla ollut savi poistetaan
mekaanisesti kaivamalla paineilmapuhallinta
hyödyntäen.

7. Muotit asetetaan kuivauskaappiin kahdeksi
vuorokaudeksi kuivumaan.

Yhteen muottiin käytetty työaika oli n. 1 tunti ja
materiaalia kului kaukalosta riippuen 1-1,5
litraa.

Kuva 2: Valmiita muotteja, joissa savipalat ovat poistettu

Kuvat 1: Muotteja, joiden valuaukoissa on vielä savipalat

Valokuvat: Jonna Rutanen
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3.4 Lasin lisääminen

Olin hankkinut itse kierrätyslasin, jota minulla oli kahta erilaista; 60 vuotta vanhoja Koskenkorva-
pulloja ja nykypäivän kierrätetyslasia elintarvikepakkauksista. Lisäksi sain koulun varastoista
käyttööni Reichenbach-uunivalulasia, joka on tarkoitettu nimenomaan lasin valamista varten.

Elintarvikepakkausten lasi on ominaisuuksiltaan hyvin erilaista kuin studiolasi, jonka
molekyylirakenne pitää sen plastisena esimerkiksi suupuhalluksen aikana. Elintarvikelasi
jähmettyy nopeasti sen jälkeen, kun sitä on puhallettu ja pysyy muodossaan. Halusin tutkia, miltä
pulloissa ja purkeissa käytetty lasi näyttäisi sulatettuna ja kiinnittyisikö se keramiikkapalan
reunaan.

Mitä materiaaleihin tuli, halusin olla taloudellinen ja valmistin siksi pienikokoiset muotit lasivalua
varten. Muottien valuaukot olivat kapeita, joten saadakseni lasin sisään minun tuli särkeä se
pienemmäksi siruksi. Lasipajalla oli tätä tarkoitusta varten laite, jolla sain operaation turvallisesti
suoritettua. Lasinsirua käsitellessä kävi ilmi, että kierrätyslasi näytti ja tuntui särjettynä erilaiselta
kuin uunivalulasi. Uunivalulasi hajosi neliömäisen muotoisiksi siruiksi siinä missä kierrätyslasi
muuttui pieneksi jauhoksi samalla voimankäytöllä hajoitusastiassa. Pajamestari Slate Grove
(henkilökohtainen tiedonanto,1.4.2022) ohjeisti minua käyttämään magneettia, jotta saisin
mahdollisen hajoitussauvasta irronneen rauta-aineksen pois lasin seasta.

Valokuvat: Jonna Rutanen

Kuva 1: lasia ennen murskaamista Kuva 2: lasinsiru murskataan korkeassa teräsputkessa
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Kuva 1: Muotit ovat täynnä lasinsirua ja valmiita
uuniohjelmaa varten.

Kuva 2: Lasimuotit valmiina polttoon.

Valokuvat: Jonna Rutanen

Uunivalumuotit valmistetaan yleensä kipsi-
kvartsimassasta, joiden sisälle valetut
lasiesineet vaativat riittävän pitkän
jäähdytysajan, jotta lämpöshokki ei riko niitä.
Mitä paksumpi lasiesine, sitä pitempi
jäähdytysaika. Oman tutkimukseni koepalat
olivat maksimissaan 1,5 cm paksuja, joka
tarkoittaa verrattain lyhyttä jäähdytysaikaa.

Lasipajalla opiskelijoiden käytössä on vain
kaksi uunia ja ne ovat usein erittäin varattuja.
Kurssiaikataulun ollessa hyvin tiukka, sain
uunin käyttööni vain yhden kerran. Tämä oli
pääsyy siihen, miksi 3/4 koesarjoista yhden
ainoan polton aikana. Se oli erittäin
valitettavaa, mutta onneksi sentään uuni on
reilun kokoinen, ja sain mahdutettua 12
muottia samanaikaisesti sisälle.

Uunilevyn pohjalle levitettiin kevyt kerros
hiekkaa varotoimenpiteenä mikäli joku
muoteista ei pysyisi ehjänä uuniohjelman
loppuun saakka. Hiekka estää lasin
tarttumisen uunilevyn pintaan ja etenemisen
kohti vastuksia.

Latasin uunin torstai-iltapäivänä ja sain
purkaa muotit maanantaiaamuna, jolloin ne
olivat varmasti jäähtyneet riittävästi.
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4. Tulokset

4.1 Ensimmäinen koesarja

Muottien jäähdytykseen kului useampi päivä, sillä halusimme olla varmoja, että niiden
sisällä olevat koepalat pysyisivät mahdollisimman ehjinä tulosten arvointia varten. Heti
uuniin kurkistaessani, huomasin suurimmassa osassa muotteja oli laajoja halkeamia.
Keskustelin asiasta pajamestari Slate Groven kanssa (henkilökohtainen tiedonanto,
4.4.2022) ja hän valotti, että olisin voinut rakentaa muotit toisella tapaa jotta muottien
halkeamiselta olisi vältytty. Olisi ollut järkevämpää siveltää kipsi-kvartsimassaa ohuina
kerroksina niin, että koko muotti olisi peittynyt pikkuhiljaa. Toisaalta näin toimittaessa
minun olisi täytynyt menetellä kaikin tavoin toisin muotin tekoa suunnitellessa.

Slate Groven laatima uuniohjelma
1. 100°C tunnissa 676°C jonka jälkeen 3 tunnin haudutus.

2. Lämpötilan nosto maksiminopeudella 870°C asti jonka jälkeen 4 tunnin haudutus.

3. Lämpötilan nosto maksiminopeudella 500°C asti jonka jälkeen 4 tunnin haudutus.

4. 8°C jäähdytys tunnissa 400°C asti.

5. 15°C jäähdytys tunnissa 320°C asti.

6. 40°C jäähdytys tunnissa huonelämpötilaan asti.

(S. Grove, henkilökohtainen tiedonanto 1.4.2022)

Valokuvat: Jonna Rutanen

Kuva 1: Puhdistamattomat näytteet Kuva 2: Lohjennut muotti polton jäljiltä
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Reichenbach -uunivalulasi

Kuva 1: kierrätyssavi Kuva 2: paperiposliini

Kuva 3: kivitavarasavi Kuva 4: valusavi

Reichenbach-uunivalulasi toimi keramiikan vastaparina jokseenkin hyvin, etenkin jos keskitytään
siihen, että kuinka hyvin se tarttui koepalan reunaan. Kolmessa tapauksessa neljästä lasi tarttui
koepalan reunaan tiukasti, muttei kuitenkaan täysin ehjänä ilman säröjä. Näytteessä, jossa oli
käytetty paperiposliinia, lasi särkyi kokonaan ja irtosi koepalan reunasta. Koesarjassa käytössä
ollut lasi oli kuitenkin ainut, joka oli tarkoitettu uunivalumuotteja varten ja se suli kauniisti muotin
sisään.

Valokuvat: Jonna Rutanen
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60 vuotta vanha pullolasi

Olin todella yllättynyt purkaessani niiden muottien näytteet, joissa olin hyödyntänyt vanhaa ja
uutta kierrätyslasia. Näiden sisältämä lasinsiru ei kertakaikkiaan ollut sulanut vain kuin osittain.
Koepalojen lasiosien ulkomuoto oli todella mielenkiintoinen ja orgaaninen. Lasiin pitäisi lisätä
jotakin sulatetta, jotta lasi sulaisi kunnolla uunissa ja tuottaisi tasaisen lopputuloksen.

Valokuvat: Jonna Rutanen

Kuva 1: kierrätyssavi Kuva 2: valusavi

Kuva 4: kivitavarasaviKuva 3: paperiposliini
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Nykyaikainen kierrätyslasi

Nykyaikainen kierrätyslasi ei eronnut 60 vuotta vanhemmasta edeltäjästään kovinkaan paljon.
Kummassakin lasi jäi erittäin särmikkääksi, ja se ei ollut sulanut kunnolla. Yhdessäkään näytteessä
lasi ei ollut tarttunut keramiikkapalan reunaan kiinni. Koska lasi oli murskattu voimaa käyttäen
jauhoksi ja pieniksi siruiksi, ei se myöskään ollut enää läpinäkyvää. Koepalojen lasiosat olivat
hennon vaaleanvihreitä, hauraita ja teräväreunaisia. Suojahansikkaiden käyttö oli ehdottoman
suositeltavaa näitä koepaloja käsiteltäessä.

Valokuvat: Jonna Rutanen

Kuva 1: valusavi Kuva 2: kivitavarasavi

Kuva 3: kierrätyssavi Kuva 4: paperiposliini
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4.2 Toinen koesarja

Toinen koesarja poikkesi ensimmäisestä siten, että se suoritettiin keramiikkapajalla
keramiikkauunia hyödyntäen. Neljä koetta sisälsivät pelkän KXX5-lasitteen ja viidennessä
sekoitin lasinsirua (30%) ja lasitetta (70%) keskenään. KXX5-lasite on laajasti käytössä
Aallon keramiikkapajalla kun halutaan erittäin kiiltävä ja läpinäkyvä lopputulos. Halusin
tutkia, millaisen lopputuloksen voisin saada sulattamalla pelkästään lasitetta ilman sen
allaolevaa keramiikkaa.

Tomi Pelkosen laatima uuniohjelma:
1. 50°C tunnissa 80°C jonka

2. 30 minuutin haudutus.

3. 50°C tunnissa 300°C saakka

4. 100°C tunnissa 600°C saakka

5. 150°C tunnissa 1200°C saakka

6. 40 minuutin haudutus

(T. Pelkonen, henkilökohtainen tiedonanto 4.4.2022)

Valokuvat: Jonna Rutanen

Kuva 1: tunnelmia sulatuksen jälkeen Kuva 2: muotit halkesivat myös keramiikkauunissa
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KXX5-lasite

Kuva 1: kierrätyssavi Kuva 2: paperisavi

Kuva 4: kivitavarasaviKuva 3: valusavi

KXX5-sarjan näytteet olivat todellakin aivan toista maata aiempien koepalojen kanssa. Lasite ei
ollut läpinäkyvää lainkaan, vaan syvän opaalista. Lasite myös oli muodosti pyöreitä muotoja,
pieniä kumpuja, valuessaan kohti keraamista koepalaa muotin sisällä. Tässä kokeessa onnistuin
saamaan lopputuloksen, jota olin tavoitellut tutkimuksessani – tarkkarajaisen sauman
materiaalien välille. Lasite tosiaan tarttui tiukasti keramiikkalaatan reunaan ja sauma tuntui
pitävän. Tämän koesarjan kipsimuotit olivat hyvin hauraita polton jäljiltä ja niitä piti liikutella
varoen.

Valokuvat: Jonna Rutanen
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4.3 Kolmas koesarja

KXX5 X LASINSIRU

Kuten aiemmassa koesarjassa voitiin jo todeta, ei paksu kerros KXX5-lasitetta ole läpinäkyvää.
Kierrätyslasi jätti lasitteen sisään alueita, jotka eivät kuitenkaan olleet täysin läpinäkyviä. Lasitteen
ja lasinsirun yhdistelmä tuotti kaikesta huolimatta erittäin mielenkiintoisen lopputuloksen ja
innoittaa suunnittelemaan jatkotutkimuksia. Olisi mielenkiintoista valmistaa itse lasite, jonka
reseptissä olisi sellaisia aineita, jotka saavat myös lasin sulamaan paremmin. Kokeita voitaisiin
myös suorittaa keramiikkapajalla, jolloin olisi käyttää mahdollista käyttää polttouuneja
useammin.

Tekemieni kokeiden perusteella voisi olettaa, että lasitteen ja lasin yhdistelmällä voisi saada
aikaan mielenkiintoista materiaalia esimerkiksi sisustusesineisiin, joiden ei oleta kestävän kovaa
mekaanista rasitusta. Jatkotutkimuksia lasite-lasin kestävyydestä tarvitaan, mikäli suunnitelmissa
olisi valmistaa esimerkiksi käyttöasioita.

Kuvat: Jonna Rutanen

Kuvat 1: valusavi Kuvat 2: valusavi
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5. Johtopäätökset

Tutkimuksen tuloksista saa suuntaa antavaa tietoa siitä, onnistuuko lasin kiinnittyminen
keramiikkalaatan reunaan uuniolosuhteissa. Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että
näiden kahden materiaalin yhdistäminen ei onnistu niin, että liitoskohta olisi turvallinen.
Reichenbach -uunivalulasi kiinnittyi keramiikkapalan reunaan, jolloin kuitenkin lasi säröili
voimakkaasti erilaisen lämpölaajenemisen vuoksi. Yhdessä koepalassa neljästä lasi hajosi
kappaleiksi ja oli irronnut myös keraamiikkalaatan reunasta. KXX5 -lasitteella tehdyt kokeet
onnistuivat kiinnittymisen osalta vaikka itse lasite ei sulatuksen jälkeen ollutkaan enää
kirkasta, vaan lähinnä maitomaisen opaalista. Lasitteen ja kierrätyslasinsirun yhdistelmä
kiinnittyi myös keramiikkapalan reunaan ilman, että kumpaankaan materiaaliin syntyi
särjöjä. Käytössä olleet savilaatujen välillä ei ollut merkittäviä eroja suhteessa siihen, miten
ne reagoivat lasin kanssa.

Tutkimuksen tekemiseen liittyi monia työvaiheita, aina koepalojen valamisesta muottien
teon kautta lasiuunille, ja nämä työvaiheet olivat usein erittäin aikaavieviä. Kurssin ja
lasipajan aikataulujen yhteen sovittaminen tuotti myös isoja ongelmia johtaen lopulta
siihen, että sain ainoastaan yhden sulatuksen järjestymään. Onneksi käytössä oli myös
keramiikkapajan uunit ja siksi pystyin jatkamaan kokeita lasitteen ja lasinsirun parissa.
Uunivalumuottien teko vei lisäksi todella paljon aikaa muotin monivaiheisen valmistuksen
vuoksi. Aikaa olisi ehkä säästynyt, mikäli olisin valanut muotit kaksiosaisina ja siveltäen.
Lopputulos olisi tällä tavalla kerrostaen ollut myös kestävämpi ja halkeamilta polton aikana
olisi todennäköisesti vältytty.

Tutkimuksen taiteellinen arvo oli tieteellistä suurempi. Tämän tutkimuksen tuloksena
syntynyt lasi sopii kyllä taideteoksen raaka-aineeksi muttei käyttöesineeseen. Vaikka en tällä
kertaa löytänytkään optimaalista materiaaliyhdistelmää saadakseni lasin tarttumaan
keramiikkaan, en menettänyt kiinnostustani aiheeseen – Koen ennemminkin tämän
tutkimuksen olevan alkua tuleville projekteille kyseisten materiaalien parissa. Toivon vielä
löytäväni tavan sulattaa kierrätyslasia niin, että sitä voi hyödyntää suunnittelussa
materiaalina. Lasitteen ja lasin sekoittaminen on todella kiehtovaa ja haluan ehdottomasti
jatkaa kokeita testaten uusia yhdistelmiä.
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