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Tiivistelmä

Tavoitteenani tässä tutkimuksessa oli löytää vaaleanpunaisia sekä harmaita eri lasitesävyjä 
tulevaisuuden käyttötarkoituksia varten. 
Valmiiden keramiikkapigmenttien sijaan halusin oppia käyttämään värimetallioksideja ja 
ymmärtämään niiden eri pitoisuuksien vaikutuksia lasitteissa. Valitsin käytettäviksi oksideiksi 
tinaoksidin, kromioksidin sekä nikkelioksidin, koska tinaoksidin ja kromioksidin yhteensulaessa on 
mahdollista saada aikaan sävyjä vaaleanpunaisesta tummaan viininpunaiseen (Jylhä-Vuorio 1992, 
149). 
Nikkelioksidin toivoin taittavan sävyä harmaaseen, koska lasitepohjana toimi suhteellisen alkalinen 
resepti. 
Henna Herrasen kromipinkki-tutkimuksen pohjalta päätin käyttää zirkoniumsilikaattia 
vahvistamaan ja taittamaan punaisen sävyjä (Herranen 2014, 5).

Käytin kahta eri lasitepohjaa: Chrome pink (Cooper 1987, 118) mattalasitetta sekä kiiltävää M3 + 
tinaoksidi&kromioksidi (Tomi Pelkonen, henkilökohtainen tiedonanto). Valmistin molempiin 
lasitepohjiin koesarjat, joissa muuttujina toimivat metallioksidit sekä zirkoniumsilikaatti, 
pohjalasite pysyi koko ajan samana. 
Jokainen koesarja sisälsi 15 lasitevariaatiota ja ne poltettiin kolmeen eri lämpötilaan: 1200˚C, 
1260˚C sekä 1300˚C. 
Chrome pinkissä muuttujina toimivat tinaoksidi, jonka määrä nousi vaiheittain 2%:sta 8%, sekä 
zirkoniumsilikaatti, jonka määrä nousi 1%:sta 2%. Kromin määrä pysyi lasitteessa koko ajan 
samana 0,2%. 
M3 lasitteessa muuttujina toimivat nikkelioksidi, jonka määrä nousi vaiheittain 0,4%:sta 1,8% sekä 
tinaoksidi, jonka määrä laski 3%:sta 1%. Kromin määrä pysyi myös tässä lasitteessa koko ajan 
samana 0,2%. Tavoittelin M3 reseptillä harmahtavia sävyjä, mutta valitettavasti nikkelioksidi veti 
suurimman osan vihertävään tai likaiseen ruskeaan.

Vaikkakin sain aikaan paljon punaisia sävyjä, monet pinkit sävyt olivat makuuni liian tummia 
viininpunaisia ja halutut harmaat sävyt jäivät täysin puuttumaan. Nikkelioksidi värjäsi monet 
lasitteet likaisen ruskeaksi ja tukahdutti muut sävyt allensa. 
Tutkimuksesta huomasin, kuinka hankalia metallioksidit ovat lasitteiden värjääjinä ja että niiden 
kontrolloimiseksi täytyisi tehdä paljon työtä, jotta löytäisi oikeat sävyt ja ominaisuudet. 
Jatkoa ajatellen parhaan lopputuloksen voisikin saada yhdistelemällä valmiita, stabiileja 
keramiikkapigmenttejä elävyyttä tuoviin värimetallioksideihin.
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1 Johdanto

Olen mieltynyt käyttämään värejä aiemmissa töissäni ja usein värjään valumassaa valmiilla 
keramiikkapigmenteillä. Tässä tutkimuksessa halusin kuitenkin saavuttaa hyviä lasitesävyjä, joiden 
toivoisin tuovan enemmän elävyyttä ja luonnetta tasaiseen ja joskus muoviseenkin värjättyyn 
massaan verrattuna. Valmiiden pigmenttien sijaan halusin kokeilla metallioksideilla värjäystä ja tätä 
kautta myös oppia tarkemmin eri oksidien käyttäytymisestä lasiteseoksissa. Valitsin tavoiteltaviksi 
sävyiksi vaaleanpunaisen ja harmaan, koska ne kuuluvat usein väripalettiini.
Valmistin koelasitteita, joiden pohjalta valitsin mielenkiintoisimmat tulokset ja näiden lasitteiden 
avulla valmistin kahden muuttujan koesarjat, joissa muuttujina toimivat metallioksidit sekä 
zirkoniumsilikaatti.

Vaaleanpunaisen sävyjä lähdin tavoittelemaan kromipinkillä lasitteella (Eeva Jokinen, 
henkilökohtainen tiedonanto). Kromipinkki lasite muodostuu kromioksidin ja tinaoksidin 
yhteensulaessa (Jylhä-Vuorio 1992, 167). Löysin Chrome Pink reseptin Cooperin lasitekirjasta 
(Cooper 1987, 118). Koska Cooperin Chrome Pink on mattalasite, halusin myös kirkkaan 
vaihtoehdon, jonka valmistin M3 lasitepohjaan (Tomi Pelkonen, henkilökohtainen tiedonanto), 
johon lisäsin tinaoksidin sekä kromioksidin. M3 lasitepohja soveltui tähän tutkimukseen parhaiten, 
koska se ei sisällä sinkkiä, joka turmelee tina- ja kromivärit likaisensävyisiksi (Jylhä-Vuorio 1992, 
163).
Edukseni M3 lasitepohja tuotti harmaan sävyn, jossa oli aavistus pinkkiä, tämä oli positiivinen 
yllätys ja päätin valmistaa sen pohjalta yhden koesarjan.
Chrome Pink lasite oli punertava, enemmänkin violetti kuin pinkki ja siinä oli selkeitä vihreitä 
kromipilkkuja. Vaikka sävy ei ollut täysin se mitä hain, tämä oli kuitenkin ainoa selkeästi punertava 
lasite ja valitsen sen takia toisen koesarjan pohjalasitteeksi.
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Värimetallioksidit

Keramiikan värjäykseen käytetään epäorgaanisia aineita niiden lämmönkestävyyden vuoksi. 
Värjäävät aineet ovat yleensä metallien oksideja ja muita metalliyhdisteitä.
Airi Hortlingin mukaan teollisesti vamistetut väripigmentit ovat helppokäyttöisiä ja antavat 
tasalaatuisia tuloksia. Ne ovat varsinkin suurempaa tuotantoa varten järkevä ja luotettava 
vaihtoehto. Pigmentit muodostuvat keramiikan raaka-aineista, oksideista sekä monimutkaisista 
kiderakenteista, joiden valmistus vaatii huolellista teknologiaa. (airihortling.fi/
Keramiikan_varit_pigmentit.pdf.) Värimetallioksideja käyttäessä värinmuodostusominaisuudet 
riippuvat esim. lasitepohjan kemiallisesta koostumuksesta. Metallioksideilla värjätyt lasitteet ovat 
eläväisiä ja hankalampia kontrolloida. (Jylhä-Vuorio 1992, 149.)

Kromioksidi Cr2O3

Kromioksidilla saadaan aikaan laaja kirjo voimakkaita värejä polttolämpötilasta riippuen, se 
soveltuu sekä alhaiseen- että korkeaanpoltoon. Perussävy kromioksidilla on vihreä. Tinaoksidin 
kanssa kromioksidi reagoi muodostaen sävyjä vaaleanpunaisesta tummaan viininpunaiseen. 
Kromioksidi hidastaa lasitteen sulamista. (Jylhä-Vuorio 1992, 163.)

                                                                                                                                                              
Tinaoksidi SnO2

Tinaoksidin väri on pehmeä valkoinen, sitä käytetään yleensä lasitteiden opalisoimiseen.
Suurena määränä estää lasitteen sulamista yli 1150C:ssa. Kromipinkissä lasitteessa tinaoksidi 
muuttaa kromioksidia punertavaksi, mutta tämä edellyttää, että lasitteessa on sinkkioksidia vain 
vähän tai ei lainkaan. (Jylhä-Vuorio 1992, 167.)

Nikkelioksidi NiO

Nikkelioksidilla voidaan muodostaa laaja valikoima voimakkaita värejä. Sen värjäysteho alkaa 
0,1-0,2% pitoisuuksissa ja yli 3%:n pitoisuudessa alkaa jo peittämään värejä.
Nikkelioksidilla on mahdollista saada aikaan violetinharmaita ja harmaanmustaa alkalilasitteissa.
(Jylhä-Vuorio 1992, 166.)

Zirkoniumsilikaatti ZrSiO4

Käytetään paljon lasitteen opalisoijana tinaoksidin tapaan, mutta on edullisempi vaihtoehto ja siksi 
suositumpi tinaoksidin sijaan. Zirkonium jättää lasitteeseen enemmän maalimaisemman pinnan 
kuin tina, se on kemiallisesti ja mekaanisesti erittäin kestävä, jonka vuoksi käytetään paljon 
saniteettituotteissa.
Osin liuetessaan sulaan lasitteeseen, zirkoniumyhdiste voi muodostaa jäähtymisvaiheessa pieniä 
valkoisia kiteitä lasitteen sekaan.
Lasitteen koostumus ja polttotapa vaikuttavat opalisoinnin tehoon. (Jylhä-Vuorio 1992, 168.)
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2 Tutkimusmenetelmät

Kahden muuttujan kentät:

Taulukko 1. Chrome Pink                                          Taulukko 2. M3
Muuttujina tinaoksidi ja zirkoniumsilikaati.                            Muuttujina Tinaoksidi ja nikkelioksidi

Taulukko 1: Chrome Pink-lasitekoesarjat, käytän lyhennettä CP. 
Taulukko 2: M3+tinaoksidi&kromioksidi-lasitekoesarjat, käytän lyhennettä M3.

Pohjalasitereseptit:

Chrome Pink                  % M3                                     %

maasälpä                            50 maasälpä                             40

liitu                                    30 liitu                                     15

kvartsi                                 5 boorisulate P2953              15

kaoliini                              15 kaoliini SSP                       10

kvartsi                                20

                                                                                                                                                              6

SnO2

8 % CP13 CP14 CP15

7 % CP10 CP11 CP12

6 % CP 7 CP 8 CP 9

5 % CP 4 CP 5 CP 6

4 %  CP 1  CP 2 CP 3   

1 % 1,5 % 2 % ZrSiO4

NiO

1,8 % M3 13 M3 14 M3 15

1,4 % M3 10 M3 11 M3 12

1 % M3 7 M3 8 M3 9

0,6 % M3 4 M3 5 M3 6

0,2 % M3 1 M3 2 M3 3

3 % 2 % 1 %   SnO2



Tein koelasitteet kyseisistä resepteistä, joista Chrome Pink oli selkeästi lilaan taittuva, melko 
täplikäs mattalasite ja M3+SnO2&Cr2O3 pinkkiin taittuva harmaa, kauniin kiiltävä lasite. 
Molempien koelasitereseptien pohjalta valmistin 15 erilaista lasitevariaatiota (ks. taulukko 1 & 2), 
jotka poltin sähköuunissa kolmeen eri lämpötilaan: 1200˚C, 1240˚C sekä 1280˚C, jokaiseen 
polttokäyrään loppuun haudutus 20 minuuttia. Laitoin polttoihin keilat selvittääkseni mihin
lämpötiloihin uunit olivat nousseet. Keilojen mukaan polttolämpötilat olivat: 1200˚C, 1260˚C ja 
1300˚C.
Chrome Pinkissä muuttujina toimi tinaoksidi sekä zirkoniumsilikaatti, M3:ssa muuttujina 
nikkelioksidi sekä tinaoksidi. Kromioksidin määrä (0,2%) sekä pohjaresepti pysyivät molemmissa 
koko ajan samoina.
Oli oletettavissa, että tinaoksidin määrän lisäys vaikuttaa lasitteeseen opalisoiden tätä, zirkoniumin 
oli tarkoitus syventää punaisia sävyjä, mutta se toimi myöskin opalisoijana. 
Nikkelioksidin toivoin syventävän harmaan sävyjä, mutta oletettavissa oli myöskin keltaisia ja 
vihreitä sävyjä. (Jylhä-Vuorio 1992, 166-168.)

Koepaloiksi valmistin pyöreitä kiekkoja, jotka valoin osaston valusavimassasta, lasitin kiekot 
dippaamalla ja lisäämällä jokaisen kiekon keskelle kerroksen lasitetta, jotta paksuus erojen 
vaikutukset tulisivat selkeästi esille.                                                                                                    
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3 Tulokset

Chrome pink
Suurin ja selkein ero Chrome Pink lasitteissa on eri polttolämpötilojen välillä. Matalimmassa 
(1200˚C) poltossa lasitteet ovat jääneet pölyisen mataksi ja opaaliksi, lasitepinta tuntuu pehmeältä, 
eikä koepalojen välillä ole huomattavissa juurikaan eroja (kuva 1). Osassa koepaloissa lasite on 
jäänyt dipattaessa liian ohueksi kerrokseksi, kuten CP3 ja CP15 osoittaa. Ohut kerros myös 
aiheuttaa karheuden tunnun lasitepintaan. Väri on samea, opaali luumuun taittuva. Koepalojen 
keskellä on erotettavissa halkeilua, liiallisen lasitepaksuuden vuoksi.

Korkeampi lämpötila (1260˚C) on vaikuttanut huomattavasti koepaloihin matalamman polton 
tuloksiin verrattuna, lasitepinta on kiiltävä, ja sävyt selvästi syvempiä ja punaisempia (kuva 2). 
Kuten oletin, tinan määrän noustessa lasite muuttuu opaalimmaksi, esim. CP13: 8% tinaoksidin 
lisäys tekee lasitteesta jo selkeästi sameamman, valkoiseen taittuvan. Tinan määrän noustessa myös 
väri muuttuu: 4% tinaa jättää lasitteen sävyn rusehtavaksi, 7%:ssa jo huomattavasti puhtaampi 
punainen. 
Zirkoniumsilikaatti tuntuu taittavan sävyä tummempaan ja rusehtavaan suuntaan.

Korkeimmassa poltossa (1300˚C) on huomattavissa värin pois palamista ja sävyt ovat hailakoita. 
Lasitepinnat ovat edelleen kiiltäviä (kuva 3). Näissä koepaloissa on helppoa nähdä tinan vaikutus 
punaisen sävyn syntyyn: 4% lasitteissa sävy on rusehtava esim. CP1 ja CP2, kun taas jo 5% 
lasitteissa sävy on selkeästi punaisempi, esim. CP4 ja CP5. 
Kaikissa Chrome pink lasitteissa on nähtävissä vihreitä kromipilkkuja ja jatkossa tulisikin myllyttää 
lasitteet näiden välttämiseksi.

M3
Valitettavasti kaikista M3-lasitekoesarjoista jäi puuttumaan harmaan sävyt lukuunottamatta lasite 
M3 1:sta, jossa on harmahtava häivähdys.
Valitsin nikkelioksidin yhdeksi muuttujaksi, koska alkalilasitteissa sen pitäisi auttaa muodostamaan 
sävyjä violetinharmaista harmaanmustiin (Jylhä-Vuorio 1987, 166). M3:ssa kvartsia on 20% ja näin 
ollen voisi kutsua alkaliseksi lasitteeksi. Tuloksena oli kuitenkin sävyjä vihreästä 
kellertävänvihreään ja ruskeaan.

M3-lasitteissa polttolämpötilalla ei ole kovin suurta merkitystä, sillä kyseessä on kiiltävä lasite. 
Matalimmassa ja korkeimmassa lämpötilassa olleet koepalat ovat hailakampia verrattuna 1260˚C 
lämpötilaan, ero on kuitenkin melko hento. Lasitepinta on kaikissa koepaloissa kauniin kiiltävä. 
Lasitteet ovat melko sameita, sameuden huomaa parhaiten vertailemalla M3 1:stä M3 3:n, jossa 
nikkelioksidia on vähiten ja tinan määrä laskee. Kaikista kirkkain sävy löytyykin M3 3:sta, jossa 
molempien muuttujien määrä on alhaisin, tällöin kromin antama vihreä väri tulee selkeimmin esille 
eikä tina opalisoi lasitetta. Myöskin näissä lasitteissa, jokaisessa koepalassa on vihreitä 
kromipilkkuja, jotka saisi poistettua myllyttämällä lasitteita.                                                                                                                                    
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Kuva 1. Chrome pink-lasitesarja, 1200˚C                                                                                                      
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Kuva 2. Chrome pink-lasitesarja, 1260˚C
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Kuva 3. Chrome pink-lasitesarja, 1300˚C
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Kuva 4. M3-lasitesarja, 1200˚C 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            12



Kuva 5. M3-lasitesarja, 1260˚C
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Kuva 6. M3-lasitesarja, 1300˚C
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5 Johtopäätökset

Pinkkiä väriä syntyi kaikkiin Cooperin reseptin pohjalta tehtyihin mattalasitteisiin. Väri oli 
toivottua tummempi, mutta jatkossa muokkaamalla reseptejä entisestään esimerkiksi vähentämällä 
tinan määrää ja vaihtelemalla kromin määrää, voisin saavuttaa enemmän haluttuja sävyjä. Eniten 
itseäni miellytti koepalat, joissa lasitteen sävy oli joko palanut korkeassa lämpötilassa puhki, tai sitä 
oli lasittaessa jäänyt liian ohut kerros, tällöin lasitepinta oli kaunis utuisen akvarellimainen.
Polttolämpötiloilla oli tässä lasitteessa selkeä vaikutus, mattalasite muuttui poltettaessa 1240˚C 
ylöspäin kiiltäväksi ja värit syventyivät ja kirkastuivat.

Harmaata väriä ei löytynyt, mutta vähiten nikkelioksidia sisältävät lasitteet pysyivät kauniin 
vihreinä, näistä lasitteista uskon hyötyväni jatkossakin. 
Koska nikkelioksidi on erittäin haitallinen, jättäisin sen jatkossa pois, varsinkin kun sen avulla 
syntyneet sävyt olivat tunkkaisia ja likaisia näissä lasiteseoksissa.
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