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Paperday seramik dünyasında yaklaşık elli yıldan beri bilinen, ancak son

on - on beş yıldan bu yana itibar gören bir malzemedir. Sahip olduğu pi

şirim öncesi yaş ve kuru mukavemeti, her durumda; yaş, kuru ve hatta bis

küvi pişirimi yapıldıktan sonra, birbirine eklenebilmesi, pişirim sonrası ha

fit1iği gibi özellikleriyle geleneksel seramik çamurlarına üstünlüğündendo

layı, seramik sanatçıları arasında, özellikle seramik heykel yapan sanatçılar

arasında kullanımı son derece artmıştır.

Paperday'in türkçe kelime karşılığı kağıt katkılı seramik çamurudur. Pa

perday'i kısaca selüloz lifleriyle herhangi bir seramik çamurunun birlikte

karıştırılmasından elde edilen bir malzeme olarak tanımlayabiliriz.

Kağıdın ana maddesi olan selüloz liflerinin veya bitkisel malzemenin sera

mik çamuru içine katılması çok eskilere dayanır. "Rosette Gault, Paperday

adlı kitabında, Hindistan'da içinde bitkisel katkılar bulunan papier mache

kilinin kullanıldığını, Kari Khumba adını verdikleri bir reçetede de 70 par

ça kil, 20 parça kağıt, 10 parça reçine kullanarak seramik çamuru elde edil

diğini ve bu seramik çamurlarının daha çok dini ikonalar ve törensel nes

nelerin yapımında kullanıldığını yazmaktadır. Tevrat, Çıkış Kitabı 5.nci ba

bında da, Eski Mısır'da tuğla yapımında samanın kullanıldığı yazrnaktadır."!

Bunların yanında Anadolu'da. Mezopotamya'da ve dünyanın farklı coğraf

yalarında kil ve saman karıştırılarak elde edilen yapı malzemesi kerpicin

1 HAY, Graham, Paper and Clay - APaper Presented AtEDGE : The National Ceramic Conference 1939, erişim: 15.0\.2004,
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yüzyı lla rdı r kullanı ldığı bilinme ktedir. Bu ve benze ri

araştırmalar kağıdın ana ma ddesi se lülozun kağıt ha

mu ru yapısı ile değilse bile , doğrudan b itkisel katkı

olarak seramik çamurlan içine katı larak kullanıldığın ı

göst ermektedir. Ancak selüloz litlerinin , kağıdın su içe

risinde açı lıp kağıt hamuru haline getirilerek veya sel ü

lo zun kağıt haline gelmeden bir ö nceki aşaması olan

kağıt hamuru yapısında seramik ça muru içine kat ı la

rak, Papcrclay. yani kağıt katkılı se ramik çamuru e lde

edilmesinin geçmişi yaklaş ık elli yıldır. Önceleri Ame

rika B irleşik Devl etle ri, İngiltere ve Avu stralya'da çok

kullanılan Paperclay, ilk o larak seramik e nd üst risinde
A. TemeiMseler,

TekerleklerSensiL. fırın raflarm ı korumak amacıyla çatlama da n. yamulup çarpılmadan üreıl le-

Şamotlu PaperclaJ,.l00rfJC·de hilen, ince döküm le vha lar ha linde kullanılmıştır .
tnşmm. suse.

yuksekllk:42 cm. Paperclay'in bir se ramik malzeme olarak bu l unması, üzerine dene melerin
boy: 40cm. en;34cm.

yapılıp uygu lanması ve se ramik çev res ine tanıtılmasında adı geçen en

ö nemli is imlerden b iri j aromtr Mike Kusn ik' ol muştur. Kusnik, seramik ça

ıııııru için e kağıt hamunı katma denemelerine 1980'Ierde baş larmsur. 1987

den itibaren bir yandan iş lerini sergilerke n, diğer ya ndan düzenlediği top 

lanula rta Paperday'i ço k sayıda öğrenci , öğretim üyesi ve profesyo nel serd 

mik çiye tanıtmıştır . Kusnik ' in , j oan dalup'ta Edith Cowan Üniversites i'nde n

öğrencis i Gra ha m Hay, ad ı PapercIay ile geçen bir başka se ramik sanatçısı

dır. 1992'den bu ya na Paperclay'i bir ma lze me olarak i ş lerinde ku llanan ve

I'apcrclay heykcl üzerine uzman laşan Hay , bu konuda yaptığı araşunuala

rını yazdığı makaleler ve yapt ığ ı toplu atö lye ç al ı ş rna lan ile Pape rclay'in ta

nınıp yaygınlaşmasında önemli roloynamışt ı r. 2

Je romir Mike Kusnik'in Papcrclay'i tanıttığı tarihlere yakın , 1990'larda, Ka

na da - Ban ffde İbrahim Abc Wang Rosett e Ga ult, Brain Gartside ve bir gu

ru p se ramikçi Paperclay ile ilgili de neyler yapmışlardır. Bu seranukçilerderı

Rosctte Ga ult, Paperclay üzerine daha derin ve dik katli bir araştırma yürüt

rn ü ş , bu araştı rmalarını Cerarn ics Monıh ly, New Ze l la rıd Potter gib i ulus la

mrası se ramik dergilerinde yayınlamış ve Paperclay üzerine en kapsaml ı bir

iki kitaptan birini yazmıştır. Bir diğer se ramikçi Bra in Gartside Pape rcIay'in

tanınmasında ve yaygınlaşmasında, kat ıldığı u luslararası atöl ye ça l ışma la rı

ve dergilere yazdığı makalclcrle çok bü yük ça ha göstermiştir}

Paperclay, bü tün bu iyi niyetli çabalar sayesinde, gü nü müzde b irçok se ra-

'[arcmu M.ıke Kusn!k,kcninıst rqımden Avusnıralya:ya kaçmadan önce, 19SO'de Çekoslavakyı Üniversıesı"nde serımik kimyası

dalında eğııım ılmış Le1959'dı A\'IJSwrılyt"ya giderek, seranık endıisuısmde ve seramik teknolqisi üzerıne eğııım veren okullar
dı çı~mli, halen Avusum.1yıı uınn unnenaesrnde çalışmıkti oIın bır serımikçi

:2HAY, Gr ıh ım,"Wth bm not on paper'[cırrul cf TheCby And Glıss As soc ıa tıon ci ilesıem Australıa, Sayı ' 9, 1998, s: 4
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mik sanatçısı , seramik öğrencis i ve amatör, profesyonel

scra m ikç i tarafından tanınıp kullanılan bir malzeme oL

muştur. Günümüzdeki hu ilgi, sera mik mal zemesi üreti

cilerini de harekete geçirmiş ve fark lı se ramik b ünye le r

le haz ı rl a nıp paketlenmiş Papcrc lav, a rt ı k birçok ülkede

ge leneksel se ramik çam ur larryla aynı fiyata satı lmaya

baş l am ışur.

Paperclay'in Yapısı

Kağıdın yapısındaki ana madde selüloz lifleridir. Bitki ve ağaçların a na

maddesi o lan sel üloz Iitleri. bitkilerin hücre duvarlarını oluşturun yoğun bir

maddedir ve içi boş , esn ek , ucuna doğru gittikçe incelerı tüp benzeri yapı

dadır. Esas gürevi to prakta n bitkile rin yap raklarina hı zlı bir şekilde suyu

çe kmek ola n se lüloz lin , son derece su çe kebilen, sünge rsi yap ıda ve kıv

rılma, vurulma, sık ışma gihi ge rilimlere de dirençlidir . Selü loz lif tüp ünün

yüzeyi düz değil , kü çük tü yc üklerl c kaphchr."

Seramik ça m uru . killer ve kaolenl er g ihi özlü ve kuvars, feldspat ve henzer

le ri gih i özsüz se ramik ha mma ddeleriyle oluşmuş yap ıd ır. Kendi kimyasal

yapıla rına güre farklı özlulükte, fiziksel gürünümde olu p farklı pişme sıcak

lıklarına sa hiptirler. Seramik ça muru için deki kil tanecikleri çevreleri su ile

kaplı kü çük plakalar ha lindedir.

Bir mikrosk op a ltında b üyütülüp bakıldığında . düz plakacıklar halindeki kil

tanecikleri se lüloz lifle ri ya nında çok dah a küçük tür. Kil tanecikleri . ortala

ma 0,1 - 10 mikren aralığında bir uzunlu ğu sa hiptir. ilir mikronun 0,001 mi

l imeırcvc eşlt olduğunu g öz önünde tu tarak. o rtalama bir pamuk selüloz li

n uzunluğunun da 0,5 nun'den 6 nun'ye kada r olduğunu d ü şü n ürsck ara

la rındak i fa rkın ne kadar bü yük olduğunu daha iyi kavrayabiliriz." Bu

büyüklük farkından dolayı sı vı seramik çamuru içerisine konulan kağıt ha

nıurundaki selüloz lifleri . o rtamdaki suyu sünger gibi e rnerken. içlerine kil

taneciklerini de çekerler. Selü loz lifler i se ramik çamurunun içinde dağılıp

adeta bir ağ örerek , geleneksel seramik çamurlardan daha üstün öze llikle

re sahip Paperclay 'i meydana getirir,

Paperclay'in Özellikleri
I'ape rclav. yapısındak i ana seramik çamuru güre çok daha fazla yaş ve ku 

nı mukavcrrıete sa hipt ir. Kağıt hamuru yap ısıyla giren selüloz lifleri. sera

mik çam uru nun içinde dağılarak adeta h ir ağ ö rer. bu yap ı Paperclay'in yaş

ve kum halde iken mukuvcrncıininartmasına sebep olur ve artan mukuve

mcı kuru mayla birlikte maksimum noktaya ula şır. Pişirim öncesi ınukave

met, kağıt ham uru orarurun artrnas ryla doğru oran tı lı o larak artar. Deri se rt-

4GAULT, Rosene, PaperclavFor Cenmk sculpıcrs, öee Lghı Bccks, Seatle, W:l. ,1998, 5. 12
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liğ i ndeki Papcrclay, yapısında oluşan selüloz li f ağı nedeniyle

esneklik kazanır, bu ndan dolayı Pnperelay ile yapılan levhnlar

da , hafif esnemelerde herhangi bir çatl ama veya kırılma görül

rn e z ço k ince lcvhalar açılabilir ve bu icvualarla istenilen fo rm

lar rahatlık la yapılabilir , ya pıla n iş da ha az riskle bir yerden hir

yere taşma bili r.

Paperclay'in artan kağıt hamuru katkısıyla pişiriııı üneesi muka

ve metinin artmasına karşın , kağıt o ran ın ı n artınasıl'la te rs orunu

lı olarak p tştrtm sonrası mu kavemet i azalmakradır.ö

Paperc lay. kuruma sürecinde, geleneksel seramik camur lara gö 

re çok daha az çatla ma riski taşı r. Bun un nedeni. selüloz lifleri

nin Paperclay i ş üzerinde ça tlak oluşmasına izin vermem esi ve

ya oluşari çnla ğm büvümcsmc direnerek, eugcllcmcstclir. ÜZe

rindeki ince tüycüklerle sera mik çamu ru na tu runa rı selüloz lifle

ri kolay kolay kopup parçalanmuz . Ça ı l agm ol uştu rd uğu gerilim

ve uy'guladığı kuvvet. hazı selü loz liflerini parçalasa da, karş ı laş

t ığı lifleriri d irenci karşısında ku vvet kaybeder ve bazı lifleri parçalaıuak ye

rine ancak yuva larmdan çıkarab ilir ve çat l a ğ r n gide rek azalan gerilim i, da

ha fazla büyürneden durur." Dolay ıs ıyla , I'a pc rc-lav'dcn yapılan i şler, üzel

likle çok büyük ve ince levhalar çarpılıp yanıulıuadarı kurutulup, pişirilcbi

lir. Kurum a esnasında geniş le vhalarda oluşabilecek carp ı l mular, bu bölge

nin iyice ncmlcndinlip üze rine bir ağırl ı k konulmasryla clüzeltilebil ir.

Pap ercla y'd en yapılmış parça lar her dururnda birbirine eklenip yapışunlabi

lir. Bunun anlam ı geleneksel seramik çamurlar gihi ya) halde iki parçanın

yas yaşa eklenmesinin yanında, ge leneksel seramik çamurlarda hiç müm

kün olmayan bir şek i l e le . biri kuru bi ri ya~ iki parçanın veya hcl' ikisi kuru

iki parçanın hatta b iri bisküvi piş irimi yapılmış diğeri yaş durumdaki iki par

çanın bile bir birine cklcncbilmcsi dir. Tahmin edilemeyecek kadar büyük

bi r (,:alı~ma özgürlüğü taruyan bu özellik , ya~ halde gcrccklcşıi rilmcsi zo r hi

cimlerin. kururulup tıpkı metal veya ağaç parçaların monte edilmesi gib i

monte edilip vapılmasma, yapılan t şt n so n ha linin beğenilmemesi duru

munda ku ru kuruya cklcncbilcccğ i için her aşamada kırı lır , kesi lip yeniden

monte edileb ilmesine olanak vcru-"

Pa pe rclay' den yapılan işler, pi şirlm sonrası , kağ ıt hamuru katkısı ile oran

t ılı ola rak hafifle r. Hafifleme , pişirim sonrası , Paperclay içindeki selüloz lif

le rinin yanmasın ın bir so nucudur ve yüksek oranda kağıt katkısı ile yapılan

6JUVONEN, uana, "Usmg Paperrbıe As a s absınıaıe in Ceramc Clays" sıh CIMTECWbıld ceramc Congress, Firerız e ıı a ly,

june,1997
7 GAULT, Rosette, PaperclavFor Ceramie sculptors, Clear Light Bcoks, Seatle, "ı'A,1 998, s22

8 HAY, Graham, Paper And Clav - APaper Preseraed At EDGE: The Nat ıonal Ceramic Conlerence lÇ99, Er i şım 15D12/Xl4 ,
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işlerde çok daha beli rg in bir şek i lde ortaya çıkar.

Paperclav, geleneksel şck i l l end i r rne yöntemlerinin Y3I1ında kendine özgü

yöntemler le tıc şeki l l end irilebil ir . Tom ada şck i l l cnd innede . içinde ki selüloz

liflerinden dolayı , geleneksel se ramik çarnu rlarryla alınan sonuç ka tlar ha

ş a rt l ı bir S0I111~ elde edilerneyeb ilir. Kalıbn döküm ile ya p ı b n şck i l l end i rıuc

lerde iyi sonuç almak için ise % Iu'un üzerinde kağıt hanm ili katkısı o lma 

ması gereki r.

Pnperelay sahip olduğu her durumda ek lenip. ya p ı şma

üzelliği ile geleneksel seramik çam u rla nyla başarılması

mümkün olmayan şek i l lcnd i rme yöntemleri ile uc şek i l l erı 

dirilebilir. Lcvl ı.ı açma makinasına vey« d merdanesine ih

uyaç duymadan hazırlanan Papcrclav'in. a lçı plaka üzerinde

iki cna arasına ve ya bir çe rce ve içine dökülüp düzch ilerek.

istenilen k . ı lm l ı kra lev ha lar yapılmas ı m ümk ünd ü r. Bu lev

bala rı n. kurudukca üzeri ne Y~LŞ Pnp erelay ilavesi ile kal mhk

ları istenildi ği kadar a rt t ırılab i l ir . Levhalar hal inele açılm ı ş

v<.."ya plastik ha lde elle şck il lcndi ril rmş t'apc rclav parça lar

kururuldukum sonra birbirine e kle nip. monte edilerek ş ck i l l endi ri l cb i l i r, Sı

vı Pnperelay bir iç iskelet üzerine. komprcs örı..· hağlı bir hava tabanc-a sı yar

dım ıyla p üsk ürt ülcrck şck t l k-rıdinlcbih r.

Ge leneksel şck illcndi rme yöntemlerinde olduğu gihi parçalann birbirine

eklenmesinde ha l ç ı k hald e Papc rclay k u lla nı l ır. Kuru parçaların bir birine

e klenmesinde ise , ekleme yap ı l madan önce, parçalarm yaprşıınlacnk kısım

l a rın ın nemli bir sü nger ilc nem k-ndirilmesi gere kir.

Pnperelay ile yapılan işle r üzerinde. piştrim önces! vey a sonrası olusabtlc

ce k çatlaklar ve kırıklar, çaıla ğm çe vresin in nemlcndirilip ha l ç ık halde Pa

pcrclay sürüınıesi ve çaı lak ta oluşan boşluklarm plastik Pnperelay ile dol

durulüp sıkrştmlmasıyla onarılır. Kırıklar ise her iki parcanın nemlcndirilip.

eklenecek kısımlara ha lçık l'ape rclay s ür ül üp çe n esin in plastik Pnperela y

ile sıkısu n l ması ile yapışt rrıla bili r.

I'apcrclay tıpkı geleneksel sera mik camurları gibi, elektrik li, ga zh . odunlu

her tü rlü fırında pi şirilcbili r. Paperclaydcn üretilen i ş l e rin pişirilmcsindc c.:()k

büyük bi r fa rkl ı lık veya zorluk yo ktur. Geleneksel seram ik ça murla nnda n.

p i şirundeki en ü ne mli fark ı . Pnpe relay içindeki kağ ıdın ya nmas ı . ya narken

de yoğun bir duman ve is cıkannasıdr r. Kağıdın yanması 2320C de birer. An

ca k yarım.mm bitmesinden sonra kalan anıklar bir ~ÜrL.' daha yanmay.ı. du

man ve is çıkurmaya devam eder. Rahatsız edici olan Im yoğun cluman n:

is kokusu. l'ape rclayin yapısına giren kağ ıd ın çeş idine. bu kağıtları n icerd i

ği boya , m ürekkep gih i kimyasal maddelerin yoğun l uğu na ve cinsine bağ

lı o larak pi şi r i m esnasında daha az veya clalıa yoğu n o larak ç ı k ar. Dola yı-

Sıvı Paperclay'i hava
tabancasıyla püskürterek

şekillendirme.

(K3ynak. liglıtwrxxf. Working
wıtlı paperc!ay and other

addifives. s:136)



Angefa Mellor.
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Paperclayakrilik !Jqyalı

sıyl. ı bu duman çıkış ı yak laşık 300 - ;00 OC ye kadar sü re bilir.?

Pişirim sü res i ve hı zı, hazırlanan Pnperelay içind eki ana seramik çam uru n

sahip olduğu pişirim özelliğine göre ayarlanmalıdır. Papcrclay'in içindeki

kağıdın yanması ile kağıt içindeki selüloz line rinin bıraktığı mikrosko pik

gözen e kler a na seramik çamurun te rmal şok la ra ka rşı daha dirençli olması 

nı sağla r, bu da piş irim ve soğuman ın h ızlı yapılabilmesine ola na k veri r. Bi

linmesi ge rek en bir başka esasta se ramik camuru nu n gelişme sıca k lığın ın

arttı ğıd ı r.

Paperclay'in Hazırlanması

Günü müzde kağu hamurunu elde etmek için ihtiya ç olan kağıdın bulurıma

sı çok kolaydır. Yaşadığımız çevreye şöyle bir baktığımız zaman. çalıştığı

mız yerde veya çeşitli işyerlerinde ge rek yazış malar. ge rek kayıt l ar için kul 

lan ı lnuş günü geçmiş kağıtla r , h atalı çekilmiş fo toko pi kağıtları , kred i kartı

ek suclcrindc n. soka kta dağıtılan el ilanlanna . günü geçmiş not defterlerin 

den , es ki tarihli kulla nı l mayan yay ı n l ara. satın aldığı mız ürünlerin kağıt ku

tuları . yumurta koli lerine ve günlük gazetelere, hiç daha önce düşüncine

diğim iz kadar büyü k bir kağıt kaynağının ortasında olduğumuzu görürüz.

Içerd ikleri sel üloz line rinin uzun veya kısa olmasına ve ligni n", selüloz

oranlarına bağlı ola rak, farklı cins ve kalitede kağıtlar üretilmektcdir. Fark 

lı cins ve kalit edeki bu kağıtlar içinde, gazete kağıtları, yumuna kolileri , be

yaz dosya kağıtla rı , tu valer kağıtları, kağıt pe çete lc r, bilgisaya r ve fotokop i

kağıtları gihi kısa lifl i kağıtlar Paperclay'c dah a uygundur, çü nk ü k ı sa lifli

kağıtlar kola y yırtılırla r ve su içind e kola yca dağılırlar. Papc rclay'e uygun

bütün bu kağıtlar içind e en iyisi, soğuk suda e lle ka nşnrılarak bile kolayca

dağılan tuvaler kağıdı ve kağıt pcçcıe lcrdi r an cak b unlar için bir bedel öde

nece ğindcn , paha l ı ya mal olur. Buna karşın parlak olmayan gazete kağıtla 

rı ve kullanılmış beyaz kağıtlar hem m üke mmel sonuç verir he m de beda

vadır, Parlak kağıtlar ve içinde tutkal bulunan ınukavvalar. Paperclay için

uygun olmayan, kullan ılnıaması gereken ka ğnlardır. Çünkü b u kağıtların

9GAULT, ag e s,S3-SS
• Her seelee lfmn euıfr, l ignın adı verilen, suyu unkaşuncı yap ış kan özden, ince bır tabaka ile kaplıd ı r Her çeş ıt selüloz lifı

kendine czgu hgnm m ikt arına saaıptu Lıgnm asidiktir ve gw~e kağ ıtları ve ba tı kağ ıt larda ki s ardığ ın nedenidir



yırtı lması da , su içinde dağılmas ı da güç tür.

To planan kağıtları, kağıt hamuru haline ge tirmek,

u zun olmayan kolay bi rkaç aşamadan oluşu r. Kağıt

ham uru nu hazırlarken ihtiyaç o lan araç gereç ise ,

kağıd ı içinde karıştırmak ve süzmek için lazım olan

iki kova, suy unu süzrnek için geniş ara lıklı olmayan

bir elek ve karıştırmak için ka rıştırıcı uç, bir dc

elekt rikli e l maktabıdır .

İ lk aşamada, kağıtl arın yı rtılarak küçük pa rçala ra

ayrılması gerekir. Parçalar ne kadar küçük olursa

kağıdın su içinde açılıp hamur haline gel mesi o ka

dar kolay ve kısa zamanda olur. İkinci a şamada.

kovanın yaklaşık dörtte biri kad ar parçalanmış ka 

ğıt , karıştı rma işleminin ya pılacağı kovaya koyulur

ve üzerine sıcak su dökülüp, elektrik li e l matkabı

na bağlı karıştırıc ı bir uç ilc 5 - 15 dakika arası ka 

nştmhr . Ka rı ştırma işlemi kağıtların üzerindek i yazı

ların yo k olmasına kadar sürmelid ir. Son aşamada, kağıt hamurunu sıvı se

ra mik çam uru içeris ine ilave etmeden ö nce, su lu kağıt ha murunun geniş

g özlü bir clek üzerinden geçirile rek fazla SUy1J alınmalıdır.

Faz la suyu alınan kağıt hamuru bir plastik to rba içinde , daha sonraki kul

la nımlar için sak lanab ilir. Ancak, kağıt orga nik bir ürün olduğundan dolayı

hazırladığımız kağıt hamuru bir süre sonra, c ürüyüp kokmaya başla r. Bu

çürüme ve yayılan koku, sıcak mevsimlerde . havanın sıcak olduğu ülkeler

de çok dah a kısa zamanda ve çok daha ağır olabilir. ç ürümeyi engellemek

mümkün olmasa da, çürümeyi uzatmanın b ir yöntemi, kağıt hamurunu ha 

zırlarken suyun içine bir mikta r belki bir veya iki kaşık klorak gibi dez cn

fek tan veya bu l aşık deterjanı atma kt ı r. No rmalde bir iki hafta içinde başla

yan çürü me dczcnfcktan katkısı yla bir iki hafta da ha uzayabilir. !"

Pape rclav için, iste nilen herha ng i bir seramik çamuru, çömlekçi kilinden,

porsclcnc, döküm çam uruna kadar herhangi biri ku llanabilir. Seramik ça

munınun hazırlanmasında dikkat ed ilmesi ge re ke n tek husus , döküm ça

muru kıvamında homoje n bir şekilde hazırlanmasıdır. İ yi bir sıv ı çamur ha 

ztrlamarurı en iyi yo lu, se ramik çamurunu iyice kururup kırmak ve yeniden

içinc su koyarak karıştırmakur. Kağıt hamurunu hazırlarken kulla nılan ka

rıştırıcı ile karışt ırmak hem iJi ko la ylaşt ırır , he m de homojen kaliteli bir se 

ram ik çamuru elde edilmesine yardımcı olur.

Kağı t ha muru ve s ıv ı seramik çamurunun haz ı rlanmasında n sonra

10 MILLER, Andy, suppog Imo Paperclay, Er iş im : nOl2cıol, http!h "WW grahamhaycomau/miller.l994 html

Kağıt namuru naZifIarken
kulfamlan malzemeler ve

kağıt hamurunun
tısmtenmss ı.
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Kova içine konulan bir

cetvellevebir d/çu
bbıyfa yapılan ölçum.

DOküm Çamuru PapercJay
ilekalibadökJim Jiç alııli

valO/ar

Paperclayi hazırlamanın son aşaması. hu iki malzemeyi karar verilen oran

da lur birine k.ınştırmakur. Seramik ça muru içine katılacak kağıt oranı. ya

pılacık iş. kullanılan seramik ça muru . alınmak istenen sonuç ve kağıt ha

nuınınıııı sel üloz miktarı gibi etkeniefe h: ı ğlı ola rak farklılık g österebilir.

Genel olarak. % 3<Lı kadar k:ığıt hamuru katkıları, seramik ça murunun da

yanıklı l ı ğ ı ndan Eı zla hir ş ey kaybetmeden iy i so nuçlar ve rir. °lt) jO'un ÜZi.>

rindek i ka t k ılarda. pla stikli k ye te rince olmadığında n dolayı . Fiti l!c şek i l l en

di nnede ca l ı şmak zorlasır. ancak ka l ıbn sıvamuda veya plaka a çınada. pla 

ka yöntemiyle ya pıb n se killcndinnclc rdc zo rluk yasanma ma ktad rr. Muka-

vcmeun çok gerekli olmadığı i şlerde % 30 ' lin ü zeri nde ka ğıt ha

muru katkısıyla da iyi sonuclar alınabilir. % :; - LO 'luk bir kağıt

hamuru katkısırb hazırlanan d öküm ça muru Parl'fcby ile ka lı 

113 döküm yapılahilir. Kağıt hamurunun katkı oranını tayin e tme 

de en iyi yöntem, farklı seramik camurlanyla. farklı k a ğıt ham u

nı oranla rında l' apc rclav'lc r ha zırlayıp , denem eler yapa rak ken

L1i oranım ız ı bulmaktır .

Karı ş ıma girecek ma lzeme miktarını öl.....mcde iki yöntem uygula na bilir. Ri

rincisinde kova içerisine hir cetvel konularak. sıvı seram ik çamuru ve kağıt

hamuru miktarı ölcü lc h ihr. Örneğin % 30 kağı t hamuru katk ıh

Papcrclay'dcn . kovanın jO cm, yüksekliğine kadar hazırlamak isteniyorsa,

30 cm.run % j O'u 9 crnvc kadar kağıt hamuru koyulup 30 cm.ye kadar ki

kısmına S I \ ' ı seramik camuru ilave edilir.'! İk i nci yöntem de, bir kabı ö lçü

alıp ku rt ş una girecek ma lze meyi b ununla ölç mek . Yukarıdaki örnekteki g i

hi Gltı 30 kağ ıt hamu ru kat krh Paperclay haz ırlamak için bir kanstmua ko va

sı için e .3 kap kağıt ha mu ru, 7 kap sera mik ça mu ru koyarız. Ölçerek ha zı r

l ad r ğ ı rruz kağıt hamuru ve sıv ı se ram ik Ç:lI11UTll , da ha önce kullandığınuz

matkap ucuna takılrms bir karıştınoyla ıo - i:; dak ika iyice ka rıştırılı r ve is

tenilen nitelikte Papcrclay'imiz hazırlanmış olur. Hazı rlanan Pa

perclay'i al\:ı plakalar üzerine dökerek suyunu uzaklaştmnz. Ye

teri kadar nemini atınca toplayıp , naylon torbalar içinde ku llan ı

l ı ncaya kadar saklarız. İ steğl' g öre yoğurabi liriz . Pa pe rclay'in yo

ğ urulmas r ge rekmez. Yapısındak i sel üloz lifl er iri piş i rim esnasın

da yanıp girmesi nden so nra kalan mikro skobik boşluklar. içinde

ka lab ilecek ha vaların kolaylıkla uzaklaşmasına ya rd ımcı olur ve

Pa pe rclay ' den yapılan iş havadan dolayı p.ı rl arnaz .

Sonuç olarak. Pnperelay. yani kağıt katkılı seramik ça nturu kolay

lıkla hazırlannbilen . buna karşın. kuru ve ya~ durumundaki mu 

kavcmcu ve her durumda cklcncbilmcsi g ihi özellikleriyle inanıl

ma z ça lışma rahatlığı sunan olağanüstü bir se ramik malzem ed ir.
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Geleneksel seramik çamurlarına üstün olan özellikleriyle, çalışmanın her

aşamasında kuru veya yaşken üzerinde değişiklik yapabilme özgürlüğü ta

nır. Geleneksel seramik çamurlarıyla çalışırken, ortaya çıkan çatlama, dö

nüp yamulma gibi sorunlar ve işin çalışmanın sonuna kadar kurumadan ko

nınması bunun için de üzerinin örtülmesi ve kontrollü kurutulması gibi özel

bir dikkat isteyen zorunluluklar, Paperclay ile tamamıyla çözümlenmiştir.

Paperclay ile çalışırken dikkat edilmesi gereken tek nokta çalışılacak sera

mik çamuru içine yapılacak işin niteliğine, istenen sonuca uygun kağıt ha

mur oranının tespit edilip, ilave edilmesidir.
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