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IZVLEČEK
V sklopu diplomske naloge je bil raziskan vpliv čimžanja z železovim (II) sulfatom in
barvanja z zelenim ter črnim čajem na obarvljivost bombažne tkanine, z namenom
izdelati kontrastne vzorce s tehniko barvanja »shibori«. Naravno barvilo je bilo
pridobljeno z ekstrakcijo narezanih posušenih lističev zelenega in črnega čaja v
destilirani vodi. Vzorci bombažne tkanine so bili barvani z različnimi koncentracijami
naravnega barvila (10 g/l, 20 g/l in 40 g/l). Čimžanje z železovim (II) sulfatom je bilo
opravljeno po barvanju, in sicer v dveh koncentracijah (0,5 g/l in 5 g/l). Tako barvanje
kot čimžanje je bilo izvedeno pri kopelnem razmerju 1:20. Pobarvanim vzorcem so bile
izmerjene barvne vrednosti CIE L*a*b* z refleksijskim spektrofotometrom (SF 600
PLUS-CT, Datacolor). Temnejša obarvanja so bila dosežena pri uporabi višje
koncentracije barvila, medtem ko je imela koncentracija čimže večji vpliv glede na
uporabljeno barvilo. Pri barvanju z zelenim čajem je bil najtemnejši barvni ton dosežen
pri koncentraciji barvila 40 g/l in koncentraciji čimže 0,5 g/l, pri barvanju s črnim čajem
pa pri enaki koncentraciji barvila in koncentraciji čimže 5 g/l. Za barvanje po tehniki
shibori sta bili izbrani koncentraciji barvila 40 g/l in čimže 0,5 g/l. Vzorci na tkanini s
tehniko shibori so se oblikovali na tri načine, in sicer I. mehansko blokiranje, barvanje,
razvezanje in nato čimžanje; II. barvanje, mehansko blokiranje, čimžanje in nato
razvezanje; III. čimžanje, mehansko blokiranje, barvanje in nato razvezanje.
Oblikovani vzorec je bil najbolje viden pri uporabi II. načina barvanja v tehniki shibori.
Pri I. načinu so bili oblikovani temnejši in neizraziti vzorci, pri III. pa svetli in neizraziti.
Ključne besede: bombaž, zeleni čaj, črni čaj, čimžanje, shibori
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ABSTRACT
The purpose of this diploma thesis was to research the effect of using iron (II) sulphate
as mordant and green and black tea as dye on dyeability of cotton fabric with the
intention of making contrast patterns using the »shibori« technique. The natural dye
was extracted from cut and dried green and black tea leaves in distilled water. Cotton
fabric samples were dyed in different natural dye concentrations (10 g/l, 20 g/l in 40
g/l). Mordanting with iron (II) sulphate was made after dyeing, in two different
concentrations (0.5 g/l in 5 g/l). Both dyeing and mordanting were performed at liquor
to fabric ratio 20:1. The CIE L*a*b* colour values of dyed samples were measured
using reflective spectrophotometer (SF 600 PLUS-CT, Datacolor). The higher
concentration of dye resulted in darker coloration of samples. The influence of mordant
concentration on achieving darker dyeing was more pronounced dependent on the
used dye, i.e. for dyeing with green tea only 0.5 g/l of mordant was needed, while for
dyeing with black tea 5 g/l of mordant had to be used. For the shibori technique, the
following concentrations were used: 40 g/l of dye and 0.5 g/l of mordant. Shibori
technique patterns were made using three different methods: I. mechanical blocking,
dyeing, untying and mordanting; II. dyeing, mechanical blocking, dyeing and untying;
III. mordanting, mechanical blocking, dyeing and untying. The designed pattern was
best noticeable at II. method of shibori dyeing. Methods I. and III. yielded darker or
lighter fabrics with indistinct patterns.
Key words: cotton, green tea, black tea, mordanting, shibori

vii

KRVINA, M. Shibori s čajem

KAZALO VSEBINE
IZVLEČEK……………………………………………………………………………………vi
ABSTRACT………………………………………………………………………………….vii
SEZNAM SLIK
SEZNAM PREGLEDNIC
SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMOBLOV
1. UVOD .................................................................................................................... 13
2. TEORETIČNI DEL ................................................................................................. 14
2.1 SHIBORI........................................................................................................... 14
2.1.2 Tehnike shibori .......................................................................................... 14
2.2 ZELENI IN ČRNI ČAJ ....................................................................................... 17
2.3 BOMBAŽ .......................................................................................................... 18
2.4 PREGLED RAZISKAV...................................................................................... 19
3. EKSPERIMENTALNI DEL .................................................................................... 22
3.1 PODATKI O MATERIALIH ............................................................................... 22
3.1.1 Tkanina ...................................................................................................... 22
3.1.2 Barvilo ........................................................................................................ 22
3.1.3 Čimža ......................................................................................................... 22
3.2 POSTOPEK DELA ........................................................................................... 22
3.2.1 Priprava barvila .......................................................................................... 22
3.2.2 Barvanje ..................................................................................................... 22
3.2.3 Čimžanje .................................................................................................... 23
3.2.4 Vzorčenje shibori ...................................................................................... 23
3.3 ANALITSKE METODE .....................................................................................23
3.4 OZNAKE IN OPISI VZORCEV .........................................................................23
4. REZULTATI Z DISKUSIJO ................................................................................... 25
4.1 BARVNE VREDNOSTI CIE L*a*b* ................................................................... 25
4.1.1 Barvanje z zelenim čajem .......................................................................... 25
4.1.1 Barvanje s črnim čajem .............................................................................. 26
4.2 OBLIKOVANJE VZORCEV SHIBORI .............................................................. 28
4.2.1 Mehansko blokiranje, barvanje, razvezanje, čimžanje ............................... 28
4.2.2 Barvanje, mehansko blokiranje, čimžanje, razvezanje ............................... 30
4.2.3 Čimžanje, mehansko blokiranje, barvanje, razvezanje .............................. 32
viii

KRVINA, M. Shibori s čajem

5. ZAKLJUČKI .......................................................................................................... 35
6. LITERATURA ........................................................................................................ 36

ix

KRVINA, M. Shibori s čajem

SEZNAM SLIK
Slika 1: Shibori »kanoko« …………………………………………………………….....…14
Slika 2: Shibori »miura« ……………………………………………………………..….…15
Slika 3: Shibori »kumo« ………………………………………………………..……….....15
Slika 4: Shibori »nui« ……………………………………………………………...…….....16
Slika 5: Shibori »arashi« …………………………………………………………..……....16
Slika 6: Shibori »suji« ……………………………………………………………………....17
Slika 7: Čajevec……………………………………………………………………….…....17
Slika 8: Bombaževec…………………………………………………………………….…19

x

KRVINA, M. Shibori s čajem

SEZNAM PREGLEDNIC
Preglednica 1: Oznake in opisi vzorcev…………………………………..………………23
Preglednica 2: Izmerjene vrednosti vzorcev CIE L*a*b* nečimžane in čimžane
bombažne tkanine, barvane z zelenim čajem……………………………....…..……25
Preglednica 3: Izmerjene vrednosti vzorcev CIE L*a*b* nečimžane in čimžane
bombažne tkanine, barvane s črnim čajem…………………………………..…..…..27
Preglednica 4: Fotografije načina blokiranja in nastalega vzorca ter vrsta shiborija pri
metodi, ko je tkanina najprej mehansko blokirana, barvana, razvezana in nato
čimžana…………………………………..………………………………………..…….29
Preglednica 5: Fotografije načina blokiranja in nastalega vzorca ter vrsta shiborija pri
metodi, ko je tkanina najprej barvana, mehansko blokirana, čimžana in nato
razvezana….…………………………...……………………………………….……….31
Preglednica 6: Fotografije načina blokiranja in nastalega vzorca ter vrsta shiborija pri
metodi, ko je tkanina najprej čimžana, mehansko blokirana, barvana in nato
razvezana………….………………...………………………………………….……….33

xi

KRVINA, M. Shibori s čajem

SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
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1. UVOD
Pridobivanje barvil iz naravnih virov je tradicija že od nekdaj, v zadnjem času pa zaradi
težnje k »ekološki ozaveščenosti« spet postaja vse bolj popularno in zato je
raziskovanje procesov pridobivanja naravnih barvil pogosto. [1] Naravna barvila imajo
velikokrat, poleg tega da so okolju prijazna, še druge koristne učinke, kot je na primer
povečanje UV-zaščite tkanine, če kot barvilo uporabimo zeleni čaj. Težava pri barvanju
z naravnimi barvili pa je njihova slaba afiniteta do vlaken, še posebej do celuloznih,
posledica pa je slaba obstojnost barvila na tkanini. Afiniteto povečujemo s čimžanjem
tkanine z različnimi solmi, sulfati, nitrati ali hitozanom pred, po ali med barvanjem.
Namen diplomskega dela je bil raziskati vpliv barvanja z zelenim in črnim čajem ter
čimžanjem z železovim (II) sulfatom na obarvljivost bombažne tkanine in oblikovati
kontrastne vzorce s tehniko barvanja »shibori«. Cilji naloge so bili: uporabiti različne
koncentracije barvila in čimže za barvanje bombažne tkanine; izbrati kombinacijo, ki
da najtemnejše obarvanje; z različnimi postopki barvanja »shibori« oblikovati vzorce
na tkanini.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 SHIBORI
Shibori je japonska tradicionalna tehnika barvanja tekstila, nastala med 6. in 8.
stoletjem našega štetja, predvidevajo pa, da izvira iz Kitajske. Najstarejše ohranjene
primerke so našli v leseni shrambi budističnega templja Todaiji. Pri tej tehniki s
pomočjo mehanskega blokiranja tkanine, kot je zlaganje, plisiranje, mečkanje, šivanje,
pletenje, vozlanje ali sukanje, preprečimo dostop barvila do tkanine. Tako dobivamo
vedno nove vzorce in/ali teksture. Pri shiboriju tkanine ne obravnavamo kot
dvodimenzionalne površine, ampak ji z različnimi tehnikami, kot so zlaganje, šivanje,
zavijanje/ovijanje, mečkanje, pletenje in plisiranje, damo tretjo dimenzijo. Tako
oblikovana tkanina je med barvanjem zavarovana z različnimi načini, kot sta
obvezovanje in vozlanje. Potem ko se blago vrne v dvodimenzionalno obliko, je nastali
vzorec rezultat tridimenzionalne oblike tkanine, načina zavarovanja in moči pritiska niti
oziroma sponke, s katero je tkanina zavarovana med barvanjem. Tkanina si med
barvanjem zapomni obliko in pritisk; spomin oblike pa ostane vtisnjen v njej. Dobljeni
vzorec ima mehke in zabrisane robove. [2, 3]

2.1.2 Tehnike shibori
- Kanoko
Pri shiboriju »kanoko« vzorce oblikujemo z zavezovanjem posameznih delov tkanine
z nitjo, tako nastanejo vzorci kvadratastih ali krožnih oblik. Vzorec je lahko oblikovan
na poljubnem delu tkanine, razporejen naključno ali pa v diagonalni smeri. Končni
vzorec je odvisen tudi od načina in števila vezanja ter tega, kako tesno je vezana
tkanina. [4]

Slika 1: shibori »kanoko« [5]
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- Miura
Pri shiboriju »miura« z zakrivljeno iglo zajamemo del tkanine in okrog dvakrat z zanko
ovijemo nit brez zavezovanja. Zazankana nit drži celotno blokiranje tkanine le z
napetostjo, zato so rezultat mehki in zabrisani vzorci. [4]

Slika 2: shibori »miura« [4]

- Kumo
Pri shiboriju »kumo« tkanino naberemo v rogu podobno obliko, nastanejo vzorci v
obliki pajkove mreže. Tkanino, ki smo jo nabrali v obliki roga, zavežemo od dna proti
vrhu, nato pa še enkrat do dna. Po enakem postopku nadaljujemo na naslednjem
mestu na tkanini. [4]

Slika 3: shibori »kumo« [4]
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- Nui
Pri shiboriju »nui« vzorce oblikujemo s šivanjem tkanine. Nastali vzorec je odvisen od
vrste šiva, vzorca šivanja in tega, ali je tkanina zložena ali ne. Šivanje omogoča veliko
fleksibilnost in nadzor nad nastalimi vzorci, zato je njihov razpon izredno velik – lahko
so nežno ali močno vidni, preprosti ali zapleteni in slikovni oziroma abstraktni. [4]

Slika 4: shibori »nui« [4]

- Suji
Pri shiboriju »suji« tkanino vertikalno ročno spletemo, nato pa še celotno spleteno
dolžino prevežemo z nitjo, da so barvi med barvanjem izpostavljeni le vrhovi vsake
zanke. Nastali vzorci so vertikalno ali pa diagonalno razporejeni po tkanini. [4]

Slika 5: shibori »suji« [6]
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- Arashi
Pri shiboriju »arashi« tkanino po diagonali ovijemo okoli palice ali droga, jo tesno
prevežemo z nitjo in stisnemo v gube. Dobljeni vzorci so diagonalno razporejeni po
tkanini. [4]

Slika 6: shibori »arashi« [7]
2.2 ZELENI IN ČRNI ČAJ
Zeleni in črni čaj pridobivamo iz čajevca (Camellia Sinesis), zimzelenega grma ali
drevesa, ki zraste do višine od 12 do 20 metrov, za uspevanje potrebuje toplo in vlažno
podnebje, torej najbolje uspeva v tropskih in subtropskih območjih. Danes največ
čajevca gojijo v Indiji, na Kitajskem in na Šrilanki. Listi so svetlo do temnozeleni,
nazobčani in usnjati, cvetovi so dišeči beli ali rožnati, plodovi pa so okrogle glavice z
od enega do štirih semen in imajo trdo lupino. [8]

Slika 7: čajevec [9]
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Zeleni, črni in rdeči čaj pridobivamo iz iste rastline, le da jo različno obdelamo. Zeleni
čaj ni fermentiran, v celici se vsi encimi zaradi visokih temperatur uničijo že na začetku
sušenja, zato ne pride do fermentacije in razpada klorofila. Rdeči čaj je polfermentiran,
fermentacija in encimsko delovanje se na sredini poteka prekineta in tako dobi
rdečkasto barvo. Črni čaj je fermentiran, do fermentacije pride pod vplivom encimov,
ki povzročajo kemijske spremembe v čaju. S tem pa se spremenita barva in aroma
čaja. [8]
Čaj je največkrat sestavljen iz polifenolov (katehinov, flavonov, antocianinov in fenolne
kisline), ki so močna antioksidacijska sredstva, vsebuje pa tudi aminokisline, lipide,
minerale, ogljikove hidrate, kofein, klorofil, karotenoide, organske kisline, nukleotide,
saponine in neumljive spojine. [10]
Tako zeleni kot črni čaj imata preverjene zdravilne učinke – antioksidanti v čaju
zmanjšujejo možnost nastanka raka, oba zmanjšujeta nastanek diabetesa tipa II in
srčnih bolezni, izboljšujeta imunski sistem, zmanjšujeta stopnjo stresa in povečujeta
energijo. [11-13]
Čaj se uporablja kot napitek, začimbo, pomirjevalo, zdravilo, shujševalno sredstvo,
konzervans in tudi kot barvilo. Barvanje z zelenim čajem je okolju prijazno in pomaga
vzdrževati ekološko ravnovesje ter tudi ni toksično ali alergeno za človeško telo. Barvilo
ekstrahiramo iz listov čajevca, odtenki ki jih dobimo, so v rjavkastih in zemeljskih tonih.
Pigmenti v čaju so klorofil a, klorofil b in 14 karotenoidov, najbolj zastopani pa so
ksantofil, neoksantin, violoksantin in karoten. Klorofil določa končen videz čaja, saj se
med predelavo črnega čaja razgradi v fitol in druge komponente, pri zelenem čaju pa
se ne razgradi in mu s tem daje značilno zeleno barvo. [8, 10]
2.3 BOMBAŽ
Bombaž spada med naravna semenska rastlinska vlakna. Njegova glavna sestavina
je celuloza, bombaž pa je njen najčistejši vir. Na svetovnem trgu ima velik pomen z
ekonomskega stališča, saj se pri proizvodnji oblačil in tekstila porabi več kot 50 %
bombaža glede na preostala vlakna, uporabljena za ta namen. Pridobivamo ga iz
bombaževca, ki uspeva v topli in vlažni klimi ali pa v klimi s primernim namakanjem, a
z ustrezno količino suhih obdobij, ki so potrebna v času zorenja. Bombažno vlakno je
enocelično, zraste kot podaljšek epidermalnih celic iz semenske pokožice
bombaževca in je najdaljša enocelična struktura v naravi, dolga od 10 do 30 milimetrov.
[14, 15]
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Slika 8: bombaževec [16]
Bombaž izvira iz Indije, tam so ga uporabljali že 3000 let pred našim štetjem, v Egipt
pa so ga prenesli 500 let kasneje. V tem obdobju so ga pridelovali tudi stari Inki v
Peruju. Nedokazani viri pa pravijo, da so bombažna vlakna uporabljali že 12 000 let
pred našim štetjem na Kitajskem in v Egiptu. V Evropi se je predelava bombaža začela
razvijati v 12. in 13. stoletju, v času križarskih vojn. Danes največ bombaža pridelajo
na Kitajskem, v Indiji in v ZDA (največ v zvezni državi Teksas). [14, 15]
Bombažno vlakno je sestavljeno iz 90 % celuloze, večinoma α-celuloze (88-96,5%).
Necelulozni del bombažnega vlakna pa predstavljajo beljakovine (1-1,9%), voski (0,41,2 %), pektini (0,4-1,2 %), anorganske molekule (0,1-1,6 %) in druge substance (0,58 %), ki pa se z izkuhavanjem in beljenjem odstranijo. Zaradi številnih hidroksilnih
skupin in vsebnosti amorfnih prostorov ima beljen bombaž dobre barvalne
sposobnosti. Vez, ki nastane med vlaknom in barvilom, je odvisna od vrste barvila.
Bombaž lahko barvamo z direktnimi, reaktivnimi, redukcijskimi barvili, razvijalnimi,
indigosolnimi, žveplovimi ali pigmentnimi barvili. Glede na uporabljeno barvilo moramo
prilagoditi tudi način barvanja. [15, 17]

2.4 PREGLED RAZISKAV
V dosedanjih raziskavah, pri katerih so tkanine – bombažno, jutino, konopljino ali
bambusno – barvali s čajem ali drugimi naravnimi barvili, so največkrat raziskovali vpliv
čimžanja na dobljene lastnosti tkanine po barvanju. Kot čimžna sredstva so uporabili
hitozan, kovinske soli, bakrov sulfat, železov (II) sulfat ali pa srebrov nitrat. Proučevali
so predvsem dobljene barvne odtenke, pralno in svetlobno obstojnost ter barvalne
lastnosti.
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Za testiranje UV-zaščitnih lastnosti bombažne tkanine, barvane z zelenim čajem, so
kot čimžo uporabili naravni bipolimer hitozan, saj ta poveča afiniteto bombažnih vlaken
do polifenolih skupin izvlečka zelenega čaja. Raziskovali so tudi vpliv koncentracije
hitozana na kakovost UV-zaščite. Čimžani in barvani bombaž je med testiranjem
pokazal boljše barvalne lastnosti in večjo stopnjo UV-zaščite kot samo pobarvani. Z
večanjem koncentracije hitozana v čimžni kopeli se barvalne lastnosti izboljšujejo,
stopnja UV-zaščite pa se veča. [18] Pri drugi raziskavi, pri kateri so testirali UV-zaščito
bombažne tkanine, pobarvane z zelenim čajem, so za čimžo uporabili srebrov nitrat.
Čimžanje s srebrovim nitratom je bilo izvedeno med barvanjem, uporabili pa so
njegove štiri molarne koncentracije. Barvilo zelenega čaja so ekstrahirali pri nevtralnih
in alkalnih pogojih. Barvne odtenke in stopnjo UV-zaščite so zmerili pred in po desetih
zaporednih pranjih. Dosegli so različne barvne odtenke, uspešnejše pa je bilo barvanje
z naravnim ekstraktom zelenega čaja, z večanjem molarne koncentracije srebrovega
nitrata pa so dobili temnejše, bolj modre in rdeče barvne odtenke. Bombažna vlakna
so pred in po pranju imela odlično UV-zaščito in slabo pralno obstojnost. [19]
Pri raziskovanju obsega dobljenih barvnih odtenkov, svetlobne in pralne obstojnosti
obarvanih tkanin (bombaž in juta) so kot barvilo uporabili hidriran izvleček čaja, ki
vsebuje tanine kot glavne vrste barvil. Barvali so z in brez uporabe kovinske soli kot
čimžnih sredstev, in sicer na tri načine – pred čimžanjem, med čimžanjem in po
čimžanju. V vseh primerih so s čimžanjem dosegli temnejše barvne odtenke, še
temnejše pri metodi čimžanja po barvanju. Pralna in svetlobna obstojnost sta bili dobri
do odlični, lahko pa bi ju še izboljšali z uporabo drugih določenih kovinskih soli kot
čimžnih sredstev. [20] Pri barvanju bambusove tkanine s čajem pa so barvalno kopel
pripravili iz vode ali mešanice vode in acetona, za ekstrakcijo barvila pa so uporabili tri
kakovosti čajnih listov. Barvanje so izvedli s čimžanjem (čimžno sredstvo je bilo bakrov
sulfat) ali pa brez. Po barvanju so preizkusili izčrpanje barve, barvne odtenke, pralno
in svetlobno obstojnost. Ugotovili so, da je najboljša barvalna kopel mešanica vode in
acetona, glede na izčrpanje vode in dobljenih barvnih odtenkov pa so enake rezultate
dobili tudi pri kopeli na vodni osnovi. Dobljeni vzorci so bili svetlo do temno rjave barve
s sprejemljivimi obstojnostnimi lastnostmi. [21]
Pri eni raziskavi so se poleg na dobljene barvne odtenke osredotočili še na toplotno
obstojnost tkanine, mehanske lastnosti vlaken, mikrostrukturo vlaken in morfologijo
površine tkanine. Bombažno tkanino so barvali z naravnim polifenolnim barvilom,
pridobljenim iz zelenega čaja, kot čimžo pa so (v nekaterih primerih) uporabili železov
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(II) sulfat. Rezultati so pokazali, da je barvanje bombaža z zelenim čajem predvsem
rezultat nastale vodikove vezi. Pri čimžanih vlaknih nastane tudi vez med železom,
hidroksilno skupino polifenolnih molekul zelenega čaja in bombažem; ta vez pa izboljša
toplotno obstojnost, dobimo globlje barvne odtenke, ampak se moč vlaken zmanjša.
[22]
Ker ima »ekološka ozaveščenost«, zadnje čase velik vpliv na tekstilno in modno
industrijo, so raziskovali uporabo naravnih vlaken in zmožnosti razvoja naravnih barvil.
Konoplja je eno najmočnejših vlaken, zato so za potrebe raziskave uporabili konopljine
tkanine treh različnih kakovosti. Barvila so ekstrahirali iz rdeče pese, čebulnih listov in
črnega čaja. V raziskavi so z naravnimi barvili in učinkovitim ekološko prijaznim
barvalnim postopkom dobili vse potrebne barvne tone za vsako vrsto konopljine
tkanine – svetle, temne in povprečno intenzivne. [1]
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PODATKI O MATERIALIH
3.1.1 Tkanina
Uporabili smo beljeno 100 % bombažno tkanino v platnovi vezavi proizvajalca Tekstina
iz Ajdovščine z naslednjimi lastnostmi:
- gostota osnove, go = 54 niti/cm,
- gostota votka, gv = 28 niti/cm,
- ploščinska masa T = 119,4 g/m2.

3.1.2 Barvilo
Barvilo smo na vodni osnovi ekstrahirali iz narezanih posušenih lističev zelenega in
črnega čaja, in sicer v treh koncentracijah – 10 g/l, 20 g/l in 40 g/l.
3.1.3 Čimža
Za čimžno sredstvo smo uporabili železov (II) sulfat v dveh različnih koncentracijah –
0,5 g/l in 5 g/l.

3.2 POSTOPEK DELA
3.2.1 Priprava barvila
V vrelo destilirano vodo smo dali narezane posušene lističe zelenega oziroma črnega
čaja (za koncentracijo 40 g/l), pet minut kuhali pri rahlem vretju, nato smo odstavili s
štedilnika ter pustili pokrito 30 minut. Potem smo mešanici skozi gosto tkanino precedili
v drugi posodi, da smo dobili čisto barvalno kopel brez lističev. Vsako dobljeno
barvalno kopel smo razdelili na tri dele – dvema smo nato dodali določeno količino
destilirane vode, da smo dobili še kopeli s koncentracijama 10 g/l in 20 g/l

3.2.2 Barvanje
Barvali smo petgramske vzorce tkanine. Barvanje je potekalo pri kopelnem razmerju
1:20. V posodo smo dali barvalno kopel, jo segreli na 60°C, nato smo dodali vzorce
tkanin in barvali 30 minut pri stalni temperaturi. Po barvanju je sledilo toplozračno
sušenje v sušilniku pri temperaturi 100°C.
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3.2.3 Čimžanje
Čimžali smo obarvane vzorce tkanine. Čimžanje je potekalo pri kopelnem razmerju
1:20, pri sobni temperaturi, 15 minut. Sledilo je toplozračno sušenje v sušilniku pri
temperaturi 100 °C.

3.2.4 Vzorčenje shibori
Za vzorčenje tkanine po tehniki shibori smo za barvilo izbrali zeleni čaj koncentracije
40 g/l in čimžo železov (II) sulfat koncentracije 0,5g/l. Preizkušali smo različne tehnike
shibori, kot so kanoko, miura, kumo, nui, suji, arashi in njihove kombinacije.
Vzorce smo oblikovali na tri načine:
1. najprej smo tkanino mehansko blokirali, pobarvali, razvezali in nato čimžali,
2. najprej smo tkanino pobarvali, mehansko blokirali, čimžali in nato razvezali in
3. najprej smo tkanino čimžali, mehansko blokirali, barvali in nato razvezali.

3.3 ANALITSKE METODE
Dobljenim vzorčkom smo izmerili CIE L*a*b* barvne vrednosti z refleksijskim
spektrofotometrom (SF 600 PLUS-CT, Datacolor).

3.4 OZNAKE IN OPISI VZORCEV
V preglednici 1 so prikazane in opisane oznake vzorcev.

Preglednica 1: Oznake in opisi vzorcev
OZNAKA VZORCA

OPIS VZORCA

Zč10

Vzorec je barvan z zelenim čajem koncentracije 10 g/l.

Zč20

Vzorec je barvan z zelenim čajem koncentracije 20 g/l.

Zč40

Vzorec je barvan z zelenim čajem koncentracije 40 g/l.

Zč10Fe0,5
Zč20Fe0,5
Zč40Fe0,5

Vzorec je barvan z zelenim čajem koncentracije 10 g/l in
čimžan z železovim (II) sulfatom koncentracije 0,5 g/l.
Vzorec je barvan z zelenim čajem koncentracije 20 g/l in
čimžan z železovim (II) sulfatom koncentracije 0,5 g/l.
Vzorec je barvan z zelenim čajem koncentracije 40 g/l in
čimžan z železovim (II) sulfatom koncentracije 0,5 g/l.
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Zč10Fe5
Zč20Fe5
Zč40Fe5

Vzorec je barvan z zelenim čajem koncentracije 10 g/l in
čimžan z železovim (II) sulfatom koncentracije 5 g/l.
Vzorec je barvan z zelenim čajem koncentracije 20 g/l in
čimžan z železovim (II) sulfatom koncentracije 5 g/l.
Vzorec je barvan z zelenim čajem koncentracije 40 g/l in
čimžan z železovim (II) sulfatom koncentracije 5 g/l.

Čč10

Vzorec je barvan s črnim čajem koncentracije 10 g/l.

Čč20

Vzorec je barvan s črnim čajem koncentracije 20 g/l.

Čč40

Vzorec je barvan s črnim čajem koncentracije 40 g/l.

Čč10Fe0,5
Čč20Fe0,5
Čč40Fe0,5
Čč10Fe5
Čč20Fe5
Čč40Fe5

Vzorec je barvan s črnim čajem koncentracije 10 g/l in čimžan
z železovim (II) sulfatom koncentracije 0,5 g/l.
Vzorec je barvan s črnim čajem koncentracije 20 g/l in čimžan
z železovim (II) sulfatom koncentracije 0,5 g/l.
Vzorec je barvan s črnim čajem koncentracije 40 g/l in čimžan
z železovim (II) sulfatom koncentracije 0,5 g/l.
Vzorec je barvan s črnim čajem koncentracije 10 g/l in čimžan
z železovim (II) sulfatom koncentracije 5 g/l.
Vzorec je barvan s črnim čajem koncentracije 20 g/l in čimžan
z železovim (II) sulfatom koncentracije 5 g/l.
Vzorec je barvan s črnim čajem koncentracije 40 g/l in čimžan
z železovim (II) sulfatom koncentracije 5 g/l.
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4. REZULTATI Z DISKUSIJO
4.1 BARVNE VREDNOSTI CIE L*a*b*
4.1.1 Barvanje z zelenim čajem
V preglednici 2 so predstavljeni rezultati CIE L*a*b* barvnih vrednosti nečimžane in
čimžane bombažne tkanine, barvane z zelenim čajem. Iz rezultatov je razvidno, da
smo pri barvanju bombažne tkanine z zelenim čajem najtemnejši barvni ton dosegli pri
koncentraciji zelenega čaja 40 g/L in koncentraciji čimže železovega (II) sulfata 0,5 g/l.
Vzorci, ki so bili samo pobarvani, so svetlejši, bolj rdečkasti in rumenkasti. Vzorci, ki
pa so bili tudi čimžani, so bolj rdečkasti in modrikasti. Temnejši so vzorci, čimžani s
koncentracijo železovega (II) sulfata 0,5 g/l, ne glede na koncentracijo čaja v barvalni
kopeli.
Preglednica 2: izmerjene vrednosti CIE L*a*b* vzorcev nečimžane in čimžane
bombažne tkanine, barvane z zelenim čajem.
VZOREC

L*

a*

b*

Zč10

84,77

2,46

13,62

Zč20

84,64

1,86

16,48

Zč40

83,18

1,94

20,43

Zč10Fe0,5

54,96

1,26

-3,02

FOTOGRAFIJA VZORCA
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Zč20Fe0,5

52,84

1,11

-2,69

Zč40Fe0,5

50,47

0,99

-1,93

Zč10Fe5

55,21

0,60

-1,96

Zč20Fe5

53,20

0,40

-1,99

Zč40Fe5

50,58

0,21

-1,35

4.1.2 Barvanje s črnim čajem
V preglednici 3 so predstavljeni CIE L*a*b* barvnih vrednosti nečimžane in čimžane
bombažne tkanine, barvane s črnim čajem. Pri barvanju bombažne tkanine s črnim
čajem smo najtemnejši barvni ton dobili pri koncentraciji črnega čaja 40 g/L in
koncentraciji čimže železovega (II) sulfata 5 g/l. Vsi vzorci, tako samo pobarvani kot
tudi pobarvani in čimžani, so bolj rdečkasti in rumenkasti, razen vzorca, barvanega s
črnim čajem koncentracije 10 g/l in čimžanega z železovim (II) sulfatom koncentracije
0,5 g/l, ki je rdečkast in bolj modrikast. Temnejši so vzorci, čimžani s koncentracijo
železovega (II) sulfata 5 g/l, ne glede na koncentracijo čaja v barvalni kopeli.
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Preglednica 3: Izmerjene vrednosti vzorcev CIE L*a*b* nečimžane in čimžane
bombažne tkanine, barvane s črnim čajem.
VZOREC

L*

a*

b*

Čč10

78,81

5,52

14,89

Čč20

76,48

7,43

15,89

Čč40

73,25

9,35

19,59

Čč10Fe0,5

55,42

1,08

-0,45

Čč20Fe0,5

53,70

1,03

0,03

Čč40Fe0,5

50,36

1,11

1,20

FOTOGRAFIJA VZORCA

27

KRVINA, M. Shibori s čajem

Čč10Fe5

53,82

0,71

1,72

Čč20Fe5

51,61

0,56

1,08

Čč40Fe5

48,44

0,54

2,39

4.2 OBLIKOVANJE VZORCEV SHIBORI
4.2.1 Mehansko blokiranje, barvanje, razvezanje, čimžanje
V preglednici 4 so predstavljene fotografije nastalih vzorcev in način mehanskega
blokiranja ter vrsta shiborija, ki smo ju uporabili, da smo te vzorce dobili. Oblikovali
smo jih tako, da smo tkanino najprej mehansko blokirali, barvali, razvezali in nato
čimžali. Sredstva, ki smo jih uporabili za mehansko blokiranje tkanine, so kuhinjske
elastike, kljukice za obešanje perila in lesene perle. Glede na preostali dve tehniki
oblikovanja vzorcev shibori so ti temnejših barvnih tonov, razlika v barvnem tonu
blokiranega in neblokiranega dela tkanine ni velika. Zanimive detajle smo dobili pri
vzorcu, kjer smo kot sredstvo mehanskega blokiranja uporabili lesene perle in
kuhinjske elastike, saj so deli tkanine, ki so bili zaviti okoli perl tudi po razvezanju
ohranili 3-D-obliko. Preostali vzorci, ki so nastali s pomočjo kuhinjskih elastik ali kljukic
za obešanje perila, so vsi sestavljeni iz različnih linij – krožnih, polkrožnih ali pa ravnih.
Ker smo tkanino pred blokiranjem zlagali, so te linije različno močno vidne.
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Preglednica 4: Fotografije načina blokiranja in nastalega vzorca ter vrsta shiborija pri
metodi, ko je tkanina najprej mehansko blokirana, barvana, razvezana in nato
čimžana.
MEHANSKO BLOKIRANJE

VZOREC

VRSTA
SHIBORIJA

»kanoko«

»arashi«

»kanoko«
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»kanoko«

»miura«

4.2.2 Barvanje, mehansko blokiranje, čimžanje, razvezanje
V preglednici 5 so predstavljene fotografije nastalih vzorcev in način mehanskega
blokiranja ter vrsta shiborija, ki smo ju uporabili, da smo jih dobili. Oblikovali smo jih
tako, da smo tkanino najprej barvali, mehansko blokirali, čimžali in nato razvezali.
Sredstva, ki smo jih uporabili za mehansko blokiranje tkanine, so kuhinjske elastike,
igla za šivanje in poliesterni sukanec. Glede na drugi dve tehniki oblikovanja vzorcev
shibori so ti srednjih barvnih tonov. Razlika v barvnem tonu mehansko blokiranega in
neblokiranega dela je velika, nastali vzorci so dobro vidni, še posebej tisti, pri katerih
smo za mehansko blokiranje uporabili kuhinjsko elastiko. Zaradi zlaganja in zvijanja
tkanine pred mehanskim blokiranjem smo dobili številne zanimive detajle, ki enolične
vzorce lepo poživijo. Pri vzorcih, pri katerih smo uporabili iglo in sukanec kot sredstvi
mehanskega blokiranja, so vzorci na nekaterih delih manj jasno vidni, vendar so detajli
na njih veliko natančnejši in zaradi svoje oblike spominjajo na kosti. Pri vzorcu, pri
katerem

pa smo uporabili vsa sredstva mehanskega blokiranja, pa se lepo vidi

kontrast med notranjim delom, kjer smo uporabili kuhinjske elastike, in zunanjim, ki je
bil blokiran z iglo in sukancem.
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Preglednica 5: Fotografije načina blokiranja in nastalega vzorca ter vrsta shiborija pri
metodi, ko je tkanina najprej barvana, mehansko blokirana, čimžana in nato
razvezana.
MEHANSKO
BLOKIRANJE

VZOREC

VRSTA
SHIBORIJA

»kumo«

»nui«

»kumo« in »nui«
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»nui«

»kanoko«

4.2.3 Čimžanje, mehansko blokiranje, barvanje, razvezanje
V preglednici 6 so predstavljene fotografije nastalih vzorcev in način mehanskega
blokiranja ter vrsta shiborija, ki smo ju uporabili, da smo jih dobili. Oblikovali smo jih
tako, da smo tkanino najprej čimžali, mehansko blokirali, barvali in nato razvezali.
Sredstva, ki smo jih uporabili za mehansko blokiranje tkanine, so kuhinjske elastike,
igla za šivanje, poliesterni sukanec in kvadraste kovinske škatlice. Glede na preostali
dve tehniki oblikovanja vzorcev shibori so ti svetlejših barvnih tonov, razlika v barvnem
tonu blokiranega in neblokiranega dela tkanine ni velika. Zanimive detajle smo dobili
pri vzorcu, pri katerem smo kot sredstvo mehanskega blokiranja uporabili kvadraste
kovinske škatlice in kuhinjske elastike, saj so deli tkanine, ki so bili zaviti okrog škatlic,
tudi po razvezanju ohranili 3-D-obliko. Vzorec, ki je nastal s pomočjo igle in
poliesternega sukanca, je sestavljen iz trikotnikov, saj smo tkanino pred blokiranjem
zložili v trikotnik. Pri vzorcih, ki pa so nastali s kuhinjskimi elastikami, pa spet najdemo
različno razporejene polkrožne, krožne in ravne linije.
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Preglednica 6: Fotografije načina blokiranja in nastalega vzorca ter vrsta shiborija pri
metodi, ko je tkanina najprej čimžana, mehansko blokirana, barvana in nato
razvezana.
MEHANSKO
BLOKIRANJE

VZOREC

VRSTA
SHIBORIJA

»nui«

»suji« in »kumo«

»kanoko«

»kanoko«

in

»kumo«
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»kanoko«
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5. ZAKLJUČKI
- Temnejše barvne tone smo dobili pri tkaninah, ki smo jih po barvanju tudi čimžali.
- Pri barvanju bombažne tkanine s črnim čajem smo najtemnejši barvni ton dobili pri
koncentraciji črnega čaja 40 g/L in koncentraciji čimže železovega (II) sulfata 5 g/l.
- Vzorci samo barvani z zelenim čajem so svetlejši, bolj rdečkasti in rumenkasti,
čimžani pa so temnejši, bolj rdečkasti in modrikasti.
- Tako vzorci, samo pobarvani z zelenim čajem, kot tudi pobarvani in čimžani so bolj
rdečkasti in rumenkasti, razen vzorca, barvanega s črnim čajem koncentracije 10 g/l
in čimžanega z železovim (II) sulfatom koncentracije 0,5 g/l, ki je rdečkast in bolj
modrikast.
- Najtemnejši barvni ton glede na vse vzorce smo dobili pri koncentraciji črnega čaja
40 g/L in koncentraciji čimže železovega (II) sulfata 5 g/l.
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