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Numărul impresionant de ţesături de lână întâlnite în portul popular se explică prin abundenta de materiale
aflate la îndemâna tuturor în mediul rural. O categorie aparte o constituie prestelcile, zăvelcile, vâlnicele realizate din
fire de lână şi omamentate cu fire metalice, şnururi etc.
Aspectul rafinat al pieselor de port din secolele VIII, XIX şi începutul secolului XX se datorează în mare
măsură culorilor obţinute cu ajutorul plantelor tinctoriale. Folosirea acestora în scopul colorării fibrelor sau
ţesături lor este cunoscută din timpuri îndepărtate.
În depozitul secţiei de etnografie a Muzeului Olteniei se găseşte o varietate de piese de port la care
observăm o degradare ce se manifestă prin lipsa pe porţiuni mari a firelor de lână de culoare neagră şi albastră din
băteală care nu provine din uzura mecanică, rosături sau atac biologic. Aceste degradări sunt prezente pe toată
suprafaţa piesei, acolo unde motivele sunt realizate din lână colorată în albastru sau negru.
Atât culorile albastru şi negru cât şi roşu, galben, verde, maro, care sunt folosite la colorarea lânii, se obţin
din foarte multe plante care conţin în frunze, flori, fructe, tulpini sau rădăcini sucuri colorate, care se fixează pe fibră
prin metode simple.
După ce vopsitul cu plante a dăinuit milenii, ponderea lui începe să scadă la mijlocul secolului XIX, când
descoperirile din domeniul chimiei organice au permis obţinerea coloranţilor de sinteză. Acest lucru s-a produs mai
ales datorită modului simplu de aplicare a acestora şi eliminării dependenţei de sursele naturale şi de condiţiile
climaterice şi geografice.
Vopsitul cu coloranţi naturali este un fenomen complex însuşit de strămoşii noştri în urma observaţiilor
thcute de mai multe generaţii, studiul reţetelor de vopsire ce au ajuns până în zilele noastre, lăsându-ne să înţelegem
că ţăranul român ajunsese un adevărat maestru în ceea ce priveşte arta vopsitului cu coloranţi naturali.
Diversele faze parcurse în vopsirea tradiţională, de la pregătirea colorantului şi a materialului suport până la
tratamentul thcut după vopsire, au o interpretare clară din punct de vedere chimic. Pentru aceasta trebuie însă
clarificate câteva noţiuni cu privire la coloranţii naturali şi la forma sub care aceştia se găsesc în natură.
Coloranţii sunt compuşi organici care conţin în structura lor grupări cromofore, adică purtătoare de culoare,
şi grupări auxocrome care permit fixarea compuşilor pe suport. Coloranţii naturali pot fi de origine minerală,
vegetală sau animală, în ţara noastră folosindu-se cu precădere coloranţii de origine vegetală. Ei se găsesc în diferite
părţi ale plantei, liberi sau legaţi de o componentă glucidică (glucoză sau derivaţi ai acesteia), adică sub formă de
glicozide.
Din punct de vedere al componenţei chimice coloranţii vegetali pot fi azotaţi şi neazotaţi, clasă din care fac
parte coloranţii antocianici, flavonici, chinonici şi carotenoidele.
Fără a intra în amănunte, se poate spune că din categoria coloranţilor antocianici fac parte coloranţii roşii şi
albaştri din flori şi fructe, din cea a coloranţilor flavonici cei galbeni 1in flori, rădăcini sau din tulpini lemnoase.
Coloranţii chinonici se găsesc în rădăcini sau coji şi în general vopsesc în! galben, portocaliu sau roşu.
Carotenoidele se extrag din frunze şi flori şi au de asemenea o coloraţie galbenă, portocalie sau roşie.
Coloranţii naturali de origine animală ( conţinuţi în anumite specii de insecte), au fost mai rar utilizaţi la
vopsit în ţara noastră.
Calitatea culorilor obţinute prin vopsitul vegetal, practicat cu precădere în satele româneşti în secolele
XVIII, XIX şi începutul secolului XX depinde de un număr mare de factori: momentul recoltării plantei, partea de
plantă folosită şi modul de extracţie, întrebuinţarea plantelor proaspete sau uscate, cantitatea de apă şi calitatea
acesteia, modul de pregătire a colorantului şi a materialului, concentraţia de colorant, folosirea mordantului şi
momentul adăugării acestuia, durata vopsirii, tratamentul materialului după vopsire.
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Cantitatea de colorant din plantă, ca şi calitatea acestuia sunt puternic influenţate de condiţiile mediului
temperatură, umiditate relativă a aerului şi solului, compoziţia solului.
În procesul de vopsire, apa avea un rol important, ea fiind solventul pentru colorant şi principalul agent de
spălare a fibrelor înainte şi după vopsire. Apa din natură nu este perfect pură, ea conţinând ca impurităţi mici
particule solide de argilă, nisip, resturi vegetale şi animale, microorganisme, săruri minerale solubile de sodium,
calciu, magneziu, fier pe care le dizolvă la trecera sa prin straturile solului. O astfel de apă nu poate fi folosită nici la
vopsire ( pentru prepararea soluţiei de colorant şi de mordant ), nici la spălat şi mai ales la spălarea cu săpun, cu care
sărurile de calciu şi magneziu formează săpunuri insolubile ce se depun pe fibră schimbându-i culoarea, scăzându-i
rezistenta şi împiedicând fixarea colorantului. De aceea pentru obţinerea unei culori uniforme, apa implicată in
procesul de vopsire trebuie să fie limpede, moale. În practică aceasta se realiza în trecut fie prin fierberea apei, fie
prin utilizarea apei de izvor, de ploaie ori de f'antână de mare adâncime.
Culoarea obţinută prin vopsire este strâns legată de modul de pregătire a colorantului. Unele plante se
folosesc proaspete, altele se întrebuinţează uscate.
Extracţia colorantului din plante se 1ăcea prin două metode:
prin macerare - menţinerea plantei într-o soluţie de zer sau borş la temperatură normală, fapt ce
determină trecerea colorantului în lichid;
prin decoct- fierberea plante lor câteva ore în apă sau soluţie apoasă.
Trecerea colorantului în soluţie e favorizată şi de o prealabilă mărunţire a părţii active a plantei; ea este
totodată influenţată de aciditatea soluţiei ( pH-ul mediului ). Astfel, dacă în mediu neutru sau bazic colorantul nu se
extrăgea satisfăcător, se adăugau în soluţie agenţi acidifianţi: oţet ( acid acetic - CH 3-COOH ), zer ( acid tactic CH3-CHOH-COOH ), măcriş ( acid oxalic- HOOC-COOH ).
Obţinerea nuanţei dorite e influenţată şi de concentraţia soluţiei de colorant; din acelaşi colorant, variind
concentraţia soluţiei rezultă intreaga gamă de nuanţe a unei culori.
Mordanţii sunt compuşi chimiei care se adaugă în vasul de vopsire în scopul facilitării realizării legăturilor
colorant-fibră. Fenomenul este numit mordantare şi este însoţit de multiple reacţii ce depind de natura colorantului şi
a materialului suport.
În funcţie de compoziţia chimică, mordanţii folosiţi în satul tradiţional au fost:
- minerali
- piatra acră ( alaun ) KAI(S04)z.12H2 0
- calaican ( vitriol verde) FeS04 .7H 20
- piatră vânătă CuS04 .5H20
-sare NaCI
- naturali
- borş C6 H 120 6
- zeamă de varză acră CH 3-CHOH-COOH
- oţet CH 3-COOH
- zer CH 3-CHOH-COOH
-leşia din cenuşă de lemn (soluţie alcalină)
Uneori s-au folosit şi mordanţi în amestec: piatră acră cu leşie, borş cu piatră acră şi leşie etc.
Prin analizarea unui număr mare de reţete de vopsire folosite in vechime s-a ajuns la concluzia că nu exista
un anumit moment, bine stability, pentru adăugarea mordanţilor în soluţia de vopsire. Ei puteau fi introduşi :
-înainte de vopsire-premordare;
-în timpul vopsirii- după extragerea colorantului;
-după vopsire- mordare ulterioară, ceea ce determină închiderea accentuată a culorii.
Excesul de mordant poate duce la efecte nedorite;datorită oxidării, el aspreşte materialele supuse vopsirii.
Uneori, rolul de mordant putea fi îndeplinit de plante aşa cum este cazul vopsirii cu roibă după care se
adaugă în soluţia de colorant zeamă de coarne pentru o mai bună fixare a colorantului pe fibră.
Pentru determinarea mordanţilor minerali, se poate face o analiză prin spectroscopie de emisie care se
bazează pe iradierea probei şi înregistrarea spectrelor de emisie ale metalelor din probă, acestea obţinându-se sub
forma unei suite de benzi caracteristice fiecărui element metalic.
Presupunem că degradările apărute la fibrele de lână vopsite în negru şi albastru se datorează utilizării în
procesul de vopsire a mordanţilor pe bază de Cu sau Fe. Toate reţetele transmise din vechime pentru obţinerea culorii
negre au in componentă sulfatul de fier şi scoarţa de arin sau extract din coajă de stejar sau extract din coji verzi de
nucă.Culoarea albastră este dată de coloranţii vegetali azotaţi, pentru solubilizarea cărora s-au folosit alcalii
dăunătoare fibrei de lână. Asupra lânii acţionează şi oxigenul din aer sub acţiunea luminii producându-se degradarea
oxidativă care creşte cu temperatura şi alcalinitatea mediului.
exterior:
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Folosirea greşită a mordanţilor, a momentului adăugării acestora în vasul de vopsire, a concentraţiei lor
poate duce în timp la degradarea firelor de lână cum ar fi: rărirea ţe1 ăturii, tocirea (diminuarea grosimii firelor),
fragilizarea firelor.Excesul de mordant aspreşte materialele supuse procr sului de vopsire datorită oxidării.
Pentru completarea şi confirmarea informaţiilor furnizate de literatura de specialitate, bazate în general pe
cercetări în zonele rurale, există astăzi metode moderne de analiză şti inţi fică ce permit identificarea coloranţilor şi
mordanţilor dintr-o anumită ţesătură.
Abstract
Wrong dyeing technology of black and blue wool threads go at appearance of chemical and physical
degradations at some ethnographic tissues from Olteniei Museum store ouse.
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