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Rudniške barve na tekstilu
 

 Razvoj novih turističnih produktov rudnika 
Sitarjevec



Vsebina predavanja

1. Barvna podoba rudnika Sitarjevec

2. Iz rudniškega blata do pigmenta

3. Tisk s pigmentom iz rudnika Sitarjevec – 
uporaba pigmenta na tekstilu

4. Oblikovanje vzorcev za tisk

5. Oblikovanje turističnega produkta – 
kombinezona za vodnike in obiskovalce 
rudnika Sitarjevec



Barvna podoba rudnika Sitarjevec

Foto: Peter Škrlep



Foto: Peter Škrlep



Limonitno blato

Izjemno močne rumene 

barve

Vir pigmenta

Foto: Peter Škrlep



Rdeči odtenki 

• Limonitno blato  je vir 
oker pigmenta - rumene 
barve, med žganjem 
pride do prehoda v 
mineral hematit, ki je 
rdeče barve

• Hematitno jaspisna 
ruda

• mineral cinabarit

„Do 8 mm veliki kristali cinabarita na kremenovi 
podlagi.“ (Rudnik Sitarjevec - odkriti zaklad)



Iz rudniškega blata do pigmenta



Odvzem vzorcev limonitnega blata v 
rudniku
Mokro sejanje, da odstranim 
nečistoče
Sušenje
Lahko sledi faza žganja, ob kateri 
pride do fazne transformacije iz 
limonita v hematit in ob tem do 
spremembne barve iz rumene v 
rdečo

Žganje pigmenta na 800 °C: ZGORAJ 
pred žganjem in SPODAJ po žganju
 



Barvna lestvica od nežganega pigmenta rumene barve do žganega pigmenta 
rdeče-vijolične barve 



Mletje
Sejanje
Preizkušanje pigmenta v tiskarske 
namene
V tekstilstvu so pigmenti v vodi 
netopni barvni delci brez afinitete 
do takstilnih vlaken 
Potrebujejo vezivno sredstvo, s 
katerimi jih vežemo na blago



Tisk s pigmentom iz rudnika Sitarjevec 
Uporaba pigmenta na tekstilu



Intenzivno zamazanje z limonitnim blatom – študija 
obstojne poustvaritve barve rudnika na blagu



Tisk s pigmentom na svetlo podlago



Zgostilo Prisulon DCA 130 13 %_naravni oker, 
300 °C, 900 °C

Zgostilo ALGINAT EHV-3 7 %_naravni oker, 300 °C, 
900 °C



Mešanje pigmenta s tiskarsko pasto





Brilliant lacquer NT 7,9 % 15% in 20 % (Minerva) Printperfekt LAC 60 (Bezema)

Coprente SR ND 4,3 % 8,9 % in 15 % (20 % 
pregosta, je ne tiskam) (Minerva)

Printperfekt LAC 110 Neu 5,5 % 8,9 % in 11 % 
(Bezema)



Elastil Coprente (Minerva)_PIGMENT RU – naravni oker, žgan na 300 °C in žgan na 900 °C 

15 % dodanega pigmenta, sito 43 20 % dodanega pigmenta, sito 32



Elastil Coprente 
FG 5 % 10 % 15 % 
in 20 % (od desne 
proti levi)

Printperfekt LAC 110 NEU 2,5 % 5 % 10 % in 15 % (15 % pregosta, nisem tiskala) (od desne proti levi) 
desno sito 43 (2. odtis), levo sito 32 (1. odtis)



Oblikovanje vzorcev za tisk



Mali podkovnjak, vrsta netopirja, ki je prisotna v rudniku Sitarjevec



Stilizirana podoba malega podkovnjaka, motiv za tisk





Odtis debla pečatnikovca Sigillaria elegans, ki je bil 
izkopan vzhodno od Predilnice Litija (Rudnik 
Sitarjevec - odkriti zaklad / I. strokovni simpozij o 
rudniku Sitarjevec in Srečanje rudarskih mest, 
Litija, 20. september 2018 ;
[uredniški odbor Blaž Zarnik ... et al.]. - Litija : 
Občina Litija, 2018). 

Odtis debla pečatnikovca

Predloga za vzorec









Karta rudnika Sitarjevec



Karta rudnika Sitarjevec – stilizirana podoba







Notranjost rudnika Sitarjevec z največjim odkritim kapnikom – limonitnim stalagmitom. 

Foto: Peter Škrlep



Stilizirana podoba kapnika – izpeljava motiva skupaj s podobo rudniške karte



Voda v rudniku

Foto: Peter Škrlep





Motiv kapljic in trenutek njene 
razpršitve ob nastajanju kapnika - 
ujeto v vzorec 



Cinabarit

„Do 8 mm veliki kristali cinabarita na kremenovi 
podlagi.“ Zbirka: J.Lenič (Rudnik Sitarjevec - odkriti 
zaklad / I. strokovni simpozij o rudniku Sitarjevec in 
Srečanje rudarskih mest, Litija, 20. september 2018 ; 
[uredniški odbor Blaž Zarnik ... et al.]. - Litija : Občina 
Litija, 2018). 

Predloga za vzorec







Fotografija sušečega se pigmenta iz rudnika

Foto: Peter Škrlep



Sušenje pigmenta, prinesenega iz rudnika, povzroči delitev delcev med 
katerimi se ustvarijo neskončne poti. Sušenje samodejno ustvarja 
geometrijski vzorec, ki pa je obenem naraven, organski.  



Proces ustvarjanja tekstilnega vzorca na podlagi sušenja pigmenta







Drugi primer razpokanega pigmenta in razvoj vzorca na 
podlagi naravnega procesa sušenja





All over vzorec. Vidne so velike razlike med posameznimi deli vzorca. 
Posledično je izjemno hitro opazen raport. Vzorec kot motiv. 



Enakomerna razporeditev delcev brez večjih razlik v njihovi 
velikosti in posledično bolj enakomeren izgled vzorca



Tretji primer sušenja pigmenta in razvoj vzorca



Opazne velike velikostne razlike med posameznimi deli vzorca



Urejanje vzorca, povezava robov, ureditev velikostnega razmerja



Urejen vzorec





All over vzorec oblik - urejen



All over vzorec - ponovitev



Oblikovanje turističnega produkta – 
kombinezona za vodnike in obiskovalce 

rudnika Sitarjevec



Osnovna skica kombinezona. 
Na naslednjem diapozitivu 
sledi nekaj barvnih izpeljav.











Hvala za pozorost


