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(57) Kopsavilkums:

Izgudrojums attiecas uz tekstila un apģērba
ražošanas nozari, konkrēti uz jauktu šķiedru viedās
trikotāžas izgatavošanas paņēmienu. Trikotāžas
izstrādājumiem, kuros integrēti valkājamas
elektronikas elementi, funkcionālās īpašības tiek
piešķirtas, adīšanas procesā iestrādājot sola-gēla
procesā modificētus tekstilpavedienus.
Tekstilpavedienu modifikācijas process ietver
hidrotermisko apstrādi, žāvēšanu, izturēšanu klimata
kamerā, apstrādi ar sola-gēla šķīdumu, žāvēšanu,
termisko pēcapstrādi, pārklājuma veidošanos un
atkārtotu hidrotermisko apstrādi. Paņēmiens
lietojams, ja adīšanas procesā jāsavieno
tekstilpavedieni, kas zaudē funkcionālās īpašības
paaugstinātas temperatūras, mitruma un ķīmisko
reaģentu ietekmē. Modificētos tekstilpavedienus
iespējams izmantot arī trikotāžas, kurā integrēti
elektrovadoši pavedieni, kā arī jebkura cita veida
trikotāžas, adīšanā.
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IZGUDROJUMA APRAKSTS 

[001] Izgudrojums attiecas uz tekstila un apģērbu ražošanas nozari, konkrēti uz jaukta šķiedru 

sastāva viedās trikotāžas izstrādājumu/drānu izgatavošanas procesa paņēmienu. 

Zināmais tehnikas līmenis 

[002] Pēdējās desmitgadēs arvien vairāk pētījumu visā pasaulē vērsti uz daudzveidīgu 

funkcionālu elektronisku sistēmu integrāciju gan in vitro, gan in vivo. To kontrolējošās un 

izpildes komponentes parasti ir sensori un aktuatori, kas savienoti ar informācijas pārvades, 

uzkrāšanas un barošanas sistēmām, kopumā veidojot vairāk vai mazāk efektīvu autonomu 

kompleksu spējīgu reaģēt uz izmaiņām kontrolējamajā objektā. Tā kā vairums lietojumos viss 

komplekss pārvietojas līdz ar tā nesēju/valkātāju, ir virkne vides ierobežojumu, kurā tas 

jāievieto. Ja tas ir apģērbs vai ikdienā lietojams aksesuārs, jāņem vērā gan tas, cik komplekss ir 

ērts lietotājam, cik tas sver, kā sader ar vizuālo tēlu, gan cik lielā mērā tas pakļaujams regulārai 

kopšanai, kāda nepieciešama apģērbam/tekstilijai. Līdz šim nav izstrādāts universāls 

komponenšu komplekts, kas ļautu vienkārši tās savienot funkciju realizācijai un videi atbilstošā 

konfigurācijā, līdztekus nodrošinot arī pārējās lietotājam svarīgās īpašības. 

[003] Adīšanas tehnoloģijās izgatavotas tekstilijas ir ideāls karkass elastīgu funkcionālu 

sistēmu elementu izveidošanai apģērbā, saglabājot valkāšanas komfortu. Adīta apakšveļa, zeķu 

izstrādājumi un sporta apģērbi ir komfortabli lietojami kā pirmā apģērbu kārta saskarē ar 

valkātāja ķermeni, tai pat laikā tā ir arī struktūra, kas nodrošina labvēlīgus dzīves apstākļus 

daudzveidīgiem mikroorganismiem un uzkrāj gan tos, gan ķermeņa un vides radītos 

piesārņojumus, rezultējoties nepieciešamībā regulāri pakļaut izstrādājumus hidrotermiskai 

apstrādei. Savukārt elektronisko sistēmu komponentes, īpaši tās, kas veidotas no 

elektrovadošiem pavedieniem, zaudē strauji funkcionālās īpašības saskarē ar mazgāšanas 

līdzekļiem pat pie ļoti saudzīgiem hidrotermiskās apstrādes režīmiem. 

[004] Lai arī adīšanas tehnoloģiskās iespējas ļauj izveidot elastīgus elektroniskās sistēmas 

elementus (sensorus, vadus, ģeneratoru komponentes, displejus un citus) pašas tekstilijas 

izgatavošanas procesā, kas ir liels solis uz priekšu valkājamās elektronikas attīstībā [1–3], 

paliek neatrisinātas problēmas kā nodrošināt attiecīgās tekstilijas normālu ekspluatācijas 

procesu. Risinājumi tiek meklēti vairākos virzienos [4]:  
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1) palikt pie varianta, kurā pirms hidrotermiskās apstrādes elektroniskās sistēmas komponentes 

jāparedz izņemamas, līdz ar to tās nav izgatavojamas tekstilijas adīšanas procesā;  

2) veidot jaunas paaudzes elastīgas elektroniskās sistēmas komponentes, kas nezaudē 

funkcionālās īpašības valkāšanas un hidrotermiskās apstrādes procesos;  

3) modificējot pašu tekstiliju, procesā līdztekus tai raksturīgajām īpašībām piešķirot 

papildīpašības, kas nodrošina nepieciešamību to pakļaut maigākai hidrotermiskai apstrādei 

retāk, samazinot temperatūras, mazgāšanas līdzekļu patēriņu un to agresivitāti. 

[005] Izvēloties šobrīd vairāk gatavo un valkājamajai elektronikai vairāk piemēroto trešo 

variantu, tekstilijas veidošanas procesā ir jārisina kompromisa uzdevums saskaņojot valkātājam 

nozīmīgas funkcionālās īpašības ar tām, kas nepieciešamas elektroniskās sistēmas elementu 

drošas ekspluatācijas un stabilu darbības parametru nodrošināšanai gan integrētajā 

izgatavošanas, gan ekspluatācijas procesā. 

[006] Ir zināms paņēmiens adītu viedo tekstiliju izgatavošanai [5], kur izadītā paraugā tiek 

integrēta antena. Galvenā atšķirība ir elektronikas elementu integrēšana pēc tekstila parauga 

noadīšanas. Tekstilija netiek papildināta ar antenu adīšanas procesā. 

[007] Ir zināms paņēmiens [6], kurā dimensionālo stabilitāti nodrošina kombinēta sastāva 

pavedieni, kas iestrādāti adīšanas procesā. Paņēmiens atšķiras ar to, ka adījumā nav integrēti 

kokvilnas diegi un elektronikas elementi, nav apstrādes ar solu papildīpašību iegūšanai. 

[008] Ir zināms paņēmiens [7], kurā ar sola-gēla metodi iegūts antibakteriāls pārklājums. Sola 

iegūšanai arī tiek izmantoti silīciju un cinku saturoši komponenti. Galvenā atšķirība ir sola 

nostādināšanas laiks un komponentu proporcijas sola iegūšanai. Šis paņēmiens ir izstrādāts jau 

gatavam audumam, nevis viedajam tekstilam adīšanas procesā. Ja tekstilizstrādājums ar 

elektroniskajām komponentēm tiktu apstrādāts pēc šī paņēmiena, elektrovadošās komponentes 

sola vides ietekmē zaudētu elektrovadītspēju pilnīgā vai daļējā apjomā, tas ir viens no 

galvenajiem paņēmiena trūkumiem. 

[009] Ir zināms arī paņēmiens, kurā kokvilnas audumam piešķirtas ūdeni un netīrumus 

atgrūdošas īpašības iepriekš audumu merserizējot un pēc tam apstrādājot ar sola-gēla metodi. 

Paņēmiens nav paredzēts trikotāžai un dažādu šķiedru kombināciju tekstilam [8]. 

Izgudrojuma mērķis un būtība 

[010] Izgudrojuma mērķis ir, izveidojot praktiski neredzamu 60–70 nm biezu plēvīti apkārt 

katras tekstilpavediena šķiedras virsmai trikotāžas struktūru veidojošo pavedienu modifikācijas 
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procesā, trikotāžas izstrādājumam ar tajā integrētiem valkājamās elektronikas elementiem 

piešķirt tādas papildīpašības kā uzlabotu pretestību nodilumam, ūdens atgrūšanas īpašības, 

aizsardzību pret ultravioleto starojumu un radīt nelabvēlīgu dzīvotni mikroorganismiem. 

Hidrofobizētām šķiedrām jānodrošina, ka sausi netīrumi nepieķeras/viegli atdalās no šķiedrām, 

bet mitrām substancēm atņemta iespēja iesūkties tajās, kas ļauj palielināt laiku starp trikotāžas 

izstrādājumu hidrotermiskās apstrādes cikliem un lietot maigākas iedarbības mazgāšanas 

līdzekļus. Izgudrojums ļauj pasargāt elektrovadošos elementus no salīdzinoši agresīvām 

modifikācijas procesa iedarbībām, nodrošinot izstrādājuma funkcionālo efektivitāti kopumā, 

uzlabojot lietošanas īpašības un palielinot tā dzīvildzi. 

[011] Tradicionāli T-kreklu un zeķu izstrādājumu izgatavošanai lieto šķērsadītas trikotāžas 

pinumus [5], adījumu veidojot no kokvilnas dzijas vai to kombinējot ar sintētiskajiem 

poliamīda vai/un poliestera un elastāna pavedieniem. Jaukto šķiedru pavedienus kombinē tā, lai 

nodrošinātu saskarē ar ādu nepieciešamo valkāšanas komfortu (nodrošina ar 75–80 % 

kokvilnas dziju), nodilumizturību (nodrošina 18–20 % poliamīda vai poliestera pavedieni) un 

elastību (nodrošina 3–5 % elastāna pavedieni). Savienojot adīšanas procesā dažādos pavedienus 

atkarībā no to nostiepuma veidojas platinētā trikotāža [5]: vienā pusē pārsvarā ir kokvilnas 

pavedienu veidotie valdziņi, otrā pusē pārsvarā poliamīda vai/un poliestera pavedienu valdziņi 

(4. un 5. zīm). 

[012] Veidojoties šādai trikotāžas struktūrai, kuras viena virsma ir veidota pamatā no 

kokvilnas, bet otra pamatā no sintētiskām šķiedrām, ir mērķtiecīgi pirms adīšanas modificēt 

tikai kokvilnas dziju, nodrošinot kokvilnas pavedieniem minētās papildīpašības, kā arī 

saglabājot virsmas valkāšanas komfortu nodrošinošās īpašības. 

[013] Trikotāžu veidojošās kokvilnas dzijas komponente pēc tās pārtīšanas uz ficēm, 

attīrīšanas no vērpšanas procesā iespējams uzkrātiem taukiem un eļļām, tiek pakļauta 

modificējošai apstrādei sola-gēla tehnoloģijas procesā, lietojot autoru izstrādāto sola sastāva un 

sintēzes tehnoloģiju [9–12]. 

[014] Optimizējot procesa parametrus: paraugu svara un sola šķīduma attiecību robežās no 

1:8 līdz 1:12, kā arī paraugu iemērkšanas ilgumu no 5 līdz 15 minūtēm, dzijas modifikācijas 

rezultātā iespējams ievērojami palielināt relatīvo pārraušanas slodzi, tikai nedaudz (šķīduma 

attiecība pret parauga svaru 1:10; paraugu izturēšanas laiks šķīdumā 10 minūtes) vai nemaz 

(1:12; 5 minūtes) nesamazinot tās elastību (2. zīm.). Spektrālanalīze apliecina, ka neskatoties uz 

modificētās kokvilnas dzijas pakļaušanu kombinētām mehāniskām deformācijām adīšanas 
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procesā, tā saglabā funkcionālo virsmas pārklājumu (3. zīm.) un spēs nodrošināt iepriekš 

minētās trikotāžas izstrādājuma papildinātās funkcionālās īpašības [13, 14]. 

[015] Funkcionālās pārklājuma īpašības nodrošinošā prekursora cinka acetāta dihidrāta 

koncentrācija solā robežās no 5,0 līdz 7,5 % noteikta apjomīgu pētījumu procesā pielāgojot sola 

sastāva, sintēzes un termiskās pēcapstrādes režīmus tekstiliju pamatīpašību (gaisa un tvaiku 

caurlaidība, valkāšanas komforts, nepieļaut tekstilijas destrukciju) saglabāšanai un novērtējot 

pievienoto funkcionālo īpašību (aizsardzība pret ultravioleto starojumu visā UVA un UVB 

frekvenču joslā, antimikrobiālā aktivitāte pret patogēniem: grampozitīvu baktēriju 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, gramnegatīvu baktēriju Pseudomonas aeruginosa ATCC 

10145, gramnegatīvu baktēriju Escherichia coli ATCC 25922 un mikroskopisko sēnīti Candida 

albicans ATCC 60193 atbilstoši standartam AATCC 147-2004, tekstilijas bojājošu 

mikroorganismu S. epidermidis ATCC 12228 un P. aeruginosa ATCC 27853 adhēzijas 

intensitāte uz virsmas, pārklājuma nodilumizturība, funkcionālo īpašību saglabāšana 

hidrotermiskās apstrādes procesos) izpausmes efektivitāti [15–20].  

[016] Izgudrojums ir skaidrots ar šādiem zīmējumiem: 

1. zīm. Kokvilnas dzijas modifikācijas tehnoloģiskā secība: vārīšana 100 oC un sekojoša 

skalošana destilētā ūdenī (1), žāvēšana istabas temperatūrā (2), izturēšana klimata kamerā (3), 

sola šķīduma sintēze (4), paraugu mērcēšana sola šķīdumā (5), nospiešana ar kalandru (6), 

žāvēšana termoskapī (7), termiskā pēcapstrāde (8), pārklājuma veidošanās (9), hidrotermiskā 

apstrāde (10). 

2. zīm. Nemodificētas un modificētas kokvilnas dzijas (21 tex) relatīvās stiepes robežstiprības 

un relatīvā pagarinājuma salīdzinošas izmaiņas. 

3a. zīm. Gludpinuma trikotāžas parauga modificētas kokvilnas dzijas šķiedras virsmas 

mikrofotogrāfijas pēc pirmās parauga hidrotermiskās apstrādes. 

3b. zīm. Gludpinuma trikotāžas parauga modificētas kokvilnas dzijas šķiedras virsmas 

mikrofotogrāfijas pēc piecdesmitās parauga hidrotermiskās apstrādes. 

4. zīm. Viencilindra zeķu automāta adīšanas zona. 

5. zīm. Adīts trikotāžas audums, kurā viena dzija ir redzama priekšpusē, bet otra dzija ir 

redzama aizmugurē [21]. 

6. zīm. Modificētās kokvilnas dzijas sagatavošanas, modifikācijas, adītā zeķu izstrādājuma 

izgatavošanas blokshēma: dzijas pārspolēšana no krustspolēm uz ficēm (11), dzijas attīrīšana, 

hidrotermiskā apstrāde (10), kokvilnas dzijas modifikācija sola gēla procesā (4–9), 
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pārspolēšana no ficēm uz krustspolēm (12), izturēšana klimatiskajā kamerā (3), adīšana (13), 

hidrotermiskā apstrāde, fiksācija (10). 

Izgudrojuma realizācijas piemērs 

[017] Lineārā blīvuma 21 tex kokvilnas dzija no krustspolēm pārspolēta uz ficēm ar sekojošu 

mērcēšanu 70 % acetona šķīdumā attīrīšanai no eļļām un taukiem, kas varēja būt radušies 

vērpšanas un pārspolēšanas procesos. Pēc mērcēšanas seko vairākkārtīga skalošana acetona 

atlikuma atdalīšanai un mazgāšana izmantojot standartizētu (ISO 6330:2012(en)) veļas pulveri 

5 g/l, kas nesatur fosfātus un optiskos balinātājus 40 oC temperatūrā 30 minūtes ar sekojošu 

skalošanu destilētā ūdenī un žāvēšanu istabas temperatūrā (20–22 oC), iegūst ekspluatācijā 

noturīgu nanolīmeņa šķiedru pārklājumu. Modifikācijas procesu realizē sekojošos soļos: pēc 

izžāvētās dzijas fiču izturēšanas klimatiskajā kamerā 24 stundas tās tiek iemērktas sagatavotajā 

sola šķīdumā, izturot tajā 10 minūtes. Sola šķīduma tilpums aprēķināts atbilstoši apstrādājamās 

dzijas parauga masai proporcijā 1:10. Sola izgatavošanas procesā tetraetilortosilikātam pievieno 

etanolu, šķīdumu maisot pievieno destilētu ūdeni ar fluorūdeņražskābi, intensīvi maisot un 

sildot 30 minūtes 50 °C temperatūrā, lai iegūtu viendabīgu šķīdumu, tālāk pievienots cinka 

acetāta dihidrāts, intensīvi maisot un sildot 10 minūtes temperatūrā 50 °C. 

[018] Dzija iemērkta un izturēta solā 10 minūtes, sola daudzums konkrētam dzijas 

daudzumam ir aprēķināts atbilstoši paraugu masai proporcijā 1:10. No sola izņemtā parauga 

liekais šķīdums tiek atdalīts, piemērojot atbilstošu kalandra veltņa piespiešanas spēku atbilstoši 

parauga kopējam biezumam. Tad dzijas fices iekārtā veidā žāvē, uzturot žāvēšanas kamerā 

temperatūru 90 oC, līdz dzija ir sausa, pēc tam 5 minūtes to pakļauj karsēšanai pie 120 oC. Šajā 

procesā notiek modificējošā pārklājuma konsolidācija, kas vēl turpinās modificētās dzijas 

mazgāšanas procesā iepriekš aprakstītajā režīmā, tad arī notiek katalizatora atlikumu atdalīšana. 

Seko žāvēšana iekārtā stāvoklī. Izžāvētā dzija no ficēm tiek pārspolēta uz krustspolēm un 

izturēta klimatiskajā kamerā 24 stundas pirms adīšanas. 

[019] Izgudrojuma paņēmiens piemērots kokvilnas dzijas ķīmiskai modifikācijai, procesā tai 

piešķirot tādas funkcionālas īpašības kā uzlabota nodilumizturība, ūdens atgrūšanas spēja 

(šķiedru virsmas hidrofobizācija), ultravioletā starojuma UVA un UVB komponentes spektra 

bloķēšana, antimikrobiāla aktivitāte. Hidrofobizētās šķiedru virsmas nodrošina to, ka sausi 

netīrumi nepieķeras/viegli atdalās no šķiedrām, un ir ierobežota mitro substanču spēja iesūkties 

tajās. Šīs īpašības ļauj palielināt laiku starp trikotāžas izstrādājumu hidrotermiskās apstrādes 
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cikliem, lietot maigākas iedarbības mazgāšanas līdzekļus, uzlabot valkāšanas īpašības, reizē 

saglabājot tādas kokvilnai piemītošās un valkāšanas komfortam svarīgas īpašības kā gaisa un 

mitruma tvaiku caurlaidība. Modificētā kokvilnas dzija ļauj piešķirt minētās funkcionālas 

īpašības trikotāžai, ja tās procentuālais saturs attiecībā pret nemodificētiem pavedieniem ir ne 

mazāk kā 75 % no apjoma. Paņēmiens lietojams, ja adīšanas procesā jāsavieno šķiedru 

materiāli, kas zaudē funkcionālās īpašības paaugstinātas temperatūras, mitruma un ķīmisko 

reaģentu ietekmē. Modificētos diegus iespējams izmantot dažādu trikotāžas izstrādājumu 

adīšanai plašā spektrā, tajā skaitā viedajā tekstilā, kurā integrēti elektrovadoši pavedieni. 
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PRETENZIJAS 

1. Trikotāžas izstrādājumu modificēšanas paņēmiens, kas raksturīgs ar to, ka ietver 

šādus secīgus soļus:  

(i) dzijas pārspolēšana no krustspolēm uz ficēm; 

(ii) dzijas attīrīšana, hidrotermiskā apstrāde; 

(iii) kokvilnas dzijas modifikācija sola-gēla procesā; 

(iv) pārspolēšana no ficēm uz krustspolēm; 

(v) izturēšana klimatiskajā kamerā; 

(vi) adīšana; 

(vii) hidrotermiskā apstrāde, fiksācija. 

2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt sola modifikācijai izmanto no 5,0 

līdz 7,5 % cinka acetāta dihidrātu, parauga izturēšanas laiks solā ir no 10 līdz 30 minūtēm, 

parauga karsēšanas temperatūra ir no 90 līdz 120 oC. 



1/2 

 

1. zīm. 

 

2. zīm.  

 
 

 
 

3a. zīm. 3b. zīm. 
  

K

1:8; 5 min

1:8;15 min

1:10;10

1:12; 5 min

1:12;15 min

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Relatīvā stiepes robežstiprība, cN/tex Relatīvais pagarinājums, %



2/2 
 
 

 

4. zīm. 

 

 

5. zīm.  

 

6. zīm. 


