
 
 

 

 

Tehnoloģija kokvilnas/sintētisko šķiedru trikotāžas 
veiktspējas uzlabošanai 

 

Tehnoloģijas apraksts   Autori  

Tradicionāli T-kreklu un zeķu izstrādājumu 
izgatavošanai lieto šķērsadītas trikotāžas pinumus, 
adījumu veidojot no kokvilnas dzijas vai to kombinējot ar 
sintētiskajiem poliamīda vai/un poliestera un 
elastana pavedieniem. Jaukto šķiedru pavedienus 
kombinē tā, lai saskarē ar ādu iegūtu nepieciešamo 
valkāšanas komfortu, ko nodrošina 75–80 % kokvilnas 
dzija, nodilumizturību, ko nodrošina 18–20 % poliamīda 
vai poliestera pavedieni un elastību, ko nodrošina 3–5 % 
elastana pavedieni. Savienojot adīšanas procesā 
dažādos pavedienus atkarībā no to nostiepuma var 
veidot platinēto trikotāžu, tās vienas puses virsmā 
pārsvarā ir kokvilnas pavedieni, otrā pusē - poliamīda 
vai/un poliestera/elastana pavedieni. 

Izveidojot trikotāžas struktūru veidojošo pavedienu 
modifikācijas procesā praktiski neredzamu 60–70 nm 
biezu pārklājumu apkārt katras kokvilnas pavediena 
šķiedras virsmai, adījuma struktūra tiek bagātināta ar 
ķīmiskām grupām, kas palielina kokvilnas 
nodilumizturību, piešķir izstrādājumam anti-
mikrobiālas īpašības un samazina virsmas 
slapējamību, tādējādi nodrošinot virsmas pašattīrīšanās 
efektu un lielākus starplaikus starp  mazgāšanas reizēm. 
Īpaši svarīgi tas ir valkājamās elektronikas tekstilijās. 
Tehnoloģiju piemērojot jaukta šķiedru sastāva 
kokvilna/poliesteris vai kokvilna/poliamīds trikotāžai, 
piemēram, T-krekliem valkātājs līdztekus tiek pasargāts 
arī no ultravioletā starojuma iedarbības visā UV viļņu 
garumu diapazonā, kas ir svarīgi āra aktivitātēs.  

Austas drānas pakļaut šādai modifikācijai ir 
vienkāršāk, ņemot vērā, ka audumu apdares līnijās ir 
salīdzinoši viegli pievienot papildaprīkojumu. Savukārt 
trikotāžas, sevišķi zeķu izstrādājumu gadījumā 
tehnoloģiski vienkāršāk ir modificēt kokvilnas dziju ar 
labāku pārklājuma adhēziju, nepakļaujot modifikācijai 
sintētiskās komponentes, uz kurām pārklājuma piesaiste 
to hidrofobitātes dēļ ir vājāka. Tādējādi iespējams 
ietaupīt izmaksas, kā arī pasargāt valkātāju un 
notekūdeņus no piesārņojuma. 

  Ieva Baķe, Dana Beļakova, Silvija 
Kukle, Zane Zelča.  

   
  Pielietojums 

  Dzijas modifikācija funkcionālo 
īpašību piešķiršanai 
kokvilnas/poliamīda/poliestera 
trikotāžas izstrādājumiem. 

   
  Priekšrocības 

  Pārklājums tiek uznests uz 
kokvilnas komponentes nodrošinot 
lietojumā stabilu pārklājuma 
sasaisti ar kokvilnas pavedienu 
veidojošo šķiedru virsmas 
ķīmiskajām grupām. 

   
  Tehnoloģijas gatavības līmenis 

  TRL 5 – tehnoloģijas validācija 
mākslīgi radītā vidē: tehnoloģiskie 
komponenti ir integrēti ar reāliem 
atbalsta elementiem, lai 
tehnoloģiju var pārbaudīt mākslīgi 
radītā vidē. 

   
  Intelektuālais īpašums 

  Latvijas patents Nr. LV 15500. 
 
 
 
 

  Sadarbības veids 

  Licences līgums 
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