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Starprezultāta īss apraksts: 

1. Lineļļas krāsu struktūras un sastāvdaļu izpēte labaratorijas apstākļos, iegūto datu
apkopošana un rezultātu izvērtēšana, kas sniedz optimālus kritērijus rūpnieciskai koksnes
krāsošanai ar lineļļas krāsu. Iegūto rezultātu pielietošana lineļļas krāsošanas un žāvēšanas
eksperimentālās iekārtas prototipa izveidei.

2. Lineļļas uzklāšanas iekārtas daļu izveidošanas darbības. Specifisko komplektējošo detaļu 
iepirkuma sagatavošana.

Investīcijas:
– Starprezultāta sasniegšanai uz atskaites datumu ieguldīts 573 022 EUR
– Atšķirība no plānotā – 17 519 EUR
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4.Starpposma rezultāts 
17.03.2019.-11.03.2021.



Āra novecināšanas tests
Krāsas izmaiņas (CIELAB krāsu modelis) (I)

• Krāsu izmaiņas būtiski neatšķīrās paraugiem ar
atšķirīgu pārklājumu slāņu skaitu.

• Testa beigās lielākās krāsu izmaiņas bija
paraugiem ar DryWood (DRYW) pārklājumu.

• Melnās (KME) un pelēkās (KPE) lineļļas krāsas
gadījumā kopējās krāsas izmaiņas DEab
eksperimenta beigās bija ap 3 vienībām, kas ir
gandrīz 2 × mazāk nekā DryWood gadījumā;

• DryWood (DRYW) vislielākās krāsas izmaiņas:
– no visiem trīs pārklājumiem tam ir

mazākā sedzošā spēja, ko nosaka
pigmentu veids un saturs;

– pigmenti pilnībā nenosedza koksnes
struktūru.

4.Starpposma rezultāts 
17.03.2019.-11.03.2021.
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Āra novecināšanas tests
Krāsas izmaiņas (CIELAB krāsu modelis) (II)

• Visiem trīs pārklājumiem lēni, bet konstanti samazinājās gaišums L*. 
• Tikai pelēkai lineļļai (KPE) pēc vasaras ekspozīcijas L* atgriezās sākotnējā vērtību līmeni, kas 

turpmākā gaitā atkal samazinājās. 

4.Starpposma rezultāts 
17.03.2019.-11.03.2021.
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• Pirmajos 3 mēnešos āra testā virsmas hidrofobitāte ir vienāda visiem trīs pārklājumiem, nav vērojamas izmaiņas;
• Pelēkās (KPE) un melnās (KME) gadījumā kontaktleņķa (KL) samazinājums ir lielāks, nekā DryWood (DW) gadījumā. Tas

skaidrojams ar plaisu veidošanos uz koksnes paraugu virsmas un atšķirīgu saistvielu veidu. Tas īpaši raksturīgs KME
pārklājumam, kas jau pēc 9 mēnešiem zaudē savas barjeras īpašības, kā rezultātā ūdens iesūcas koksnē (KL paraugiem ar 1
kārtu nevar izmērīt, paraugiem ar 2 kārtām KL ir ļoti mazs);

• Vislabākie rezultāti ir koksnei ar DW pārklājumu, kas vietās, kur nav redzamu plaisu, saglabā savas barjeras īpašības ilgāk
nekā KPE un KME, kuru gadījumā veidojas daudz vairāk mikroplaisu, kas labi redzamas mikroskopā.

DRYWOOD pēc 625 dienām

Pelēkā lineļļas krāsa pēc 625 dienām

Āra novecināšanas tests. Kontaktleņķa izmaiņas

4.Starpposma rezultāts 
17.03.2019.-11.03.2021.
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Pārklājumu absorbcijas/desorbcijas īpašības 
cikliskas sasaldēšanas/atkausēšanas apstākļos

• Pelēkās lineļļas gadījumā (Pm) paraugi, testa laikā tos iemērcot ar nokrāsoto virsmu ūdenī, uzsūca 
vairāk ūdens nekā melnās lineļļas krāsas (Mm) gadījumā. 

• Žūšana caur pelēko lineļļas krāsu bija efektīvāka, un mazākais nenožuvušā ūdens daudzums bija 
paraugos ar vienu pelēkās lineļļas krāsas kārtu. 

• Melnās lineļļas krāsas gadījumā, it īpaši paraugiem ar 2 pārklājuma kārtām, lai arī uzņemtais ūdens 
daudzums bija salīdzinoši mazāks, testa beigās bija ievērojami lielāks nenožuvušā ūdens daudzums, 
liecinot par lēnākiem ūdens absorbcijas/desorbcijas procesiem caur melno lineļļas krāsu. 

4.Starpposma rezultāts 
17.03.2019.-11.03.2021.
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TURPMĀKIE PĒTĪJUMI

Turpmākā lineļļas krāsas izpētē paredzēts:

• Pētījuma gala atskaites veidošana;
• Turpināsies eksperimentālās iekārtas prototipa izveidošanas darbs;
• Pēc iekārtas izgatavošanas uzsāksies detaļu faktiskās apstrādes procesa testēšanas

darbības;
• Eksperimentālās iekārtas pielāgošanas un tehnisko parametru ieregulēšana;
• Testēšanas nolūkiem pārklātās detaļas eksponēsim klimata ietekmējošajos stendos

rūpnīcas teritorijā.

Pētījuma gaitā riski nav identificēti, pētījums tiek veikts saskaņā ar iesniegto plānu.
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4.Starpposma rezultāts 
17.03.2019.-11.03.2021.

Lineļļas uzklāšanas iekārtas daļu krāsošana (I)
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4.Starpposma rezultāts 
17.03.2019.-11.03.2021.

Lineļļas uzklāšanas iekārtas daļu krāsošana (II)



PROGNOZES PAR TĀLĀKO PĒTĪJUMA GAITU, 
ŅEMOT VĒRĀ LĪDZ ŠIM SASNIEGTO

Meža nozares kompetences centrs, 1.2.1.1/18/A/004

Optimistiskais scenārijs Pesimistiskais scenārijs
Turpmākās pētījuma aktivitātes un 
rezultāti – Balstoties uz lineļļas krāsas 
pētniecības procesā iegūto rezultātu 
apkopojuma un lineļļas krāsu 
eksperimentālās uzklāšanas iekārtas 
tehnoloģiskās shēmas, aprēķiniem un 
rasējumiem, turpināsies iekārtas 
prototipa izveide. Balstoties uz 
pētījumu rezultātiem, tiks sagatavota 
gala atskaite.
Pētījuma iznākuma komercializācijas 
potenciāls –Saglabājam scenāriju 
100 000 EUR pirmajā gadā, 0,3-0,8mlj 
EUR otrajā un trešajā gadā.

Turpmākās pētījuma aktivitātes un rezultāti  
- pētniecības darbos lieli riski nav 
identificēti.

Pētījuma iznākuma komercializācijas 
potenciāls – iespējami par 20-25 % mazāki 
produktu pasūtijumi ar lineļļas pārklājumu 
gadījumā, ja tirgus situācija pasliktināsies. 
Šāda iespēja ir maza, bet biznesa vidē 
pastāv. Jāuzsāk aktīvāka digitālā mārketinga 
pasākumi un attālinātās video sarunas ar 
potenciālajiem klientiem. Grūtāka paliek 
darījumu noslēgšana. 



PALDIES PAR UZMANĪBU!
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www.ekju.com
Cecīļu iela 12, Ieriķi, Amatas novads, LV-4139 Latvija
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