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Įvadas
Vykdant projektą TEXSTRA, „Paskaitų knyga - Inovatyvus ir kūrybinis
mąstymas tekstilės ir aprangos gamybos sektoriuje“ yra intelektinio produkto
5 (IO5) rezultatas. Pagrindiniai IO5 mokymosi tikslai yra suteikti žinių
atitinkamomis temomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, atsižvelgiant į kūrybinį
ir novatorišką požiūrį T&C sektoriuje, visiems sektoriaus suinteresuotiesiems
Insights
gained
through
testing
the book
of lectures
within C1iractivity.
subjektams
siūlant
plačią
ir išsamią
informaciją
apie priemones
išteklius,
prieinamus atvirosios prieigos būdu. Projekto vykdymo metu „Paskaitų knyga“
buvo projekto mokymosi veiklos pagalbinė priemonė (C1: intensyvūs vasaros
kursai).
„TEXSTRA“ sukurti intelektiniai rezultatai pateikiami internete ir gali būti
naudojami išorinių organizacijų rengiant tekstilės ir drabužių gamybos
profesionalų, aukštųjų technikų, vadybininkų, studentų ir verslininkų mokymo
veiklą.
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Paskaita 1

Produktas – pažangios tekstilės medžiagos
Turinio koordinatoriai:
KTU – Kauno technologijos universitetas
MCX – Material ConneXon Italia
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1. Products
Tekstilės gaminiai gali būti
naudojami labai įvairiai,
nesvarbu, ar tai yra pagrindinė
medžiaga, iš kurios pagamintas
produktas, pavyzdžiui, drabužis
ar baldų apmušalai, skirti
naudoti tik kaip nedidelę
sudėtinio gaminio dalį,
pavyzdžiui, veikiantį kaip
filtras. , ekranas, apsauginė
medžiaga ir pakuotė. Apskritai
tekstilės medžiagos yra
suskirstytos į dvi pagrindines
grupes: įprasti tekstilės
gaminiai, apibūdinami kaip
„tradicinės“ medžiagos,
tenkinančios pagrindinius
žmonių poreikius, taigi
susijusios su apsauginiais,
fiziologiniais ir socialiniais
aspektais, ir „netradicinės“
tekstilės medžiagos, kurių
techninės savybės viršija
dekoratyvumo reikalavimus ir
patenkina specifinius
funkcinius reikalavimus.

Tekstilės produktų apžvalga
Tekstilės produktai gali būti suskirstyti į 2 pagrindines
kategorijas:
• “tradicinės” tekstilės medžiagos, gaminamos
tradicinės tekstilės pramonės (t.y. tekstilės ir
aprangos sektoriaus): tekstilės produktai kur
estetiniai reikalavimai yra aukščiau funkcinių
• “netradicinės” tekstilės medžiagos, gaminamos
techninės tekstilės pramonės (dažniausiai techninės
paskirties): textilės produktai kuriems
funkcionalumas yra ženkliai svarbesnis nei estetiniai
reikalavimai.

5

1. Products

Techninės tekstilės klasifikavimas
Agrotekstilė: Žemės ūkiui ir žvejybai

Labiausiai paplitusi
techninės tekstilės
klasifikacija buvo apibrėžta
pirmoje „Techtextil“ mugėje,
kurią 1986 m. surengė
„Messe Frankfurt“, ir kuri
naudojama nuo 1997 m.

Statybos tekstilė: Statybai ir tekstilinei architektūrai
Geotekstilė: Civiliniai inžinerijai
Namų tekstilė: Specialių savybių namų tekstilė ir apranga
Pramoninė tekstilė: Pramoniniai paskirčiai
Medicininė tekstilė: Medicininiai, higienos, sanitariniai
paskičiai
Transporto tekstilė: Automobiliams ir viešąjam transportui

Ekotekstilė: Gamtos apsaugai
Pakavimo tekstilė: Pakuotėms ir transportavimui
Apsauginė tekstilė: Asmeninėms apsaugos priemonėms

Sportinė tekstilė: Sportui ir laisvalaikiui
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1. Products
Paveikslėlyje parodyta
techninės tekstilės vertės
grandinė, kuri iš esmės seka
įprastus tekstilės gamybos
etapus: pradedant natūraliais
pluoštais arba dirbtinių pluoštų
gamyba ekstruzijos, verpimo ir
verpalų transformavimo būdu,
kad medžiaga būtų pagaminta
iš verpalų arba tiesiai iš
pluošto, arba iš pluošto. Pintų
struktūrų, juostų ar kitų tipų
sluoksninių ar net trimačių
tekstilės struktūrų, kurias
galima apdailinti, kūrimas, kad
būtų suteiktos naujos
funkcinės savybės konkrečioms
reikmėms.

Techninės tekstilės vertės grandinė
Techninės tekstilės vertės grandinė iš esmės atitinka įprastus tekstilės gamybos
etapus:
1. natūralūs pluoštai arba dirbtinių pluoštų gamyba ekstruzijos, verpimo ir verpalų
transformavimo būdu
2. medžiagų gamyba iš verpalų arba tiesiogiai iš pluoštų arba pintų struktūrų,
juostų, juostų ar kitų tipų, ar net trimatės tekstilės struktūrų kūrimas
3. naujų funkcinių savybių apdaila konkrečioms reikmėms.
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Techninės tekstilės vertės grandinė (šaltinis: AEI TÈXTILS)

1. Products
Visi pluoštai gali būti suskirstyti
į dvi grupes: organinius
pluoštus ir neorganinius
pluoštus. Iki praėjusio amžiaus
gerai žinomi natūralūs pluoštai,
tokie kaip medvilnė, vilna,
linai, šilkas ir kt., buvo
naudojami ne tik kaip
drabužiai, apmušalai, kilimai ir
(arba) kiti audiniai, bet ir kaip
techninė ar pramoninė tekstilė.
XX amžiaus pirmoje pusėje
pagaminti sintetiniai pluoštai
(acetatas (AC), poliesteris
(PES), nailonas (PA), viskozė
(CV), poliakrilonitrilas (PAN) ir
kiti) pasižymėjo aukštesnėmis
techninėmis savybėmis, kurios
atitiko minėto laikotarpio
poreikius.

Didelio stiprumo pluoštai
2 pluoštų grupės:
•
•

organiniai pluoštai
neorganiniai pluoštai

Organiniai:
•
•

natūralūs pluoštai (medvilnė, vilna, linas, šilkas ir kt.)
sintetiniai pluoštai (poliesteris, poliamidas ir kt.)

Neorganiniai – anglis, stiklas, metalas, keramika ir kt.
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1. Products
Atsižvelgiant į modifikaciją ir
savybes, išvardytose
taikymo srityse naudojami
didelio stiprumo pluoštai,
įskaitant kompozitus iš šių
pluoštų.

Didelio stiprumo pluoštai
Panaudojimo sritys:
•
•
•
•
•
•
•

Apsauginės medžiagos
Termiškai apsauganti apranga
Jūrinės ir kosminės konstrukcijos
Civilinė inžinerija
Žemės transportas
Plastikų inžinerija
Sporto reikmenys
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griežta medžiagų elgsenos kontrolė visomis 3 ašimis naudojant audinio architektūrą ir siūlų savybes.

1. Products
Ši klasifikacija grindžiama tuo,
kokios kryptys yra reikšmingos
jų specifinei geometrijai.
Pluoštai ir siūlai laikomi 1D
medžiagomis, nes jų ilgį
nulemia jų geometrija.
Tekstilės medžiagos (austi,
megzti, neausti, pinti) yra
vadinami 2D tekstilės
gaminiais, nes jie apibūdinami
išilgai 2 ašių - ilgio ir pločio. 3D
tekstilės medžiagos yra su
visiškai integruotais ištisinių
pluoštų rinkiniais, daugiaašiais
plokštumoje ir ne plokštumoje,
kitaip tariant, audinio struktūra
yra sukurta išilgai visų trijų
ašių. Tokioms medžiagoms
gaminti gali būti naudojamos
visų rūšių technologijos
(audimas, mezgimas ir
pynimas).

Textilės struktūros su 3D sandara
Klasifikavimas: 1D, 2D arba 3D textilė

Trimatė erdvinė (3D) textilės
medžiagų struktūra yra sukurta
pagal visas tris ašis.
3D tekstilės privalumai:

• formų, kurias galima gauti be jokio surinkimo,
sudėtingumas, pašalinant pjaustymo ir surinkimo
operacijas bei atliekas.
• griežta medžiagų elgsenos kontrolė visomis 3 ašimis
pagal medžiagos geometriją ir siūlų savybes.
• kompozitų atveju nėra rizikos dėl jų išsisluoksniavimo.
• Galimybė sukurti hibridines struktūras kurios apjungia
tekstilinius pluoštus su kitomis specialių savybių
medžiagomis.
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1. Products
Medicininius tekstilės gaminius
galima suskirstyti į keturis
pagrindinius sektorius:
implantuojamas medžiagas,
neįplantuojamas medžiagas,
išorinius prietaisus ir higienos
bei sveikatos priežiūros
produktus. Remiantis
klasifikacija, neįplantuojamos
medicininės tekstilės grupei
priskiriamos įvairios
medicininės ir prevencinės
atramos bei kompresiniai
drabužiai. Pagrindinis dėmesys
skiriamas šių gaminių
suspaudimo savybėms, tačiau
estetinės, patogumo ir
galutinio vartojimo savybės yra
ne mažiau svarbios
vartotojams.

Ortopedinės megztos medžiagos
Medicininės tekstilės produktai:
• implantuojamos medžiagos
• neįplantuojamos medžiagos
• išoriniai prietaisai
• higienos ir sveikatos priežiūros produktai

Sigvaris (Šveicarija), Orliman (Ispanija), Otto Bock (Vokietija), Bauerfeind (Vokietija), kt.
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1. Products
Pagrindinė tekstilės
armuojančių medžiagų
klasifikacija – armuojančios
medžiagos yra suskirstytos
pagal jų pagrindines
geometrines savybes.

Tekstile armuoti kompozitai
•
•
•

1D – pluoštai ir siūlai
2D – plokščios tekstilės medžiagos
3D – medžiagos su erdvine trimate sandara
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1. Products
e-tekstilės medžiagos yra
apibrėžiamos kaip elektronikos
ir tekstilės derinys. Elektroninė
dalis gali būti paprasta, kaip
sujungimas, arba
sudėtingesnė, kaip elektroninė
kortelė. El. Tekstilė nebūtinai
yra išmanioji tekstilė ar
išmanioji tekstilės sistema,
tačiau tai gali būti funkcinė
tekstilė arba tekstilės sistema.
Elektrai laidžios medžiagos yra
bet kokio „e-Textilės“ diegimo
pagrindas.

e-Textilės medžiagos
Elektrai laidžios medžiagos yra pagrindas bet kokiai
e-tekstilei.
Elektrai laidžios medžiagos e-tekstilei gali būti
suskirstytos į šias kategorijas:
• Metalo pluoštai
• Pluoštai padengti metalu, metalo oksidais ar metalo
druskomis
• Elektrai laidūs polimeriniai kompozitai (CPCs)
• Iš prigimtie elektrai laidūs polimerai (ICPs)
• Elektrai laidūs dažai
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1. Products
Tekstilės technologija yra
įgalinanti daugelio sričių
technologija ir gali svariai
prisidėti kuriant naujus
efektyvios ir prieinamos
sveikatos priežiūros, labai
funkcionalios sportinės
aprangos ir prekių, taip pat
intelektualių asmens apsaugos
priemonių sprendimus. Visos
šios rinkos yra greitai
augančios ir nukreiptos į
Europos visuomenės iššūkius,
susijusius su aktyviu senėjimu,
sauga ir saugumu. Iš paveikslo
parodyta, kad vadinamieji
aukštųjų technologijų pluoštai
jau yra brandos fazėje
(aramidai, poliketetonai, PBI ir
kt.), O kiti (PBO) auga kartu su
ekologiniais pluoštais,
kylančiais dėl didėjančio
kolektyvinio jautrumo
energijos taupymo ir ekologijos
klausimais.

Medžiagų ir gamybos sistemų gyvavimo ciklo
etapai tekstilės pramonėje

Tekstilės technologijų vystymasais (šaltinis: Tecnitex Ingenieros)
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Paskaita 2

Procesai – pažangios tekstilės technologijos
Turinio koordinatoriai:
TUIASI – “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
INCDTP – National R&D Institute for Textiles and Leather of Bucharest
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2. Processes

Tekstilės
gamybos
procesai
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2. Processes

Procesai – tai veiksmų serija siekiant gauti tam tikrą
galutinį produktą, tokį kaip pluoštas. Gija, siūlas, audinys,
mezginys, neaustinė medžiaga, gaminys su specifinėmis
savybėmis.
Actions

Functionalities

Final product

Procesai yra:
-gamybos procesai (įskaitant visus klasikinius procesus);
-pažangūs gamybos procesai;
17
-nepertraukiami gamybos procesai.

2. Processes

Gamybos procesai
Textilės gamybos procesai
Siūlų gamyba
-Kedenimas
-Karšimas
-Pratempimas
-Gretinimas

-Pusverpalių gamyba
-Verpimas
-Suvijimas

Medžiagų gamyba
-Apmetimas
-Glitavimas
-Audimas
-Mezgimas
-Svilinimas

Gaminių gamyba
Kirpimas
Siuvimas
Marginimas
Dažymas

-Glito pašalinimas
-Plovimas
-Balinimas
-Merserizavimas
-Dažymas
-Marginimas
-Traukdinimas

-Sanforizavimas
-Kalandravimas
-Šiaušimas
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2. Processes

Gamybos procesai
Naujų procesų ir įrangos kūrimas įgalina gamybines
įmones gaminti produktą labiau efektyviai.
Pažangūs gamybos procesai apima inovatyvių
technologijų panaudojimą pagerinant produktą ir/ar jo
gamybos procesą.
Keturios pagrindinės gamybos būdai yra projektavimas
ir konstravimas, gaminimas, sujungimas ir formavimas.
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2. Processes

Nepertraukiami gamybos procesai
naudojami projektavimo ir technologijų
pramonėje, ir siejami su pasauliniais
technologiniais ir ekonominiais pasiekimais, kurie
pertvarko gamybos pramonėje
Tai apima naudojamus klasikinius procesus ir 3D
spausdinimą, skaitmeninę gamybą ar robotiką,
leidžiančius greitai gaminti tvarius produktus.
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2. Processes

Atsinaujinančios nepertraukiamos
technologijos
Tokios kaip 3D spausdinimas, pažangi robotika,
naudojama gamyboje, skaitmeninė gamyba
produkto optimizavimui, sumažina gamybos
laiką, atliekas ir padidina gamybos pramonės
tvarumą.
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2. Processes

Elektrinis verpimas
Tai procesas, kurio metu dėl elektromagnetinių
jėgų veikimo suformuojamos plonos polimerinės
gijos. Toks procesas yra galimas iš polimerinio
tirpalo arba lydalo. Dažniausiai suformuojami
nuo 20 nanometrų iki 2 mikronų skersmens
pluoštai.
Elektrinio verpimo procesas:
 Labai mažos masės
nanogijos;
 Naudojamos funkcinių
savybių sukūrimui.
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2. Processes

Vakuuminis apipurškimas (PVD)
Tai procesas, kurio metu funkcionalizuojamas
paviršius sudarant labai ploną dangą, dažniausiai
nuo kelių nanometrų iki kelių mikronų ir gali būti
naudojamas elektronikoje, biomedicinoje
(plonos dangos vaistų transmisijos sistemose).
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2. Processes

Plazmos technologijos
Sukuria galimybes pridėti tekstilei naujų funkcinių
savybių dėl pagrindinių cheminių ir fizinių transformacijų:
- Paviršiaus cheminių savybių pakitimas
- Paviršiaus struktūros pakitimas
- Paviršiaus fizikinių savybių pakitimas
- Tekstilės padengimas metalais (Cu, Ag)
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2. Processes

3D spausdinimo technologijos
Sukuria papildomą galimybę pagaminti elektrai laidžius
komponentus (sensorius, EMI ir RF ekranuojančias dangas)
naudojant įvairius procesus:
FDM procesas sukuria sluoksniuotą ekstrūziją kaitinamos
gijinės medžiagos;
LDM procesas skirtas gaminti elektrai laidžius 3D
nanokompozitus
 SC3DP procesas skirtas gaminti elektrai laidžius CNT/PLA
nanokompozitus naudojamus EMI ekranuojančioms dangoms.
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2. Processes

4D spausdinimo technologijos
Naudojamas kompozitams ir yra 3D spausdinimo
kombinacija ir dydžių kitimas laike (sumanios
medžiagos).
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2. Processes

Verpimo-mezgimo technologija
Gali verpti siūlą iš sluoksnos ir iš karto megzti tuo
pačiu įrenginiu. Tokiu būdu gamybos procesas
sutrumpinamas, kaina sumažinama, sutaupoma
energija ir gaunama mažesnė CO2 emisija.
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Paskaita 3

Tvarumas – tekstilė žiedinėje ekonomikoje
Turinio koordinatoriai:
AEI TEXTILS – Associacio Agrupacio d’Empreses Innovadores Textils
CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development
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3. Sustainability
Per pastaruosius 15 metų
aprangos gamyba išaugo
maždaug dvigubai - tai lėmė
auganti vidutinės klasės
gyventojų dalis visame
pasaulyje ir išaugę pardavimai
vienam gyventojui brandaus
ekonomikos šalyse. Pastarąjį
kilimą daugiausia lemia
„greitosios mados“ reiškinys,
kai greičiau keičiami nauji
stiliai, padidėja per metus
siūlomų kolekcijų skaičius ir,
dažnai, mažesnės kainos.

Tekstilės ir aprangos sektorius
Tekstilė ir apranga yra pagrindinė kasdieninio gyvenimo
dalis ir labai svarbus pasaulinės ekonomikos sektorius.
Pasaulyje aprangos pramonė per metus pagamina už 1.3
trilijonus USD ir įdarbina daugiau kaip 300 milijonų
žmonių visoje gamybos grandinėje.
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3. Sustainability
ES perkamų drabužių kiekis
vienam asmeniui padidėjo 40%
tik per kelis dešimtmečius - tai
lėmė kainų kritimas ir
padidėjęs mados pristatymo
vartotojams greitis. Dabar
tekstilės sunaudojama 13 kg
vienam gyventojui per metus,
palyginti su 5 kg 1960 m. Ir 8
kg 2000 m. Prie šio padidėjimo
prisideda veiksniai: vidutinių
pajamų padidėjimas anksčiau
neturtingose šalyse (dėl to
daugiau žmonių pasirenka
„vakarietišką“ gyvenimo būdą
su jo vartojimo įpročiais) ir
apskritai didesnės mados
išlaidos; vadinamosios
greitosios mados klestėjimas,
kuriantis daug didesnį greitį
modelio gamybojesunaudojime-šalinime.

Mes turime išeiti iš ‘linijinio’ modelio į
‘žiedinį’ modelį
Kainų
kritimas

Greitoji
mada

Pajamų augimas anksčiau
neturtingose šalyse
Aprangos pirkimas ES žmogui
padidėjo 40 % vos per porą
dešimtmečių

• Dabar: metinis
tekstilės
sunaudojimas apie
13kg žmogui
• 5kg buvo 1960 ir 8kg
buvo 2000
30

3. Sustainability
2017 m. Mados pramonės
ataskaita apskaičiavo, kad 2015
m. Pasaulinė tekstilės ir
drabužių pramonė buvo
atsakinga už 79 milijardų
kubinių metrų vandens
suvartojimą, 1 715 milijonų
tonų CO2 išmetimą ir 92
milijonus tonų atliekų. Taip pat
apskaičiuota, kad pagal įprastą
verslo scenarijų iki 2030 m. šie
skaičiai padidės mažiausiai
50%. Tai yra tendencija, kuri
rimtai pabrėžia gamybos
sistemą visoje jos tiekimo
grandinėje: pradedant
žaliavomis ir baigiant energijos
ir vandens naudojimu
įvairiuose gamybos etapuose ir
baigiant gaminių
eksploatavimo pabaiga.

ES tekstilės ir aprangos vartojimo poveikis
aplinkai
2015 pasaulinė tekstilės ir aprangos pramonė buvo
atsakinga už tokį rezultatą:

79 mlrd.
kūbinių
metrų
vandens

1.715
milijonų
tonų CO2
emisija
92 milijonai tonų atliekų

Iki 2030 šie skaičiai gali padidėti ne mažiau kaip 50 %.
Didelė įtampa gamybinėje grandinėje:
• žaliava,
• Energija ir vanduo (pluoštai, siūlai, tekstilė, gaminys),
• Produkto ilgaamžiškumas.

<1%
perdirbimas į
naują aprangą
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3. Sustainability
Vartotojams taip pat didelę
įtaką aplinkai daro vanduo,
energija ir chemikalai,
naudojami skalbiant,
džiovinant ir lyginant, taip pat į
aplinką patenkantys
mikroplastikai. Dideli
neatsinaujinančių išteklių
ištekliai išgaunami iš žemės,
kad būtų galima gaminti
drabužius, kurie dažnai
naudojami tik trumpą laiką, po
kurio jie yra išmetami. Mažiau
nei pusė naudotų drabužių
surenkama pakartotiniam
naudojimui ar perdirbimui, kai
jų nebereikia, ir tik 1%
perdirbama į naujus drabužius,
nes technologijos, leidžiančios
perdirbti drabužius į gryną
pluoštą, tik pradeda ryškėti.

Mes turime išeiti iš ‘linijinio’ modelio į
‘žiedinį’ modelį
Per paskutinius 15 metų:
• Vidutinis gaminio vartojimo laikas sumažėjo 20%
• Aprangos pardavimai beveik padvigubėjo

Posūkis į žiedinę ekonomiką
Politiniai veiksmai: ES žiedinės
ekonomikos paketas, skirtas iki
2025 metų užtikrinti, kad
tekstilės gaminiai būtų renkami
visose ES narėse.
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3. Sustainability
Dabartinė drabužių gamybos,
paskirstymo ir naudojimo
sistema veikia beveik visiškai
tiesiškai. Dideli
neatsinaujinančių išteklių
ištekliai išgaunami drabužiams,
kurie dažnai naudojami tik
trumpą laiką, po kurio
medžiagos daugiausia
prarandamos sąvartyne ar
deginamos. Manoma, kad
daugiau nei pusė greitai
pagamintos mados
sunaikinama per metus. Ši
linijinė sistema nepanaudoja
ekonominių galimybių, daro
spaudimą ištekliams, teršia ir
ardo natūralią aplinką bei jos
ekosistemas ir daro didelį
neigiamą poveikį visuomenei
vietos, regioniniu ir globaliu
mastu.

Dabartinė aprangos sistema yra ekstremaliai
atliekinga ir nešvari
Dabartinė aprangos gamybos, paskirstymo ir naudojimo
sistema yra beveik linijinė.

Naujausioje mados
pramonės ataskaitoje
„Pulse“ buvo
apskaičiuota, kad bendra
nauda pasaulio
ekonomikai 2030 m.
galėtų būti apie 160 mlrd.
EUR (192 mlrd. USD), jei
mados pramonė spręstų
esamos padėtį.
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3. Sustainability
Produktai ir medžiagos
patenka per uždaro ciklo
sistemą taisant ir prižiūrint,
dalijantis ir nuomojant,
pakartotinai naudojant
medžiagas ir gaminius,
surenkant jas po naudojimo,
atskyrimą, rūšiavimą,
pramoninį perdirbimą,
projektavimą ir perdirbimą,
perdirbant į mados gaminius ar
į kitos pramonės šakos (arba iš
kitų pramonės šakų). Sistema
naudoja tik saugias medžiagas,
regeneruoja ekosistemas ir
neteršia aplinkos; procesai
vyksta naudojant
atsinaujinančius išteklius ir
energiją, o perdirbtų medžiagų
srautai yra švarūs. Panaikinama
konkurencija dėl pigių, žemos
kokybės produktų.

Žiedinė mados ekonomika
‘Žiedinėje’ mados ekonomikoje apranga, tekstilė ir pluoštai
yra išlaikomi aukščiausiame verčių lygyje juos naudojant ir
jie sugrįžta atgal į ekonomiką išvengiant atliekų ir
naudingai verslui, visuomenei ir aplinkai.
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3. Sustainability
Perėjimas prie žiedinės
ekonomikos reiškia esminį
paradigmos pasikeitimą ir
pramoninių operacijų, kuriose
atliekos suprantamos kaip
vertingas išteklius, pertvarką
arba, tiesą sakant, atliekų
sąvoka visiškai panaikinama
projektuojant produktus
apibrėžtiems taikymo
scenarijams, išmontavimui ir
perdirbimui. biologiniai arba
techniniai ciklai. Papildomos
žiedinės ekonomikos
strategijos apima žiedinės
tiekimo grandinės nustatymą;
produkto galiojimo laiko
pratęsimas; dalijimosi
platformų plėtra; ir perėjimas
nuo produktų prie paslaugų.

Žiedinė ekonomika
Apima
visą
produkto
gyvavimo ciklą:
 projektavimą,
 gamybą,
 logistiką,
 mažmeninę prekybą,
 vartojimą,
 po vartojimo:
 naują vartojimą,
 taisymą,
 antrinį perdirbimą.
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3. Sustainability
Tvarią madą galima apibrėžti
kaip „kylančią dizaino
filosofijos ir verslo praktikos
rinkinį, skirtą valdyti trigubą
poveikį (ekonominį, socialinį ir
aplinkos), susijusį su drabužių,
avalynės, aksesuarų ir kitų
mados prekių gyvavimo ciklu“.
Tuo pat metu tvarus mados
vartojimas yra toks: „Drabužių
naudojimas tikslams, kurie
viršija utilitarinius poreikius,
tikslams, kurie apima„
tapatybės kūrimą “ir kurie
pasiekiami nepakenkiant
ateities kartų galimybėms
patenkinti savo poreikius“.

Vertės grandinė: tvarumo iššūkiai
Dabartinė drabužių sistema „imk, pasidaryk,
vartok“ yra labai švaistoma ir labai teršianti. Be
esamų pastangų, reikalinga nauja tekstilės
ekonomikos sistema. Tokiu modeliu drabužiai,
audiniai ir pluoštai po naudojimo vėl įeina į
ekonomiką ir niekada netampa atliekomis. Ši
vizija remiasi keturiais iššūkiais: palaipsniui
panaikinti susirūpinimą keliančias medžiagas ir
mikropluošto išleidimą; pakeisti drabužių
projektavimo, pardavimo ir naudojimo būdą;
radikaliai pagerinti perdirbimą; veiksmingai
naudoti išteklius ir pereiti prie atsinaujinančių
išteklių.
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3. Sustainability
Žiedinė ekonomika
apibūdinama kaip atkuriamoji
ir atsinaujinanti pagal dizainą,
skatinanti visos sistemos
naujoves ir iš naujo
apibrėžianti produktus ir
paslaugas, kad būtų pašalinta
atliekų sąvoka, kartu
sumažinant neigiamą poveikį ir
sukuriant teigiamai apibrėžtus
(t. y. materialinės sveikatos)
produktus, susijusius su
konkrečiais žiedinio taikymo
scenarijais. Techniniai ciklai yra
pagrįsti: žiedinės tiekimo
grandinės nustatymu;
produkto galiojimo laiko
pratęsimas; dalijimosi
platformų plėtra; ir perėjimas
nuo produktų prie paslaugų.
Atitinkamai biologinius ciklus
sudaro medžiagos, naudingos
žmonių sveikatai ir aplinkai,
taigi, pasibaigus jų naudojimui,
biologinis maistingosios
medžiagos įgauna naują
organinį augimą.

Žiedinė ekonomika: techniniai ir biologiniai
ciklai
Atliekos suprantamos kaip naudinga žaliava
Atliekos sąvoka yra eliminuojama projektuojant
produktus
apibrėžtiems
taikymo
scenarijams,
išardymui ir perdirbimui biologiniais ar techniniais
ciklais
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3. Sustainability
Tekstilės medžiagos, paprastai
suskirstomos į 5 pagrindines
kategorijas (medvilnė, vilna,
linai, dirbtinė celiuliozė,
sintetinė); oda ir kailiai; kitų
komponentų medžiagos
(užtrauktukai, sagos, juostos,
etiketės ir kt.), pavyzdžiui,
įvairių rūšių plastikai, metalai,
kristalai ir kita. Iš visų šių
medžiagų tekstilė sudaro
didžiąją dalį.

Naujos medžiagos žiedinei madai
Mados pramonė yra sudėtinė sistema, kuri remiasi
pavienėmis medžiagomis iš kurių gaminys yra
padarytas.
Tekstilės
medžiagos

Oda ir kailiai

Kitų komponentų medžiagos

linai
medvilnė

užtrauktu
kai

vilna

sagos

juostos
dirbtinė celiuliozė

sintetinė

Etiketės ir
kt.

Iš visų šių medžiagų
tekstilė
sudaro
didžiąją dalį.
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3. Sustainability
Nepaisant to, kad „žiedinių
medžiagų“ procentas vis dar
yra labai mažas, naujos
medžiagos nėra tik
eksperimentiniai, nišiniai
produktai, jas dažnai siūlo
tarptautinės korporacijos ir
pagrindiniai polimerų, pluošto,
verpalų ir tekstilės rinkų
dalyviai ir jos gali būti
panašios, o kai kuriais atvejais
net pranašesnės už
standartines.

Naujos medžiagos žiedinei madai
Turimos medžiagos, pagrindžiančios žiedinį požiūrį į mados pramonę:
•

Siūlų iš bioresursų kitų nei medvilnė, kurie turi svarbią įtaką gamtai
kūrimas

•

Pavojingų chemikalų pakeitimas biologiniais, biodegraduojančiais

•

Perdirbamų medžiagų ir naujų perdirbimo technologijų sukūrimas

•

Biodegraduojančių ir suyrančių plastikų panaudojimas kuriant gijinius
siūlus ir aksesuarus
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3. Sustainability
Apskaičiuota, kad 2015 m.
pasaulinis pluošto suvartojimas
buvo 95,6 mln. tonų. Didžiąją
jų dalį sudaro poliesterio
pluoštai - 62,1 proc., po jų
medvilnė - 25,2 proc.
Medžiagų įvairovė per
pastaruosius porą dešimtmečių
buvo pertvarkytas vykstant
naujovėms naujose ar
patobulintose medžiagose.
Tokios naujovės kaip šilumą
izoliuojantys, vandeniui
nelaidūs audiniai sukuria
naujas galimybes drabužių
dizaine ir gamyboje.

Pasaulinės pluoštų apimtys
Inovacijos į medžiagas, tokias kaip šilumą izoliuojančios,
vandeniui atsparios, sukuria naujas galimybes drabužių
dizaine ir gamyboje

40

3. Sustainability

Kas yra biosintetikai

Biosintetinį pluoštą sudaro
polimerai, visiškai arba iš dalies
pagaminti iš atsinaujinančių
išteklių. Biosintetiniai gaminiai
tampa potencialia alternatyva
įprastiems sintetiniams
gaminiams. Pagrindinis
skirtumas tarp biosintetinių
pluoštų ir įprastų sintetinių
pluoštų yra naudojamose
žaliavose. Įprastoje sintetikoje,
tokioje kaip poliesteris,
nailonas ir akrilas, naudojamos
žaliavos, gaunamos iš iškastinio
kuro, tokios kaip nafta,
gamtinės dujos ir anglis.
Biosintetiniai pluoštai gali būti
gaminami iš 100 proc.
biologinių, taip pat iš dalies
biologinių išteklių.

Overview of the Biosynthetic Life Cycle
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Paskaita 4

Rinkodara – pažangios tekstilės medžiagos
Turinio koordinatoriai:
UNIWA – University of West Attica
UMINHO – University of Minho
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4. Marketing

Rinkodara gali būti…

Ką apie tai galvoji?
Mano nuomone rinkodara
yra…
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4. Marketing
Ar matai rinkodarą aplink mus?
Mados objektai aptarimui:
#Zara
#Gap

Rinkodaros apibrėžimas… Kotler.

“Rinkodaros koncepcija teigia, kad
organizacinių tikslų pasiekimas
priklauso nuo tikslinių rinkų poreikių ir
norų nustatymo ir norimų
pasitenkinimų pateikimo efektyviau ir
efektyviau, nei daro konkurentai.”
Kotler et al (1996)
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4. Marketing

Rinkodaros procesai

1as blokas:
Sukurk vertę klientui ir sukurk
ryšius su klientu

2as blokas:
Kaupk vertę iš klientų
mainydamasis
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4. Marketing
Tradicinė rinkodara
VS

Skaitmeninė rinkodara
TRADICINĖ

SKAITMENINĖ

Skaitmeninė rinkodara
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4. Marketing
SEO:
Ieškok variklio optimizavimui

Skaitmeninė rinkodara: kaip pagerinti jūsų
atlikimą?

SEM:
Ieškok variklio rinkodarai
Socialiniai ryšiai:
FB
Youtube
Instagram
Twitter
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4. Marketing

Socialiniai tinklai
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4. Marketing

Tinklalapio aktyvumo vertinimas (mados
tinklalapiuose)

Vartotojai
Sekėjai
Sesijos
Peržiūros
Hitai
Laikas & Pinigai

(Vartotojas) > > (Sesija) >> (Hitas)
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4. Marketing
#Paieška
Žodžiai paieškoje (Google,
Yahoo!, Bing, etc)

Vartotojo vertinimas įrenginiuose (mobilusis
+ ekranas)

#Socialinis
Skelbimo įkėlimas įvairiuose
socialiniuose tinkluose
(Facebook, LinkedIn, Instagram,
etc).
#Email
Elektroninio pašto ir žinučių
rinkodara.
#Tiesioginis
tiesioginis URL, prekinis ženklas
ar organizacijos tinklalapis
paieškoje (paieška).
#Šaltiniai
Lankytojai, kurie aplankė prekinio
ženklo tinklalapį kitais
tinklalapiais.
#Mokama paieška
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4. Marketing

Kelionė nuo ekrano (pamatyti) iki veiksmo
(pirkti).

Ar gali matyti šią stiklinę, kai
naršai tinkle?
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4. Marketing

KONSTRAVIMAS > DEMONSTRAVIMAS

Page views
Post Reach (paid, organic)

Audience (demography)
Page viewers (total visitors)
Influencers
Ad Impressions
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4. Marketing

PASITIKĖJIMAS > ĮSITRAUKIMAS

Page likes
Video views
Seconds video views
Post clicks
Post engagement (reactions, comments, shares)
Engagement rate (total likes, comments, shares, clicks)
Likes and Net likes
Comments
Shares
Reactions
Clicks
Event reach
Event page views
Total conversations (messages)
Ad reach
Ad frequency
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4. Marketing

VEIKSMAS > PAKEITIMAS

Actions on page
Website tracking pixel
App tracking pixel

URL clicks
Ad click trough rate
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Paskaita 5

Verslas – įrankiai T&C sektoriuje
Turinio koordinatoriai:
CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente
ITTI – Institute for Technology Transfer and Innovations
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5. Business
Šiandienos verslo aplinkoje
tvarus augimas ir pelningumas
niekada nėra garantija.
Technologinė ir mokslinė
pažanga sutrumpina produktų
ir paslaugų gyvavimo ciklus,
keičiasi verslo modeliai ir
atsiranda naujų konkurentų iš
kitų pramonės šakų. Dėl
nuolatinio nestabilumo būtina
ieškoti naujų verslo galimybių.

Verslo augimo galimybės
1. VARTOTOJŲ SEGMENTAVIMAS
Norėdami suprasti savo poreikį, turite nustatyti vartotojų
segmentus, kurie turi bendras savybes. Šios savybės gali
būti „kieti“ kintamieji, tokie kaip amžius, lytis,
gyvenamoji vieta, išsilavinimo lygis, profesija ir pajamų
lygis, arba „švelnūs“ kintamieji, tokie kaip gyvenimo
būdas, požiūris, vertybės ir pirkimo motyvai. Kietieji
kintamieji gali padėti įvertinti potencialių klientų, kuriuos
gali turėti verslas, skaičių. Pavyzdžiui, sauskelnių /
sauskelnių gamintojas turėtų žinoti, kiek vaikų iki 3 metų
gyvena tam tikroje šalyje, taip pat gimstamumą. Lengvieji
kintamieji gali padėti nustatyti motyvacijas, lemiančias
pirkimo sprendimus, įskaitant kainą, prestižą, patogumą,
ilgaamžiškumą ir dizainą.
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5. Business

Verslo augimo galimybės
2 . PIRKIMŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
Taip pat reikia ištirti pirkimo situacijas, kad būtų
atskleistos plėtros galimybės. Peržiūrint pirkimo analizę
reikia užduoti tokius klausimus:
- Kada žmonės perka mūsų gaminį ar paslaugą?
- Ar tada, kai jiems to reikia?
- Kur žmonės perka?
- Kaip jie moka?

3 . TIESIOGINĖS KONKURENCIJOS ANALIZĖ
Be analizės paklausos ir pirkimo situacijų, svarbu
išanalizuoti ir pasiūlą. Vertinant galimybes, svarbu žinoti
esamus žaidėjus rinkoje, kurioje konkuruojate ar ketinate
konkuruoti. Šiuo atveju svarbūs klausimai yra šie:
- Kokie mūsų pramonės produktai ir prekės ženklai
populiarėja ir kodėl?
- Kokia jų vertės nuostata?
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- Kokį konkurencinį pranašumą turime prieš juos?

5. Business

Verslo augimo galimybės
4 . NETIESIOGINĖS KONKURENCIJOS ANALIZĖ
Galimybių taip pat galima rasti analizuojant pakaitalus. Ši
analizės rūšis padeda nustatyti konkurencinius
pranašumus prieš netiesioginius konkurentus ir suteikia
informacijos apie papildomas augimo galimybes.

5 . PAPILDOMŲ GAMINIŲ IR PASLAUGŲ
ANALIZĖ
Įmonės turėtų stebėti kitų bendrovių veiksmus su
produktais, kurie papildo jų pačių veikimą.
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5. Business

Verslo augimo galimybės
6 . KITŲ PRAMONĖS RŪŠIŲ ANALIZĖ
Kai kuriais atvejais įmonių tikslas nėra tęsti veiklą
pramonės sektoriuje, bet plėsti tam tikrą verslo modelį ar
filosofiją.

7 . UŽSIENIO RINKŲ ANALIZĖ
Kai įmonė veikia subrendusioje ar prisotintoje rinkoje,
kitų šalių tyrinėjimas gali suteikti papildomų galimybių.
Skirtingų šalių rinkos auga skirtingais tempais dėl kelių
priežasčių, įskaitant ekonominio išsivystymo lygio ir
vietos įpročių skirtumus. Žinojimas tam tikro produkto
vartojimo vienam gyventojui raidą tam tikroje šalyje gali
būti produkto gyvavimo ciklo brandos rodikliu.
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5. Business

Verslo augimo galimybės
8 . APLINKOS ANALIZĖ
Rinkos galimybes taip pat galima nustatyti analizuojant
aplinkos pokyčius atsižvelgiant į technologinius ir mokslo
pokyčius, sukuriančius naujas verslo galimybes. Šalies
reguliavimo sistemos pokyčiai taip pat gali sudaryti
galimybes.
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Papildoma literatūra
Čia apžvelgiamas per C1 renginį pateiktas turinys. Visas
skaidrių rinkinys pateikiamas internete projekto TEXSTRA
svetainėje. Joje pateikiamos išsamesnės idėjos, nuorodos
ir šaltinių sąrašas tolesniems tyrimams. Be to, TEXSTRA
projektas pasinaudoja patirtimi, įgyta atliekant anksčiau
Insights
gained
through
testing the
of lectures
within C1
activity.
atliktus
darbus,
susijusius
su book
moksliniais
tyrimais
ir plėtra
tekstilės ir drabužių gamybos srityje, visų pirma TECLO
projektu. TECLO projekto rezultatai naudojami kaip
pagrindas tobulinti ir gilinti žinių perdavimo metodikas,
ypač TECLO MOOC, pasiekiamus UDEMY platformoje:
https://www.udemy.com/user/teclo-partnership/
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Išvados
Vykdant TEXSTRA projektą, vyko intensyvūs vasaros
kursai (C1), kuriuose 4 projekte dalyvaujantys
universitetų studentai dalyvavo mokymo sesijose,
derindami e-mokymosi įvadinius užsiėmimus tiesiogiai
dalyvaujant juose, naudodami įvairių mokymosi
priemonių derinį ir metodikas, tokias kaip aplankytos
Insights
gainedirthrough
theGrįžtamasis
book of lectures
within
C1 activity.
auditorijos
įmoniųtesting
vizitai.
ryšys,
įgytas
tikrinant „Paskaitų knygą“ C1 metu, pabrėžė, kad
pateikta medžiaga buvo naudinga ir dauguma dalyvių
teigė, kad mokymai bus naudingi jų profesiniam
tobulėjimui, taip pat, kad mokymai atitiko jų lūkesčius.
Be to, dauguma studentų nurodė, kad mokymai buvo
tinkami ir pritaikyti atsižvelgiant į jų poreikius.
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