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KURSA KODS MatZPA02

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Tekstilrūpniecības mehatronika
Kursa nosaukums angliski Textile industry mechatronics  
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Mehatronika

Statuss (A, B, C daļa) B 
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 (6.sem.)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Andris Priževaitis Mg.sc.ing.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16 (I) + 16 (I)

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16 (I) + 16 (II)

Laboratorijas darbu skaits  ?   (I) +  ? (II)
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Matemātika un fizika

Zinātņu nozare/apakšnozare 26. Materiālzinātne 26.6. Tekstila un apģērbu tehnoloģija
Kursa mērķi Apgūt  teorētiskās  zināšanas  par  pavedienu,  audumu  un

trikotāžas  projektēšanas metodēm.  Apgūt  prasmes analizēt
pavedienu  nostiepuma  ietekmi  uz  auduma  uzbūvi  un
īpašībām.  Apgūt  teorētiskās  zināšanas  par  aušanas
tehnoloģiskām iekārtām.

Kursa uzdevumi Iegūt  zināšanas  par  aušanas  tehnoloģiju.  Prasme izmantot
teorētiskās  zināšanas  konkrētu  aušanas  procesa  uzdevumu
nostādnes  formulēšanai  un  risināšanai.  Prast  pamatot
tehnoloģisko iekārtu izvēli un noteikt to darbības režīmus.

Kursa valoda Latviešu vai angļu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Prot sastādīt  aušanas tehnoloģiskās shēmas- kartes dažādu

šķiedru  audumiem.  Pārzina  un  spēj  pamatot  tehnoloģisko
iekārtu izvēli atkarībā no auduma sortimenta. Prot izvēlēties
iekārtas  parametrus  tehnoloģiskām iekārtām.  Prot  analizēt
pavedienu  nostiepuma  ietekmi  uz  auduma  formēšanas
procesu.

angliski Students  are  able  to draw  up  a weaving technological
scheme for obtaining various fiber fabric. Familiar with and
able  to  justify the  choice  of technological  equipment,
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depending on the fabric mix. Students are able to calculate
the parameters  of technological equipment  of machines.
Students are able to analyze the impact of thread tension on
the fabric-forming process.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Šķēru un audu pavedieni. Pavedienu pārspolēšanas process.

Šķēru  pavedienu  šķērēšanas  procesu  veidi.  Smitēšanas
process.  Pavedienu  emulsēšana  un  tvaicēšana.  Pamatņu
nītīšana un siešana. Aužamo steļļu klasifikācija. Atspoļu un
bezatspoļu  steļļu  īpatnības.  Šķēru  pavedienu  nostiepums.
Šķīriena  veidošanas  mehānisms.  Pavedienu  deformācija.
Audu  ievadīšana  šķīrienā,  audu krāsu  maiņas  mehānismi.
Galveno  mehānismu  kopiedarbība.  Aušanas  procesa
normalizācija.  Auduma kvalitātes  kontrole.  Aužamo steļļu
izvēle atkarībā no auduma veida. Aužamo steļļu ražīgums,
iespējas palielināt ražīgumu.

angliski Warp and weft yarns. Yarn winding process. Types of yarn
warping. Sizing. Yarn sizing. Yarn tying - in and knotting.
Classification  of  weaving  looms.  Shuttle  and  shuttleless
weaving  looms.  Characteristics  of  shuttle  and  shuttleless
looms. Tension of warp yarns. Shedding mechanisms. Yarn
deformation.  Weft  insertion  mechanism.  Weft  colour
changing  mechanism.  Normalization  of  weaving  process.
Fabric quality control. Weaving looms according to fabric
type.  Productivity  of  weaving  looms,  possibilities  to
increase the productivity.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss

dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri,

praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

I daļa
1.Ievads. Aušanas tehnoloģiskā procesa galvenie posmi un mērķi. 
Aužamo steļļu klasifikācija. 

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

2. Šķēru pavedienu pārtīšana. Uztinuma veidošanās. Spolēšanas 
mašīnu klasifikācija. Šķēru pavedienu šķērēšana. 

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

3. Šķēru pavedienu nītīšana un piesiešana. Audu pavedienu 
sagatavošana aušanas procesam. Audu pavedienu izvietojums 
audumā. Dažādu veidu audu ievadīšanas iespējas šķīrienā. 

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

4. Pamatnes bremzes un regulatori. Auduma regulatori. 2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

5. Šķīriena veidošana. Šķīriena veidošanas mehānismu 
klasifikācija un uzbūve. Audu pavedienu ievadīšana šķīrienā un 
viņa piesite. Frontālā piesite. 

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

6. Galveno mehānismu kopējā iedarbība. Aušanas procesa 
normalizācija. Auduma kvalitātes kontrole 
Aužamo steļļu izvēle atkarībā no audumu veida. Aužamo steļļu 
ražīgums. 

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi
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7. Pavedienu formas un izmēru izmaiņas auduma formēšanas 
procesā. Auduma biezums atkarībā no uzbūves. Iekārtas rādītāju 
ietekme uz aušanas steļļu ražīgumu un auduma īpašībām. Uz 
bezatspoļu stellēm izstrādāto audumu īpašības.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

8. Žakarda pinumu audumi, to veidi. Žakarda mašīnas, to 
klasifikācija. Steļļu iekārtošana un karšu sagatavošana. Žakarda 
audumu automatizētā projektēšana. Modernās žakarda mašīnas. 

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa
Papildus zināšanu apguve Literatūras studijas, gatavošanās 

semināriem un laboratorijas darbiem, 
sekmīga mājas darbu uzdevumu 
risināšana, testu izpilde.

Laba izpratne par 
kursu

Prasības KRP iegūšanai Savlaicīgi iesniegti sekmīgi izpildīti mājasdarbi, dalība semināros, 
laboratorojas darbi, jānokārto eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1. Kanceviča V. Audumu struktūra un projektēšana. Rīga: 
RTU, 2003. 153 lpp.
2. Burkhard Wulfhorst. Textile Fertigungsverfahren. 1998.
3. Handbuch der Spultechnik. 1995.
4. Maschinen Industrie BRD.

Mācību papildliteratūra 1. Textile World.
2. Adanur S. Handbook of Weaving, Technomic Publishing 
Company, Inc, Lancaster, Pennsylvania, USA, 2001.
3. В.А.Гордеев, П.В.Власовю Ткачествою. М: Легкая 
индустрия, 1984. 485 с.
4. К.Н. Ушакова. Основы производства и подготовки к 
текстильной переработке химических нитей. M: Легкая 
индустрия, 1991. 351 с

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1. http://www.wikipedia.org 
2. Kursa konspekts un materiāli. http://moodle.liepu.lv 

Kursa izstrādātājs:
Andris Priževaitis

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Anita Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 

Datums

http://moodle.liepu.lv/
http://www.wikipedia.org/

