BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA
Rejtı Sándor Könnyőipari és Környezetmérnöki Kar

Divat, Termék és Technológia Intézet

Tantárgy neve: Feldolgozástechnológia II. ruhaipar

Neptun kód: RBTFT2KTNC

Tantárgy neve angolul:

Kredit: 5

Kötelezı,
Jelleg (kötelezı/ választható:) szakmai
törzs

Tagozat: nappali

Félév a mintatantervben: 6.

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Környezetmérnök alapszak
Tantárgyfelelıs:

Elıadó:

Elıtanulmányi feltételek (kóddal is):
Heti óraszámok:

Elıadás: 2

Számonkérés módja (s; v;é): v

Tantermi gyakorlat: 1

Laborgyakorlat: 0

Össz. óraszám: 3

A képzés nyelve: magyar
A TANANYAG

A tárgy rövid leírása (max. 5 sor):
A ruhaipari termékek gyártási folyamatának bemutatása, az alkalmazható gyártástechnológiai lehetıségek és megoldások megismerése. Gyártástechnológiai megoldások megválasztása, a gyártási munkafolyamat kialakítása során
meghatározható környezetvédelmi szempontok és feladatok a ruházati termékek tervezésekor, gyártásakor.
A tárgy részletes leírása (idıbontás nélkül, a témakörök rövid ismertetésével):
ELİADÁSOK témakörei
Ruhaipari gyártási munkafolyamatok, gyártási feltételek.
A textilipari szálasanyagok, különbözı elıállítási módú textíliák, alap- és kellékanyagok.
Ábrázolás, jelkép, rajzos dokumentációk készítése. Gyártmánytervezés. Gyártáselkészítés. Felfektetés, felfektetési
rajz.
Textíliák bevizsgálása. Szabásmódok. Varrástechnológia. Ragasztástechnológia. Hegesztéstechnológia. Vasalástechnológia. Raktározás.
Számítógép alkalmazása a ruhaiparban. Ruhaipari gyártási folyamatok befejezése, késztermékek kezelése.
GYAKORLATOK témakörei
Különféle alap- és kellékanyagok megismerése
Gyártmányrajz, ábrázolási módok alkalmazása.
Hulladékok kezelésének minimalizálása, kezelése.
Felfektetés készítése hagyományos módszerrel és számítógéppel.
Kiselıadások tartása.
Az aláírás megszerzésének feltétele 1 db elfogadott zárthelyi dolgozat megírása a félév során, és a gyakorlatokon
beadott jegyzıkönyvek beadása és a kiselıadás megtartása. A ZH írás feltétele egy önállóan választott, a ruhaipari
gyártáshoz környezetvédelmi szempontból kapcsolódó feladat beadása az elıadóval való megbeszélés alapján. A
ZH elfogadás feltétele a zárthelyi dolgozaton elérendı összpontszám minimum 50%-a. A szorgalmi idıszak utolsó
hetében 1 db pót zh megírására van lehetıség. Általánosságban, az érvényben lévı Tanulmányi és vizsgaszabályzat
vonatkozó elıírásai érvényesek.
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:
Írásbeli + szóbeli vizsga
IRODALOM
Kötelezı:
Ajánlott:

KIP Enciklopédia jegyzetek, Estu Klára - Molnárné Simon Éva - Zsédenyi Lászlóné: Ruhaipari gyártástechnológia, Budapest, Mőszaki Könyvkiadó, 1999.
internet, prospektusok, szakmai jegyzetek és tankönyvek
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