Ειδικότητα: Ύφασµα – Ένδυση

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος

A΄ Τάξη 2ου Κύκλου Τ.Ε.Ε.
2 ώρες /εβδοµάδα (Θεωρία)

Αθήνα, Απρίλιος 2001

ΜΑΘΗΜΑ: « Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσµατος»
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία του µαθήµατος «Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσµατος» έχει ως σκοπό να εφοδιάσει τους µαθητές µε γνώσεις σχετικά µε την ποιότητα και τον έλεγχο
ποιότητας των υφασµάτων και των ενδυµάτων. Η ποιότητα ουσιαστικά, διαφοροποιεί την µεγάλη γκάµα των προϊόντων που παράγονται και η επίτευξή της
είναι ο στόχος για τις επιχειρήσεις. Οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται τα προβλήµατα ποιότητας, να κατανοούν τις τεχνικές για τη
βελτιστοποίησή της και να πραγµατοποιούν απλές δοκιµές ποιοτικού ελέγχου. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν και να διακρίνουν τους πιο χρήσιµους από τους
ελέγχους ποιότητας και να επιλέγουν τον τρόπο που αυτοί οι έλεγχοι µπορούν να πραγµατοποιηθούν.
Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο τέλος του µαθήµατος, οι µαθητές/µαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
¾

Να προσδιορίζουν τη σηµασία της ποιότητας και του ελέγχου ποιότητας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

¾

Να περιγράφουν τις έννοιες των προτύπων και των προδιαγραφών

¾

Να αναφέρουν τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος

¾

Να εφαρµόζουν τεχνικές στην παραγωγή για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας

¾

Να εκτελούν τις βασικές δοκιµές ελέγχου ποιότητας

Γ. ΜΕΣΑ – ΟΡΓΑΝΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
¾

Βιβλίο µαθήµατος

¾

Μηχάνηµα προβολής διαφανειών

¾

Κλίµακα των γκρι για σύγκριση αντοχών χρωµατισµού

¾

∆είγµατα υφασµάτων

¾

Η/Υ µε σύνδεση στο Internet

Ώρες ∆ιδασκαλίας : 2 (ΘΕΩΡΙΑ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διδάσκοντες οφείλουν να έχουν µια ευελιξία µέσα στο πλαίσιο του προτεινόµενου προγράµµατος σπουδών, ώστε να το προσαρµόζουν κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές συνθήκες.
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Να είναι σε θέση ο µαθητής:
¾ να αναγνωρίζει τη σηµασία της
ποιότητας στα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
και στα ενδύµατα
¾ να διακρίνει τη διαφορά και τη
σχέση ελέγχου ποιότητας και
συστήµατος διασφάλισης
ποιότητας
¾ να συντάσσει και να τηρούν
προδιαγραφές ανάλογα µε την
απαιτούµενη ποιότητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

¾
¾
¾
¾

1.1 Έννοια και η σηµασία της
ποιότητας
1.2 Εισαγωγή στον έλεγχο
ποιότητας
1.3 Συστήµατα ∆ιασφάλισης
Ποιότητας
1.4 Ολική ποιότητα
1.5 Ανταπόκριση στην ποιότητα
της τελικής χρήσης
1.6 Θέσπιση και τήρηση
προδιαγραφών

Βιβλίο του µαθήµατος
Προβολή διαφανειών
Παρουσίαση προδιαγραφών
Επισκέψεις σε εταιρίες
παραγωγής ετοίµων
ενδυµάτων που εφαρµόζουν
Συστήµατα Ποιότητας.

Εργασία 1η:
Συνοπτική παρουσίαση των
απαιτήσεων του ISO 9000 ελέγχου

Η αξιολόγηση του µαθήµατος
περιλαµβάνει:

ΩΡΕΣ

4

¾ Γραπτή δοκιµασία µε
ερωτήσεις του τύπου
¾ Σωστό – Λάθος
¾ Πολλαπλής Επιλογής
¾ Αντιστοίχησης
¾ Συµπλήρωσης κενού
¾ Κρίσεως
¾ Ανάλυσης προβλήµατος
¾ Εξέταση και βαθµολόγηση
γραπτών εργασιών που θα
προετοιµάζουν οι µαθητές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ∆ΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Να είναι σε θέση ο µαθητής:
¾ να αναγνωρίζει βασικά
χαρακτηριστικά της δοµής των
υφασµάτων
¾ να εφαρµόζει τις τεχνικές
αναγνώρισης των δοµικών
χαρακτηριστικών των
υφασµάτων
¾ να αναφέρει και να

2.1 Τεχνικές αναγνώρισης
σύνθεσης
2.2 Τεχνικές αναγνώρισης τύπου
νηµάτων
2.3 Τεχνικές αναγνώρισης τύπου
υφασµάτων
2.4 Μέθοδος προσδιορισµού των
διαστάσεων του υφάσµατος

¾ Βιβλίο του µαθήµατος
¾ Παρουσίαση των τεχνικών και
των µεθόδων αναγνώρισης των
δοµικών χαρακτηριστικών του
υφάσµατος
¾ Επίδειξη των µεθόδων
µέτρησης και προσδιορισµού
των δοµικών χαρακτηριστικών
των υφασµάτων
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προσδιορίζει τα βασικά
χαρακτηριστικά των
υφασµάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2.5 Μέθοδος προσδιορισµού του
βάρους
2.6 Ανάλυση ύφανσης - πλέξης

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εργασία 2η : Περιγραφή των
δοµικών χαρακτηριστικών από
διάφορους τύπους υφασµάτων και
των µεθόδων προσδιορισµού τους

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΌΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Να είναι σε θέση ο µαθητής:
¾ Να αναφέρει τις µηχανικές
ιδιότητες των υφασµάτων
¾ να αναγνωρίζει την επίδραση
των µηχανικών ιδιοτήτων στην
τελική ποιότητα των προϊόντων
¾ να περιγράφει τις µεθόδους
προσδιορισµού των µηχανικών
ιδιοτήτων

3.1 Παρουσίαση των µηχανικών
ιδιοτήτων των υφασµάτων
3.2 Η επίδραση των µηχανικών
ιδιοτήτων στην ποιότητα των
υφασµάτων
3.3 Οι παράγοντες που συντελούν
στις µηχανικές ιδιότητες
3.4 Παρουσίαση των κυριοτέρων
µηχανικών ιδιοτήτων των
υφασµάτων
3.5 Μέθοδοι µέτρησης και
προσδιορισµού των µηχανικών
ιδιοτήτων

¾ Βιβλίο του µαθήµατος
¾ Παρουσίαση των τεχνικών και
των µεθόδων ελέγχου
µηχανικών ιδιοτήτων
¾ Παρουσίαση δειγµάτων µε
διαφορετικές µηχανικές
επιδόσεις
¾ Παρουσίαση διαφανειών και
σλαϊτς
Εργασία 3η: Περιγραφή και
ανάλυση των κυριοτέρων
µηχανικών ιδιοτήτων των υφαντών
και των πλεκτών υφασµάτων
Εργασία 4η : Σύνταξη
προδιαγραφών σε σχέση µε τις
απαιτήσεις για µηχανικές και
φυσικές ιδιότητες ενός υφάσµατος
Εργασία 5η : Ανάλυση των
τεχνικών που εφαρµόζονται στην
παραγωγή προκειµένου να
βελτιωθούν οι µηχανικές ιδιότητες
των υφασµάτων
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Να είναι σε θέση ο µαθητής:
¾ να αναφέρει τις χηµικές
ιδιότητες υφασµάτων
¾ να περιγράφει προδιαγραφές σε
σχέση µε τις χηµικές ιδιότητες
¾ να προσδιορίζει τους βασικούς
χηµικούς ποιοτικούς ελέγχους
¾ να αναγνωρίζει τους
παράγοντες επιδρούν στις
χηµικές ιδιότητες.
¾ να επιλέγει κατάλληλες
διαδικασίες ελέγχου
¾ να αναφέρει τις µεθόδους
προσδιορισµού επιβλαβών
ουσιών στα υφάσµατα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΌΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

4.1 Παρουσίαση των χηµικών
ιδιοτήτων των υφασµάτων
4.2 Η επίδραση των χηµικών
ιδιοτήτων στην ποιότητα των
υφασµάτων
4.3 Οι παράγοντες που συντελούν
στις χηµικές ιδιότητες
4.4 Μέθοδοι προσδιορισµού
επιβλαβών ουσιών στα υφάσµατα

¾ Βιβλίο του µαθήµατος
¾ Παρουσίαση των τεχνικών και
των µεθόδων ελέγχου χηµικών
ιδιοτήτων
¾ Επίδειξη δειγµάτων
¾ Επίδειξη κλιµάκων γκρι
¾ Παρουσίαση διαφανειών και
σλαϊτς
Εργασία 6η: Περιγραφή και
ανάλυση των κυριοτέρων χηµικών
ιδιοτήτων των υφαντών και των
πλεκτών υφασµάτων
Εργασία 7η : Σύνταξη
προδιαγραφών σε σχέση µε τις
απαιτήσεις για χηµικές ιδιότητες
ενός υφάσµατος
Εργασία 8η : Μελέτη και ανάλυση
των τεχνικών που εφαρµόζονται
στην παραγωγή προκειµένου να
βελτιωθούν οι χηµικές ιδιότητες
των υφασµάτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Να είναι σε θέση ο µαθητής:
¾ να περιγράφει τις
χρωµατοµετρικές µεθόδους
¾ να εκτελεί εκτιµήσεις διαφοράς

5.1 Χρήση χρωµατοµετρικών
συστηµάτων-µεθόδων για την
εκτίµηση διαφοράς χρώµατος
5.2 Θέσπιση προδιαγραφών και

¾ Βιβλίο του µαθήµατος
¾ Επίδειξη δειγµάτων από
διαφορετικές παρτίδες σε
θάλαµο παρατήρησης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χρώµατος µε τη χρήση
χρωµατοµετρικών συστηµάτων.
¾ να περιγράφει τους σύγχρονους
τρόπους θέσπισης
προδιαγραφών

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
¾ Επίσκεψη σε βιοτεχνίες –
βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν
αντικειµενικά συστήµατα
χρωµατικού ποιοτικού ελέγχου

αντικειµενικών κριτηρίων
αποδοχής διαφοράς χρώµατος
5.3 Παραδείγµατα συγχρόνων
προδιαγραφών και προτύπων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

Εργασία 9η : Περιγραφή των
µεθόδων για τη σύγκριση της
χρωµατικής διαφοράς υφασµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Να είναι σε θέση ο µαθητής:
¾ να περιγράφει τις απαιτήσεις
χαρακτηριστικών ενδυµάτων
¾ να επιλέγει ουσιώδεις και
αναγκαίους ποιοτικούς
ελέγχους
¾ να διακρίνει τη σχέση
ποιότητας – τελικής χρήσης
¾ να διακρίνει τη συνεισφορά των
διαφόρων σταδίων παραγωγής
στην τελική ποιότητα του
προϊόντος
¾ να εκτελεί έλεγχο ποιότητας
εισερχοµένων υλικών
¾ να εκτελεί έλεγχο ποιότητας
ενδιάµεσων προϊόντων κατά
την παραγωγή
¾ να εκτελεί έλεγχο ποιότητας
στο τελικό προϊόν

6.1 Προσδιορισµός της ποιότητας
ανάλογα µε την τελική χρήση των
προϊόντων
6.2 Επιλογή καταλλήλων ποιοτικών
ελέγχων αναλόγως της τελικής
χρήσης
6.3 Έλεγχος εισερχοµένων υλικών
6.4 Έλεγχος κατά την παραγωγή
6.5 Έλεγχος τελικού προϊόντος

¾ Βιβλίο του µαθήµατος
¾ Παρουσίαση διαφανειών κ
¾ Αναζήτηση πληροφοριών στο
internet
Εργασία 10η :
Προδιαγραφές ενδυµάτων
σχετιζόµενες µε την τελική τους
χρήση (βιβλιογραφική έρευνα)
Εργασία 11η : Περιγραφή των
κρίσιµων σηµείων ελέγχου
ποιότητας κατά την παραγωγή
Εργασία 12η : Βιβλιογραφική
έρευνα για τα τυποποιηµένα
συστήµατα κατάταξης των
υφασµάτων ανάλογα µε τα
ελαττώµατα
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Να είναι σε θέση ο µαθητής:
¾ να πραγµατοποιεί ελέγχους
ποιότητας στο χώρο εργασίας
του
¾ να γνωρίζει τους οργανισµούς
που µπορούν να προσφέρουν
υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου
¾ να αξιολογεί τα αποτελέσµατα
ελέγχων όπως αυτά παρέχονται
από εξωτερικούς φορείς

7.1 Έλεγχοι που
πραγµατοποιούνται στο χώρο
εργασίας
7.2 Έλεγχοι που
πραγµατοποιούνται σε
εξωτερικούς φορείς και
οργανισµούς
7.3 Ελληνικοί οργανισµοί και
φορείς παροχής υπηρεσιών
ποιοτικού ελέγχου
7.4 Ανάλυση αποτελεσµάτων
ποιοτικού ελέγχου από εξωτερικό
φορέα – οργανισµό

¾ Επίσκεψη σε φορείς και
οργανισµούς που
πραγµατοποιούν υπηρεσίες
ποιοτικού ελέγχου
Εργασία 13η : Καταγραφή των
φορέων ελέγχου ποιότητας
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