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Σελίδα 2 από 7 

 
Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» 

 
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισάγει τους µαθητές στις βασικές αρχές της κλωστοϋφαντουργίας  και να τους εφοδιάσει µε γνώσεις σχετικά µε την παραγωγική 
αλυσίδα  που έχει αφετηρία τις πρώτες ύλες και εξελίσσεται στην παραγωγή νηµάτων, υφασµάτων πλεκτών και υφαντών, βαφή  µέχρι το τελικό προϊόν. Στα 
τελικά στάδια παραγωγής του υφάσµατος, δηλαδή στη βαφή και τον εξευγενισµό, δίνεται ιδιαίτερο βάρος διότι τα στάδια αυτά αποτελούν το αµέσως 
προηγούµενο βήµα παραγωγής πριν από την ολοκλήρωση του ετοίµου ενδύµατος και τα περισσότερα ποιοτικά προβλήµατα της παραγωγής των ετοίµων 
ενδυµάτων εντοπίζονται στα στάδια αυτά. Εποµένως η καλή γνώση των µεθόδων και διαδικασιών παραγωγής στο βαφείο και το φινιριστήριο, εξασφαλίζει την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν 

 
Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές/µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να: 
♦ γνωρίζουν τα στάδια παραγωγής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 
♦ κατανοούν τις µεθόδούς και τις διαδικασίες παραγωγής των νηµάτων, υφασµάτων πλεκτών και υφαντών, και της βαφής φινιρίσµατος των προϊόντων. 
♦ διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε σταδίου παραγωγής  
♦ προσδιορίζουν σε ποιο στάδιο παραγωγής έχει προκύψει πρόβληµα της ποιότητας του προϊόντος.  
♦ διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες των τελικών προϊόντων ανάλογα µε τη µέθοδο παραγωγής ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο προϊόν (νήµα ή 

ύφασµα, ή µέθοδο επεξεργασίας βαφή-φινίρισµα) για τη  παραγωγή ετοίµων ενδυµάτων ή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 
 
Γ.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

♦ Βιβλίο του µαθήµατος  
♦ Προβολέας διαφανειών και συσκευή προβολής διαφανειών Α4  
♦ Τηλεοπτική συσκευή και µαγνητοσκόπιο (video) 
♦ Υφάσµατα µε µεγάλο εύρος υλικού κατασκευής και ιδιοτήτων 
♦ Ηλεκτρονικός υπολογιστής µε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο για επίδειξη πληροφοριών σχετικών µε κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες. 

 
 Ώρες  ∆ιδασκαλίας:  3 / εβδοµάδα   (ΘΕΩΡΙΑ) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Έχει ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να µην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ύλης µε συγγενή µαθήµατα και εργαστήρια της ίδιας τάξης, που περιέχουν εισαγωγικές 

έννοιες, όπως για παράδειγµα είναι η "Τεχνολογία κλωστοϋφαντουργικών υλών" και η "Τεχνολογία υφάσµατος / Υφασµατολογία". Το µάθηµα θα είναι 
περισσότερο αναλυτικό σε τοµείς που δεν καλύπτονται από άλλα µαθήµατα, δηλαδή στη νηµατοποίηση, τη βαφή και τον εξευγενισµό (φινίρισµα). 



Σελίδα 3 από 7 

 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. 



Σελίδα 4 από 7 

 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
- να κατανοούν και να περιγράφουν 

τις βασικές έννοιες  της 
κλωστοϋφαντουργίας 

- να αναγνωρίζουν τις πρώτες ύλες 
που χρησιµοποιούνται για τα έτοιµα 
ενδύµατα και την προέλευσή τους  

- να διακρίνουν τους τοµείς της 
κλωστοϋφαντουργίας 

- να αναφέρουν τη βασική ορολογία 
που χρησιµοποιείται στην 
κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία. 

 
 

1.1 Γενικά για την 
κλωστοϋφαντουργία 
(σηµασία του κλάδου στην 
οικονοµία, φυσικές ίνες, 
παραγωγή βαµβακιού) 

1.2 Ο κλάδος της 
κλωστοϋφαντουργίας και οι 
τοµείς του 

1.3 Ίνες και τα χαρακτηριστικά 
τους (πρωταρχικές ή 
βασικές ιδιότητες - κύριες 
µέθοδοι παραγωγής 
συνθετικών ινών) 

 

 ∆ιάλεξη  
 Συζήτηση. 
 Χρήση video για επίδειξη 

διαφόρων µηχανηµάτων 
παραγωγής σε διάφορους τοµείς 
της κλωστοϋφαντουργίας. 

 Επίδειξη διαγραµµάτων ροής της 
παραγωγικής διαδικασίας σε 
διαφάνειες. 

 

Γραπτή δοκιµασία µε ερωτήσεις 
(ανοικτού και κλειστού τύπου) 
που ελέγχουν την επίτευξη των 
στόχων. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
- να περιγράφουν τις µεθόδους 

παραγωγής νηµάτων 
- να αναγνωρίζουν τη σχέση µεταξύ 

του νήµατος και του παραγόµενου 
υφάσµατος. 

- να αναφέρουν την ορολογία που 
περιγράφει τα υφάσµατα µε βάση 
τον χρησιµοποιούµενο τύπο νήµατος 
(π.χ. ύφασµα από νήµα πενιέ). 

 
1.1 Εισαγωγή στην 

νηµατοποίηση – ∆οµή 
νήµατος 

1.2 Τεχνολογία Παραγωγής 
νηµάτων   
- Παραγωγή νηµάτων στο 

βαµβακερό  σύστηµα 
- Παραγωγή νηµάτων στο 

µάλλινο σύστηµα 
- Κλωστοποίηση – 

νηµατοποίηση συνεχών 
ινών 

1.3  Νεώτερες µέθοδοι 
νηµατοποίησης 

 ∆ιάλεξη  
 Συζήτηση. 
 Επίδειξη διαφορετικών τύπων 

νήµατος. 
 Παράδειγµα εύρεσης 

αριθµήσεως νήµατος. 
 Παρουσίαση και περιγραφή των 

συστηµάτων τιτλοδότησης 
νηµάτων και ινών. 

 

1η Εργασία: 
Μέθοδοι νηµατοποιήσεως. 
 
Έλεγχος των εργασιών των 
µαθητών. 
Γραπτή δοκιµασία µε ασκήσεις 
ελέγχου γνώσεων. 
 

15 



Σελίδα 5 από 7 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
1.4  Βασικά χαρακτηριστικά  - 

ιδιότητες νηµάτων 
- Στρίψη 
- Νούµερο 

1.5  Είδη  –  τύποι νηµάτων και 
χρήσεις 

 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΞΗ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
- να αντιλαµβάνονται τα στάδια της 

πλέξης και της ύφανσης 
- να κατανοούν και να διακρίνουν τη 

σχέση των σταδίων ύφανσης και 
πλέξης µε τα προηγούµενα και 
επόµενα στάδια. 

 
2.1 Βασικές αρχές ύφανσης 
2.2 Προπαρασκευαστικά 

µηχανήµατα (∆ιάστρα, 
κολαρίστρα κ.λ.π) 

2.3 Τύποι αργαλειών 
2.4 Μετεπεξεργασία των 

ακατέργαστων 
υφασµάτων 

2.5 Βασικές αρχές πλέξης 
2.6 Κυκλικές Πλεκτοµηχανές 
2.7 Ευθύγραµες 

πλεκτοµηχανές 
2.8 Στηµονοµηχανές 
2.9 Μετεπεξεργασία 

ακατέργαστων πλεκτών 
2.10 Συσχέτιση ύφανσης και 

πλέξης µε τη νηµατοποίηση 
και τη βαφή 

 

 ∆ιάλεξη  
 Συζήτηση. 
 Παρουσίαση και περιγραφή 

βασικών τύπων υφαντηρίων και 
πλεκτηρίων. 

 
 

Γραπτή δοκιµασία µε ερωτήσεις 
(ανοικτού και κλειστού τύπου) 
που ελέγχουν την επίτευξη των 
στόχων. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές:   ∆ιάλεξη 2η Εργασία: 9 



Σελίδα 6 από 7 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
- να αναφέρουν τους τρόπους βαφής  
- να διακρίνουν τη σχέση των 

χρωµάτων βαφής µε τις ίνες. 
- να περιγράφουν τις έννοιες των 

αντοχών χρωµατισµών και της 
ποιότητας βαφής που είναι πολύ 
κρίσιµες για την παραγωγή ποιοτικών 
ενδυµάτων. 

- να κατονοµάζουν τα µηχανήµατα 
βαφής και τις ιδιότητες των 
υφασµάτων που παράγονται από 
καθένα από αυτά. 

- να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τη 
σηµασία που έχει το στάδιο της βαφής 
σε σχέση µε το ύφασµα που 
επιλέγεται για την παραγωγή του 
ετοίµου ενδύµατος. 

- να περιγράφουν τη σηµασία της 
συνεργασίας µε τον προµηθευτή τους, 
αν αυτός είναι βαφείο / φινιριστήριο. 

3.1 Εισαγωγή στη Βαφική 
3.2 Χρώµατα 

- Ηλεκτροµαγνητικό 
φάσµα 

- Ιδιότητες χρώµατος 
- Φυσικά και συνθετικά 

χρώµατα 
3.3 Επιλογή χρωµάτων σε 

σχέση µε τις προς βαφή ίνες 
- Είδη χρωµάτων 
- Συνθήκες βαφής 

3.4 Ποιότητα βαφής και αντοχές 
χρωµατισµών 

3.5 Μέθοδοι βαφής 
3.6 Μηχανήµατα βαφής 

- Κατηγορίες µηχανών 
βαφής 

- Χαρακτηριστικά και 
λειτουργία µηχανών 
βαφής 

 Συζήτηση.  
 Επίδειξη διαφανειών 
 Επίδειξη υφασµάτων βαµµένων 

µε διαφορετικούς τρόπους και 
µέσα. 

Παρουσίαση και περιγραφή 
µεθόδων και µηχανών βαφής 
υφάσµατος. 
 
Έλεγχος των εργασιών των 
µαθητών. 
Γραπτή δοκιµασία µε ασκήσεις 
ελέγχου γνώσεων. 
 
 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΒΑΦΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
- να ορίζουν τις δυνατότητες βαφής 

ετοίµων ενδυµάτων 
- να συγκρίνουν τα πλεονεκτήµατα 

κόστους που έχει η βαφή ετοίµου 
ενδύµατος αλλά και τα πιθανά 
προβλήµατα ποιότητας. 

 

4.1 Εισαγωγή 
4.2 Μέθοδοι βαφής ετοίµου 

ενδύµατος  
4.3 Μηχανές βαφής ετοίµου 

ενδύµατος Θέµατα 
ποιότητας βαφής ετοίµων 
ενδυµάτων 

 ∆ιάλεξη 
 Συζήτηση. 
 Επίδειξη διαφανειών για τους 

τρόπους και τις µηχανές βαφής. 
 Επίδειξη ενδυµάτων βαµµένων 

µετά την κατασκευή τους. 
 
 

3η Εργασία: 
Παρουσίαση και περιγραφή 
µεθόδων και µηχανών βαφής 
ετοίµου ενδύµατος. 
 
Έλεγχος των εργασιών των 
µαθητών. 
Γραπτή δοκιµασία µε ασκήσεις 
ελέγχου γνώσεων. 
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Σελίδα 7 από 7 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΤΥΠΟΒΑΦΗ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
- να περιγράφουν τις µεθόδους 

τυποβαφής 
- να συγκρίνουν τα πλεονεκτήµατα των 

διαφόρων µεθόδων τυποβαφής. 

5.1 Εισαγωγή στην τυποβαφή 
υφάσµατος 

5.2 Μέθοδοι τυποβαφής 
5.3 Μηχανές τυποβαφής 
5.4 Ιδιότητες τυποβαµµένων 

υφασµάτων 
  

 ∆ιάλεξη 
 Συζήτηση.  
 Επίδειξη τυποβαµµένων 

υφασµάτων και απλός 
χαρακτηρισµός τους. 

 Επίδειξη  διαφανειών µε 
τυποβαφικές µηχανές. 

 

4η Εργασία: 
Αναγνώριση τυποβαµµένου 
προϊόντος. 
 
Έλεγχος των εργασιών των 
µαθητών. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ (ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ) 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
- να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες 

απόδοσης ιδιοτήτων µέσω 
κατάλληλης επεξεργασίας 
εξευγενισµού 

- να κατονοµάζουν τα είδη 
φινιρισµάτων ανάλογα µε την τελική 
χρήση των παραγόµενων προϊόντων. 

6.1 Εισαγωγή 
6.2 Επιθυµητές ιδιότητες 

- Ιδιότητες που σχετίζονται 
µε την κατασκευή 
ετοίµου ενδύµατος 

- Ιδιότητες που σχετίζονται 
µε την αφή και την 
εµφάνιση 

6.3  Μηχανικός εξευγενισµός 
(φινίρισµα)  
- Είδη και µηχανές 

µηχανικού εξευγενισµού 
- Ιδιότητες 

6.4  Χηµικός  εξευγενισµός 
- Είδη χηµικού 

εξευγενισµού 
- Μέθοδοι 
- Ιδιότητες 

6.5  Εξευγενισµός ετοίµων 
ενδυµάτων 

 

 ∆ιάλεξη 
 Συζήτηση 
 Επίδειξη υφασµάτων που έχουν 

υποστεί διαφορετικά 
φινιρίσµατα. 

 Προβολή  αναλυτικών 
παραδειγµάτων µηχανικού και 
χηµικού εξευγενισµού.  

 
 

5η Εργασία: 
Παρουσίαση και περιγραφή των 
βασικών ειδών εξευγενισµού. 
 
Έλεγχος των εργασιών των 
µαθητών. 
Γραπτή δοκιµασία µε ασκήσεις 
ελέγχου γνώσεων. 
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