VII.15
CALITATEA ÎN INDUSTRIA DE
CONFECŢII

VII.15.1. Stadiul actual privind asigurarea calităţii în
întreprinderile de confecţii
La nivel microeconomic, datorită goanei după acumulări imediate şi a eşecului
aplicării unor strategii manageriale corecte, prea puţine unităţi economice conştientizează la
un nivel care să depăşească teoria, contribuţia calităţii la profitabilitatea afacerilor şi
implicit asupra creşterii competitivităţii.
Majoritatea firmelor româneşti de confecţii funcţionează în următorul cadru:
schimbări lente, complexitate operaţională ridicată, incertitudine în evoluţie. Se practică un
management de tip formal, în care libertatea de acţiune este limitată, lăsând puţin loc
iniţiativei personale, la aceasta contribuind în mare parte şi sistemul de lucru lohn, cu
documentaţia asigurată.
Frecvent, noţiunea de sistem al calităţii este înţeleasă ca fiind limitată la componenta
cunoscută a controlului de conformitate cu următoarele manifestări: reluări de activităţi
desfăşurate necorespunzător, reduceri de preţ pentru defecte minore sau pentru produse
declarate rebuturi, returnări de produse nevândute în reţeaua comercială, pierderi de
comenzi, de clienţi etc.
Conştientizarea asigurării calităţii s-a produs de sus în jos, ca urmare a preluării unor
reglementări internaţionale o dată cu produsele realizate sub licenţă multinaţională şi a
punerii acestora de la nivel superior, decât a motivaţiei în acest sens a directorilor de
întreprinderi, având ca efect formalism şi diminuarea importanţei dezvoltării asigurării
calităţii.
Toate aceste neconformităţi se realizează cu costuri care se ridică actualmente la
circa 25–30% din costurile totale, actualul sistem de management neavând la îndemână
tehnicile şi instrumentele necesare de prevenire şi cuantificare.
Deoarece la noi în ţară managementul calităţii în relaţia produs–marfă–utilizator se
găseşte deocamdată în faze incipiente, este necesară o deplasare a problemelor de calitate
din sfera obiectivelor sociale, înspre planificarea efectului lor asupra profitabilităţii şi
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dezvoltării pe termen lung, aspecte care, în acord cu reglementările internaţionale, pot crea
noi premize disputării priorităţilor competitive.

VII.15.2. Dimensiunile calităţii
Deşi calitatea produselor se obţine în procesul de producţie, ea se manifestă în sfera
consumului. Aceasta presupune corelarea a trei procese manageriale interdependente,
cunoscute sub denumirea de „trilogia calităţii“ sau „trilogia lui Juran“:
• planificarea calităţii;
• controlul calităţii;
• îmbunătăţirea calităţii.
Conform definiţiei calităţii date de expertul american de origine română J.M. Juran
aceasta poate fi exprimată ca o funcţie:
C = f (Cb ⋅ C p ⋅ C f ),

unde Cb reprezintă nivelul de calitate corespunzător necesităţilor beneficiarilor;
Cp – nivelul de calitate corespunzător concepţiei produsului, concretizat prin abilitatea
proiectantului de a selecta, dintre cerinţele utilizatorului, doar pe acelea cu aport direct la
stabilirea gradului de utilitate al produsului, pe care le exprimă prin caracteristici incluse în
documentaţia tehnică, corelate cu costuri optime;
Cf – nivelul de calitate realizat în timpul proceselor de fabricaţie corelat cu respectarea
termenelor de livrare.
Calitatea se prezintă sub două aspecte: calitatea comercială şi calitatea industrială.
Calitatea industrială include dimensiunile obiective ale calităţii, fiind definită de
Juran prin două componente: calitatea concepţiei şi calitatea conformităţii.
Calitatea concepţiei este determinată de nivelul la care sunt rezolvate diferitele etape
ale activităţii de prospectare a pieţei, analizele tehnico-economice, procesul de concepţie,
calitatea materiilor prime, starea tehnică a utilajelor, calitatea personalului de execuţie
precum şi nivelul organizării conducerii procesului, determinând corespondenţa între
proiectul produsului şi cerinţele pe care le satisface precum şi procese tehnologice
iraţionale în corespondentă cu preţuri optime.
Calitatea conformităţii este rezultatul procesului de producţie şi este concretizată
prin nivelul de performanţă tehnică, estetică, funcţională şi economică al fiecărui produs,
reflectând măsura în care un anumit produs este conform cu specificaţiile, deci, în sensul
cel mai general, prin calitatea de conformanţă va fi exprimată utilitatea solicitată de
purtător.
A doua latură include dimensiunile subiective ale calităţii materializate prin calitatea
comercială.
Calitatea comercială înglobează valoarea de întrebuinţare, reflectată drept modul în
care produsul răspunde cerinţelor estetice, de fiabilitate, mentenabilitate, siguranţa vieţii,
precum şi cerinţe extrinseci produsului, vizând preţul produsului, familiaritatea cu numele
firmei, facilităţi oferite de producător sau de reţeaua de distribuţie (rate, garanţii etc.).
Calitatea, dezvoltându-şi continuu conţinutul, a trecut de la dimensiunea tehnică la
cea de valoare universală, devenind un atu major pentru cucerirea unei noi pieţe de
desfacere, în ţările industriale avansate, calitatea este privită ca un mijloc pentru asigurarea
dominaţiei unei firme pe piaţă, spre deosebire de punctul de vedere comun altor ţări, pentru
care calitatea produsului este privită ca un tel care trebuie atins. Rezultă că raportul între
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Fig. VII.15.1. Dimensiunile calităţii produsului.

cele două laturi ale calităţii (latura tehnică şi gradul de utilitate) este rezolvat diferit,
intervenind pentru soluţionarea optimă a gradului de utilitate încă o dimensiune a calităţii
comerciale şi anume calitatea servici-ului. Se pot identifica, ca dimensiuni distincte,
calitatea serviciilor şi părerile clienţilor. Fig. VII.15.1 sintetizează cele patru dimensiuni
ale calităţii.
În practica industrială, între necesităţile utilizatorului, calitatea planificată, cea
proiectată şi cea realizată apar diferenţe, care pot fi reprezentate prin schema calităţii
(fig. VII.15.2). Schema calităţii urmăreşte permanent obiectivele, specificaţiile tehnice şi
posibilităţile de realizare.
A – necesităţile reale
B – specificaţii tehnice
C – ce trebuie realizat
1 – calitate
2 – neconformitate
3 – supracalitate
4 – noroc
5 – insatisfacţie
6 – inutilitate

7 – risipă
Fig. VII.15.2. Schema calităţii.
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Fig. VII.15.3. Abordarea interactivă a calităţii produselor şi proceselor.
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Ca direcţie de perspectivă se impune abordarea proactivă a problemelor de calitate,
concept ce îmbină planificarea calităţii produsului cu programarea acţiunilor pentru
realizarea acesteia, prin abordarea interactivă a relaţiilor între calitatea produsului şi
calitatea procesului (fig. VII.15.3).
Într-o asemenea viziune, la nivel macroeconomic, activitatea de realizare a
produselor de îmbrăcăminte nu înseamnă numai un proces strict de fabricaţie dirijat în
scopul obţinerii de profit ci, în primul rând, unul de satisfacere a cumpărătorului, printr-un
efort integrat de identificare, ierarhizare şi satisfacere a cerinţelor acestora.
În acest context, definiţia calităţii din ISO 8402-1991 constituie cel mai important
determinant al valorii percepute de utilizator. Astfel, ISO defineşte calitatea ca fiind:
„totalitatea proprietăţilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care pot să satisfacă
cerinţele explicite sau implicite ale consumatorilor“, iar competiţia economică face ca
această satisfacţie să fie corelată cu preţul acestora, dar se ştie că, în realitate, procesul de
cumpărare implică foarte rar specificaţii clare ale cerinţelor utilizatorilor. Acţiunea este
îngreunată şi de faptul că, adeseori, cumpărarea reprezintă un impuls şi nu o acţiune
planificată, impuls generat de atracţia pe care produsul o exercită asupra cumpărătorului.
Conceptul nu este nou, el fiind enunţat încă din secolul al XVIII-lea de Adam Smith,
fondatorul economiei politice: „Consumul este singura finalitate şi scopul fiecărei producţii,
iar interesul producătorului trebuie să se îndrepte numai în direcţia care este necesară pentru
susţinerea interesului consumatorului“.
De aceea în practica industrială internaţională are o utilizare tot mai largă noţiunea
de calitate totală, definită ca o simbioză a calităţii industriale cu cea comercială, integrând
gradul de utilitate şi economicitate sub aspect social şi funcţional.
Deşi conceptul este de mult fundamentat, actualmente, abordarea este mai mult
teoretică şi secvenţială, datorită problemelor de ordin practic.
În continuare se va realiza o detaliere a dimensiunii tehnice a calităţii, această
abordare oferind întreprinderilor resurse strategice şi tehnice deosebit de riguroase de
predicţie şi diferenţiere a calităţii produselor.

VII.15.2.1. Planificarea calităţii
Calitatea programată rezultă, pe de-o parte, pe baza necesităţilor clientului, şi, pe de
altă parte, pe baza potenţialului tehnic şi uman al producătorului. Proiectarea raţională a
îmbrăcămintei trebuie să se bazeze pe evaluarea complexă a calităţii viitorului produs încă
înainte de introducerea în fabricaţie, eficienţa economică în execuţie şi în exploatare fiind
hotărâtă, în mare măsură, de creaţie şi proiectare constructiv-tehnologică. Mecanismul
tehnic de proiectare a calităţii programate se concretizează într-o documentaţie complexă,
sau după caz, vizează asigurarea calităţii totale, începând cu proiectarea, materialele, preţul
şi continuând cu aspectul estetic, fiabilitatea etc.
În general, calitatea programată reprezintă sau ar trebui să reprezinte „inima“
producătorului, fiind dimensiunea calităţii care-i determină supravieţuirea.

VII.15.2.1.1. Calitatea specificaţiilor de referinţă
Elaborarea unui sistem de conducere eficientă a calităţii produselor de îmbrăcăminte
este posibilă numai prin abordarea sistemică şi exprimarea cantitativă a parametrilor care
caracterizează produsul de îmbrăcăminte şi procesul de prelucrare, precum şi prin
abordarea interdependentă a acestora. Acesta trebuie să se bazeze pe stabilirea unui nivel de

1488

MANUALUL INGINERULUI TEXTILIST – CONFECŢII TEXTILE

calitate optim pentru produs şi pentru proces, precum şi pe clarificarea relaţiei între nivelul
de acceptabilitate al indicatorilor tehnico-economici ai produselor şi posibilităţile de
realizare practică în întreprindere (fig. VII.15.4).

Fig. VII.15.4. Domeniul de interacţiune vizând asigurarea unei concepţii unitare
asupra calităţii produselor de îmbrăcăminte.

Specificaţiile de calitate definesc termenii de bază referitori la conceptele ce se
regăsesc la utilizarea normativelor din domeniul calităţii şi creează premizele disputării
priorităţilor calitative, prin înţelegeri mutuale în relaţiile internaţionale. Ele cuprind referiri
precise privind:
– materialele de bază, secundare şi auxiliare precum şi produsele finite (model
etalon, şabloane, cartelă de materiale, cartelă de asortări, consumuri specifice;
– procese tehnologice;
– metodele de încercare, precum şi criterii de admisibilitate (standarde, NID,
toleranţe);
– condiţii de exploatare şi de întreţinere;
Stabilirea specificaţiilor trebuie să indice valorile limită esenţiale pentru realizarea la
un cost optim a unor produse corespunzătoare pentru utilizare. Aceste cerinţe sunt definite
prin următoarele criterii:
– să reflecte cerinţele utilizatorilor;
– să fie compatibile cu însuşirile şi posibilităţile pe care le oferă materialele şi
procesele de fabricaţie disponibile;
– să reflecte echilibrul între costul calităţii şi valoarea acesteia;
– să fie clar definite.
Specificaţiile caracteristicilor atributive se realizează în două moduri:
– în faza de proiectare a produsului de îmbrăcăminte, acesta este realizat, aprobat şi
înregistrat, devenind standard etalon de referinţă, care poate fi apoi reprodus pentru
utilizarea curentă, devenind standard propriu identităţii produsului.
– în faza de inspecţie, pentru standardizarea desfăşurării acesteia, sunt utilizate
eşantioane supuse aprobării clientului, care devin după aprobare, specificaţii. Astfel de
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Fig. VII.15.5. Etaloane graduale de apreciere a aspectului cusăturilor

specificaţii sunt prezentate sub formă de fotografii, stereofotografii, cartele de asortări,
mostre de calitate vizând aspectul ţesăturii sau aspectul cusăturii etc. (figura VII.15.5).
Pentru caracteristicile măsurabile specificaţiile sunt realizate prin prelucrarea
datelor obţinute prin intermediul aparatelor de măsură şi control sau cu instrumente de
măsură. Caracteristicile măsurabile sunt înscrise în standarde de ramură, norme interne
departamentale, caiete de sarcini. Se impune în acest sens alinierea la prevederile
standardelor internaţionale şi metodologii unitare de verificare a caracteristicilor, deoarece,
în cazul specificaţiilor stipulate în contractele externe, de cele mai multe ori, datorită
incompatibilităţilor între metodele de determinare şi standardele utilizate, nu se poate
prelua şi prelucra baza de date existentă, neexistând posibilitatea obţinerii datelor
comparative.

VII.15.2.1.2. Sistemele de toleranţe
Studierea interacţiunilor între indicatorii procesului şi ai produsului reprezintă
premiza trecerii de la măsuri de control efectiv la un sistem managerial care sa asigure că
procesul şi produsul sunt „bune de prima dată“. În acest context se înscrie stabilirea
sistemelor de toleranţe, deoarece în practica industrială reproductibilitatea modelului etalon
se realizează cu imperfecţiuni. Toleranţele pot fi stabilite la nivel de produs finit sau
toleranţe interoperaţionale, pe etape distincte de prelucrare a elementelor şi
subansamblurilor.
Stabilirea toleranţelor se realizează ţinând cont de următorii factori:
– gradul de vizibilitate al elementului sau zonei de produs;
– caracteristicile materialului textil din care se realizează produsul de îmbrăcăminte;
– caracteristicile de identificare ale produsului de îmbrăcăminte (elemente
decorative simetrice, tighele ornamentale paralele etc.);
– dispunerea relativă a elementului de produs faţă de alte elemente ale produsului.
Teoretic, toleranţele sunt stabilite pe principiul teoriei lanţurilor dimensionale.
Pentru industria de confecţii, practic, se realizează cuantificarea interdependentă a
toleranţelor pe un anumit contur, ţinând cont de toleranţele individuale ale contururilor
componente, urmată de corecţia valorii obţinute, ţinând cont de restricţii referitoare în
special la interdependenţa cu alte contururi. Ţinând cont de caracteristicile şi nivelul
cerinţelor de calitate impus de clienţi şi de performantele tehnice ale utilajelor folosite, se
recomandă ca iniţial să fie stabilite toleranţele la nivelul produsului finit şi apoi toleranţele
inţeroperaţionale. O astfel de abordare va crea premizele dirijării obiective a calităţii
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proceselor de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte având drept obiectiv asigurarea
calităţii corespunzătoare pentru produsul finit.
În tabelul VII.15.1 este prezentată o sinteză a factorilor care influenţează stabilirea
toleranţelor pentru contururi, suprafeţe şi pentru poziţionarea produsului pe corp.
Tabelul VII.15. l
Factori ce influenţează stabilirea toleranţelor pentru contururi şi suprafeţe
Sensibilitatea
Unitatea de
percepţiei
Factor de influenţă
Toleranţe
măsură (mm)
Scăzută
Mare
± 1 mm
Lungimea liniilor de < 50 mm
x
± (3,5–4)mm
100–300 mm > 500 mm
x
5–10 mm
x
Săgeata maximă
50–100 mm
Forma liniilor
Unghiul de deviaţie
3–9°
dreaptă
Diferenţă
între
dreaptă
4–14 mm
razele de curbură
frântă
1/60–1/70 din
curbă
valoarea lăţimii
contururi geometrice închise
admise
1/2 din intervalul de
x
diferenţă între două
Poziţionarea liniei
mărimi
linii dispuse orizontal
1/100 din
linii dispuse vertical
x
dimensiunea
lungimii
Culoarea liniei de conturare
x
dimensiuni < 3 mm
dimensiuni > 3 mm
x
(culori închise)
dimensiuni > 6 mm
x
(culori deschise)
culori iritante
x
Numărul de linii paralel
1/100 din lungimea
x
liniilor
dimensiunea liniilor < 1,6 mm
dimensiunea liniilor paralele
x
> 1,6 mm

Precizia dispunerii relative a elementelor de produs exprimă corectitudinea
poziţionării componentelor mici ale produsului, unghiul de deviere de la poziţia normală
admis fiind de 1°.
Tabelul VII.15.2
Factori ce influenţează precizia dispunerii relative a elementelor de produs
Factor de influenţă
Caracteristicile materialului
Desene şi carouri estompate
Desene şi carouri mici şi dungi
puternic conturate
culori iritante, obositoare

Sensibilitatea percepţiei
x
x
x

Toleranţe
1°
< de 2– ori
ţesăturile uni

decât

la
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Dispunerea spaţială a produsului pe corp se apreciază diferit, funcţie de zona de
sprijin a produsului (tabelul VII.15.3).
Tabelul VII.15.3
Factori ce influenţează stabilirea toleranţelor şi dispunerea spaţială a produsului pe corp
Factor de influenţă
Zona de sprijin

Sensibilitatea
percepţiei

Contururi supuse percepţiei
Linia umărului
Capul de mânecă
Linia deschiderii
Linia taliei
Linia laterală
Linia de simetrie a spatelui

Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare

Toleranţe
1°
1°

1°

VII.15.2.1.3. Calitatea proiectării
Din punct de vedere tehnic, de la concepţie şi până la utilizare, produsul parcurge un
proces de transformare continuu, în care un rol de mare importanţă îl deţine calitatea
proiectării.
Calitatea concepţiei are un caracter strategic deoarece sunt urmărite următoarele
obiective:
– segmentarea pieţei, efectuarea unei selecţii a întreprinderilor concurenţiale şi
stabilirea nivelului în care caracteristicile unui produs satisfac solicitările utilizatorilor,
materializate prin comanda socială;
– definirea calităţii din punct de vedere tehnic, prin parcurgerea succesivă a
următoarelor etape:
⇒ predicţia nivelului de calitate a elementului sau zonei de produs analizate;
⇒ alegerea actelor tehnologice necesare rezolvării nivelului de calitate impus;
⇒ alegerea materialelor necesare rezolvării nivelului de calitate impus;
⇒ alegerea tipurilor de cusături şi îmbinări care să satisfacă nivelul de calitate
prognozat;
– definirea riguroasă a rezultatului calitativ progozat pentru precizia controlului
conformităţii produsului finit, cu scopul asigurării compatibilităţii intre caracteristicile de
calitate, indicatorii tehnici şi economici obţinuţi şi cei normaţi;
– asigurarea protecţiei utilizatorului şi a mediului înconjurător.
Deşi direcţiile de acţiune sunt clar stabilite, în faţa proiectanţilor se ridică probleme
multiple, vizând influenţele ce pot surveni pe parcursul proceselor de producţie, datorită
unui complex de factori cum sunt: modelul, posibilităţile tehnologice ale utilajelor,
tehnologiile specifice de prelucrare precum şi corelarea acestor factori, în evaluarea
competitivităţii produselor de îmbrăcăminte, devenind tot mai actuale atribute ca: designul,
aspectul, confortul, influenţate hotărâtor de cerinţele utilizatorului (fig. VII.15.6), cu
implicaţii asupra proceselor tehnologice şi posibilităţilor de automatizare ale acestora.
Percepţia calităţii produsului, atât la nivelul materialului cât şi a prelucrărilor
tehnologice, este diferită, identificându-se în produs zone specifice fiecărui tip de produs, în
care acuitatea percepţiei este maximă, denumite curent „zone critice“ (fig. VII.15.7). Aceste
zone trebuie să răspundă unor criterii diverse, dependente de tipul produsului şi de
destinaţia acestuia.
Ţinând cont de complexitatea motivaţională a îmbrăcămintei, conferită de raţiuni
practico-utilitare, estetice, morale, sociale, psihologice şi comunicaţionale a fost introdusă
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Fig. VII.15.6. Factori ce influenţează percepţia calităţii produsului de către utilizatori.

analiza pe elemente de produs, fiind necesară abordarea distinctă a zonelor de percepţie
maximă a calităţii prin prisma diferitelor criterii, chiar dacă, la nivelul experienţelor umane
concrete, aceste motivaţii sunt sesizate rar disociat, obişnuit ele fuzionând şi completânduse reciproc în cadrul produsului de îmbrăcăminte.
De exemplu, zonele critice (din punct de vedere estetic) pentru produsul sacou sunt
surprinse diferenţat în fig. VII.15.7,a şi b, în funcţie de repartiţia temporală a acestora în
proces.
Asigurarea nivelului calitativ al produsului de îmbrăcăminte de către confecţioneri
vizează tocmai identificarea, în faza de concepţie a zonelor „critice“ ale produsului, analiza
şi ierarhizarea nivelului calitativ al acestora funcţie de criterii estetice, de fiabilitate, de
mentenabilitate, de confort psihosenzorial, cu implicaţii asupra limitelor toleranţelor,
actelor tehnologice, parametrilor proceselor utilajelor şi dispozitivelor necesare.

Fig. VII.15.7,a. Implicaţii estetice generate de prelucrarea elementelor de produs şi de integrarea lor în
structura sacoului.
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Fig. VII.15.7,b. Implicaţii estetice datorate integrării elementelor în structura tridimensională a sacoului.

Proiectarea calităţii estetice a zonelor critice ale produselor de îmbrăcăminte.
Pentru dimensionarea criteriilor estetice se stabilesc obiectivele urmărite în momentul
conceperii elementului de produs, în ansamblul produsului (contur, formă, aspect etc.).
În raport cu aceste obiective, criteriile de calitate ale designerului vizează:
– forma finală a elementului analizat;
– aspectul suprafeţei elementului;
– aspectul contururilor elementului;
– dispunerea elementului de produs (dispunere plană sau spaţială);
– poziţia relativă a elementului în raport cu alte elemente de produs şi poziţia pe
corp;
– modul de utilizare a materialului.
Unul dintre elementele la care se solicită percepţie maximă pentru produsele cu
sprijin pe umăr îl reprezintă gulerul şi, din acest motiv, s-a realizat o exemplificare a
calităţii concepţiei unui guler pentru cămaşă.

Fig. VII.15.8. Niveluri inacceptabile pentru calitatea suprafeţei gulerului.

Fig. VII.15.9. Niveluri de calitate acceptate pentru suprafaţa gulerului.
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Pentru designer, definirea calităţii unui element de produs constă în predicţia unui
rezultat, fără precizarea mijloacelor care trebuie utilizate pentru a o obţine. Astfel calitatea
gulerului este exprimată prin forma acestuia, percepută prin lungimea şi lăţimea gulerului,
dispunerea spaţială a elementului în produs, uniformitatea suprafeţei, uniformitatea
contururilor şi a liniei de asamblare în răscroială.
Confecţionerul traduce aceste informaţii generale în criterii de calitate, care impun
alegerea procedeelor de fabricaţie, a mijloacelor materiale, a metodelor de muncă,
materializate în informaţii strict cuantificabile pentru controlorii produsului final.
Astfel, forma gulerului se obţine prin dimensionarea colţurilor de guler, a lăţimii
steiului şi pelerinei, a distanţei dintre linia de simetrie a fetei şi extremitatea colţurilor de
guler, a lungimii pelerinei, a lăţimii tighelelor.
Aprecierea uniformităţii stării suprafeţei gulerului, influenţată de tipul de inserţie şi/
sau de precizia tighelului decorativ, se poate evalua utilizând etaloane fotografice ca cele
prezentate în figurile VII.15.8. şi VII.15.9.
Aspectul contururilor elementului, dictat de modul de realizare a coaserii pe contur,
de precizia corectării, întoarcerii şi descălcării, precum şi de acurateţea cusăturii decorative,
presupune obţinerea uniformităţii canturilor.
Dispunerea spaţială a gulerului poate fi apreciată, la nivel de material, prin
caracteristicile de flexibilitate şi rigiditate a materialului textil şi în practică este o rezultantă
a măsurilor constructiv-tehnologice.
Poziţia relativă a gulerului în raport cu alte elemente de produs este esenţială pentru
calitatea produsului, cunoscut fiind faptul că corectitudinea aplicării gulerului în răscroiala
este dictată în primul rând de compatibilitatea între lungimea răscroielii gâtului şi lungimea
gulerului, de respectarea semnelor de îmbinare precum şi de respectarea rezervelor de
coasere.
În vederea îndepărtării subiectivismului sunt întocmite fişe de calitate pe elemente
de produs, ca documente principale prin care se defineşte calitatea acestora. În
tabelul VII.15.4 este prezentată fişa de calitate a elementului guler pentru cămaşă.
Tabelul VII.15.4
Fişă de calitate a elementului guler pentru cămaşă
Fişa de calitate pe element de produs
Valoare
Criterii de apreciere a calităţii elementului de produs
(mm)
Lungimea colţului de guler
100
Lungimea pelerinei
50
Forma finală a
Circumferinţa gulerului
400
elementului de produs
Distanţa între colţul de guler şi linia de
75
simetrie a sistemului de închidere
Aspectul suprafeţei

Netezime, uniformitate
Corectitudinea şi aspectul
Cusăturilor ornamentale
Aspectul contururilor Corectitudinea şi uniformitatea
contururilor obţinute prin întoarcerea
materialelor îmbinate
Dispunerea spaţială a Poziţia relativă a elementului în raport
elementului de produs cu celelalte elemente adiacente

Mostră
Mostră

Mostră

Toleranţe
(mm)
±2
±2
±2
±1
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Nivelul de calitate definit şi impus elementelor constituente ale unui produs se
materializează prin măsuri constructiv-tehnologice specifice, capabile să asigure obţinerea
nivelului planificat al funcţiilor de produs în condiţiile de eficienţă economică, chiar dacă
se impun măsuri suplimentare de corecţie pentru o serie de parametri ai materialului ce nu
se încadrează în intervalul de valori optim pentru dimensiunile funcţiilor produsului.
Spre exemplu, asigurarea dispunerii spaţiale a gulerului de cămaşă se poate realiza
prin măsuri tehnologice sau constructive.
Astfel, la proiectarea constructivă a unui guler cu stei şi pelerină croite separat,
modificarea unghiului dintre cele două repere componenţe ale gulerului, în limite
admisibile, va determina o dispunere spaţială mai vizibilă a colţurilor de guler.
Proiectarea tehnologică prezintă următoarele variante pentru asigurarea dispunerii
spaţiale a gulerului:
– aplicarea pe faţa de guler a unor inserţii multistrat;
– utilizare inserţiilor de tip folie;
– aplicarea pe faţa de guler a unei inserţii unistrat şi pe colţurile de guler a două
balene.
Pentru asigurarea criteriilor de calitate planificate, se impune:
– precizarea parametrilor tehnologici de coasere, călcare, termolipire, în toate
variantele apărând faze auxiliare de călcare şi corectare a rezervelor de la colţul gulerului
(de exemplu, la gulerul cu pelerină şi ştei de-a întregul, dispunerea spaţială a gulerului se
realizează prin călcarea pe prese cu forme profilate);
– mijloacele materiale necesare pentru asigurarea uniformităţii tighelirii, pentru
corectare şi pentru întoarcere.
În stabilirea variantei tehnologice, factorii de influenţă sunt performanţele utilajului,
producţia orară, consum minim de timp etc.
Un alt factor major al vandabilităţii implicat în faza de concepţie îl constituie
materialul textil, funcţiile produselor de îmbrăcăminte fiind determinate în foarte mare
măsură de acesta.
La nivel de element de produs, elementele dependente de material sunt transpuse
într-o serie de informaţii tehnice ce vizează:
– simetria dungilor, careurilor, desenelor cu sens;
– sensul ţesăturii în raport cu sensul elementului de produs, pentru ţesăturile cu
desene sau cu desene simetrice;
– poziţionarea firului drept în raport cu cel al elementului de produs;
– defecte de ţesătură ce pot fi tolerate fără a fi depreciată calitatea estetică a elementului de produs;
– omogenitatea nuanţei elementului de produs, ce intervine mai ales la alegerea
culorii aţei de cusut, a inserţiei, a adezivului.
Marea majoritate a produselor de îmbrăcăminte combină materiale cu caracteristici
diferite, plasate pe toată suprafaţa produsului dar în poziţii diferite faţă de corp (produse
multistrat) sau în zone diferite ale produsului. Trebuie făcută diferenţierea între diversele
tipuri de produse, cunoscut fiind faptul că destinaţia produsului dictează şi funcţiile
prioritare la care trebuie să răspundă acesta. Se impune cunoaşterea caracteristicilor
materialelor cu diferite destinaţii în produsul finit (în corelaţie cu poziţia pe corp precum şi
cu ordinea din strat) şi trebuie stabilite cele ce primează în defavoarea altora, deoarece, de
cele mai multe ori, produsele sunt realizate pentru a satisface un grup prioritar de cerinţe, în
acest caz se pune problema unei ierarhizări a importanţei ce se acordă caracteristicilor materialului, pe primul loc situându-se, de obicei, caracteristica definitorie a grupei de produse: caracteristica estetică la produsele de modă, durabilitate la îmbrăcămintea de lucru etc.
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Drept exemplificare, în tabelul VII.15.5 sunt sintetizate implicaţiile asupra funcţiei
estetice a principalelor caracteristici ale materialelor, precum şi modalităţi concrete de
soluţionare în procesele de fabricaţie.
Tabelul VII.15.5
Implicaţiile caracteristicilor materialelor textile asupra modului de soluţionare a funcţiei
estetice
Grupa de materiale la
Modul în care este
care influenţa
Mod de asigurare a
Caracteristici
influenţată funcţia estetică caracteristicii este
calităţii
semnificativă
Modificarea presiunii
Aspect necorespunzător al
picioruşului de presare
cusăturii datorat strângerii
Modificarea amplitudinii de
Grosimea
Toate materialele textile
Alunecarea relativă a straturidicare, a dinţilor deasupra
rilor de material între ele
plăcuţei acului
Modificarea tensiunii firelor
Dizlocarea firelor ţesăturii
Corelarea fineţii, acului cu
Încreţirea pe linia de
Materiale compacte,
structura materialului
Desimea
asamblare
dense, tricoturi
Alegerea corespunzătoare a
Deşirarea tricoturilor
tipului cusăturii
Încreţirea cusăturii şi a
Alegerea aţei cu miez
Materiale ce conţin fire
Elasticitatea materialului pe linia de
Alegerea corectă a tipului de
cu elasticitatea mărită
coasere
cusătură
Modificarea pasului
Mătăsuri, materiale cu
cusăturii
Coeficientul
conţinut mare de viscoză, Modificarea tensiunii firelor
Glisarea cusăturii
de frecare
materiale cu conţinut
Schimbarea tipului de aţă
mare de fibre sintetice
Soluţii tehnologice corelate
cu ţesătură
Cusătură cu aspect neuniform, datorată transportului
Încărcarea
Materiale cu conţinut
Antistatizarea materialului
neuniform, ce are drept
electrostatică
mare de fibre sintetice
Ionizarea materialului
cauză aderarea materialului
la organele de coasere

Asigurarea calităţii zonelor critice ale produsului de îmbrăcăminte din punct
de vedere al fiabilităţii şi mentenabilităţii. Estimarea comportării produselor în
exploatare se realizează prin intermediul unor indicatori specifici, ce reprezintă încadrarea
dimensiunilor tehnice în intervalul gradului de utilitate pentru funcţiile de fiabilitate şi
mentenabilitate, nivelul fiind diferit pe tipuri de produs. Aceştia sunt:
– rezistenţa la solicitări mecanice sau chimice a produselor de îmbrăcăminte;
– rezistenţa la uzură a materialelor şi a elementelor constructive ale produselor;
– rezistenţa la factori biologici, la acţiunea moliilor şi la acţiunea micoorganismelor
în mediul umed;
– stabilitatea dimensiunilor şi formei produsului în timpul proceselor de purtare şi
întreţinere.
Fiabilitatea şi mentenabilitatea trebuie apreciată pentru materialele textile şi pentru
îmbinările realizate pe produs.
Pentru estimarea fiabilităţii suprafeţelor textile, tabelele VII.15.6, şi VII.15.7
prezintă principalele caracteristici prin care sunt exprimaţi indicatorii de calitate ai
funcţiilor de fiabilitate, pe tipuri de produse de îmbrăcăminte.
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Este importantă cunoaşterea caracteristicilor definitorii pentru un produs, deoarece
proiectarea eficientă a produselor actuale nu se mai raportează la satisfacerea tuturor
cerinţelor utilizatorului, fiind definită de abilitatea proiectantului de a selecta, dintre
cerinţele utilizatorului, doar pe acelea cu aport direct la stabilirea gradului de utilitate al
produsului, pe care le exprimă prin caracteristici. Deşi grupul de caracteristici definitorii
este diferit funcţie de produsul de îmbrăcăminte analizat, există un grup restrâns de
caracteristici critice pentru toate produsele, dintre care cele mai importanţe sunt cele
referitoare la stabilitatea dimensională a materialelor.
Tabelul VII.15.6
Caracteristici implicate în asigurarea criteriilor de fiabilitate şi mentenabilitate
ale produselor de îmbrăcăminte
Indicator
Rezistenţa la
tracţiune
Rezistenţa la
plesnire
Rezistenţa la
alunecare
Rezistenţa la
uzura prin frecare
Efect pilling
Comportare la
şifonare
Modificări
dimensionale la
spălare
Modificări
dimensionale la
călcare
Rezistenţa
colorantului la
lumină
Rezistenţa colorantului la apă
Rezistenţa colorantului la frecare
Rezistenţa culorii
la spălare
Rezistenţa culorii
la călcare
Rezistenţa culorii
la transpiraţie

Specificaţii de Paltoa- CostuCămăşi Lenjerie Căptu- Inserţii
Rochii
referinţă
ne
me
şi bluze de corp
şeli
STAS 6143-70

x

x

x

x

x

x

–

STAS 5905-74

–

x/1

x/1

x/1

x/1

x/1

–

x

x

x

x

STAS 7316-71

x

x

x

x

STAS 8219-76

x

x

x

x

x

x

x

x

x

STAS 6145-74
STAS 6484-77
STAS 675 1-79

x

x

x

STAS 8446-69

x

x

x

x

x

x

x

STAS 5705-78
STAS 5819-71

x

STAS 5707-71
STAS 5818-71
STAS 5806-71

x

x

x

x

x
x

x
x

x/1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x/1

x – caracteristica solicitată obligatoriu
x/1 – caracteristica preferabilă

Pentru asigurarea parţială a mentenanţei suprafeţelor textile înglobate în produsele
de îmbrăcăminte, deja o serie de producători au iniţiat măsuri de ataşare a unor bucăţi din
materialul de bază în interiorul produselor, la care se adaugă aţă asortată şi uneori nasturi.
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Tabelul VII.15.7
Caracteristici implicate în asigurarea criteriilor de mentenabilitate ale
produselor de îmbrăcăminte

Caracteristica
analizată
Variaţia
dimensională la
spălare
Variaţia dimensională la
călcare
Destrămarea
Stabilitatea
dimensională
Glisarea
Rezistenţa la
oboseală
Rezistenţa
cusăturilor la
oboseală
Aspectul după
spălare
Comportarea la
clorare
Comportarea la
curăţire chimică
Păstrarea
aspectului după
expunere la
lumina solară
Păstrarea stabilităţii dimensionale şi aspectului după spălare

Lenjerie
Bluze, Costum Costume
Salo- Halate,
pentru
fuste,
de
pentru
pete şorturi
bărbaţi
rochii sport bărbaţi
şi femei

Specificaţii de
referinţă

Impermeabile

G 07-127

x

x

x

x

x

DIS 5077

x

x

x

x

x

G 07-125

x

x

x

G 07-121

x

x

G 07-117

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G 07-001

x

x

G 07-001

x

x

G 07-137

x

ISO 105 N01

x

x

x

G 07-064

x

x

x

x

x

x

x

ISO 105
X 11

x

x

x

x

x

x

x

ISO 105
N 01

Pentru produsele multistrat, sunt foarte importante (pentru asigurarea fiabilităţii şi
implicit a calităţii) probele ce vizează compatibilitatea între caracteristicile de fiabilitate ale
materialelor constituiente ale unui produs (comportarea diferenţiată a materialelor
componente ale produselor multistrat şi a produselor unistrat realizate din mai multe
materiale de natură diferită).
Pentru aprecierea comportării produselor de îmbrăcăminte, prin prisma fiabilităţii şi
mentenabilităţii lor prezintă importanţă şi indicatorii de calitate ai cusăturilor, care pot fi
împărţiţi în:
– indicatori ce ţin de fiabilitate: rezistenţa cusăturilor la solicitări pe direcţie
longitudinală şi transversală, alungirea şi rigiditatea cusăturilor, perforarea materialului;
– indicatori ce ţin cont de condiţiile de exploatare (mentenanţă): durabilitatea
cusăturii (numărul de cicli până la pierderea rezistenţei şi modificarea formei, rezistenţa la
frecare, agenţi chimici, spălare, deşirabilitatea cusăturii, destrămarea şi glisarea materialelor
pe linia cusăturii).

1499

Calitatea în industria de confecţii

Verificarea parţială a acestori indicatori oferă rezultate secvenţiale, rezultate
concrete practice putându-se realiza prin ţeste de purtabilitate efectuate pe produs, teste rar
efectuate datorită costurilor suplimentare pe care le implică.
Asigurarea calităţii zonelor critice ale produsului de îmbrăcăminte din punct
de vedere al confortului psihosenzorial. Confortul senzorial este o componentă a confortului la purtare şi se referă la modul în care produsul de îmbrăcăminte este perceput prin
intermediul simţurilor de către utilizator. În studiul confortului senzorial trebuie analizate
toate componenţele unui produs care sunt în contact cu corpul purtătorului, cum sunt
etichete, cusături, asamblări, suprafeţe, aţă. De exemplu, la produsele cu grad mare de
ajustare pe corp pot fi utilizate asamblările cu margini întrepătrunse sau cele peliculizate,
iar pentru suprafeţele ce intră în contact nemijlocit cu purtătorul se pot utiliza elemente
superpoziţionate (exemplu bazonul).

VII.15.2.1.4. Asigurarea calităţii proceselor de fabricaţie
Produsul de îmbrăcăminte, ca purtător al tehnologiei de confecţionare, reflectă
gradul de adaptare al acesteia la cerinţele produsului proiectat. Deoarece producţia
S ta d ii p a r ţia le d e tr a n s fo r m a r e a le m a te r ia lu lu i te x til
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Fig. VII.15.10. Stadiile parţiale de transformare a materialului textil în timpul proceselor de
prelucrare.
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industrială necesită aplicarea unor procedee de transformare asupra resurselor materiale
astfel încât să rezulte un produs de îmbrăcăminte cu valoare de întrebuinţare optimă, în
condiţiile unei eficiente economice maxime, la nivel microeconomic, unul dintre principalii
factori de influentă ă calităţii îl reprezintă calitatea prelucrărilor tehnologice.
Procesul de fabricaţie din confecţii reprezintă un ansamblu de procese de prelucrare,
de control, transport a materiilor prime şi procese de pregătire şi deservire, realizate integral
în cadrul aceleiaşi întreprinderi.
Procesele tehnologice sunt structurate din activităţi, care se desfăşoară etapizat, pe
stadii şi acte tehnologice. Fiecare activitate tehnologică îşi aduce propriul aport la
materializarea cerinţelor de calitate a produselor, acestea reprezentând criterii pentru
dimensionarea şi optimizarea fiecărei etape de realizare a produsului.
Proiectarea corectă a proceselor pentru fiecare etapă are la bază (fig. VII.15.10)
următoarele elemente:
– identificarea stadiilor calitative prin care trece obiectul muncii;
– identificarea acţiunilor necesare pentru materializarea transformărilor calitative
necesare trecerii dintr-un stadiu în altul;
– identificarea stadiilor parţiale de transformare cantitativă a materialelor în cadrul
aceluiaşi stadiu.
Se remarcă faptul că materialul textil suferă în timpul proceselor de fabricaţie
multiple transformări, iar activităţile celor implicaţi sunt diverse şi de mare complexitate.
Transformările materialelor în timpul etapelor procesului se diferenţiază funcţie de
caracteristicile transformărilor cantitative necesare.
Asigurarea calităţii şablonării. Este evident că şablonarea nu apare în mod real ca
un act al procesului de fabricaţie, decât dacă se referă la modificarea încadrărilor
prestabilite, în mărime reală sau redusă.
Şabloanele trebuie să conţină inscripţionate o serie de informaţii tehnice referitoare
la:
– elementele de identitate ale şablonului (denumire reper, comandă, mărime, talie);
– corectitudinea poziţionării şablonului pe materialul textil (fir drept). Abaterile
permise de la direcţia nominală a reperului sunt dependente în principal de modul de fixare
a deformaţiilor acestora. Astfel, în cazul elementelor la care deformarea se fixează numai
prin tratament umidotermic devierile permise sunt de maxim 10°, iar pentru elementele care
sunt stabilizate prin cusături suplimentare sau materiale de întărire, unghiul de deviaţie
permis este de 15°.
– elemente care asigură precizia poziţionării relative a elementelor de produs (semne
de poziţionare, de îmbinare, de control), dispuse atât pe conturul exterior al reperelor cât şi
în interior, pot fi în formă de „V“, sau de semicerc şi datorită faptului că se realizează cu
dispozitive pneumatice au o toleranţă a dispunerii pe contur ce variază între ± 1 mm şi ± 2
mm şi o adâncime de 4–5 mm. Şabloanele au poziţionate marcaje de control la circa l cm
de marginea conturului exterior care permit verificarea integrităţii reperului, uşurând
depistarea eventualelor erori de execuţie.
Principiile generale de realizare optimă a acestui act tehnologic vizează respectarea
restricţiilor privind metoda de încadrare şi grupare optimă a mărimilor şi taliilor, în
condiţiile restrictive impuse de caracteristicile materialelor şi de particularităţile impuse de
model şi de unealta tăietoare. Astfel, la încadrarea reperelor la care se impune o precizie
mare la croire, distanta dintre repere este de 3 mm.
Calitatea şablonării este dependentă de numărul de produse încadrate, de înălţimea
şpanului şi de tipul de încadrare. În funcţie de complexitatea modelului şi de lăţimea

Calitatea în industria de confecţii

1501

materialului, încadrările se pot realiza pe toată lăţimea sau pe jumătate. Metoda de
încadrare depinde mult de lăţimea materialului, subdimensionările frecvente sub limita
toleranţei necesitând modificări ale încadrării iniţiale, cu implicaţii directe asupra
consumului specific. De multe ori, consumul practic este diferit faţă de cel obţinut la
serviciul tehnic, datorită faptului că realizarea încadrării la scară redusă se face de obicei pe
lăţimea maximă a ţesăturii (plus 2 cm).
Alţi factori dependenţi de material sunt paleta coloristică, raportul de culoare şi
sensul desenului, caracteristicile de suprafaţă (flauşul, luciu).
Asigurarea calităţii şpănuirii. Şpănuirea are drept scop asigurarea condiţiilor de
secţionare simultană a reperelor la croire şi depunerea straturilor de şpan, ţinând cont de
condiţii restrictive dictate de natura materiei prime şi de procedeul tehnologic utilizat.
Calitatea şpănuirii trebuie apreciată funcţie de caracteristicile materiilor prime,
factori dependenţi de modul de realizare a actului tehnologic, particularităţile produsului.
Calitatea şpanului şi acurateţea realizării lui depind nemijlocit de caracteristicile
materialului (coeficient de frecare, starea suprafeţei materialului rigiditate şi elasticitate).
Caracteristicile suprafeţelor textile vor influenţa păstrarea poziţiei straturilor în şpan, în
timp ce grosimea va avea influenţe directe asupra înălţimii şpanului. Pentru materiale cu
coeficient mare de alunecare se va limita înălţimea şpanului şi se va fixa suplimentar cu
cleme sau prin punctare. Acolo unde coeficienţii de frecare au valori diferite pe cele două
feţe ale materialului, şpănuirea se va face cu faţa materialului în acelaşi sens. Rigiditatea şi
elasticitatea materialelor influenţează modul de aşezare a straturilor şi uşurinţa suprapunerii
marginilor pe o latură longitudinală a şpanului. În funcţie de variaţia lăţimii materialului,
şpanul poate avea ambele laturi longitudinale perpendiculare pe suprafaţa mesei de lucru
sau numai o parte. Toleranţele pentru peretele vertical sunt de ± 3 mm, iar pentru
extremităţile şpanului de ± 5 mm. În cazul materialelor sintetice, apar des fenomene
nedorite, datorate electricităţii statice generate de material în procesul de şpănuire. Acestea
pot afecta uneori reperele croite, apărând dificultăţi fie la separarea straturilor adiacente de
repere, fie în procesul de reunire prin coasere a două repere încărcate contrar.
Şpanurile trebuie realizate fată tensionare şi fără lejeritate. În cazul şpănuirii
manuale, la şpanurile lejer întinse, mai ales la materialele cu rigiditate mică, pot apărea pe
suprafaţa şpanului cute, care influenţează negativ calitatea secţionării şi croirii, determinând
manevre suplimentare pentru repoziţionare. Şpanurile tensionate se vor contracta în
lungime după ce s-a realizat şpănuirea. În cazul unei croiri imediate, prin contracţii
ulterioare, apar subdimensionări ale reperelor care sunt direct proporţionale cu tensionarea
şpanului. Pentru şpănuirea mecanizată sau automatizată aceste defecte sunt îndepărtate.
În funcţie de calitatea ţesăturii se realizează înnădirea şpanului. Înnădirea presupune
suprapunerea a două capete într-un şpan şi are drept obiectiv principal înlăturarea din şpan
a unui defect. Erori privind direcţia sau sensul, la repoziţionarea materialelor, pot crea
defecte iremediabile în viitorul produs.
Înălţimea şpanului va fi dependentă de caracteristicile tehnice ale utilajelor de croire,
de caracteristicile utilajelor şi de numărul de produse din comandă.
Asigurarea calităţii secţionării şi decupării. Analiza proceselor de realizare a
produselor de îmbrăcăminte relevă faptul că ponderea operaţiilor de tăiere se întâlneşte în
secţiile de croire şi la preparaţie, în procesul de confecţionare fiind utilizată tăierea la
corectarea reperelor, la realizarea unor semne de potrivire, precum şi la unele faze executate
de maşini semiautomate (maşini de butoniere cu cap drept sau rotund şi tăierea deschiderii
buzunarelor la maşini pentru buzunare cu refileţi) şi tăierea firului.
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Calitatea tăierii este dependentă de o serie de factori, dintre care:
– numărul de repere componente ale produsului şi complexitatea conturului acestora;
– caracteristicile utilajului şi ale instrumentului de tăiere (caracterul deplasării
uneltei tăietoare);
– caracteristicile materialului textil şi ale şpanului (rigiditate, grosime şi compoziţia
fibroasă a materialului).
Controlul calităţii operaţiei de croire se realizează cu ajutorul şabloanelor de control,
verificându-se pentru fiecare reper integritatea sa şi modul de poziţionare a marcajelor.
Abaterile de formă şi dimensiuni sunt între 1 şi 11 mm, fiind dependente de lungimea şi
complexitatea liniei de contur.
Pentru materialele uni, abaterile permise sunt mai mari, în timp ce, pentru dungi şi
carouri, sunt minime sau nule. Pentru toate materialele textile, abaterea maximă admisă de
la direcţia nominală este de 0–20 mm. În cazul materialelor cu coeficient de destrămare
mare, în general dimensionarea şi marcarea corectă se obţine cu dificultate, deşi adâncimea
semnelor ajunge până la 40 mm. La materialele cu coeficient de alunecare mare, precizia
marcajelor trebuie să fie maximă, având în vedere faptul că, în mod normal, toleranţa este
mică (2 mm, pentru liniile de curbură mare şi toleranţă nulă, pentru marcajele de pe
porţiunile cu raza de curbură mică).
Poziţionarea reperului în produs va determina şi precizia impusă croirii. Astfel,
pentru materialele de bază precizia va fi mai mare decât pentru căptuşeli (pentru reperele
materialului de bază precizia croirii este de ±1 mm, iar pentru căptuşeli este de ± 2 mm),
dar pentru ambele cazuri, în cazul coaserii la maşini automate, abateriale ar trebui să fie
nule.
Unul dintre criteriile determinante vizând calitatea croirii îl reprezintă tipul de
unealtă tăietoare. Cele mai utilizate instrumente de tăiere sunt cuţitele bandă, acţionate în
diverse moduri:
– în mişcare rectilinie alternativă pe verticală, la maşinile mobile de secţionat şi la
cele cu braţ dublu articulat, folosite la decuparea pe contur a reperelor;
– în mişcare continuă de translaţie, la maşinile staţionare cu 3–4 roţi de antrenare a
benzii tăietoare, maşini folosite pentru decuparea pe contur a reperelor;
– în mişcare spaţială, prin combinarea mişcărilor de ridicare-coborâre, rotaţie în
jurul propriei axe şi mişcări plan paralele, la sistemele automate de croit.
La mişcarea rectilinie alternativă, muchia tăietoare antrenează în mişcare de ridicarecoborâre şi materialul din şpan, calitatea tăierii nefiind optimă. La maşinile automate acest
inconvenient este înlăturat prin fixarea straturilor de şpan cu vacuum. La mişcarea de
translaţie, datorită mişcării benzii tăietoare în acelaşi sens, marginile sunt deteriorate mai
puţin, sistemul fiind posibil de aplicat oricărui tip de material. Apare ca inconvenient
deplasarea manuală a şpanului, ceea ce determină creşterea timpului de contact între şpan şi
unealta tăietoare, cu repercusiuni negative asupra aspectului marginilor şpanului. La
materialele termoplastice trebuie evitată sudarea sau topirea marginilor, prin corelarea
vitezei benzii cu viteza de deplasare a şpanului.
Unghiul de ascuţire influenţează atât calitatea tăierii cât şi rezistenţa la uzură a
cuţitului. Deoarece valoarea unghiului este în relaţie de directă proporţionalitate cu
rezistenţa la uzură şi inversă proporţionalitate cu calitatea tăierii, se impune stabilirea unui
interval optim, ţinând cont de poziţia relativă cuţit-material precum şi de caracteristicile
materialului.
În cazul în care cuţitul este perpendicular pe material, se recomandă:
− 15°–20°, pentru materiale obişnuite;
− 30°–35°, pentru materiale dure.
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Asigurarea calităţii operaţiilor de coasere. Deşi procesele de realizare a
produselor constă în prelucrare de elemente şi subansambluri distincte şi asamblarea lor
ulterioară, ele au multe diferenţe dictate de particularităţi constructiv tehnologice ale
produsului, de utilaj şi de caracteristicile materialelor (fig. VII.15.11).
T ip u l ş i c a r a c te r is tic ile d e
c o n fe c ţio n a b ilita te a le
m a te r ia lu lu i te x tile

T ip u l ş i s tru c tu r a c u s ă tu r ii
- n u m ă r u l fi re lo r ş i p a rt ic ip a r e a
a c e s to ra la fo rm a re a c u s ă tu rii
- m o d u l d e d is p u n e r e a p a ş ilo r
c u s ă tu ri i ( lo n g it u d i n a l, z ig - z a g )
- c u s ă tu r i u n ic e s a u m u ltip le ;
- d is p u n e r e a c u s ă tu r ii ( v iz i b i lă
sau ascu n să)

- c a ra c te r is tic ile d e id e n ti ta te a le
m a te r ia lu lu i;
- c a ra c te r is tic i d e c o n f e c ţio n a b ilita te
- c o m p o r ta re a m a te ria lu lu i la
s o lic ită r ile e le m e n ta re d in p r o c e s e le
d e p r e lu c r a re

F a c t o r i c e in f lu e n ţ e a z ă c a lit a t e a a s a m b lă r ilo r
p r in c o a s e r e
T ip u l ş i c a r a c te r is tic ile a ţe i
d e cusut

R e g im u l d e c o a s e re ş i
p a ra m e tr ii s ă i
- d e s im e a c u s ă tu rii;
- te n s io n a re a fire lo r ;
- v ite z a d e c o a s e re ;
- ti p u l ş i f in e ţe a a c u lu i
- p r e s iu n e a p ic io r u ş u lu i d e p r e s a r e

P a r a m e tr ii c u s ă tu r ii
- n u m ă r u l d e s tr a tu r i a s a m b la te ;
- n u m ă r u l tig h e le lo r ;
- lă ţim e a c u s ă tu r ii;
-î n ă ţim e a s ta tu r ilo r a s a m b la t e

- c o m p o z iţia fib ro a s ă a a ţe i d e c u s u t
- s e n s u l d e to rs io n a re ;
- fin e ţe a ;
- d e s t in a ţi a fir u lu i ă n p o c e s u l d e
c o a sere
- c a r a c te r is t ic ile m e c a n ic e a le f ir u lu i

Fig. VII.15.11. Factorii ce influenţează calitatea asamblărilor prin coasere.

Datorită interacţiunilor multiple ce apar la operaţii de coasere între materialul textil
şi organele lucrătoare, pot apărea efecte negative atât asupra materialului textil, cât şi
asupra aţei de cusut şi utilajului.
Dintre acestea, o parte pot fi remediate cu un consum suplimentar de timp (ruperea
aţei, încreţirea etc.), în timp ce alte defecte pot apare în procesul de purtare al produsului,
depreciindu-l (instabilitate dimensionala a formei etc.).
La coaserea materialelor, regimul de lucru şi o serie de parametri tehnologici şi
funcţionali trebuie corelaţi direct cu caracteristicile materialelor cusute.
Astfel, în funcţie de grosimea materialului şi coeficientul de frecare se impun
caracteristici constructiv-funcţionale ale plăcuţei cu dinţi transportori şi ale picioruşului de
presare, înălţimea dinţilor transportori se adoptă în funcţie de caracteristicile materialului
textil şi obişnuit este de 1,6 mm. Cea mai eficienta formă este cea cu dinţi înclinaţi în
acelaşi sens, cu un unghi de 45°...60°. Aceşti dinţi pătrund mai bine şi mai repede în
material. La pătrunderea dinţilor în material, există posibilitatea deteriorării materialului.
Pentru a evita această deteriorare, vârfurile se topesc, apoi se rotunjesc. Grosimea
materialelor influenţează şi pasul dinţilor. Astfel, la materiale groase, distanta dintre dinţi
va fi de 2 mm, iar la materiale subţiri, de 1,2 mm. Cu cât materialele sunt mai subţiri, cu
atât mai jos se poziţionează picioruşul, iar dinţii transportori trebuie să se ridice cu circa 1,6
mm peste plăcuţa acului. La creşterea grosimii, creşte forţa de presare a picioruşului şi
dinţii se ridică cu circa 2 m. Pentru antrenarea corectă a două straturi de material gros,
pentru deplasarea sincronizată a straturilor, trebuie să se ia măsuri suplimentare ca, pe lângă
creşterea înălţimii de pătrundere a dinţilor să crească şi distanţa dintre aceştia.
Materialele textile posedă o anumită încărcare electrostatică, ce determină o aderare
a reperelor între ele sau la organele de lucru, desprinderea devenind greoaie şi generând
timpi suplimentari pentru mânuirile necesare la preluare. Pentru o desprindere corectă, forţa
de desprindere trebuie să învingă suma dintre forţa de aderenţă a reperului la pachet şi
greutatea acestuia. În vederea îndepărtării efectelor nedorite, materialul se tratează antistatic
sau se ionizează aerul în secţiile de confecţionat.
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Desimea şi structura ţesăturii au ca principal efect negativ încreţirea. Prin cusătură,
firul de aţă fixează fibrele de material într-o nouă poziţie, plasându-se în structura
materialului şi tinzând să o modifice. Acest fenomen este cu atât mai evident cu cât ţesătura
este constituită din fire mai fine, dense şi cu rezistenţă mică la comprimare. În cazul
ansamblurilor dublate, datorită deosebirilor ce vizează compoziţia fibroasă, structura
materialelor asamblate, diferenţa de extensibilitate, stabilitate etc., este posibil să apară
încreţirea, datorită neîndeplinirii condiţiei de transport. Pentru evitarea acestei situaţii, este
necesar să se regleze presiunea picioruşului de presare la valori minime. Acest tip de
încreţire, nedatorându-se procesului de coasere propriu-zis, pentru înlăturarea lui este
necesar să se intervină, încă din faza de proiectare pentru asigurarea compatibilităţii între
caracteristicile materialelor. Sistemele de antrenare ce permit controlul coaserii sunt:
transportor diferenţial pozitiv sau negativ, constituit din două sisteme de dinţi în faţă şi
spatele acului cu amplitudini reglabile şi transportor simplu cu dinţi orientabili. Pentru
reducerea încreţirii, în general, se acţionează asupra maşinii de cusut, asupra aţei precum şi
asupra parametrilor tehnologici ai operaţiei de coasere. Referitor la maşina de cusut, se
poate acţiona asupra mecanismului transportor şi de presare, asupra reglării tensiunii firelor
şi asupra alegerii acului. La alegerea aţei de cusut se poate diminua sau evita încreţirea prin
adoptarea unei aţe cu miez sau cu compoziţie fibroasă asemănătoare materialului textil, cât
mai termostabilă, cu alungire şi revenire mică, cât mai subţire. Referitor la parametrii
tehnologici se poate acţiona asupra valorii pasului care trebuie sa fie cât mai mic sau asupra
unghiului de coasere şi croire. De asemenea, pentru reducerea încreţirii la cusăturile de
tighelire se recomandă înlocuirea cusăturilor de suveică de la tivuri cu cusături ascunse,
precum şi evitarea utilizării cusăturilor paralele la aplicarea elementelor de produs.
Asigurarea calităţii tratamentelort termice şi umidotermice. Tratamentele
termice şi umidotermice se desfăşoară pe tot parcursul procesului de fabricaţie iar modul de
stabilire şi dirijare a parametrilor procesului se reflectă direct asupra calităţii produsului
finit.
Valoarea acestor parametri se stabileşte funcţie de:
– scopul operaţiei (termolipire, netezire, descălcare, formare spaţială etc);
– caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor ce determină comportarea acestora
sub acţiunea parametrilor de proces şi compoziţia fibroasă, ce indică tipul de polimer din
structuri
În timpul proceselor termice şi umidotermice, în structura materialelor au loc
procese termofizice complexe ce conduc la modificarea unor caracteristici, materialele
comportându-se diferit funcţie de caracteristicile lor implicite.
Asigurarea calităţii operaţiei de termolipire. Termolipirea este operaţia prin care
două sau mai multe straturi de material textil suprapuse sunt reunite cu ajutorul adezivilor
în condiţii restrictive de presiune şi temperatură. Calitatea termolipirii este dependentă de:
– forma şi dimensiunile reperelor şi poziţia lor relativă;
– caracteristicile de identificare ale materialelor îmbinate (compoziţie, starea suprafeţei, grosime) şi implicaţiile acestora în reglarea parametrilor de termolipire. Spre exemplificare, materialele cu flauş termolipirea reperelor mici se realizează pe dosul reperelor;
– caracteristicile dependente de model, care vizează locul scopul tehnologic urmărit
prin aplicarea inserţiei (de fixare a marginilor, de conferire a stabilităţii reperelor şi
subansamblurilor precum şi de fixare a aplicaţiilor brodate).
Termolipirea se realizează în două stadii, sinterizarea şi termolipirea propriu-zisă
(caşerarea). Sinterizarea reprezintă procesul termic prin care adezivul atinge temperatura de
topire, realizând condiţiile de îmbinare cu suprafaţa textilă sub influenţa căldurii, iar caşerarea este stadiul de răcire cu vacuum sau cu conducte de apă rece, în scopul fixării îmbinării.

Calitatea în industria de confecţii

1505

Pentru realizarea unei termolipiri corecte, este necesară cunoaşterea particularităţilor
adezivilor şi corelarea parametrilor materialelor de bază cu cei ai materialelor de întărire,
precum şi prin alegerea corespunzătoare a direcţiei de croire a materialului de bază şi întăriturii. S-a constatat că, în cazul dispunerii întăriturii sub un unghi de 30–45°, se obţine o
îmbunătăţire a stabilităţii, prin formarea unor reţele mai rezistente între cele două staturi
îmbinate.
Starea suprafeţei materialului după termolipire, păstrarea dimensiunilor şi a formei,
a luciului, a nuanţei şi a tuşeului suprafeţei materialului de bază, cât şi rezistenţa la eforturi
tangenţiale, rezistenţa la dezlipire şi flexibilitatea ansamblului pot constitui indicatori de
apreciere a calităţii îmbinărilor adezive.
Asigurarea calităţii tratamentelor umidotermice. Scopul principal al proceselor
umidotermice la produsele de îmbrăcăminte constă în asigurarea unor deformaţii stabile,
prin acţiunea unor forţe exterioare (de tracţiune, compresiune etc.), modificarea tensiunilor
acumulate de materialul textil în timpul solicitărilor mecanice şi fixarea efectului
tehnologic, urmărit în anumite condiţii de temperatură, umiditate şi presiune, într-un
interval determinat.

VII.15.2.2. Controlul şi îmbunătăţirea calităţii
În etapa actuală, noţiunea de control al produsului nu trebuie identificată cu cea de
inspecţie a acestuia. În timp ce inspecţia constată doar neconformitatea, controlul
produselor este o etapă activă, ce se realizează conform specificaţiilor generale (standarde
de ramură, norme interne de produs), precum şi specificaţiilor atributive proprii produsului
(model omologat, tabele de dimensiuni şi indicaţii tehnologice incluse în documentaţia
beneficiarului etc.).
Plecându-se de la premiza abordării proactive a problemelor de calitate, concept ce
îmbină planificarea calităţii produsului cu programarea acţiunilor pentru realizarea acesteia,
prin abordarea interactivă a relaţiilor între calitatea produsului şi calitatea procesului,
studiul practic a fost fundamentat pe date practice obţinute prin:
– investigarea complexă a tipurilor de defecte şi amplasării acestora pe produs;
– analiza cauzelor apariţiei defectelor, în scopul instituirii de măsuri de remediere;
Localizarea defectelor la produsul jeans

buzunar
lateral aplicat

Estetice

şliţ stâng

şliţ drept

sistem de închidere

Fiabilitate

betelie

bazon

faţă dos

Mentenabilitate

faţă spate
faţă spate
subansamblu subansamblu
stâng
drept
linia de simetrie a mijlocului
spatelui
Confort psihosenzorial

Criterii de apreciere a calităţii

Fig. VII.15.12. Informaţii generale privind localizarea defectelor pentru un produs cu sprijin în talie
(jeans).
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– simplificarea procedurilor de control, prin înlăturarea subiectivismului în evaluarea calităţii.
Depistarea şi înregistrarea defectelor tipice fiecărei categorii de produs sunt necesare
drept premiză pentru evaluarea performantelor de calitate ale acestuia, constituind baza de
date necesară controlului la fiecare post de lucru. Crearea băncilor de date se bazează pe
clasificarea defectelor după mai multe criterii cum sunt: importanta, natura, localizarea
defectului pe produs.
Cunoaşterea acestor informaţii este utilă, deoarece creează cadrul conceptual de
evaluare a produselor şi, împreună cu documentaţia tehnică specifică fiecărui produs,
reprezintă garanţia unei evaluări corecte a nivelului calităţii.
Localizarea defectelor, cu implicaţii directe asupra zonelor critice ale produsului,
este prezentată exemplificativ (fig. VII.15.12) pentru pantalonii tip jeans
Importanţa defectelor furnizează informaţii privind nivelul de admisibilitate al
produsului. Se pot menţinea şi ierarhiza următoarele tipuri de defecte:
– critice – produse ce prezintă defecte de execuţie grave (de exemplu: asamblarea
accidentală a unor repere ce nu aparţin aceluiaşi produs, asimetrii evidente), defecte de
ţesătură critice (găuri, blende, cuiburi, biezări), elemente de produs de nuanţe diferite,

Natura defectelor
Defecte ce vizează parametrii dimensionali
şi de formă ai paşilor de cusătură

Omisiuni:
elemente decorative lipsă
cusături nerealizate integral,
butoniere netăiate, fixarea
incompletă a elementelor în
detrimentul asigurării
stabilităţii formei, produse
nefinisate

Indicatori estetici ce ţin cont
de aspectul cusăturii:
uniformitatea liniei de coasere, a
pasului cusăturii, a fineţii firelor,
gradul de strângere a firelor în
cusătură, integritatea cusăturilor
şi dimensiunile paşilor pe
lungime, numărul de perforaţii
pe o anumită lungime a

Indicatori estetici ce ţin
cont de deformabilitatea
cusăturii:
ondularea materialului pe
linia de coasere, strângerea
materialului de către firele
de aţă, comprimarea
tangenţială

Aspectul comercial al produsului
Deficienţe ale
materiei prime:
neuniformitatea nuanţei,
îngroşări, nopeuri, dungi,
fire lipsă şi tensionate,
instabilitate dimensională

Indisciplină
tehnologică
pete de murdărie, fire netăiate,
dungi şi striuri produse de
tratamente necorespunzătoare,
dimensiuni neconforme cu

Defecte de finisare,
ambalare şi depozitare
produse nefinisate
corespunzător ce prezintă cute,
încreţiri
ambalare neconformă cu
specificaţiile
depozitare în spaţii şi condiţii
improprii

Neconcordanţe între
forma produsului,
soluţiile constructiv tehnologice şi ţesătură
detalii necorespunzătoare ca
mărime şi formă
(supradimensionate sau
subdimensionate),

Defecte de
asamblare
neuniformitatea liniei de
coasere, neuniformitatea
dispunerii reperelor faţă
de linia de îmbinare,
modificarea echilibrului
produsului sau a
mânecilor,
neuniformitatea liniei
terminale a produsului,
nerespectarea punctului

Deficienţe produse de
accesorii defecte
fermoare (defecte de cursor, de
panglică, de uniformitate dinţilor ),
aţă cu fineţe neuniformă, vopsită
neuniform sau cu rezistenţa
necorespunzătoare,
nasturi neuniformi ca dimensiune şi
culoare,
etichete imprimate cu culori
i Defecte accidentale

grave:
neconcordanţe între
dimensiunile detaliilor
aceluiaşi produs, semne
de asamblare vizibile pe
faţa produsului, produse
deteriorate

Fig. VII.15.13. Informaţii generale vizând natura defectelor produselor de îmbrăcăminte.
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incompatibilitate între caracteristicile materialelor la produsele multistrat (inserţii
incompatibile cu materialul de bază), defecte de finisare (de exemplu: virarea colorantului
la culori deschise) etc.
– majore – produse cu defecte de execuţie remediabile: defecte de ţesătură
poziţionate pe elemente ce se pot uşor înlocui, pete datorate mânuirilor şi transportului
necorespunzător, accesorii neconforme cu specificaţiile etc.
– minore – defecte care nu influenţează disponibilitatea produsului, de exemplu:
defecte de ţesătură minore, asimetrii mici, devieri ale liniilor de coasere în limitele
toleranţelor etc.
Clasificarea defectelor după natura lor este sintetizată în fig. VII.15.13.
Având întocmită baza de date primare pe tipuri de produs, particularizarea se va
realiza în raport cu calitatea concretă a produsului, prin analiza cauzelor apariţiei defectelor,
în scopul instituirii de masuri de remediere. Astfel, în timpul controlului interfazic pot fi
sesizate deficienţe care să genereze noncalitate, câteva dintre acestea fiind surprinse în
tabelul VII.15.8.
Tabelul VII.15.8
Defectele produselor de îmbrăcăminte de natură tehnologică
Defecte de natură tehnologică
Defecte de natură
Cauze
tehnologică
Defecte generate de nerespectarea specificaţiilor la croire
Nerespectarea specificaţiilor referitoare
Defecte de ţesătură
la înlăturarea defectelor
Croirea din baloturi diferite sau
Repere de nuanţe diferite
nerespectarea sensului materialului
Nerespectarea corelării dimensiunilor
suprafeţelor reperelor din materiale de
Rularea spre exteriorul sau
bază şi căptuşeală la produsele
interiorul produsului a
multistrat sau a suprafeţelor
contururilor libere
elementelor constituiente ale aceluiaşi
detaliu
Modificări dimensionale şi Vicii datorate materialului sau
de formă mari
coloranţilor
Defecte generate de nerespectarea specificaţiilor la termolipire
Contracţie mare a materialului de
întărire (>2%)
Suprapunerea incorectă a inserţiilor pe
Ondularea suprafeţei
reperul din ţesătură
detaliilor termolipite
Întreţinerea necorespunzătoare a
preselor de termolipit
Nerespectarea specificaţiilor;
Dezlipirea reperelor
termolipite

Penetrarea adezivului prin
materialul de bază

Remedieri
Înlocuirea reperelor cu
defecte de ţesătură
Înlocuirea reperului

Corectarea reperelor
constituiente după şablon

Teste de laborator preliminare

Respectarea specificaţiilor
referitoare la parametrii
procesului
Schimbarea tipului de adeziv
sau depunerea unei cantităţi
suficiente
Necorelarea tipului de inserţie cu
Micşorarea cantităţii de
caracteristicile materialului de bază
adeziv şi respectarea
(compactitatea)
specificaţiilor referitoare la
Cantitate de adeziv prea mare Presiune parametrii procesului
presei prea mare;
Schimbarea tipului de inserţie

Temperatura prea mică la presă
Calitatea necorespunzătoare a
adezivului
Cantitate prea mică de adeziv
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Rigidizarea ansamblului
dublat

Cantitate de adeziv prea mare
Necorelarea grosimii celor două
materiale termolipite

Tabelul VII.15.8 (continuare)
Corelarea grosimilor celor
două materiale
Micşorarea cantităţii de
adeziv

Porţiuni cu luciu sau în care Presiune prea mare, care determină
a virat nuanţa iniţială a
reflexia diferenţiată a firelor ce s-au
Reglarea presiunii la presă
materialului
deformat
Defecte generate de nerespectarea specificaţiilor la finisarea produsului
Produse incomplet finisate, Nereglarea parametrilor preselor
Reglarea corespunzătoare
cute, încreţituri
Indisciplină tehnologică
Necorelarea caracteristicilor
Corelarea paramtrilor
Modificări dimensionale
materialelor cu parametrii proceselor de procesului cu natura
finisare
materialelor

Un loc deosebit, prin ponderea lor în controlul interfazic, îl ocupă deficientele
datorate perturbării proceselor, câteva dintre ele fiind prezentate în tabelul VII.15.9.
Tabelul VII.15.9
Căi de prevenire a unor perturbări ale proceselor de confecţionare
Fenomen
constatat
Aderenta
materialului la
blatul maşinii

Potenţiale defecte
Încreţirea ţesăturii
Desime neuniformă a
cusăturii
Reajustări multiple

Cauze

Căi de prevenire

Siliconarea blaturilor
Coeficient de frecare prea maşinilor
mare
Utilizarea unor maşini
cu antrenare dublă

Lipirea între ele a
reperelor ce
Timp suplimentar pentru
urmează a fi
dezlipire
asamblate

Electrizare mare

Topirea firelor din
Ruperea aţei de cusut
ţesătură

Ţesătură prea compactă
Ac prea gros
Viteza de coasere mare

Torsionarea insuficientă a
Firele ţesăturii
firelor din ţesătură
sunt trase şi
Extremităţile firelor atinse
Ac prea gros
materialul îşi
de ac ies în afară
Firele aderă la suprafaţa
modifică aspectul
acului
Contracţia aţei de cusut
Încreţirea materialului în Ţesătură prea compactă
Încreţirea cusăturii
apropierea cusăturii
Neîndeplinirea condiţiei
de transport
Repoziţionări
Diferenţe între avansurile Coeficient de frecare
multiple a
celor două repere ce se
pentru material prea
cusăturilor lungi asamblează
ridicat
Adaosuri pe
contururi de
Formarea unor încreţituri Ţesătură prea rigidă
lungimi diferite,
neuniforme
Formabilitate redusă
dificil de repartizat

Umidificarea aerului
Răcirea acului
Folosirea unor ace cu
finisaje speciale
Lubrefierea aţei de cusut
Reducerea vitezei
maşinii
Schimbarea acului
Utilizarea unui pas al
cusăturii corespunzător
cu natura materialului
Micşorarea tensiunii aţei
de cusut
Utilizarea unei maşini
pentru cusături lungi sau
una cu dublă antrenare
Analiza compatibilităţii
între material şi model
la seria zero
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Influenţa fiecăreia dintre aceste secvenţe asupra nivelului de calitate al produsului
precum şi implicaţiile în proces pot fi analizate, inventariate şi ierarhizate prin intermediul
unor diagrame de diagnoză: Pareto, Ishikawa, Quality Function Deployment etc.
(fig. VII.15.14).
Metodă
(factori tehnologici)

Material
caracteristici
fibre
caracteristici
fire

caracteristici
ţesătură

proiectarea
amestecului

know-how

automatizare,
computerizare

capabilitate
proces

analiza de
marketing
analiza
contractelor

cheltuieli pentru
disciplină
introducerea sistemului
tehnologică
nformaţional
disponibilitate
soft specializat
psihică

instruire

cheltuieli pentru
organizare AQ

cheltuieli
indirecte

Mijloace
financiare

uzură fizică
flexibilitate

audit intern

sistem
informaţional

analiza
reclamaţiilor
i il

cheltuieli de
condiţii decheltuieli de producţie
instruire
muncă
cheltuieli datorate
calificare
investiţii în utilaje
noncalităţii

Factorul uman

proceduri

analiza
furnizorilor

neconformităţi

testarea profesională
periodică

stimularea
iniţiativei

modernizări,
retehnologizări

consumuri
specifice

Maşină
(utilaj)

Management
(factori organizatorici)

uzură morală
reglaje

securitate

disciplină
tehnologică performanţe
echipamente de
testare

lumină

umiditate

specificaţii de
calitate

nivel de zgomot

Mediul ambiant

Diagnoză
proces

reactualizare
metode

etalonări aparate
temperatură

reparaţii

plan de inspecţii
precizie de măsurare

Măsurare
Metrologie

Fig. VII.15.14. Diagnoza procesului de fabricaţie.

Materializarea deficienţelor procesului de asamblare se realizează în produs în
special prin defecte generate de indisciplină tehnologică, care pot influenţa iremediabil
calitatea produsului (tabelul VII.15.8).
Tabelul VII.15.10
Defecte datorate indisciplinei tehnologice pentru produse cu sprijin pe umăr (secvenţă)
Defecte

Cauze

Remediul

Nerespectarea echilibrului
Incorecta aplicare a mânecii în
mânecilor prin înclinarea
răscroiala, capul de mânecă fiind
exagerată a mânecii spre fată sau
deplasat spre faţă sau spre spate
spre spate

Respectarea corespondenţei
marcajelor de asamblare de pe
capul de mânecă şi de pe linia
de răscroială

Depărtarea excesivă a celor două Lungimea conturului gulerului
feţe pe linia terminală
mai mare decât cea a răscroielii

Corelarea dimensională a celor
două contururi

Suprapunerea excesivă a celor
două feţe ale produsului pe linia
terminală

Lungimea conturului gulerului
mai mică decât cea a răscroielii

Corelarea dimensională a celor
două contururi

Deplasarea echilibrului
produsului spre spate

Susţinerea gulerului în zona
răscroielii gâtului la spate
Susţinerea exagerată a gulerului
în zona umărului

Respectarea indicaţiilor
tehnologice (susţinerea uşoară
a gulerului în zona umărului şi
coaserea fără susţinere a
ambelor straturi în zona
răscroielii gâtului)

În vederea înlăturării subiectivismului în evaluarea calităţii şi pentru simplificarea
procedurilor de control sunt deja întocmite fişe de calitate la nivelul fiecărei operaţii, fişe ce
cuprind, explicit prezentate, informaţiile necesare realizării calitative a operaţiilor.
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Controlul şi îmbunătăţirea calităţii prin utilizarea rezultatelor concrete obţinute prin
cercetare tehnologică nu sunt întotdeauna eficiente, fiind necesară conducerea creativă
proceselor tehnologice.
Astfel, procesul de conducere creativă a proceselor tehnologice presupune existenţa
unor metodologii cu ajutorul căreia să poate optimiza şi eventual inova tehnologia de
prelucrare. În prezent este ineficient să conduci un proces tehnologic numai pentru a obţine
produse, fiind necesar ca în timpul procesului să se obţină informaţii privind posibilităţile
de îmbunătăţire a tehnologiei şi produsului în corelare cu eficienţa economică, prin aşa
numita metodă de operare evolutivă. Căutarea unor condiţii preferabile de lucru, de
optimizare a procesului, constituie o preocupare care îmbracă forma de cercetare chiar în
viaţa industrială. Metodele clasice de optimizare pe bază de experienţă nu conduc totdeauna
la optimul global, din cauza interacţiunii între variabile. Este necesar, de aceea, aplicarea
unor strategii care să permită investigarea ştiinţifică a fenomenelor şi optimizarea
proceselor cu eforturi minime, bazate pe selecţionarea variabilelor, alegerea problemelor de
experimentare, analiza statistică a datelor, obţinerea modelelor matematice şi interpretarea
tehnologică a rezultatelor. Aplicarea unei asemenea strategii în conducerea calităţii dă
posibilitatea optimizării rezultatelor, atât din punct de vedere economic, cât şi tehnic.

