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Тема уроку 3: Устаткування швейного виробництва. 

Сучасне швейне машинобудування – одна з найрозвиненіших галузей і 

охоплює різні за призначенням та конструктивною будовою машини. Подивіться 

навколо себе, на ваш одяг, взуття, меблі, іграшки... Це все виготовлено теж за 

допомогою швейних машин. У своїй різноманітності швейні машини поєднують 

різні технічні та технологічні параметри. Є швейні машини, які мають масу 

кілька тонн, а є такі, що можна сховати в кишені й важать менше кілограма. 

Перший проект швейної машини був запропонований Леонардо да Вінчі у 

1496 році. Майже через 100 років, наприкінці XVI ст., англієць Уїльям Лі, 

спостерігаючи за рухом спиць у руках дружини, придумав машинне в'язання, яке 

нагадувало принцип утворення однониткових ланцюжкових стібків. У 1755 році 

німець Карл Вейзенталь отримав патент на швейну машину, що копіювала 

утворення стібків вручну. У 1790 році англієць Томас Сент винайшов машину 

для пошиття виробів зі шкіри, зокрема чобіт. У 1830 році француз Бартоломій 

Тімоньє створив більш удосконалену машину. 

Небувалого розвитку набуло швейне машинобудування Японії. Широко 

відомі японські фірми «Ямато», «Джукі», «Кансай Спеціаль», «Сейко», 

«Пегасус» та інші. Ці фірми не лише експортують швейні машини, а й 

виготовляють запасні деталі, взаємозамінні вузли та механізми, голки. Як 

виробники побутових машин широко відомі фірми «Хускварпа» (Швеція), 

«Берніна» (Швейцарія), «Тойота» (Японія) та інші. 
Нині у світі існує понад сто фірм, які випускають швейні машини та 

обладнання. В таблиці 1 наведені основні виробники швейного обладнання. 

Побутові та промислові швейні машини різноманітні за будовою і 

призначенням. Існують «розмовляючі» швейні машини, які попереджають Рис. 

1.5. Машина 3770 кл., випуск 1970 року швачок у разі неправильних дій під час 

роботи на машині. Відомі також машини, що з'єднують деталі тканин з хімічних 

волокон ультразвуковим зварюванням. Сучасний етап швейного 

машинобудування характерний впровадженням різних методів обробки швейних 

виробів термоконтактних, ультразвукових та високочастотних. Для розкрою 

тканини застосовують лазерний промінь. Створюються автоматизовані машини, 

машини-напівавтомати, роботи та агрегати. У створенні швейного обладнання 

нових поколінь широко застосовується комп'ютерна техніка. 
У швейній промисловості під час виконання різноманітних операцій 

використовуються спеціалізовані швейні машини 
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Таблиця 1 

ФІРМИ 3 ВИПУСКУ ШВЕЙНИХ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 


