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Тема уроку 4: Класифікація швейних машин 

Розглянемо, що таке машина та які бувають машини. Машина – це 

пристрій, створений та вдосконалюваний людиною для вивчення та 

застосування законів природи, з метою полегшення фізичної праці, 

збільшення її продуктивності. Залежно від виконуваних функцій машини 

бувають: 

 енергетичні; 

 кібернетичні; 

 інформаційні; 

 робочі. 

Енергетичні машини перетворюють будь-який вид енергії на механічну і 

навпаки. Наприклад: машини-двигуни, машини-генератори.  

Кібернетичні машини змінюють або імітують різні механічні, 

фізіологічні або біологічні процеси, притаманні людині та живій природі. 

Інформаційні машини призначені для отримання, передачі та 

перетворення інформації. їх поділяють на контрольно-керуючі, математичні 

та інші.  

Робочі машини поділяють на транспортні та технологічні.  

Транспортні машини застосовують для переміщення вантажів або 

перевезення пасажирів.  

Технологічні машини призначені для перетворення матеріалу а одного 

виду в інший або зміни форми матеріалу. Наприклад: металообробні 

верстати, текстильні машини, машини для переробки харчових продуктів, 

швейні машини. 

Швейні машини різноманітні за зовнішнім виглядом, своєю будовою та 

призначенням. Для того, щоб легше вивчати машини, правильно та доцільно 

використовувати, вести їх облік, уведена класифікація швейних машин. 

Усі швейні машини умовно поділяють на сім класів (І-VII), які, в свою 

чергу, поділяються на підкласи. 

Розглянемо їх.  

I. Загальний (у цьому класі швейні машини поділяються на підкласи 

залежно від виконання технологічної операції): 

- універсальні, наприклад: 97 кл. ОЗЛМ, 1022 кл. ОЗЛМ; 2. 

- спеціальні, наприклад: 51-А кл. ПМЗ.  

II. Технологічний (машини поділяються на підкласи залежно від 

виконання технологічної операції):  

- зшивні, наприклад:97 кл. ОЗЛМ, 1022 кл. ОЗЛМ;  

- зшивно-обметувальні, наприклад: 51-А кл. ПМЗ;  

-. виметувальні, наприклад: 2222 кл. ОЗЛМ;  

- стьобально-підшивні, наприклад: 790 кл. фірми «Паннонія»;  

- вишивальні, наприклад: ВМ-50;  

- ґудзикові, наприклад: 827 кл. ПМЗ;  

-. петельні, наприклад: 25-А кл. ПМЗ;  

- зигзагоподібної строчки, наприклад: 26 кл. ПМЗ;  

- копіювальні, наприклад: 1622 кл. ОЗЛМ.  
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ІII. За кількістю голок (усі машини поділяються залежно від кількості 

голок):  

- 1-голкові, наприклад: 51-А кл. ПМЗ, 1022 кл. ОЗЛМ.  

- 2-голкові, наприклад: 852 кл. ПМЗ;  

- багатоголкові, наприклад: М-12.  

IV. За швидкістю (залежно від кількості обертів головного вала машини 

за хвилину):  

- низькошвидкісні (ДО 2000 об./ хв.), наприклад: 27 кл. ПМЗ;  

- середньошвидкісні (2000-4000 об./хв.), наприклад: 51-А КЛ. ПМЗ;  

- швидкісні (4000-6000 об./хв. і більше), наприклад: 97-А кл. ПМЗ; 1022-

М кл. ОЗЛМ.  

V. За видом стібка (машини поділяються залежно від характеру 

переплетення ниток у стібку човникового стібка, наприклад: 1022 кл. ОЗЛМ; 

ланцюжкового стібка, наприклад: 51-А кл. ПМЗ.  

VI. Залежно від механізації та автоматизації технологічного процесу 

(настільки механізовано виконується технологічна операція на даній 

машині):  

- неавтомати;  

- напівавтомати;  

- автомати;  

- роботи.  

VII. Заводська класифікація (порядковий номер машини, тобто її клас; 

якщо є модифікації машини, то її варіант і завод—виробник, де виготовлена 

машина): наприклад: 97—А кл ОЗЛМ; 1022-М кл. ОЗЛМ. Недоліком 

заводської класифікації машин є те, що кожний юд чи фірма класифікують 

машини індивідуально.  

Не вироблені ЗАГАЛЬНІ стандарти класифікації, що зумовлює певні 

труднощі. 

 

 

 

Д/з: охарактеризувати один вид швейної машини на конкретній моделі. 
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