
Урок № 39 

Дата: 14.02.2022 

Тема: Обладнання для підприємств взуттєвого виробництва 

Мета: охарактеризувати обладнання для підприємств взуттєвого виробництва; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 

                Обладнання взуттєвого виробництва поділяють на: 

 машина для фрезерування  

 машина для приклеювання каблука  

  швейна машина для прошивки підошви взуття з борту однониточная 

 прошивні машіна 

 машина для зняття заготовки з колодки (ОКБ). Машина відкриває замок колодки, 

складвает її, після чого проводить зняття готової взуття з колодки 

 швейная машина колонковая одноголкова  

 швейная роликовий машина одноголкова  

 машина для таврування  призначена для таврування реквізитів через фольгу  

 термоактіватор для активації клейових плівок ТА-О призначений для активації 

наїритові клейових плівок на підошві, каблуках і затягнутому сліді взуття. 

Застосовується на пошивочних потоках клейового і строчесно-клейового методів 

кріплення дитячої, женсколй і чоловічого взуття  

  машина для прикріплення підошви цвяхом  

 машина для добивки цвяха  

 машина затяжна ЗНК-2-0 призначена для обтягування і клейовий затягування 

шкарпеткової-пучкової частини заготовки взуття 

 машина затяжна Cerim K-78 призначена для клейової затягування шкарпеткової 

частини взуття (некомплект)  

  машина для затягування п'яти SCHON 640 TC -застосовується в взуттєвої 

промисловості для тексовой (цвяховий) затягування п'яткової і клейовий 

затягування геленочной частин заготовок взуття  

 прес для приклеювання підошви Sideco  

 полуавтомат Svit 02146 призначений для затягування п'яткової чпсті взуття – 1260 

 прес потгому-20 електрогідравлічний з відвідної траверсой застосовується в легкій 

промисловості для вирубки деталей  

 машина затяжна SCHON 630 LG призначена для затягування шкарпеткової, бічний 

і пучкової частин взуття. Використовуючи додаткове пристосування, можна 

проводити також затягування дитячого взуття  

 машина для прямого припливу підошви до верху взуття DALING 330 під подленно 

одне, двущаровой або двокольорового підошви з поліуретанаа різної товщини до 

верху взуття з шкіряних або текстильних матеріалів. Може працювати як в 

автоматичному так і в ручному режимі. 

     

Урок № 40 

Дата: 14.02.2022 

Тема: Обладнання для підприємств взуттєвого виробництва 

Мета: охарактеризувати обладнання для підприємств взуттєвого виробництва; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 



Хід уроку: 

 В останньому десятилітті дуже багато взуття виробляється на ливарних машинах типу 

"Десма". Чи то це виготовлення підошов безпосередньо на заготівлі, то чи виготовлення 

цельноформованнимі взуття - скрізь ця технологія називається "Метод лиття під тиском з 

пластичних мас (поліуретану, полівінілхроріда, полістиролу та ін.) 

    Методом лиття під тиском виготовляють пляжну, домашню, прогулянкову, спортивну та 

іншу взуття, в тому числі і дощові чоботи. Методом прямої інжекції виготовляють взуття 

шкіряну, гумову. У цьому випадку на готову заготовку кріплять підошву, виготовлену в 

прес-формі машини. 

     Машини, прес-форми виробляє один з лідерів - компанія JINGON, що є гарантією 

високої якості, гарного сервісу та адекватної ціни. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Яке обладнання взуттєвого виробництва вам відоме?  

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред.  О. Ежова, О. Гурьянова « Проектування 

технологічних процесів швейного підприємства»; Валентина Горобчишина, Людмила 

Буханцова «Проектування технологічних процесів швейного підприємства» 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

