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АЛҒЫСӨЗ 

«Аяқ киім жөндеу шебері» біліктілігі бойынша оқу құралы 0509000 - 
«Аяқ киім ісі» мамандығы бойынша жаңартылған үлгілік оқу жоспарына 
сәйкес әзірленді. 

Осы оқу құралын жасау мақсаты: білім алушылар мен 
оқытушылардың базалық қажеттіліктерін қанағаттандыратын өзекті 
әдебиеттерді әзірлеу болып табылады, себебі білім беру мазмұны 
жаңа технологиялардың дамуына және еңбек нарығының талаптарына 
сәйкес жаңартылады. 

Аяқ киім жөндеу маманы еңбек нарығында сұранысқа ие, сондықтан 
теориялық және тәжірибелік оқытуда жақсы нәтиже көрсеткен түлектер, 
әдетте, мамандық бойынша жұмысқа орналасады немесе өз жөндеу 
шеберханаларын ашады. 

Маман аяқ киімді жөндеу технологиясын, қолданылатын 
материалдардың қасиеттері мен сапасын, аяқ киімді бөлшектеудің тиімді 
тәсілдерін, астын бекіту әдістерін, аяқ киім бөлшектерінің құрылымын, 
мақсатын, жабдықты орнату және пайдалану ережесін, бұйымдарды өңдеу 
сапасына қойылатын талаптарды, жұмыстарды қауіпсіз орындаудың 
әдістерімен тәсілдерін  білуі тиіс. 

Түлек аяқ киімнің барлық түрлерін (ерлер және әйелдер модельдік 
аяқ киімдері, киіз, фетр, резеңке, етік) жөндеуді жүзеге асыру, аяқ 
киімді жөндеуге дайындау (табанның ұлтан бөлігін алып тастау, оны шоқ 
сызық бойынша кесу, табанның қалған бөлігінің шеттерін жабу, аяқ киімнің 
үстіңгі және астыңғы жағын бөлшектерді үзбей және бүлдірмей 
бөлшектеу,өкшеден металл косягын алып тастау, тозған ұлтанды, 
өкшелерді, табандарды, төсемдерді, табанорта сынасын білдекте немесе 
қолмен алып тастау, аяқ киімнің астын дайындау және жаңа ұлтан, өкше 
мен нәліні бекіту, өкшені қаптау, өкше ляписін аяқ киімнің аяқ өкшесі 
бөлігіне бекіту, аяқ киімді өңдеу және т.б., ескі табандарды бекіту, 
төсенішті жөндеу, аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің сөгілгенбөліктерін тігу, 
сыдырманы тігу, аяқ киімнің сірілігі мен астын ауыстыру арқылы аяқ 
киімді толығымен қаптаудымеңгеруі тиіс. 

Тәжірибелік жұмыстың мақсаты білімін одан әрі тереңдету және 
бекіту, оқу процесінде алынған кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру, 
қойылған міндеттерді өз бетінше шешуге шығармашылық көзқарасты 
дамыту. 

Оқу нәтижелерін бағалау үшін оқу құралында тәжірибелік жұмыстар 
мен өзін-өзі бақылау сұрақтары көзделген. 

Оқу құралы оқытушылар мен колледж студенттеріне арналған. 
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I БӨЛІМ. АЯҚ КИІМДІ ЖӨНДЕУГЕ АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚТАР 
МЕН ҚҰРАЛДАР 

Оқу мақсаттары: 
 шеберханаға арналған жабдықтар мен құралдарды таңдау;
 қол құралдарымен жұмыс;
 май құю және жеңдік машиналарда жұмыс істеу;
 Қосалқы құралдарды қолдану;
 қауіпсіздік техникасын сақтау.
Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмысты бастамас бұрын зерттелетін сызу,

математика, физика, химия сияқты пәндер оқытылады. 
Қажетті оқу материалдары: 
 аяқ киімді жөндеуге арналған шеберхананың жабдығы;
 аяқ киімді жөндеуге арналған қол құралдары;
 техникалық сипаттамалары бар машиналардың паспорттары;
 қауіпсіздік техника ережелері,өндірістік санитариясы, жұмысты

орындау кезіндегі жеке гигиена. 
«Аяқ киімді жөндеуге арналған жабдықтар мен құралдар» модулі үлкен 

маңызға ие: жабдықта жұмыс істеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді, қол 
құралымен жұмыс істеу ережелерімен және құралдарды мақсатына сай 
қолдану әдістерімен таныстырады. 

Бұл модульдің негізгі міндеттеріне мыналар жатады: 
 жабдықтың жұмысы;
 қол құралдары;
 қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және жеке гигиена

ережелері. 
Модуль 6 тақырыптан тұрады, оның ішінде аяқ киімді жөндеуге 

арналған шеберхананың жабдықтары, аяқ киімнің астыңғы бөлігінің 
бөлшектерін табанын, ұлтанын және нәліні өңдеуге арналған зімпаралы 
білдектің жұмыс істеу принципі, аяқ киімді жөндеуге арналған қол 
құралдары, резеңке және киіз аяқ киімді жөндеуге арналған жабдық, шағын 
механикаландыру құралдары, қауіпсіздік техникасы ережелері, өндірістік 
санитария және жұмыс кезіндегі жеке гигиена. 

Аяқ киім жөндеу қызметтерінің арқасында ең сүйікті етік, туфли 
немесе қысқа етікті қалпына келтіріп, эстетикалық көрінісін қайтарып, 
қайтадан киюді жалғастыруға болады. 
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1.1-сурет. Аяқ киімді жөндеуге арналған шеберхананың жабдығы 
 

Шеберхананың жабдықтары (1.1сурет) көбінесе шеберхананың 
көлеміне, жұмысшылар санына, білдектермен автоматтардың санына, 
сондай-ақ қажетті жиһазды сатып алуға немесе дайындауға материалдық 
мүмкіндікке байланысты болады. 

Аяқ киім шеберханасы жағдайында жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
арналған стандартты жабдық: 

етікші орындығы – ағаш бөренеденжасалған ағаш қаңқадантұрады. 
Орындық белдіктері тасбақа терісінен немесе брезенттен жасалады. Шегенің 
қалпақтары тегіс қажалған және батыра орналастырылған; 

етікші үстелі – қылқанды ағаштан немесе жапырақты ағаш түрлерінен 
жасалады; 

қалыптарға арналған сөре – жоғары сұрыпты ағаш материалдан 
жасалады немесе бұрыштықтан жасалған болат дәнекерлеу конструкциясы 
негізінде жасалады; 

тігін машинасы – былғары аяқ киімді жөндеуге және тігуге арналған; 
қайрау машинасы – қайрау және тазарту жұмыстарын жүргізуге 

мүмкіндік береді; 
электр бұрғысы – металл істікшелерді бұрғылау үшін қолданылады; 
қол аспаптары  – етік пышағы, балға, біздер, кергіш тістеуіктер, бүйір 

кескіштер, жонғыш, қайшы; 
қалыптар – керу, өңдеу, үтіктеу және баспақтау; 
аяқ киім табандығы – тігістерді айналсоқтау, ұлтанды бүгуге арналған. 

1.1 Аяқ киімді жөндеуге арналған шеберхананың жабдығы 
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Өкшенің сынуынан кейінгі, аяқ киім жиі шалдығатын проблема 
сыдырманың бұзылуы болып табылады. Қонышқа сыдырма салу үшін жеңдік 
типтегі аяқ киім машиналары қолданылады, бұл кез-келген бағытта тігуге 
мүмкіндік береді, тіпті қол жетімді жерлерде де, қиын жерлерде де кез-келген 
пішінді және конфигурациялы тігістерін жеңілжасау мүмкіндігін береді. 1.1-
кестеде тігін машиналарының ең танымал түрлерінің сипаттамалары 
көрсетілген. 

 
1.1 кесте. Тігін машиналарының сипаттамасы 

 
 

 

 «Версаль» тігін машинасы  аяқ 
киім жөндеуге, сыдырма тігуге 
арналған 
Техникалық параметрлері: 

- бір минут ішінде ең жоғарғы 
инешаншым саны: 80 

- инешаншымның ең үлкен 
ұзындығы (мм): 7 мм 

- қысқыш табандықты көтеру 
(мм): 8 мм 

- жең ұзындығы (мм): 450 мм 
- иненің нөмірі: 90/100/110/120 

 
 
 

 

 
 
Simac 2973 аяқ киім жөндеуге арналған 
тігін машинасы: қалыңдығы орташа 
және жұқа былғарыдан жасалған аяқ 
киімнің ашық және жабық жерлерін 
жөндеуге, тігіс өңдеуге, өзге де тері 
бұйымдарын жөндеуге  арналған. 
Техникалық параметрлері: 

- табандықты көтеру биіктігі - 10,5 
мм 

- мотор қуаты - 0,75 кВт 
-  тұтыну қуаты -550 Вт 
- өлшемдері, см 125*115*60 
- тігу жылдамдығы-80 

инешаншым/мин 

1.1.1 Қонышқа сыдырма салуға арналған аяқ киім 
машиналарының жұмыс істеу принципі 
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Бұл жеңдік тігін машиналардың электр қозғалтқышын өшіріп, қолдық режиммен, 
яғни тегершікті доңғалақтың көмегімен жұмыс істеуге болады. 

 

 

Минерва тігін машинасының 
техникалық параметрлері: 

 минутына инешаншымның ең 
жоғарғы саны: 350 

 инешаншымның ең үлкен 
ұзындығы (мм): 6,5 мм 

 қысқыш табандықты көтеру 
(мм): 8 мм 

 жең ұзындығы (мм): 450 мм 
 иненің нөмірі: 90/100/110/120 
 мотордың ең аз жылдамдығы-

100 айн/мин. 
 мотордың ең жоғарғы 

жылдамдығы-3000 айн/мин. 
 
 

 

 ТЕКСТИМА тігін машинасы 
қалыңдығыорташа және жұқа былғары 
аяқ киімдегі ашық және жабық жерлерді 
жөндеуге, тігістерді өңдеуге және 
былғары бұйымдарын жөндеуге 
арналған. Техникалық параметрлері: 

 минутына инешаншымның ең 
жоғарғы саны: 300 

 инешаншымның ең жоғарғы 
ұзындығы (мм): 6 мм 

 қысқыш табандықты көтеру 
(мм): 8 мм 

 жең ұзындығы (мм): 490 мм 
 жіп түрі (сол жаққа ширатылған 

жіп): 
  өрілген бұралған жіп 60/3 - 

20/3 (40/3-15/3) 
 жібек алмастырғыш 10-24 (8-24) 
 синтетикалық жіп 70/3-25/3 

(50/3-15/3) 
 өлшемдері(мм) - 830 x 335 x 670 
 қуаты: 230 V, 50-60 Hz, 600W 
 айналым саны: 3.000 

айн/мин 
 Өндіруші ел: Германия 
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«Версаль» жеңдік тігін машинасы аяқ киімді жөндеу және бұрылатын 
табандығы бар сыдырмаларды тігу үшін қолданылады (кез-келген бағытта 
тігіледі), материал айналмалы тасымалдау табандығымен жылжытыладыжәне 
кез-келген бағытта тігуге мүмкіндік береді. Машинаның жұмысы тегершікті 
доңғалақты қолмен айналдыру арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс істеу 
принципі«Минерва», «Текстима» сияқты аяқ киімді жөндеуге арналған тігін 
жеңдік машиналарға ұқсас. 

 
«ВЕРСАЛЬ» машинасының құрылғысын 1.2-суреттен қараңыз 

 
 
 

1.2-сурет. «Версаль» машинасының құрылысы  

1-шойын орнақ 
2 – ине ұстағыштың иінтірегі 
3 – қысқыш табандықтың қозғалту иінтірегі 
4- стақан 
5-жең қаптамасы 
6-тісті төрткілдеш 
7 – жіп тартқыш 
8 – қысқыш табандықты көтеру иінтіреші 
9 –жіп орауышына арналған істіктің бекіткіші 
10 - жіп орауға арналған құрылғы 
11- қол жетегінің дөңгелегін бекіту білігі 
12- үстіңгі жіптің жіп тартқышы 
13 – табандықты басу күшін реттегіш 
14 – қысқыш табандықтың қозғалу ұзындығын реттегіш  
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Егер ине дұрыс орнатылмаған болса, тікпейді және жіп иненің 
айналасына оралып, оны сындырады! 

15 -ине ұстағыш 
16 – инені бекіту бұрандасы 
17 – жең қаптамасын бекіткіш 
18 -жіп бағыттаушы 
19 – тісті төрткілдешмойынтірегі 
20 – жіп ұстағыш иінтіректің мойынтірегі  
21 – табандықты бұруға арналған иінтіректер 
22- қысқыш табандығы 
 
Тігін машинасында инені ауыстыру 
Машинадағы инені ауыстыру үшін: ине ұстағышты ең үстіңгі 

қалыпқакөтеру керек, бұрауышпен инені бекіту бұрандасын бұрап, ескі инені 
ине ұстағыштан алып тастау керек, содан кейін жаңасын орнына қою керек. 
Ине ойығымен қайыққа қаратылып, қисықтықсыз ине ұстағышқа тірелгенге 
дейін орнатылуы тиіс. Ине бекіткішінің бұрандасын бұрап жатқанда, бір 
қолыңызбен иненің қалыбынбақылау керек. 

 

 

Төменгі жіпті толтыру 
Төменгі жіпті толтыруүшін қол жетегінің дөңгелегін сағат тілімен 

айналдырыңыз. Ине ұстағыш үстіңгі қалыптаболған кезде, қысқыш 
табандықты көтеріңіз (22). Жолақты итеріп, қайықтыабайлап алып шығыңыз 
(24), абайлаңызкүймешеніжұлып алмаңыз (25). Қайықты магнит немесе 
бізбен (23) алып шығу ыңғайлы. Шарықты орау құрылғысына (10) қойып, 
қол жетегінің дөңгелегін сол қолыңызбен сағат тілімен бұраңыз, сонда жіп 
орауышқа біркелкі оралады. 

Төменгі жіпті қайыққа салусуретке сәйкес жүргізіледі 
1.3. Шарықты (23) қайыққа (24) салыңыз (қайықтағыжіп қайықтың шүмегінің 
қозғалысына қарай жүреді – бұл бірқалыпты жүрісті қамтамасыз етеді) және 
қайықтағы жіпті жіптерді серіппенің астынан өткізіңіз. Жіптің керілуі 
қайықтағы серіппелі бұранданың көмегімен реттеледі. 
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23 – шарық 
24 – қайық 
25 – күймеше 

1.3-сурет. Төменгі жіпті толтыру 
 
Үстіңгі жіпті толтыру 

 
Үстіңгі жіпті толтыруүшін машина дөңгелегін ине үстіңгі қалыпта 

болатындай етіп айналдырылады. Жіп шарғысын 9 істікке орнатыңыз. Жіпті 
ине ұстағыштың иінтірегіненжәне №2 дара жіптартқыш шайбасынан және 7 
дара немесе қосарланған жіптартқыш шайбасынан өткізіңіз (қос 
жіптартқыштың үстіңгі жіптің жұлқымай бірқалыпты жүрісіндегі 
ыңғайлылығы үшін жасалады). Біріншісінде аздап керу бапталадыжәне 
капронжіптерінің бұралуы ағытылады, екіншісінде жұмыс керілуі 
бапталады), содан кейін жіп ине ұстағышқа 15, иненің көзіне сабақталады, 
жіпті 10-15 см-ге шығарыңыз(бұл ретте жіпті №7 тартқыштан тарту керек, 
әйтпесе инені сындырып алуға болады). Машинаны толтыру схемасы 1.4 
суретте көрсетілген. 

 

 
1.4-сурет. Үстіңгі жіпті байлау 
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Назар аударыңыз! 

Жоғарғы және төменгі жіпті кигізу, инені ауыстыру және машинаны 
тазалау жұмыстарын тек моторы өшірілген кезде ғана жасауға болады 
 

 
 

 
 
 

 Түймешеге баяу басу арқылы машинаны іске қосыңыз 

Бөлшектерді иненің астына салғаннан кейін ғана педальды басыңыз. 
 Саусақтарыңызды инеге жақындатпаңыз. 
 сондықтан жіп тартқышқа  басыңызды жақын еңкейтпеңіз 

 

 
 
 
 
 

Тігін машинасының қозғалмалы бөліктері дыбыссыз, жеңіл жүгіру, 
тиімдірек және ұзақ пайдалану үшін үнемі майлауды қажет етеді. Қозғалатын 
бөлшектерді майлау үшін тігін машиналарына арналған арнайы май 
қолданылады, қазіргі уақытта Литол–24  майы жиі қолданылады. Қайықты 
механизмін үнемі майлау керек, домалау осьінің жетек мойынтіректері, беру 
штангасының күйентесі, қысқыш табандықтың қысымы мен қадамын 
реттейтін бұрандалар, қысқыш табандықтың айналу мойынтіректері, қол 
жетегінің доңғалақ ойықтары және тігін машинасының жеңіндегі төрткілдеш. 
Майлау орындары 1.5суретте көрсетілген. 

 
 

 
1.5-сурет. Версаль машинасын майлау 

 

Кеңес Машинада түйінсіз, үзіксіз және үзілмеген сапалы жіптермен 
жұмыс істеуге тырысыңыз: №100 инеге 50 К капрон жіптер, №110 инеге 

65 К капрон жіптері келеді. 
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1.2 Аяқ киімнің астыңғы бөліктерін, табанын, ұлтанын және 
нәлін өңдеуге арналған зімпаралы білдектің жұмыс істеу 

принципі 
 

Шеберханадағы қажетті жабдық – бұл тұтасағаш барабаннан тұратын 
абразивті шеңбер (әдетте диаметрі 150-200 мм), оның бетіне ірі түйіршікті 
зімпаралы қағаз бекітілген немесе бірдей диаметрлі ірі түйіршікті абразивті 
шеңбер қолданылады. Абразивті шеңбер кескіш құралды қайрау үшін де 
қолданылады. 

Сым ершік желімделген бетті (былғары, резеңке) ұйпалауға арналған. 
Ершік қатты болатсымнан дайындалады. 

Абразивті шеңбер мен ершікті қозғалтуүшін қуаты 500 Вт-тан 1 кВт-қа 
дейінгі екі білігі бар асинхронды электр қозғалтқышы қолданылады 
(1.6‑сурет). Электр қозғалтқышы міндетті түрде қорғағыш қаптамамен және 
желдеткішпен жабдықталу тиіс. Астына шаң мен қалдықтарға арналған 
контейнер бекітіледі. 

 

1.6-сурет. Зімпаралы білдек 
 

Зімпаралы білдек  (1.7-сурет) аяқ киімді тігу және жөндеу кезінде өңдеу 
жұмыстарына, сондай-ақ әртүрлі материалдарды қайрауға арналған. 

 

1.7-сурет. Зімпаралы білдек 
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Зімпаралы білдектің техникалық сипаттамасы: 
 қуаты 450 Вт/220В
 айналым саны 2850 айн/мин
 тегістеу дөңгелектері 200×25×32 мм
 200×45×16 мм 
 соруөнімділігі 520 текше м/сағ
 соруқуаты 330 Вт
 салмағы 40 кг
 габариттік өлшемдері 1050×420×300 мм
 қап көлемі 30 текше дм
 жергілікті жарықтандыру
 шудың төменгі деңгейі
 өңделетін материалды салқындатуға арналған сыйымдылық
 шаң мен жоңқаға арналған сорғыш

 
Электр қайрауышпен жұмыс істеу кезінде жұмыста қауіп туындауы 
мүмкін: 
 Көздің жарақаттануы (жарақат, күйік, бітелу)
 Қозғалмалы жабылмаған бөлшектердің киімді іліп кетуі.
 Тұтқаның үлкен саңылауына байланысты абразивті немесе 

құралдың сынықтарыұшуынәтижесінде бет, дене жарақаты.
 Жұмыс басталғанға дейін:
 Арнайы киімді дұрыс киіңіз.
 Білдектің қауіпті жер қоршауларының бекітілу сенімділігін 

тексеріңіз.
 Абразивті шеңбердежарықтар мен жарықшақтардың бар-жоғын 

тексеріңіз.
 Білдектің қорғаныш жерге тұйықталуының жарамдылығын тексеру.
 Қорғағыш көзілдірікті киіңіз немесе қорғағыш экранды түсіріңіз.
 Машинаны бос тұрған кезде тексеріңіз.
 Жұмыс уақытында:
 Егер білдекқорғағыш экранымен жабдықталмаса, 

көзілдірікті пайдаланыңыз.
 Құралды қайрау кезінде оны қолыңызбен мықтап ұстап, 

абразивті шеңберге бірқалыптыжеткізу керек.
 Қайрауқұралына жақын иілмеңіз
 Құралдарды ауыстырған кезде оның 

білдекайналдырғысынаорнатудың дұрыстығы мен сенімділігіне назар 
аудару керек.

 Барлық құралдарды белгілі бір жерде құрғақ және таза ұстау 
керек.

 Машинамен жұмыс аяқталғаннан кейін оны электр желісінен 
ажырату керек (ажыратқышты өшіріңіз); жұмыс орнын ретке келтіріңіз: 
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1.3 Аяқ киімді жөндеуге арналған қол құралдары 

құралдар мен құрылғыларды белгілі бір жерге мұқият қойыңыз; Машинаны 
тазалау және реттеу қозғалтқыш өшірілген кезде жүргізіледі.

 Дөңгелектің айналуы аяқталғаннан кейін, білдектішаңнансыпырып
тазалаңыз.

 Ретке келтіру керек.
 Білдектімұғалімге тапсыру керек.



Аяқ киімді дайындауға және жөндеуге арналған қол құралы кескіш, 
бөлшектерді созғыш және айналсоққыш, жылтыратқыш және қосалқыболып 
бөлінеді. 

Кесетін құралға әртүрлі мақсаттағы пышақтар мен қайшы, біздер, 
тескіш, жонғыш, егеу және қырғыш кіреді. 

Пышақтар. Аяқ киім материалдары мен олардан жасалған жартылай 
дайын өнімдерді пішужәне өңдеу үшін қолданылады. Былғарыны аяқ киімнің 
үстіңгі бөліктерінжәне астарынпішуге; аяқ киімнің астын пішужәне өңдеуге; 
ағаш өкшелерді өңдеуге арналған пышақтар болады (1.8-сурет). 

Пішу пышағы (1.8, а сурет) үстіңгі бөліктердіжәне астарын пішуге 
арналған. Ұзындығы 150-180 мм, ені 8-12 мм болат төсем. Кескіш жүзі – 12-
15°бұрышпен кесілген пышақтың ұшы болып табылады. 

Пышақ сабы ұзындығының 2/3 бөлігіне түсіріп шыңдалу керек, 
ұзындығының жартысына жылтыратылып, жұмыс бөлігіқайралу керек. 

Олардың арасындағы қашықтық 75 мм болатын екі істікшенің арасына 
салынған және 16-20 ммиілу мөлшеріне дейін иілген пышақ қалдық иілуді, 
сондай-ақ сынықтарды немесе жарықтарды анықтамауы керек. 

Пышақтың жұмыс істемейтін бөлігі – тұтқасы– былғары мен жабылған 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 
 ақаулы шеңберде жұмыс жасауға.
 қауіпсіздік экранынсыз жұмыс жасауға.
 шеңбердің бүйір бетіне қайрауға.
 өткір құралдардың өткірлігін қолмен түрту арқылы тексеру.
 заттарды машина корпусына салу.

1.3.1 Кескіш құрал 
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үстіңгі бөліктерінжәне астарынпішуге; аяқ киімнің астын пішужәне өңдеуге; 
ағаш өкшелерді өңдеуге арналған пышақтар болады (1.8-сурет). 

Пішу пышағы (1.8, а сурет) үстіңгі бөліктердіжәне астарын пішуге 
арналған. Ұзындығы 150-180 мм, ені 8-12 мм болат төсем. Кескіш жүзі – 12-
15°бұрышпен кесілген пышақтың ұшы болып табылады. 

Пышақ сабы ұзындығының 2/3 бөлігіне түсіріп шыңдалу керек, 
ұзындығының жартысына жылтыратылып, жұмыс бөлігіқайралу керек. 

Олардың арасындағы қашықтық 75 мм болатын екі істікшенің арасына 
салынған және 16-20 ммиілу мөлшеріне дейін иілген пышақ қалдық иілуді, 
сондай-ақ сынықтарды немесе жарықтарды анықтамауы керек. 

Пышақтың жұмыс істемейтін бөлігі – тұтқасы– былғарыменжабылған 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 
 ақаулы шеңберде жұмыс жасауға. 
 қауіпсіздік экранынсыз жұмыс жасауға. 
 шеңбердің бүйір бетіне қайрауға. 
 өткір құралдардың өткірлігін қолмен түрту арқылы тексеру. 
 заттарды машина корпусына салу. 

1.3.1 Кескіш құрал 

 

немесе металл тұтқаға салынған. 
Пішу пышағын жамауды, дайындама бөлшектерін пішу және түсіру, 

жамау және басқа да операцияларды қою орнында аяқ киімнің үстіңгі беткі 
қабатын түсіру кезінде пайдаланады. 

Аяқ киім пышақтары әмбебап құрал болып табылады және аяқ киімнен 
тозған бөлшектер мен олардың бөліктерін кесу, жаңа материалдан 
бөлшектерді ойып алу және оларды орнына келтіру, жөнделген аяқ киімді 
өңдеу және басқа да көптеген басқа операциялар үшін қолданылады. 

Сына тәрізді ұшы бар пышақ (1.8-сурет,б) – ұзындығы 210‑225 мм, ені 
20‑25 мм, қалыңдығы 1,5-2 мм болат жолақ болып табылады. Сына тәрізді 
ұшы оның ұшындағықиғаш қиықарқылы қалыптасады және ұзындығы 45-80 
мм болады. 

 
 

а – пішетін; 
б – сына тәрізді ұшы бар етік пышағы; 
в – қисық сызықты ұшы бар етік пышағы;  
г – ляписті; 
д – сыздықтүсіруге арналған пышақ;  
е – оятын; 
ж – тігетін 

 
1.8-сурет. Аяқ киім жөндеуге арналған пышақтар 

 
Қисық сызықты ұшы бар пышақтың ұзындығы (1.8-сурет, в) 210 мм, 

қисық сызықты кесу бөлігінің ұзындығы 65-80 мм, пышақтың қалыңдығы 
1,2-2 мм. Аяқ киім пышағының жұмыс істемейтін бөлігі жұмысқа ыңғайлы 
болу үшін терімен қапталған. 
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Арнайы пышақтар операциялардың тар шеңберін орындау үшін 
қолданылады. 

Ляпис пышағы (1.8-сурет, г) ағаш өкшелерді өңдеу кезінде ойық 
жерлерін іріктеу үшін қолданылады.  

Сыздық түсіруге арналған пышақтар аяқ киімге бекітілген сыздықтың 
беткіжағының жиегін түсіруге, жиектеуге, кранцқа арналған. 

1.8-суретте, d қолмен өңдеу операцияларынорындау кезінде 
қолданылатын пышақ көрсетілген. Бұл пішінді және ені 8-10 мм, қалыңдығы 
1,5 ммболаттан жасалған төсем болып табылады. Жүзі төсемнен жіңішкерек 
қайралады, осыдан аяқ киімге арналған қорғағыш дөңес жасалады. 

Кескіш пышақ (1.8, Е-сурет) аяқ киімді механикалық өңдеу кезінде 
қолданылады. Аяқ киімнің үстіңгі жағын тіліктенқорғау үшін бұрандамен 
бекітілген сақтандырғыш тілімше көзделген. Тілімшені қозғалтуарқылы кесу 
тереңдігін реттеуге болады. 

Тігетінпышақ (1.8-сурет, ж) етіктің қонышындағытігісті қоныш бетімен 
беттеп (деңгейге) кесу үшін қолданылады. 

 1.1 тапсырма Пышақтарды қолдану аймағына қарай бөліңіз 

Атауы Қолдану саласы 
Пішетінпышақ етіктің қонышындағытігісті қоныш 

бетімен беттеп (деңгейге) кесу үшін 
қолданылады 

Ляпис пышағы аяқ киімдімеханикалық өңдеу 
кезіндепайдаланылады 

Қисық ұшы бар пышақ өңдеу жұмыстарын қолмен орындау 
кезінде қолданылады. 

Сыздық түсіретін 
пышақ 

ағаш өкшелерді өңдеу кезінде 
ойылғанжерлерді іріктеу үшін 
қолданылады. 

Кескіш пышақ үстіңгі және астар бөлшектерін пішуге 
арналған 

Тігетін пышақ операциялардың тар шеңберін орындау 
үшін қолданылады 

Қайшы (1.9-сурет). Былғары мен басқа да материалдарды кесу үшін 
әмбебап қайшы (1.9-сурет, а), аяқ киім үстінің терісін пішетін қайшы (1.9-
сурет ,б, в), жіптерді кесу үшін (1.9-сурет, д)ұштары жұмырланған қайшы 
пайдаланылады (1.9-сурет ,г). 
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Арнайы пышақтар операциялардың тар шеңберін орындау үшін 
қолданылады. 

Ляпис пышағы (1.8-сурет, г) ағаш өкшелерді өңдеу кезінде ойық 
жерлерін іріктеу үшін қолданылады.  

Сыздық түсіруге арналған пышақтар аяқ киімге бекітілген сыздықтың 
беткіжағының жиегін түсіруге, жиектеуге, кранцқа арналған. 

1.8-суретте, d қолмен өңдеу операцияларынорындау кезінде 
қолданылатын пышақ көрсетілген. Бұл пішінді және ені 8-10 мм, қалыңдығы 
1,5 ммболаттан жасалған төсем болып табылады. Жүзі төсемнен жіңішкерек 
қайралады, осыдан аяқ киімге арналған қорғағыш дөңес жасалады. 

Кескіш пышақ (1.8, Е-сурет) аяқ киімді механикалық өңдеу кезінде 
қолданылады. Аяқ киімнің үстіңгі жағын тіліктенқорғау үшін бұрандамен 
бекітілген сақтандырғыш тілімше көзделген. Тілімшені қозғалтуарқылы кесу 
тереңдігін реттеуге болады. 

Тігетінпышақ (1.8-сурет, ж) етіктің қонышындағытігісті қоныш бетімен 
беттеп (деңгейге) кесу үшін қолданылады. 

 
 1.1 тапсырма Пышақтарды қолдану аймағына қарай бөліңіз  

 
 
 

Атауы  Қолдану саласы 
Пішетінпышақ  етіктің қонышындағытігісті қоныш 

бетімен беттеп (деңгейге) кесу үшін 
қолданылады 

Ляпис пышағы  аяқ киімдімеханикалық өңдеу 
кезіндепайдаланылады 

Қисық ұшы бар пышақ  өңдеу жұмыстарын қолмен орындау 
кезінде қолданылады. 

Сыздық түсіретін 
пышақ 

 ағаш өкшелерді өңдеу кезінде 
ойылғанжерлерді іріктеу үшін 
қолданылады. 

Кескіш пышақ  үстіңгі және астар бөлшектерін пішуге 
арналған 

Тігетін пышақ  операциялардың тар шеңберін орындау 
үшін қолданылады 

 

Қайшы (1.9-сурет). Былғары мен басқа да материалдарды кесу үшін 
әмбебап қайшы (1.9-сурет, а), аяқ киім үстінің терісін пішетін қайшы (1.9-
сурет ,б, в), жіптерді кесу үшін (1.9-сурет, д)ұштары жұмырланған қайшы 
пайдаланылады (1.9-сурет ,г). 

 
 

 

 

а 
 
 

 
 
 
 

б 
 
 
 

в 

 
 

г 
 
 

д 
 

а-әмбебап  
б, в-пішетін 
г-ұштары жұмырланған  
d-жіптерді кесетін 

 
1.9-сурет. Қайшы 
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Біздер (1.10-сурет). Біздер аяқ киімнің бөлшектерін кендір жіппен 
немесе капрон жіптермен бекіту үшін қажет. Алдымен ағаш түйреуіштермен 
тесіктер жасалады. Содан кейін жіптер иненің немесе қылшықтың көмегімен 
тесіктерге сабақталадынемесе ағаш түйреуіштерқағылады. Түзу және қисық 
бізтүрлері бар. 

Тік біз (1.10-сурет,а) – ұшы тиісті түрде қайралған дөңгелек немесе 
ромбтәрізді қималы түзу металды өзек. Тік біздің ұзындығы 45, 75 және 100 
мм. Олар ағаш түйреуіштерді қағуүшін, тесіктерді тесу кезінде 
қолданылады. 

Қисық біз жұмыс бөлігінің майысқанпішінімен ерекшеленеді, олар 
бөлшектерді жіппен бекіту кезінде тесіктерді тесуге арналған. Қисық біз 
ұзындығы – 40, 50, 60 және 75 мм. 

Қисық біз пішін бойынша қайрағыш біз болады (1.10, 6 -сурет) 
       – қолмен тігу кезінде аяқ киімнің үстіңгі бөлігін тесуге арналған 
кішкентай біз; ұлтарақты (1.10, в-сурет) – сыздық тігуге, жиегін ұлтараққа 
тігуге арналған, ұлтарақтігісінің жұмыс бөлігінің қисықтығы оның барлық 
ұзындығында біркелкі; табанды(1.10, г‑сурет) – табандарды сыздыққа 
тігуге арналған. Ол ұшында үлкен қисықтықпен және қалған бөлігінде 
кішкентай қисықтығымен ерекшеленеді. Біздіңұшы әртүрлі қайралуы 
мүмкін. Ілгегі бар біз (қайықша) үстіңгі бөлшектерді (1.10, д-сурет) және 
төменгі бөлшектерді (1.10,е-сурет) қолмен қайықпен тігу кезінде 
қолданылады. 

 

 

а – түзу; 
б – қаю; 
в – ұлтарақты; 
г – табанды; 
д – ілгекті тік қайықты біз;  
е – ілгекті қисыққайықты біз 
 

1.10-сурет. Аяқ киімді жөндеуге арналған біз 
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Біздер (1.10-сурет). Біздер аяқ киімнің бөлшектерін кендір жіппен 
немесе капрон жіптермен бекіту үшін қажет. Алдымен ағаш түйреуіштермен 
тесіктер жасалады. Содан кейін жіптер иненің немесе қылшықтың көмегімен 
тесіктерге сабақталадынемесе ағаш түйреуіштерқағылады. Түзу және қисық 
бізтүрлері бар. 

Тік біз (1.10-сурет,а) – ұшы тиісті түрде қайралған дөңгелек немесе 
ромбтәрізді қималы түзу металды өзек. Тік біздің ұзындығы 45, 75 және 100 
мм. Олар ағаш түйреуіштерді қағуүшін, тесіктерді тесу кезінде 
қолданылады. 

Қисық біз жұмыс бөлігінің майысқанпішінімен ерекшеленеді, олар 
бөлшектерді жіппен бекіту кезінде тесіктерді тесуге арналған. Қисық біз 
ұзындығы – 40, 50, 60 және 75 мм. 

Қисық біз пішін бойынша қайрағыш біз болады (1.10, 6 -сурет) 
       – қолмен тігу кезінде аяқ киімнің үстіңгі бөлігін тесуге арналған 
кішкентай біз; ұлтарақты (1.10, в-сурет) – сыздық тігуге, жиегін ұлтараққа 
тігуге арналған, ұлтарақтігісінің жұмыс бөлігінің қисықтығы оның барлық 
ұзындығында біркелкі; табанды(1.10, г‑сурет) – табандарды сыздыққа 
тігуге арналған. Ол ұшында үлкен қисықтықпен және қалған бөлігінде 
кішкентай қисықтығымен ерекшеленеді. Біздіңұшы әртүрлі қайралуы 
мүмкін. Ілгегі бар біз (қайықша) үстіңгі бөлшектерді (1.10, д-сурет) және 
төменгі бөлшектерді (1.10,е-сурет) қолмен қайықпен тігу кезінде 
қолданылады. 

 

 

а – түзу; 
б – қаю; 
в – ұлтарақты; 
г – табанды; 
д – ілгекті тік қайықты біз;  
е – ілгекті қисыққайықты біз 
 

1.10-сурет. Аяқ киімді жөндеуге арналған біз 
 

 

Біздің жұмыс істемейтін бөлігі тұтқаға бекітілген (1.11-сурет ) 
Қарапайым тұтқаға біз қатты қағылады; патроныбар тұтқаларды 

қолданған кезде,біз сыртынан бұралған түтікке салынып, сомынмен 
бұралады. 

 

а – қысқа патронмен  
б – ұзын патронмен 

 
 1.11-сурет. Бізге арналған тұтқалар 

 

 
 

Бізбен және ілгек-бізбен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік жұмыс 
ережелерін сақтау керек. 

Біз – өткір құрал, оны тастауға, қалтаға салуға, үстелдің шетінде 
қалдыруға болмайды, оны белгілі бір жерде сақтау керек. 

Жұмыс кезінде біз тұтқасын қолыңызбен мықтап алып, сұқ саусақ біз 
оқпанында ілгектің жанында болуыкерек. Материалды тесу кезінде сол қол 
тесу орнынан алшақ болуы тиіс 

 
 
 
 

 
Біздерге қойылатын техникалық талаптар: 

- у8a көміртекті болаттан жасалуы керек; 
- олар демалыспен қатаяды, жұмыс бөлігі қайралады, тегістеледі; 
- біз сынбауы немесе табан терісінің тесілуінен деформацияланбауы 
тиіс. 



22

 1.2 тапсырма Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз 

Біздің атауы Қолдану 
Түзу сыздықты кестелеуге, 

шеттерін ұлтараққа тігуге 
арналған, ұлтарақты біздің  
жұмыс бөлігінің қисықтығы 
оның бүкіл ұзындығы 
бойынша біркелкі 

Қаю табанды сыздыққа тігу үшін 
Ұлтарақты үстіңгі бөлшектерді қол қайық 

тігісімен тігу кезінде 
пайдаланылады 

Табанды астының бөлшектерін қол қайық 
тігісімен тігу кезінде қолданылады 

ілмегі бар түзу қайықты ағаш түйреуіштіқағуүшін тесіктерді 
тесу кезінде. 

ілмегі бар қисық 
қайықты 

қол тігістерін орындау кезінде аяқ 
киімнің үстіңгі бөлігінің 
бөлшектерін тесуге арналған 

Тескіштер. Фурнитурабекітілген тесіктерді тесуге, перфорациялауға 
арналған. Конструкциясы бойынша тескіштер екі топқа бөлінеді: кәдімгі 
және тескіш кемпірауыз (1.12-сурет) 

а б 
а – кәдімгі дөңгелек тескіш 
б – тескіш кемпірауыз 

1.12-сурет. Тескіштер 
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  1.2 тапсырма Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз 
 
 

Біздің атауы  Қолдану 
Түзу  сыздықты кестелеуге, 

шеттерін ұлтараққа тігуге 
арналған, ұлтарақты біздің  
жұмыс бөлігінің қисықтығы 
оның бүкіл ұзындығы 
бойынша біркелкі 

Қаю  табанды сыздыққа тігу үшін 
Ұлтарақты  үстіңгі бөлшектерді қол қайық 

тігісімен тігу кезінде 
пайдаланылады 

Табанды  астының бөлшектерін қол қайық 
тігісімен тігу кезінде қолданылады 

ілмегі бар түзу қайықты  ағаш түйреуіштіқағуүшін тесіктерді 
тесу кезінде. 

ілмегі бар қисық 
қайықты 

 қол тігістерін орындау кезінде аяқ 
киімнің үстіңгі бөлігінің 
бөлшектерін тесуге арналған 

 
Тескіштер. Фурнитурабекітілген тесіктерді тесуге, перфорациялауға 

арналған. Конструкциясы бойынша тескіштер екі топқа бөлінеді: кәдімгі 
және тескіш кемпірауыз (1.12-сурет) 

 

 
 

а б 
а – кәдімгі дөңгелек тескіш  
б – тескіш кемпірауыз 

 

1.12-сурет. Тескіштер 
 

 

Жонғыш– бұл кішкентай тістер түріндегі өткір кертіктері бар болат 
төсем. Жонғыштар қисық және түзу болып екі түрге бөлінеді ( (сурет 1.2). 

 
1.2-кесте. Жонғыш түрлері 

 
 

Қисық 
жонғыш 

 

 

 
аяқ киімнің ішін өңдеуге — 
шегелер мен түйреуіштердің 
ұштарын аралауғаарналған  

Түзу 
жонғыш 

 

 

 
ұлтан, табан мен өкшені сыртқы 
өңдеу үшін қолданылады 

 

 
 

Егеулер. Аяқ киім өндірісінде екі типтегі егеуқолданылады: жалпақ және 
үшқырлы (1.3-кесте). 

 
 
 
 

 
Жонғыштарға қойылатын техникалық талаптар: 

Жонғыш жасау үшін цементтелген көміртекті болат қажет. Жұмыс 
беттері термиялық өңдеуден өтеді. Жонғыштың жұмыс бөлігі – бұл 
тістер түріндегі ойық. Ұзындығы 10 мм аяқ киімде 4-6 тіс, ал ені 10 мм 
- де 3-4 тіс бар. Жонғыштың тістері бүкіл ұзындығы бойынша бір-
бірімен қабаттасады. Қисықтың жонғыштың өлшемі – 375 мм, ені 25 
мм. Тік ұзындығы – 220 мм, ені 22 мм. С 

 Тапсырма. Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз 
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Егеулерге қойылатын техникалық талаптар: 
Олар болаттан жасалған егеу жасайды, кішкене ойықпен бекітіледі 
және жонғышқа қарағанда жоғары қаттылыққа дейін қатайтылады 

1.3-кесте. Егеу түрлері 
 
 

 
 

 

Жалпақ егеулермен 
нәлінің бетіндегі металл 
түйреуіштер мен шегелерді 
егейді 

 

 

 
Үш қырлы егеумен біз және 
басқа да құралдар қайралады 

 

 

 1.3 тапсырма . Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз 
 
 

Өкшені өңдеуүшін  Жалпақегеу 
ішкі өңдеуүшін  Қисық жонғыш 
нәлінің бетіндегі металл 
түйреуіштер мен шегелерді егеу 
үшін 

 Түзужонғыш 

Бізді жәнебасқақұралды қайрау 
үшін 

 Үш қырлы 
егеу 

Қырғышбұрғы. Бұрғы аяқ киімнің аяқ өкшесі бөлігінде ағаш 
түйреуіштікесу үшін қолданылады (1.13-сурет). 

. 

 
 

1.13-сурет. Қырғыш бұрғы 
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Егеулерге қойылатын техникалық талаптар: 
Олар болаттан жасалған егеу жасайды, кішкене ойықпен бекітіледі 
және жонғышқа қарағанда жоғары қаттылыққа дейін қатайтылады 

1.3-кесте. Егеу түрлері 
 
 

 
 

 

Жалпақ егеулермен 
нәлінің бетіндегі металл 
түйреуіштер мен шегелерді 
егейді 

 

 

 
Үш қырлы егеумен біз және 
басқа да құралдар қайралады 

 

 

 1.3 тапсырма . Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз 
 
 

Өкшені өңдеуүшін  Жалпақегеу 
ішкі өңдеуүшін  Қисық жонғыш 
нәлінің бетіндегі металл 
түйреуіштер мен шегелерді егеу 
үшін 

 Түзужонғыш 

Бізді жәнебасқақұралды қайрау 
үшін 

 Үш қырлы 
егеу 

Қырғышбұрғы. Бұрғы аяқ киімнің аяқ өкшесі бөлігінде ағаш 
түйреуіштікесу үшін қолданылады (1.13-сурет). 

. 

 
 

1.13-сурет. Қырғыш бұрғы 

 

 
рашпиль – жонғыш – grater  

напильник плоский – жалпақ егеу – flat file 
файл трехганный – үш қырлы егеу – three-sided file  

шило прямое – тік біз – shiloh straight 
шило тачальное – қаю бізі – Initial awl Шило 

стелечное – ұлтарақ бізі – insole awl 
Шило подошвенное-табан бізі-рlantar awl  

Шило прямое челночное, шило с крючком-түзу қайықты біз, 
ілмегі бар біз-аwl straight hook shuttle awl 

шило кривое челночное шило с крючком – қисық қайықты біз, 
ілгегі бар біз – awl crooked shuttle awl with hook 

напильник – егеу – file 

1.3.2. Аяқ киім бөлшектерін созуға және айналсоқтауға арналған 
құрал 

Терминологиялық сөздік 
 

 

 
Аяқ киімді жөндеу кезінде аяқ киімді созуға және айналсоқтауға 

арналған құралдар талап етіледі: металл бекітпелерді, шегелерді, 
қапсырмаларды, тозған нәлінімен нәлі түйреуіштерін алып тастауға, қолмен 
қаптау және қайта қаптау кезінде дайындаманы алуға және қалыпқа тартуға, 
шеге, түйреуіш, қапсырма және т.б. кесіп алып тастауға арналған құралдар. 
Аяқ киім бөлшектерін созуға және айналсоқтауғаарналған құрал ретінде1.14-
суретте көрсетілген кергіш кемпірауыздар (кәдімгі және балғасы бар) 
қыспақтар, тістеуіктер, үшкіртістеуіктер, бүйір кескіштер пайдаланвлады. 

Кемпірауыздар (кергіштер) – аяқ киімді қаптау және керу барысыгда 
қалыпты қармау және керу үшін пайдаланады. Кемпірауыздың екі түрі бар: 
кәдімгікергіш (1.14-сурет, а) және балғасы бар кергіш (1.14-сурет,б). 

Кергіш кемпірауыздың балғасы шеге немесе текс қағуға арналған 
сайман және тіреу болып қызмететеді. Мұндай тіреу болған кезде тығыз 
материалдарды керужеңілдетіледі. 

Кергіш кемпірауыздарға келесі техникалық талаптар қойылады: 
оларды дайындау үшін конструкциялық болат қолданылады; кемпірауыздар 
мен балғаның ернеуі термиялық өңделеді; кемпірауыздың жұмыс 
бөліктерінде өткір қырларыболмауы керек; ернеулердіңжұмыс ұштары сәл 
жұмырланған болуы керек. Кемпірауыз шайқалмай, қисаймай, жеңіл айналу 
керек.Тұтқаларды қысқанда, ернеулерітығыз біріктірілуі керек. 
Кемпіраузыдыңжұмыс бөлігі жылтыратылған, ал қалған бөлігі тотыққан 
болуы керек. Үшкір кемпірауыздар немесе тістеуіктер аяқ киім шегелердің 
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үстіңгі бөлігін ұлтарақтың немесе табанның бетімен беттеп кесуге арналған 
(1.14, в-сурет). 

 
 

а 
 

б 
 
 
 
 
 

 

в 
 

а – кәдімгі  
б – балғасы бар 
в – үшкір кемпірауыздар 

 
1.14-сурет. Кергіш кемпірауыздар 

 

Үшкір кемпірауыздарды өндіруге арналған материал – бұл 
цементтелген аспаптық немесе құрылымдық болат болып табылады. 
Кемпірауыздың жұмыс бөлігі  термоөңдеуден өтеді. Ернеулердің кесетін 
жиектері түзу сызықты, 55-60" бұрышпен өткір қайралған және бір 
жазықтықта болуы, жұмырланғанмен боялғанжерлері болмауы тиіс. 
Ернеулерді қоспағанда, үшкір кемпірауыздың барлық бөліктері 
тотықтырылады. Қайралмаған ернеулері бар кәдімгі кемпірауыздар 
шегелерді алып тастауға арналған. 

 
Аяқ киім өндірісінде үш типті балға қолданылады (1.4 кесте). 
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үстіңгі бөлігін ұлтарақтың немесе табанның бетімен беттеп кесуге арналған 
(1.14, в-сурет). 

 
 

а 
 

б 
 
 
 
 
 

 

в 
 

а – кәдімгі  
б – балғасы бар 
в – үшкір кемпірауыздар 

 
1.14-сурет. Кергіш кемпірауыздар 

 

Үшкір кемпірауыздарды өндіруге арналған материал – бұл 
цементтелген аспаптық немесе құрылымдық болат болып табылады. 
Кемпірауыздың жұмыс бөлігі  термоөңдеуден өтеді. Ернеулердің кесетін 
жиектері түзу сызықты, 55-60" бұрышпен өткір қайралған және бір 
жазықтықта болуы, жұмырланғанмен боялғанжерлері болмауы тиіс. 
Ернеулерді қоспағанда, үшкір кемпірауыздың барлық бөліктері 
тотықтырылады. Қайралмаған ернеулері бар кәдімгі кемпірауыздар 
шегелерді алып тастауға арналған. 

 
Аяқ киім өндірісінде үш типті балға қолданылады (1.4 кесте). 

 
 
 

 

1.4-кесте. Балғалардың түрлері 
 

Балғаның түрі Атауы Қолдану 
 
 
 

 

Дайындама 
балғасы 

Дайындама дасау кезінде қол 
операцияларын орындауға 
арналған (шеттерін бүгу, 
жіктерді тегістеу, 
бөлшектердің қосылған 
жерлерін айналсоқтау) 

 

 

 
 
Етік 
балғасы 

 
аяқ киімді жинау кезінде 
қолданылады (қатайту, 
айналсоқтау, түйреуіштер 
мен шегелерді қағу) 

 
 

 

 
 
Тақта балға 

 
аяқ киімнің асты – табан, 
ұлтарақ, сірілік және т. 
б.былғары 
бөлшектерінтығыздауға 
(тесуге) арналған 
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затяжные клещи –кергіш кемпірауыздар –lingering pliers 
заготовочный молоток –дайындама балғасы – blank hammer 
сапожный молоток –етік балғасы – boot hammer плиточный 

молоток – тақта балғасы– tile hammer 

Терминологиялық сөздік 

 1.4 тапсырма. Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз 

Дайындама балғасы шегелердің үстіңгі 
бөлігін 
ұлтарақтыңнемесе 
табанның бетімен 
беттеп кесуге 
арналған 

Тақта балға аяқ киімді жинау 
кезінде 
қолданылады 

Үшкір кемпірауыздар шегелерді немесе 
текстерді соғуға 
арналған сайманжәне 
тіреуретінде қызмет 
етеді. 

Балғасы бар 
кергіштістеуіктер 

дайындамаларды 
дайындау кезінде 
қол операцияларын 
орындауға арналған 

 Балғаларға қойылатын техникалық талаптар 
 Балғаларды жасауға арналған материал – құрылымдық болат, 
балға білікшесінің соққышы мен жұмыс бөлігі қатайтылады және 
жылтыратылады. Балғаларды мұқият тегістеу керек және соққышы 
мен біліктерде ақаулар болмауы керек. Жұмыс істемейтін бөлігінде 
тереңдігі 0,75 мм дейін жарықшақтарға рұқсат етіледі. Балғаларда 
қабыршақтар мен өткір қабырғалар болмауы керек. Балғалардың 
тұтқалары ағаштан жасалған (мысалы, шамшат). Ағаш тік 
сызықты, бұтанақсыз, жарықтарсыз, шіру және бұзылу белгілерісіз 
болуы керек. Тұтқадағы балғаның саптамасы тығыз болуы керек. 
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затяжные клещи –кергіш кемпірауыздар –lingering pliers 
заготовочный молоток –дайындама балғасы – blank hammer 
сапожный молоток –етік балғасы – boot hammer плиточный 

молоток – тақта балғасы– tile hammer 

 

Терминологиялық сөздік 
 

 
 1.4 тапсырма. Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз 

 
 

Дайындама балғасы  шегелердің үстіңгі 
бөлігін 
ұлтарақтыңнемесе 
табанның бетімен 
беттеп кесуге 
арналған 

Тақта балға  аяқ киімді жинау 
кезінде 
қолданылады 

Үшкір кемпірауыздар  шегелерді немесе 
текстерді соғуға 
арналған сайманжәне 
тіреуретінде қызмет 
етеді. 

Балғасы бар 
кергіштістеуіктер  

 дайындамаларды 
дайындау кезінде 
қол операцияларын 
орындауға арналған 

 
                     Балғаларға қойылатын техникалық талаптар 

 Балғаларды жасауға арналған материал – құрылымдық болат, 
балға білікшесінің соққышы мен жұмыс бөлігі қатайтылады және 
жылтыратылады. Балғаларды мұқият тегістеу керек және соққышы 
мен біліктерде ақаулар болмауы керек. Жұмыс істемейтін бөлігінде 
тереңдігі 0,75 мм дейін жарықшақтарға рұқсат етіледі. Балғаларда 
қабыршақтар мен өткір қабырғалар болмауы керек. Балғалардың 
тұтқалары ағаштан жасалған (мысалы, шамшат). Ағаш тік 
сызықты, бұтанақсыз, жарықтарсыз, шіру және бұзылу белгілерісіз 
болуы керек. Тұтқадағы балғаның саптамасы тығыз болуы керек. 

 

 
 

Жылтырату құралдарына (1.15-сурет) мыналар жатады: 
Сабақ (1.15-сурет, а) етік тігісінің қондырма тігісін, сірілікті және 

өкшенің алдыңғы бетінің қырларынөңдеу үшін қолданылады. 
Сабақтыңжұмыс бөлігі – параллель ойықтар немесе талшықтартүрінде із 
қалдыратын екі доғалы қырларыбар науа болып табылады. Сонымен қатар, 
әйелдер аяқ киімінің былғары табанының қонышы мен крокуль бөліктерінің 
сабақтары бар. Сабақтарметалл өзектен, ағаш тұтқадан және қақпақтан 
тұрады. Жұмыс істеукезінде сабақтың жұмыс беті электр плитасында 
қыздырылады. 

Аяқ киімді өңдеу үшін дөңгелек-бүрлеуіш қолданылады. Өңдеу 
операциясы қыздырылған айналмалы дөңгелекпен жүзеге асырылады. 
Бүрлеуішдиаметрі, доңғалақтың ені және тістердің саны бойынша 
ерекшеленетін бірнеше түрде шығарылады. Доңғалақ немесе 
бүрлеуішқұрылымдық болаттан жасалған және термиялық өңдеуден өткен. 

Сыздық дөңгелегі (1.15-сурет, б) тігілген сыздықтың үстіңгі бетіне 
жоталы жолды орауға арналған. Оның 15, 20 немесе 25 тістері болуы мүмкін 
және тігістің жиілігіне және қалаған үлгіге байланысты таңдалады. Табанға 
сурет салуға арналған дөңгелектің (1.15, в-сурет) нақышталған беті болады 
және табанның жүріс бетіне сәндік сурет салуға арналған. Ол негізінен 
жабық қиықты бітеу үшін қолданылады. Өкше дөңгелегі (1.15-сурет, г) 
негізінен ерлердің аяқ киімініңөкшесі айналасында сәндік сызықты 
бүрлеуүшін қолданылады. 

Токмачтар (1.15, д-сурет) астыныңбылғары бөлшектерінің жүріс және 
бүйір беттерін ыстықтай жылтыратуға және аяқ киімнің үстінің былғары 
бөлшектеріндегі, астардағы және қаптамасындағы қатпарды тегістеуге 
арналған. Токмачтар үтіктен, ағаш тұтқадан және қақпақтан тұрады. 

Кескіш. Кескіш немесе қол фумелі (1.15-сурет, е) қиықты тығыздау, 
былғары табаны мен нәлісін өңдеу, оның профильін бекіту және қиықты 
тегістеп жылтырату мақсатында өңдеуге арналған.Кескіштің жұмыс бөлігі 
кішкентай томпақ пен бунақтың жылтыратқыш сөресінен тұрады. Кескіш аз 
көміртекті болаттан дайындалады. Кескіштің жұмыс бөлігі жылтыратылады, 
әр кескіштің ені әртүрлі екі сөреден тұрады. Бір томпағы бар аяқ киімнің ішкі 
өкше бөлігі кескіші (1.15 ж-сурет) табан қиығының аяқ киімнің ішкі өкше 
бөлігі бөлігін жылтыратуға арналған. Жиекше (1.15 з-сурет) табанның 
уреаагелек бөлігін жылтыратуға арналған. Оның конструкциясы кескіш 
конструкциясына ұқсас, бірақ профильі жұмырланған, бунақсызболады. 

1.3.3 Жылтырататын құралы 
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а – етікшіқұралы 
6– сыздықты доңғалақ 
в –табанға сурет салуға арналған доңғалақ 
г – аяқ киімнің ішкі өкше бөлігідоңғалағы 
д – токмач 
е – кескіш және оның профильдері  
ж – аяқ киімнің ішкі өкше бөлігікескіші 
з – жиекше 

1.15-сурет. Жылтырататын құралдар 
 

Үтіктер (1.16-сурет) аяқ киімдегі қатпарларды тегістеу үшін 
қолданылады. Үтіктер шойын мен металл қорытпаларынан жасалған. 

 1.16-сурет. Үтіктер 



31
 

 
 

а – етікшіқұралы 
6– сыздықты доңғалақ 
в –табанға сурет салуға арналған доңғалақ 
г – аяқ киімнің ішкі өкше бөлігідоңғалағы 
д – токмач 
е – кескіш және оның профильдері  
ж – аяқ киімнің ішкі өкше бөлігікескіші 
з – жиекше 

1.15-сурет. Жылтырататын құралдар 
 

Үтіктер (1.16-сурет) аяқ киімдегі қатпарларды тегістеу үшін 
қолданылады. Үтіктер шойын мен металл қорытпаларынан жасалған. 

 1.16-сурет. Үтіктер 

 

 
Үтіктеуге қойылатын техникалық талаптар 

тегістегіштің жұмыс бөлігіне арналған материал төмен көміртекті 
болат болып табылады; тегістегіштің жұмыс бөлігінің беті 

жылтыратылады. 
Үтіктеудің металл бөлігі тұтқаға мықтап салынған. Тұтқалары 
шамшат немесе мүйізді ағаштан жасалған. Ағаш тік қабатты, 

түйіндерсіз, жарықтар мен шіріксіз, ылғалдылығы 8 ± 2% болуы 
керек. Тұтқаны кептіру майымен жабыңыз. 

Қатпар жазғыш (1.5-кесте). Қатпар жазғыш – болаттан жасалған, екі 
ұшындатұтқасы бар немесе бір тұтқасы бар металл өзек. Қатпар жазғыш 
қатты ағаштан да жасалуы мүмкін. Жылтырату құралы әдетте қыздырылған 
күйде былғары табанның, аяқ киімнің ішкі өкше бөлігінің жүріс бетін 
ыстықтай жылтырату үшін қолданылады. 

 
1.5 кесте.  Қатпар жазғыштың мақсаты 

 
 

 
 

 

былғары табанның жүріс бетін 
бетін ыстықтай жылтыратуға 
арналған 

 

 

аяқ киімнің ішкі өкше бөлігін 
ыстықтай жылтыратуға арналған 

 
 

 
Етікшінің қол құралдарымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау қажет. 
Шегелерді балғамен соққанкезде шегенің қақпағына қарау керек. 

Жұмыс алдында балғаның тұтқасының бекітілу сенімділігін тексеру керек. 
Пышақты лақтыруға болмайды, оны үстелдің ортасына қою керек, 

жұмыс кезінде сол қол пышақ жүзініңартында болуы керек, пышақты 
жүзінен ұстап тұтқасы жағымен беру керек. 

Қайшыны өткір ұштарымен жоғары ұстауға болмайды, оларды үстелдің 
шетіне қоюға болмайды, лақтыруға болмайды. Жұмыс орнында ашық 
қалдырмаңыз, өзіңізге тұтқасыменқаратып қою керек. 

Кергіш кемпірауыздармен жұмыс істеукезінде сол қол 
бұйымдыжақындатып ұстап тұрады. Саусақтарыңызды кемпірауыздың 
ернеуі және соққыштың астына қоймаңыз. 
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1.4 тапсырма. Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз 

1.3.4 Қосалқы құрал 

Аяқ киімді жөндеу кезінде бірқатар қосалқықұралдар қолданылады. 
Қосалқықұралдар технологиялық операцияларды жеңілдетеді және негізгі 
құралдың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. 

Пышақтарайналмалы дөңгелек қайрайтын таспен немесе кесекте 
қолмен қайралады. Қолданғаннан кейін кесектідымқыл шүберекпен сүрту 
керек, майлы кесектербензинмен жуып тазартылады. Беті тегіс емес тозған 
кесекті айналмалы металл шеңберге қолмен тегістеу арқылы қалпына 
келтіруге болады, оның бетіне суға малынған зімпара қолданылады.  
Пышақты қайрағаннан кейін құралдың жүзі түзетіледі, ал қайрау тасының 
іздері кетіктералынып тасталады. Әр түрлі пышақтардың жүздерінтүзету 
үшін СЧ24-44 шойыннан жасалған жылтыратылған сталькақолданылады. 
Стальканыңұзындығы 250 мм, диаметрі кең жерде 21 мм, ортасында 15 мм 
және тар жерде 6 мм. 

Ілмек бір ұшы 85° бұрышпен бүгіліп, ұзындығы 35 мм ілгек түзетін, 
өзектің екінші ұшы сопақ сақина-тұтқамен аяқталатын сым өзек болып 
табылады. Ілмек төмен көміртекті болаттан жасалған. Ол сынаны босатуға 
және аяқ киімнен қалыптарды шығаруды жеңілдетуге арналған. 
Етік жалғауышы (1.17-сурет) аяқ киім шеберханасы жабдықтарының негізгі 
элементтерінің бірі. Массивті негізде тұйық дәнекерленген болат түтік болып 

Жиекше аяқ киімнің ішкі өкше бөлігінің былғары 
табанын ыстықтай жылтыратуға 
арналған  

Токмач етік тігісініңқондырылған тігісін, сірілік тігісін 
және өкшенің алдыңғы бет үсті қырын өңдеу 
үшін қолданылады 

Етікқұралы былғары табандар мен нәлілерді өңдеуге 
арналған 

Қатпар 
жазғыш 

астыныңбылғары бөлшектерініңжүріс 
және бүйірлік беттерін ыстықтай 
жылтырлатуғаарналған 

Дөңгелек-
бүрлеуішт
ер 

табанның уреагелекбөлігін 
жылтыратуға арналған 

Кескіш аяқ киімді өңдеу үшін қолданылады 

 Құралдарды шикі күйінде сақтауға болмайды, оларды кептіру 
керек 



33
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1.3.4 Қосалқы құрал 

 
 
 
  

 

 
Аяқ киімді жөндеу кезінде бірқатар қосалқықұралдар қолданылады. 

Қосалқықұралдар технологиялық операцияларды жеңілдетеді және негізгі 
құралдың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. 

Пышақтарайналмалы дөңгелек қайрайтын таспен немесе кесекте 
қолмен қайралады. Қолданғаннан кейін кесектідымқыл шүберекпен сүрту 
керек, майлы кесектербензинмен жуып тазартылады. Беті тегіс емес тозған 
кесекті айналмалы металл шеңберге қолмен тегістеу арқылы қалпына 
келтіруге болады, оның бетіне суға малынған зімпара қолданылады.   
Пышақты қайрағаннан кейін құралдың жүзі түзетіледі, ал қайрау тасының 
іздері кетіктералынып тасталады. Әр түрлі пышақтардың жүздерінтүзету 
үшін СЧ24-44 шойыннан жасалған жылтыратылған сталькақолданылады. 
Стальканыңұзындығы 250 мм, диаметрі кең жерде 21 мм, ортасында 15 мм 
және тар жерде 6 мм. 

Ілмек бір ұшы 85° бұрышпен бүгіліп, ұзындығы 35 мм ілгек түзетін, 
өзектің екінші ұшы сопақ сақина-тұтқамен аяқталатын сым өзек болып 
табылады. Ілмек төмен көміртекті болаттан жасалған. Ол сынаны босатуға 
және аяқ киімнен қалыптарды шығаруды жеңілдетуге арналған. 
Етік жалғауышы (1.17-сурет) аяқ киім шеберханасы жабдықтарының негізгі 
элементтерінің бірі. Массивті негізде тұйық дәнекерленген болат түтік болып 

Жиекше  аяқ киімнің ішкі өкше бөлігінің былғары 
табанын ыстықтай жылтыратуға 
арналған  

Токмач  етік тігісініңқондырылған тігісін, сірілік тігісін 
және өкшенің алдыңғы бет үсті қырын өңдеу 
үшін қолданылады 

Етікқұралы  былғары табандар мен нәлілерді өңдеуге 
арналған 

Қатпар 
жазғыш 

 астыныңбылғары бөлшектерініңжүріс 
және бүйірлік беттерін ыстықтай 
жылтырлатуғаарналған 

Дөңгелек-
бүрлеуішт
ер 

 табанның уреагелекбөлігін 
жылтыратуға арналған 

Кескіш  аяқ киімді өңдеу үшін қолданылады 

 Құралдарды шикі күйінде сақтауға болмайды, оларды кептіру 
керек 

 

табылады. Түтіктің үстіне (бұранданемесе түйреуіште) аяқ киім қалыбына 
тікелей салынатын металл жалғауыш орнатылады. Жалғауыш 
айналсоқтаукезінде металл сылдырдыңболмауы үшін, сондай-ақ 
қалыптардың ұзақ қызмет етуі үшін аяқ киім қалыптарына тығыз кіруі тиіс. 
Жалғауышы бар қалыптар аяқ киімнің ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз 
етеді. 

 
 

1.17-сурет. Етік жалғауышы 
 

Шеге суырғыш (1.18-сурет) табаннан немесе тозған ұлтаннан текс, 
металл бекітпелерді алып тастауға арналған. 

 
 
 

1.18-сурет. Шеге суырғыш 
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      Аяқ киімді жөндеуге арналған қол аспабына қойылатын талаптар: 

• құралдың металл бөлшектерінде ешқандай қатпарлар, жарықтар, 
қылаулар болмауы тиіс; 

• жұмыс істемейтін жиектер бұлыңғыр болуы керек. Металл 
жабындардың негізгі материалмен берік адгезиясы қажет. Ешқандай 

жарықшақ, қатпарлану, ісіну, жарылу болмауы керек. Металл 
жабындарда берік ілінісу болуы тиіс, пластмасса бөлшектер 

қабыршақсыз, жарықсыз, өткір жиектерсіз және т. б. болуы тиіс. 
• тұтқалар үшін қатты ағаш қолайлы. Ағашта жарықтар, шірік, 

құрттар болмауы керек; 
пышақтардың жұмыс бөліктерінің қаттылығы hrc s8-ден кем болмауы 

керек...62, шүмектер мен ілгектерде HRC қаттылығы 52,56; 
құралдың өткір кесілген жиегі болуы керек, оны бояуға болмайды. 

Ағаш ылғалдылығы бөлшектер 3 ± 2%. 

1.4 Резеңке және киіз аяқ киімді жөндеуге арналған жабдық 

Шеге суырғыш(1.18сурет) мыналардан тұрады: 1-шегені ұстауға 
арналған ойығы бар болат иілген өзек, 2-ағаш тұтқа, 3-тұтқаны сынудан 
қорғайтын металл қақпақ. 

 
 

 

 
Резеңке аяқ киімді жөндеу үшін келесі жабдыққа рұқсат етілген: 
вулканизациялық баспақ-қалыптар, 
тұтас құйылған баспақ-қалыптар, 
вулканизацияға арналған автоклав, 
резеңке бөлшектер жапсыруға арналған верстак. 
Вулканизациялық баспақ-қалыптар (1.19-сурет) - екі түрі 

қолданылады: жазылмалыекі симметриялы жартыдан тұрады, аяқ киімді бір 
уақытта оң және сол жағынан жабады. Тұтқаларын бұрумен жазылуы 
мүмкін. Барлық өлшемдіаяқ киімдерді өңдеуге бейімделген және әдетте 
металдан дайындалады. 

Жинаққа биік, орта және аласа өкшені жөндеуге арналған 3 
қозғалмалықалыптар, ұлтандарды жөндеуге арналған кең және тар шұлықты2 
қалыптар кіреді. Қозғалмалықалыптардың әрқайсысында қысымды баспақ 
бұрандасынанқұм арқылы аяқ киімге беретінжалпақ болат тілімшежәне 
жарты пішіндіжазукезінде пайда болған саңылауды толтыруға арналған жұқа 
тілімшелержинағыбар. 
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1-электр плитасы;  
2-құм; 
3-металл тілімше;  
4--баспақ қалып; 
5-баспақ. 
 
1.19-сурет. Галош өкшесін жазылмалыбаспақ-қалыпта престеу 

 
Тұтас құйылған баспақ қалыптар – әр қалыпбір бөлшектен тұрады 

және қысқаетіктің немесе галоштың үстіңгі жағының кез-келген жағын 
қамтиды. Жиынтыққа өкшелік түзетін галош сірілігіне, етік пен қысқа етікке 
арналған қалып, оң және сол шоқтарына, жұлыққа арналған қалыптар кіреді. 
Әр қалыпқа қысымды бұраннан аяқ киімге беруге арналған вулканизациялық 
болат тілімшесі бар резеңке ішпек қоса беріледі (1.20-сурет). 

 
1-баспаққалып; 
2-резеңке ішпек. 
 
1.20-сурет. Галош шоқтарынтұтас құйылған баспақ қалыптабаспақтау 
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Вулканизацияға арналған автоклав-жөнделетін аяқ киім 
орналастырылатын герметикалық жабылатын цилиндр. Автоклавтың төменгі 
бөлігіне аз мөлшерде су құйылады. Автоклавта қызған кезде судың бір бөлігі 
буланып, бу қысымымен басқарылатын қажетті температураны түзеді. 

Резеңке бөлшектерді жапсыруға арналған верстак. Верстак (1.21-
сурет) бензин буын соруға арналған верстактың ортасына тартылған сору 
желдеткішімен жабдықталған. Верстактың бойымен  желім жағылған резеңке 
табақтарды немесе бөлшектерді ілужәне кептіру үшін болат 
шыбықтартартылады. Резеңке аяқ киімді жөндеу кезінде кәдімгі етікші 
құралынан басқа — пышақтар, балғалар, біздер, инелер, тегіс және тісті 
роликтер де қолданылады. 

 

 
 1.21-сурет. Верстак 

 
Киіз аяқ киімді жөндеуге арналған жабдық. Киізаяқ киімді жөндеу 

кезінде тігін және тігу машиналары, шабубаспақтары, бөлшектердіекі бөлікке 
бөлугеарналған машиналар, желімді жағуға және кептіруге және желімді 
қабықшаны жылытуға арналған құрылғылар, қосалқықұрылғылармен 
табандарды желімдеуге арналған баспақтар қолданылады. 

Киіз аяқ киімнің үстіңгі жағын жөндеуге арналған негізгі жабдық 
жамаумен өкше үстіне тігілетін жамау машиналары болып табылады. 
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 1.21-сурет. Верстак 

 
Киіз аяқ киімді жөндеуге арналған жабдық. Киізаяқ киімді жөндеу 
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Киіз аяқ киімнің үстіңгі жағын жөндеуге арналған негізгі жабдық 
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Ауыр типті жамағыш машиналарында (отандық өндірістің 378 класты 
тігін машинасы (1.22‑сурет) және Чехословакия өндірісінің № 01204/P12) 
қалың және қаттыматериалдарды тігуге болады. 

 
 
 

 
1.22-сурет. 378 кластың тігін машинасы 

 
Киіз жөндеу материалдарының қалыңдығын тегістеу және азайту үшін 

екі жолақты машиналар қолданылады. 
Табанның тігісі үшін басылған аяқ киімнің астын жөндеу кезінде 23 

сыныпты тігін машиналары қолданылады (1.23‑сурет) немесе тігу 
машиналары. 

 

1.23-сурет. 23 класс тігін машинасы 
 

Табандарды шетінен бекіту үшін М. И. Дятлов конструкциясының 
ДМН-60машинасын қолданыңыз.  

Машинаның жұмыс істеу принципі (1.24-сурет) конустық беріліс 
арқылы2 дискіге үздіксіз айналуды хабарлауға арналған 1 жетек білігін 
қамтиды. 2 дискісі 3 саусақпен, 6ине жүргізгіш 4 иінтірегінің жетек 
бұлғағыменжабдықталған. 6 тұтқасы 7 тірек саусағына еркін киінеді және 9 
беру тұтқасының 8 камерасымен әрекеттескенде соңғысының осьі бойымен 
қозғалуға мүмкіндік береді. Аяқ киімді еркін ұшына бекітілген құлақсыз ине 
10 қисығының қозғалу бағытына қарай беру мүмкіндігі үшін 
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1.5 Шағын механикаландыру құралдары 

тетік 6, жетек иінтірегімен 6 с байланысы 4 шар тәрізді 5 топса    түрінде 
жасалады. 8 тұтқасы тік осьте бұрылады. Микробағдарлама үшін 
қолданылатын Маккей типті жіп 15 қазандыққа түседі, онда ол қайнатқышта 
қайнатылады, содан кейін жіп таратқышқа түседі 12. Жіпсалушы айналады 
жылғы конустық тісті 11, желімді жүн дискісі 2. 

 

1.24-сурет. М. И. Дятлов конструкциясы машинасының бойлық қимасы  
ДМН-60 

 

Табандарды желімдеуге арналған баспақ. Баспақтар жұмыс көлеміне 
және құралдардың болуына сәйкес конструкция бойынша ерекшеленеді. 
Олардың негізгі мақсаты – тығыз желімді қабықшаны қалыптастыру үшін 
майланған із мен табанның тығыз байланысын қамтамасыз ету. Суретте 
(1.25‑сурет) табандарды желімдеуге арналған қолмен бұрандалы баспақ 
көрсетілген. 

 

 
1.25-сурет. Табандарды желімдеуге арналған баспақ. 



39
 

1.5 Шағын механикаландыру құралдары 

тетік 6, жетек иінтірегімен 6 с байланысы 4 шар тәрізді 5 топса    түрінде 
жасалады. 8 тұтқасы тік осьте бұрылады. Микробағдарлама үшін 
қолданылатын Маккей типті жіп 15 қазандыққа түседі, онда ол қайнатқышта 
қайнатылады, содан кейін жіп таратқышқа түседі 12. Жіпсалушы айналады 
жылғы конустық тісті 11, желімді жүн дискісі 2. 

 

1.24-сурет. М. И. Дятлов конструкциясы машинасының бойлық қимасы  
ДМН-60 

 

Табандарды желімдеуге арналған баспақ. Баспақтар жұмыс көлеміне 
және құралдардың болуына сәйкес конструкция бойынша ерекшеленеді. 
Олардың негізгі мақсаты – тығыз желімді қабықшаны қалыптастыру үшін 
майланған із мен табанның тығыз байланысын қамтамасыз ету. Суретте 
(1.25‑сурет) табандарды желімдеуге арналған қолмен бұрандалы баспақ 
көрсетілген. 

 

 
1.25-сурет. Табандарды желімдеуге арналған баспақ. 

 

Өкшелерді бекітуге арналған құрылғы. Ол екі конструктивті 
тәуелсіз бөліктен тұрады. Бірінші бөлім шегелерді соғуға арналған, екіншісі – 
өкшені бекітуге арналған. 

Шегелерді өкшеге қағуға арналған құрал 7 патроны және екпінді 5 бар 
бағыттаушы түтіктен (1.26-сурет) тұрады. 7-патронде шегенің орталық 
саңылауы және шегенің 8-түтігінен патрондің орталық саңылауына арналған 
көлбеу канал бар.  2 тұтқасы барабанның өзегінің үстіңгі бөлігіне бұралып, 
түйреуішпен бекітіледі, ал балғамен 6 өзектің төменгі ұшының тесікшесіне 
салынып, бұрандамен бекітіледі, бұл жұмыс кезінде барабанның бағыттаушы 
түтіктен толық шығуын болдырмау үшін, 10 гайкасы бекітілген, ол 4 
сомынмен бекітілген. 3-сомынды қолдана отырып, балғаның патронден шығу 
мөлшері де реттеледі, сондықтан өкшені нығайту кезінде шегенің ішкі 
жағына ену тереңдігі. 

 

1.26-сурет. Өкшеге шегелерді қағуға арналған құрылғы
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Шегені өкшеге қағуға арналған құрылғы  (сурет 1.2.7) – басы кесілген 
конус түріндегі болат өзек, шеге басын кіргізуге арналады, сонымен қатар 
шегені қиын қол қол жетпейтін жерлерге соғуға арналады. Ұзақ қызмет ету 
үшін шыңдалған болаттан жасалған.  

 
 

1.27-сурет. Hardo фирмасының talona аспабы 

(Германия) өкшеге шеге қағуға арналған құрылғы  (1.2.8-сурет) 
өкше бес арнайы шегемен бекітіледі 
 

 
 

1.28-сурет. Нardo (Германия) talona құрылғысының жалпы түрі 
 

Өкшені бекітуге арналған тірек (1.29-сурет) оған шеге соғылған кезде 
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Шегені өкшеге қағуға арналған құрылғы  (сурет 1.2.7) – басы кесілген 
конус түріндегі болат өзек, шеге басын кіргізуге арналады, сонымен қатар 
шегені қиын қол қол жетпейтін жерлерге соғуға арналады. Ұзақ қызмет ету 
үшін шыңдалған болаттан жасалған.  

 
 

1.27-сурет. Hardo фирмасының talona аспабы 

(Германия) өкшеге шеге қағуға арналған құрылғы  (1.2.8-сурет) 
өкше бес арнайы шегемен бекітіледі 
 

 
 

1.28-сурет. Нardo (Германия) talona құрылғысының жалпы түрі 
 

Өкшені бекітуге арналған тірек (1.29-сурет) оған шеге соғылған кезде 
 

өкшеге тірек ретінде қызмет етеді және 5-тіректен және 1 үш ауыспалы 
матрицадан тұрады.  

2, 3, бұранданың көмегімен тірекке бекітілген 4.өкшенің бүйір бетінің 
пішіні бойынша матрицаның ұялары бір-бірінен мөлшері мен профилімен 
ерекшеленеді. Өкшенің бетіне зақым келтірмеу үшін ұя киізбен 
жабыстырылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
1.29-сурет. Өкшені бекітуге арналған тірек 
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Сонымен қатар, жөндеу шеберханаларында және үйде металл тіректерді-
табандарды қолданған жөн (1.30-сурет). Олар, әдетте, ағаштан боялған немесе 
лакталған шыбыққа (мысалы, күректен жасалған қалам). 

Тірек-табан (табандық) таптырмас өндіру кезінде ұсақ және орташа 
жөндеу аяқ — ұсақ тігісті қою, желімдеудің «алдын алу». 
 

 
1.30-сурет. Металл тіректер-табандар 
 

Өкше ляписін алуға арналған құрылғы (1.31-сурет). Микро кеуекті 
резеңкеден кесілген өкшелердің тегіс беттері бар. Өкшенің табанға тығыз 
орналасуын қамтамасыз ету үшін аяқ киімнің өкше бөлігінің пішініне сәйкес 
келетін ойық жасай отырып, оның ляпис бөлігін өңдеу керек. Бұл айла 
бұйымдарды өңдеуге мүмкіндік ляпис сына тәрізді өкшелерді 
(операцияларды ақтару ляпис әдісімен орындау қажеттігі керек емес). 

 
1.31-сурет. Өкшенің ляпис бөлігін алуға арналған құрылғы 
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Өкше ляписін алуға арналған құрылғы (1.31-сурет). Микро кеуекті 
резеңкеден кесілген өкшелердің тегіс беттері бар. Өкшенің табанға тығыз 
орналасуын қамтамасыз ету үшін аяқ киімнің өкше бөлігінің пішініне сәйкес 
келетін ойық жасай отырып, оның ляпис бөлігін өңдеу керек. Бұл айла 
бұйымдарды өңдеуге мүмкіндік ляпис сына тәрізді өкшелерді 
(операцияларды ақтару ляпис әдісімен орындау қажеттігі керек емес). 

 
1.31-сурет. Өкшенің ляпис бөлігін алуға арналған құрылғы 

 
 

Құрылғы дәнекерленген төсектен, 6 дөңгелегі бар негізгі біліктен (1.31-
сурет), беру механизмінен және өкшені қысудан тұрады. Беру механизмінің 
өзара қозғалысы электр қозғалтқышынан сына белдігі мен тісті беріліс, 
редуктор және иінді механизм арқылы жүзеге асырылады. Соңғысы 7 иінді 
дискіден және 2 итергішке топсалы жалғанған 4 байланыстырушы өзектен 
тұрады. Ляпис табанын өңдеу тереңдігі эксцентрикті 3-ті 8 ұшқышпен бұру 
арқылы реттеледі. 

Бауларда тесік тесуге арналған құрылғы. Екі тартқышпен қатты 
байланысқан үстіңгі плитаға бекітілген 2 перфораторынан (1.32-сурет) 
тұрады. 

 

1.32-сурет. Тескіш астындағы белдіктерде тесіктер тесуге арналған 

құрылғы 5 корпусының плитасында орнату блогы орналасқан 
баулар 3. 4 тартқыштар плитаның бағыттаушы тесіктерінде қозғалады. 
Олардың төменгі ұштары 1 корпусының ішінде орналасқан 5 электромагнит 
зәкірімен біріктірілген. 

Бауларды төсеу түйіні 2 негізінен (1.33-сурет), тесіктер тесілген 3 мыс 
тілімшеден және белдеуге арналған бағыттаушы ретінде қызмет ететін 1 екі 
жылжымалы тілімшеден тұрады. 

 
 

 1.33-сурет. Бауларды төсеу торабы 
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Блоктар мен холнитендерді салуға арналған құрылғы. Pontic 
(Германия) фирмасының Hardo бүрлерін салуға арналған құрылғы (1.34-
сурет) құйылған корпустан, басу механизмінен және екі бұрылмалы 
(револьверлі) қалпақшадан тұратын қол жетегі бар үстел үсті типті құрылғы. 

 

 
1.34-сурет. Hardo Pontic құрылғысы (Германия) 

 
Алдымен қажетті мөлшерде және пішінде тесік кесіледі. Мұны істеу 

үшін үстіңгі бас алға қарай тартылып, оны осьтің айналасына айналдырып, 
тиісті кесу жұмыс (төменгі) күйіне жеткізіледі. Сол сияқты, төменгі бұрылу 
басына бекітілген анвиль жұмыс жағдайына келтіріледі. Өңделген бөлік 
анвильге қойылады және тұтқаны бұрау арқылы тесік кесіледі. Содан кейін 
соққы және оған сәйкес матрица жұмыс жағдайына әкелініп, блокты 
матрицаның ұстағышына төмен қаратып салыңыз. Бөлік кесілген тесікпен 
блок өзегіне салынып, тұтқаны өзіне бұрады; бұл жағдайда соққы блокты 
бұрап, бекітеді. Сол сияқты ілмектер мен холнитендер орнатылады. 

Бөлшектердің қалыңдығын тегістеуге және кесуге арналған 
құрылғы. Hardo (Германия) фирмасының Fenda қосарлануға арналған 
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Блоктар мен холнитендерді салуға арналған құрылғы. Pontic 
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соққы және оған сәйкес матрица жұмыс жағдайына әкелініп, блокты 
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құрылғысы (1.35-сурет) артық материалды жұмыс біліктерінің артына 
орнатылған пышақпен кесіп, бөлшектерді қалыңдығы бойынша тегістейді. 

 

 
 

1.35 -сурет. Hardo фирмасының fenda аяқ киімі астының бөлшектерін 
екіге бөлуге арналған құрылғы (Германия) 

 
Дайындаманың максималды өткізу ені – 145 мм, максималды 

қалыңдығы – 10 мм. 
Салма қуыстардың шеттерін кесуге арналған құрылғы. Ашық аяқ 

киімге арналған қабаттардың шеттері келесі жолмен кесіледі. Үстел типіндегі 
қолмен жұмыс жасайтын құрылғының негізгі жұмыс органы – шеңбер 
бойымен бұйра кесілген 3 диск пышағы (1.36-сурет). Пышақ 4 білікке 
консольді түрде бекітіліп, 5 корпусындағы жылжымалы подшипниктерге 
орнатылып, 7 редуктор арқылы 6 тұтқамен айналдырылады. 6 тісті беріліс 
біліктің айналу бағытын өзгертуге қызмет етеді, осылайша өңделген түйіннің 
берілуі жұмысшыдан алынады. Барлық пышақ блогы дәнекерленген 
жақтаудың 1 арнасына бекітілген. 
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1.36-сурет. Қосымша төсемдердің шеттерін кесуге арналған құрылғы 

 

3 пышағының астында оське бекітілген шарикті мойынтірекке 
бекітілген текстолит сақинасынан тұратын 8 тірек ролигі орналасқан. Ролик 9 
ашасына сүйенеді, сондықтан оның осьінің ұштары ашаның ойықтарына 
еркін енеді. Аша бір ұшымен жақтаудың тірегіне байланған, оның екінші 
ұшы 10 серіппесімен серіппелі, ол роликті аша арқылы 3 пышаққа қысады. 
Қысым күші гайкамен реттеледі 11. Роликтің жұмыс бетін пышақтың кесу 
бетіне параллель орнату 12 бұрандаларымен жүзеге асырылады. Өңдеу үшін 
ойық 2 жұмыс үстеліне орналастырылады, онда ішкі жиектің жиегін 
бағыттауға баса назар аударылады. Шұңқырдың шеті 3 пышақ пен 8 роликтің 
арасына енгізіліп, 7 тұтқасын оң қолыңызбен бұрап, шұңқырдың шетін 
тірекке басыңыз. Шұңқырды өңдеу кезінде пышақ оның шетін кесіп тастайды 
және сонымен бірге оны тасымалдайды. 

Табанның шеттерін және периметрдің айналасындағы ұлтандарды 
кесуге арналған құрылғылар. Өңдеу үшін hardo (Германия) 
компаниясының Rodi 50 SL құрылғысы қолданылады (1.37-сурет) аяқ 
киімнің төменгі бөлігінің бөліктерін екіге бөлу үшін де, периметрдің 
айналасындағы бөліктердің шығыңқы жиектерін кесу үшін де қолдануға 
болады. 
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бекітілген текстолит сақинасынан тұратын 8 тірек ролигі орналасқан. Ролик 9 
ашасына сүйенеді, сондықтан оның осьінің ұштары ашаның ойықтарына 
еркін енеді. Аша бір ұшымен жақтаудың тірегіне байланған, оның екінші 
ұшы 10 серіппесімен серіппелі, ол роликті аша арқылы 3 пышаққа қысады. 
Қысым күші гайкамен реттеледі 11. Роликтің жұмыс бетін пышақтың кесу 
бетіне параллель орнату 12 бұрандаларымен жүзеге асырылады. Өңдеу үшін 
ойық 2 жұмыс үстеліне орналастырылады, онда ішкі жиектің жиегін 
бағыттауға баса назар аударылады. Шұңқырдың шеті 3 пышақ пен 8 роликтің 
арасына енгізіліп, 7 тұтқасын оң қолыңызбен бұрап, шұңқырдың шетін 
тірекке басыңыз. Шұңқырды өңдеу кезінде пышақ оның шетін кесіп тастайды 
және сонымен бірге оны тасымалдайды. 

Табанның шеттерін және периметрдің айналасындағы ұлтандарды 
кесуге арналған құрылғылар. Өңдеу үшін hardo (Германия) 
компаниясының Rodi 50 SL құрылғысы қолданылады (1.37-сурет) аяқ 
киімнің төменгі бөлігінің бөліктерін екіге бөлу үшін де, периметрдің 
айналасындағы бөліктердің шығыңқы жиектерін кесу үшін де қолдануға 
болады. 

 

 

1.37-сурет.  Hardo (Германия) Rodi 50 SL құрылғысы 
 

Кесу механизмі машинаның жеңдеріне орналастырылған екі біліктен 
тұрады. Үстіңгі білікке диск пышағы, төменгі білікке пышақ кіретін ойығы 
бар тасымалдау ролигі бекітілген. Артық табандар мен периметрдің 
айналасындағы ұлтандарды кесу кезінде олардың шығыңқы шеті 
тасымалдаушы ролик пен диск пышағының арасына салынады және 
машинаның тұтқасын сағат тілімен бұру арқылы артық табандар мен 
ұлтандар қажетті контур бойымен кесіледі. 

Аяқ киімді кеңейтуге арналған құрылғылар. Аяқ киімді созу үшін 
әртүрлі құрылғылар қолданылады (1.38-сурет). Аяқ киімді кеңейтуге 
арналған құрылғылар-бұл қораптың секциялы корпусы. Hardo (Германия) 
фирмасының I upedus Normal және Eupedus ST бір секциялы құрылғылары 
үстел плитасы бар құйылған корпустан; маховик бар алдыңғы (тұмсықтық) 
иінтіректің жүріс механизмдерінен және маховик бар артқы (өкше) 
иінтіректің жүріс механизмдерінен; жартылай таптарды бекітуге арналған 
құрылғыдан; қайтармалы серіппелері бар шаппа дөңгелектерінен тұрады. 
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а – бір секциялы Eupedus Normal кеңейткіші; 
б - Eupedus ST етікке арналған бір секциялы кеңейткіш; 
в-екі секциялы GP Super кеңейткіш 
г - етік қонышына арналған кеңейткіш GP-boot 

1.38-сурет. Аяқ киімді кеңейтуге арналған құралдар.  
 

Аяқ киімді созуға арналған құрылғылар мынадай бөлшектері бойынша 
жиынтықталады: ерлердің, әйелдердің және балалардың сол және оң жақ металл 
жартылай қайықтары; аяқ киімнің үстіңгі жағын созуға арналған тұтқалар мен 
сыналар; корпустың тесігіне жартылай қайықтардың тесіктері арқылы салынған 
сырғалар; қосымша төсемдер.  

Аяқ киімді созған кезде олар аяқ киімнің мөлшеріне сәйкес келетін 
жартылай шеңберлермен таңдалады, оларды сырғаның көмегімен құрылғының 
корпусына бекітеді, аяқ киімнің жартылай төсегіне кигізеді және артқы тұтқаны 
өкшеге енгізеді. Аяқтың ортопедиялық ерекшеліктерінен туындаған аяқ киімнің 
үстіңгі бөлігінің жергілікті созылуы арнайы саптамалардың 
(саңырауқұлақтардың) жарты қайықтарына саптамамен жүзеге асырылады. Аяқ 
киімнің үстіңгі жағын ұзындығы бойынша, сондай - ақ етіктер мен етіктердің 
қонышынені бойынша созу, төменгі шыбықты айналдыру, ені бойынша созу 
және көтеру кезінде-үстіңгі. 

Өкше фликтерін желімдеуге арналған құрылғы. Бұл 9 
дәнекерленген жақтауынан (1.39-сурет) тұратын шағын габаритті баспақ, 
оның үстіңгі плитасында 7 тіреуіш кронштейні бар 5 тіреуіші бар 4 тіреуішті 
желімделген фликтерді орналастыру үшін екі кассета орнатылған. 
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а – бір секциялы Eupedus Normal кеңейткіші; 
б - Eupedus ST етікке арналған бір секциялы кеңейткіш; 
в-екі секциялы GP Super кеңейткіш 
г - етік қонышына арналған кеңейткіш GP-boot 

1.38-сурет. Аяқ киімді кеңейтуге арналған құралдар.  
 

Аяқ киімді созуға арналған құрылғылар мынадай бөлшектері бойынша 
жиынтықталады: ерлердің, әйелдердің және балалардың сол және оң жақ металл 
жартылай қайықтары; аяқ киімнің үстіңгі жағын созуға арналған тұтқалар мен 
сыналар; корпустың тесігіне жартылай қайықтардың тесіктері арқылы салынған 
сырғалар; қосымша төсемдер.  

Аяқ киімді созған кезде олар аяқ киімнің мөлшеріне сәйкес келетін 
жартылай шеңберлермен таңдалады, оларды сырғаның көмегімен құрылғының 
корпусына бекітеді, аяқ киімнің жартылай төсегіне кигізеді және артқы тұтқаны 
өкшеге енгізеді. Аяқтың ортопедиялық ерекшеліктерінен туындаған аяқ киімнің 
үстіңгі бөлігінің жергілікті созылуы арнайы саптамалардың 
(саңырауқұлақтардың) жарты қайықтарына саптамамен жүзеге асырылады. Аяқ 
киімнің үстіңгі жағын ұзындығы бойынша, сондай - ақ етіктер мен етіктердің 
қонышынені бойынша созу, төменгі шыбықты айналдыру, ені бойынша созу 
және көтеру кезінде-үстіңгі. 

Өкше фликтерін желімдеуге арналған құрылғы. Бұл 9 
дәнекерленген жақтауынан (1.39-сурет) тұратын шағын габаритті баспақ, 
оның үстіңгі плитасында 7 тіреуіш кронштейні бар 5 тіреуіші бар 4 тіреуішті 
желімделген фликтерді орналастыру үшін екі кассета орнатылған. 

 

 
1.39- сурет. Өкше фликтерін желімдеуге арналған құрылғы 

 
Пневматикалық цилиндр 8 рамалық плитаның астына (әр кассетаның 

астына) бекітіліп, цилиндр өзегіне қосылған баспақ тақтасы арқылы 
кассетада қысым жасайды. Кассета - бұл 6 тігінен орналасқан екі 
бағыттаушы, олардың арасындағы қашықтықты өңделген фликтердің 
мөлшеріне байланысты сермен бұрандасымен өзгертуге болады. 
3. Баспақтың жұмысын басқару 2 аралық төсемнің тұтқасымен жүзеге 
асырылады 1. 

Өкшелер флигін желімдеу 
Өкше фликтерін желімдеудің технологиялық процесі 
1. Өкше фликтерін қалыңдығы бойынша туралау 
 Өкше фликтері былғарының төменгі жағы жағынан тураланады. 
 Тегістеуден кейін фликтердің қалыңдығы кемінде 2 мм болуы керек. 
 Төменгі бөлшектерді қалыңдығы бойынша тегістеуге арналған 

машиналар: ДН-2-О, 05260/P1 және 05095/Р1;  ТР 25-100 қалыңдық өлшегіш 
құрал, МЕМСТ 11358-74 бойынша . 

2. Аралық төсемнің астына фликтерді желіммен жағу, кептіру 
 Алдыңғы жиекті қоспағанда, фликтің шеттеріне ені 15÷20 мм 

(жиектің еніне байланысты) бөліктің қарама-қарсы жағын ластамай, желімнің 
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біркелкі қабатын жағыңыз. Желімді қабықша тиісті желім үшін белгіленген 
режимге сәйкес кептіріледі. 

 Полихлоропрен желімі және табиғи резеңке. 
 NP-3-0 типті Машина немесе БУСМК фирмасының В модельді 

машинасы аяқ киімнің жалпақ бөлшектерінің сұлбасы бойынша желіммен 
біржақты жағуға арналған; кептіруге арналған құрылғысы бар үстел; МЕМСТ 
427-75 бойынша 1 мм бөлу бағасы бар өлшеу сызғышы. 

3. Аралық төсемді қалыптау және желіммен жағу 
 Аралық төсем дайындамасы ұшымен машинаның тасымалдау 

механизміне бағытталады. 
 қозғалыс кезінде аралық төсем пішінделеді және желіммен жағылады. 
 полихлоропрен желімі. 
 05108/Р2 типті аралық төсемді қалыптауға және жағуға арналған 

машина; 
 кептіруге арналған құрылғысы бар үстел. 
4. Аралық төсемді фликтерге желімдеу 
 аралық төсемді былғарының төменгі жағымен желім жағылған 

фликке бүкіл периметрімен аралық төсемнің түсірілген шеті фликтің жиегіне 
сәйкес келетіндей етіп  бекітеді (алдыңғы жиекті қоспағанда). Аралық 
төсемнің ұштарын фликтің алдыңғы жиегімен бірдей етіп кеседі. Аралық 
төсем мен флик шеттері арасында саңылаулар болмауы тиіс.  

 өкшеге, табанға аралық төсемді бекітуге арналған ПОКП немесе 
05091/Р3 типті машиналар; пышақ; балға. 

5. Өкше құрастыру 
 өкше жеке фликтерден алынады. Аралық төсем бар флик табанға 

жақын өкшенің үстіңгі бетінде орналасуы керек. 
 өкше биіктігі кәсіпорынның зертханасы белгілеген нормаға сәйкес 

келуі керек. Өкше өкшенің алдыңғы жағына қарай қиғаш болуы керек. Өкше 
биіктігі оның бүйір нүктелерінде майданнан 20÷30 мм қашықтықта өлшенеді. 

 өкшелерді төсеуге арналған арнайы тақта; өкшелердің биіктігін 
тексеруге арналған шаблондар; МЕМСТ 427-75 бойынша 1 мм бөлу 
бағасымен өлшеу сызғышы. 

6. Фликтерді желіммен жағу және кептіру 
 Ляписті, үстіңгі фликті қоспағанда, екі жағынан фликтерге және 

былғарының төменгі жағынан жуылатын фликке бүкіл беті бойынша 
желімнің тегіс жұқа қабаты жағылады. Желімді қабықша тиісті желім үшін 
белгіленген режимге сәйкес кептіріледі. 

 Полихлоропрен желімі және табиғи резеңке. 
 Мн типті аяқ киім астының бөлшектерін желіммен жағуға арналған 

машина; кептіруге арналған құрылғысы бар үстел; желімге арналған ыдыс; 
қылқалам. 

7. Өкшелер фликін желімдеу 
 Майланған фликтер өкшеге жиналып, көлденең көп орынды 

престерге салынып, мықтап жабыстырылады. Престеу ұзақтығы (13±2) мин. 
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3. Аралық төсемді қалыптау және желіммен жағу 
 Аралық төсем дайындамасы ұшымен машинаның тасымалдау 

механизміне бағытталады. 
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 өкшеге, табанға аралық төсемді бекітуге арналған ПОКП немесе 
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 өкше биіктігі кәсіпорынның зертханасы белгілеген нормаға сәйкес 

келуі керек. Өкше өкшенің алдыңғы жағына қарай қиғаш болуы керек. Өкше 
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тексеруге арналған шаблондар; МЕМСТ 427-75 бойынша 1 мм бөлу 
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 Полихлоропрен желімі және табиғи резеңке. 
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 Қол жетегі бар көлденең көп орынды баспақ; Профильді төсемдер; 
МЕМСТ 22527-77 бойынша электроторлы сағаттар. 
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үш бес шегемен бекітіледі. Шегелердің өкшенің алдыңғы жағынан, бүйір 
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шықпауы керек. 

 Өкшелік шегелер. 
 Өкше фликтерін шегемен бекітуге арналған 05037/P1 машинасы. 
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бейініне сәйкес келетін ойығы (ляпис) болуы тиіс. Ойыс бетіне өкше стилі 
мен өлшемі қолданылады. 

 Өкшелерді қалыптауға арналған 05136/Р2 типті баспақ; қалыпталған 
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бойынша 1 мм бөлу бағасымен өлшеу сызғышы. 

10. Өкше түйреуіштері 
 Өкшені түйреу, оның алдыңғы жағын қоспағанда, бүкіл периметр 
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биіктігіне байланысты түйреуіштердің ұзындығын кәсіпорынның зертханасы 
белгілейді. Өкше шетінен аралық 8÷10 мм, аралықтардың орталықтары 
арасында 6÷7 мм, өкшенің алдыңғы жағынан алғашқы аралықтардың 
қашықтығы 3÷5 мм. Түйреуіштер аяқ киім нәлі астындағы фликтің бетінен 
шығып тұруы тиіс. 

 Қоладан жасалған түйреуіш сым. 
 НШВ және 0543/P1 типті машиналар, бастырманы түйреуге 

арналған; тістеуік; балға; МЕМСТ 427-75 бойынша 1 мм бөлу бағасымен 
өлшеу сызғышы.  

11. Нәл резеңкесі пен су асты фликтерді ажарлау, алып тастау 
 Нәл резеңкесі мен су астының жанасатын беттері 

флик тегістеуішпен біркелкі өңделеді, сондықтан ешқандай пикаптар 
болмайды. Өңделген беттер шаңнан тазартылады. 

 Аяқ киім астының жалпақ бекітілмеген бөлшектерін тегістеуге 
арналған ШН-1-0 және 04163/Р3 типті машиналар; МЕМСТ 2424-75 бойынша 
№ 50 және 60 ажарлағыш дөңгелектер; МЕМСТ 5009-82 бойынша № 63÷100 
ажарлағыш терілер. 

12. Жуылатын фликтерді және қалыпталған резеңке табақтарды 
желіммен жағу, кептіру 

 Қалыпталған резеңке қаптаманың тегістелген беттеріне және 
жиналған өкшенің жуылатын флигіне жапсырманың жүріс жағын ластамай, 
желімнің тегіс қабаты жағылады. Желімді қабықша тиісті желім үшін 
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белгіленген режимге сәйкес кептіріледі. 
 Полихлоропрен желімі және табиғи резеңке. 
 Кептіруге арналған құрылғысы бар үстел; желімге арналған ыдыс; 

қылтаяқша; МЕМСТ 22527-77 бойынша электрроторлы сағаттар. 
13. Қалыпталған резеңке табақтарды бекіту 
 Қалыпталған резеңке төсеніштер шеттері сәйкес келетін етіп 

бекітілген фликке қолданылады және он шегемен арнайы ұялар арқылы 
палубалардың жұмыс бетіне бекітіледі.  

 № 16÷18 жез Өкшелі шегелер (коррозияға қарсы жабыны бар 
шегелерді қолдануға рұқсат етіледі). 

 Өкшелерді шегелермен бекітуге арналған 04222/P1 типті машина; 
балға; нипперлер. 

14. Өкше фронттарын кесу 
 Өкшенің алдыңғы шеті (фронты) алдыңғы беті нәл жазықтығына 

перпендикуляр болатындай етіп кесіледі. Өкше өлшемі үлгіге сәйкес келуі 
керек. 

 Өкшенің алдыңғы жағын шабуға арналған машина; шаблондар 
жиынтығы; пышақ. 

15. Өкше фронттарын алғашқы тегістеу, шаңды кетіру 
 Өкшенің алдыңғы жағы біркелкі, жыртылмай тегістеледі. Өкше 

фронтының бұрыштары нақты көрсетілуі керек. 
 Аяқ киім астының бөлшектерін тегістеуге арналған ШН-1-0 және 

04127/Р10 типті машиналар; МЕМСТ 2424-75 бойынша № 63÷100 
ажарлағыш дөңгелектер; МЕМСТ 5009-82 бойынша № 63÷80 ажарлағыш 
терілер. 

16. Өкше фронтын екінші тегістеу, шаңды кетіру 
 Алғашқы тегістеуден кейін қалған барлық сызаттар мен 

бұзушылықтар жойылады. 
 Аяқ киім астының бөлшектерін тегістеуге арналған ШН-1-0 және 

04127/Р10 типті машиналар; МЕМСТ 2424-75 бойынша № 12-14 ажарлағыш 
дөңгелектер; МЕМСТ 5009-82 бойынша № 12÷16 ажарлағыш терілер. 

 

 
 

Қауіпсіздік техникасына үлкен мән беріледі. Өрт күзеті, санитарлық 
қадағалау, еңбекті қорғау органдары белгілеген ережелер кез келген 
кәсіпорынның әкімшілігі мен жұмысшылары үшін міндетті болып 
табылады,- жұмысшы қауіпсіздік техникасы және өнеркәсіптік санитария 
жөніндегі тиісті нұсқаулықтармен танысқанға дейін жұмысқа жіберілмейді. 

Қол еңбегі бар аяқ киім жөндеу шеберханасында тек пышақтар мен 
шілтер жоғары қауіп көзі бола алады, ал қауіпсіздік шаралары құралдың осы 
түрлерін пайдалану туралы нұсқаулыққа дейін азайтылды. Қазіргі заманғы 

1.6 Қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және жеке гигиена 
қағидалары. 
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аяқ киім жөндеу кәсіпорнында қауіптің жоғарылау көздері салыстырмалы 
түрде көп. Олар механикалық құрылғылар — жылдам жүретін машиналар, 
трантпортерлер және т.б.; электр қондырғылары — электр қозғалтқыштар, 
электрмен жылыту құрылғылары; желімдер мен бояуларды пайдалану 
кезінде бөлінетін от қауіпті және денсаулыққа зиянды булану; өңдеу 
машиналарының жұмысы кезінде көп мөлшерде бөлінетін шаң. 

Бұл қауіптермен күресу үшін тиімді құралдар бар. Машиналардың 
айналатын бөлшектері — шкивтер, маховиктердің беті тегіс болуы тиіс, 
оларға адамды киімінен, шашынан және т. б. ұстап алатын шығып тұратын 
бөлшектерге (бұрандалардың бастары, кілтектер, түйреуіштер, бұрандалар 
және т. б.) жол берілмейді. Айналатын және жылдам қозғалатын бөлшектер, 
әсіресе тісті берілістер мен белдік берілістер берік бекітілген қоршаулармен 
жабылуы тиіс. 

Фрезерлердің қауырсындары сақтандырғыш шайбамен және патронмен 
қоршалуы тиіс. өңдеу машиналарының абразивтік шеңберлері мен біліктері 
жылжымалы жартысының ашылуынан қорғалуы тиіс. Атқарушы органдарды 
өңдеу машиналарына бекіту кезінде олармен аяқ киімді өңдеу кезінде жұмыс 
білігінің айналу бағытына кері бағытта өздігінен бұрылу және осының 
салдарынан бөлшектердің өздігінен бұрылуы мүмкін екендігі ескерілуге тиіс. 

Тегістеу және қайрау тастарында, әсіресе фрезерлерді қайрауға 
арналған тастарда тас сынған жағдайда сынықтардан қорғайтын қоршау 
болуы керек. 

Жұмыс істеп тұрған электр тогының соғу мүмкіндігін болдырмау 
керек, ол үшін электр сымдарының оқшауламасының ақаусыздығын мезгіл-
мезгіл тексеру қажет. Жарықтандыру және қыздыру аспаптарын 
қоректендіру үшін кернеуі 36 В аспайтын токқа жол берілуі тиіс. Электр 
машиналарының корпустары жерге тұйықталуы тиіс. 

Органикалық еріткіштерде дайындалған желімдерді, лактарды, 
бояуларды жағу және кептіру операциялары жабық шкафтарда тиімді сору 
желдеткіші. Нитро бояуларды шашыратқыштардың жұмыс орындарынан 
сорылатын ауа атмосфераға шығарылар алдында гидрофильтрлердің 
көмегімен тазартылуы тиіс. Осындай бүріккіштермен жұмыс жүргізілетін үй-
жайларда ашық оттың немесе электр ұшқынының пайда болу мүмкіндігі 
болмауы тиіс, ал барлық электр сымдары жарылысқа қауіпсіз орындалуы 
тиіс. Өрт болған жағдайда үй-жайлардан адамдардың кедергісіз шығуы 
көзделуі тиіс. 

Жұмыс кезінде шаң бөлетін машиналар тиісті шаң сүзгілері бар 
аспирациялық жүйемен жабдықталуы тиіс. 

Аяқ киім жөндеу кәсіпорындарының өндірістік үй-жайлары жалпы 
сору желдеткішімен, ал санитарлық инспекцияның нұсқауы бойынша сыртқа 
тарату желдеткішімен жабдықталуы тиіс. 
Жөндеу-аяқ киім фабрикалары мен шеберханалары жарамды өрт сөндіру 
құралдарымен: өрт сөндіргіштермен, киізбен, құм салынған жәшіктермен, 
мүмкіндігінше өрт сөндіру су құбырымен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Кәсіпорында санитарлық нормаларға сәйкес қажетті тұрмыстық үй — 



54
 

1.6.1 Жабдықпен жұмыс істеу қағидалары. 

жайлар-киім ілетін орындар, себезгі, қолжуғыш, дәретхана, тамақ ішуге 
арналған бөлмелер және басқалар ұйымдастырылуы тиіс. 

 
 

Жұмысты бастар алдында қажет: 
1. Арнайы киім киіп, оны барлық түймелерге бекітіңіз. 
2. Сыртқы тексеру арқылы электр розеткасының жарамдылығын тексеріңіз. 
3. Желім мен еріткішке арналған ыдыстың жарамдылығын тексеріңіз. 
4. Жабдық пен жұмыс орнын тексеріңіз. 
5. Байқалған кемшіліктер мен ақаулар туралы, ақаулықтарды жою және 
жұмысқа кірісу. 
Жұмыс уақытында: 
1. Жұмысты бастамас бұрын құрал мен материалды белгіленген жерде, 
пайдалану үшін ыңғайлы және қауіпсіз тәртіпте орналастырыңыз. 
2. Жұмыс орнында тазалық пен тәртіп сақтау, құрал-саймандар және 
қоқыспен үюге жол бермеу. 
3. Мұқият болу, көңілін аудармау және басқалардың көңілін аудармау. 
4. Жұмыс құралдарымен, бұлғау керек емес, өздері үшін емес келтіруі 
мүмкін жарақат наразылығын білдірген. 
5. Нашар жарықта жұмыс жасамаңыз, жарық сол жаққа түсуі керек. 
6. Жұмыс кезінде дененің орналасуы ыңғайлы болуы керек, орындалатын 
жұмысқа дейінгі қашықтық 25-30 см болуы керек. 
7. Желіммен және еріткішпен банкаларды жабық ұстаңыз. 
8. Барлық қимылдарды щеткамен өзіңізден алыстатыңыз. Өзіне қарай жылжу 
кезінде желім көзге түсуі мүмкін. 
9. Пышақпен жұмыс кезінде ол оңнан солға немесе өзінен алыстауы керек. 
10. Тігін машинасында жұмыс жасамас бұрын оның денсаулығын тексеріңіз, 
терінің бір бөлігіндегі тігістің сапасын тексеріңіз. 
11. Тігін машинасында жұмыс істеген кезде қолыңызды машинаның 
қозғалмалы бөліктерінен аулақ ұстауға тырысыңыз. 
12. Тақтайшаларды құрғақ қолдарыңызбен қосыңыз, платформаның қыздыру 
температурасын бақылаңыз. 
13. Сымнан штепсельді розеткадан шығармаңыз. 
14. өңдеу станогында жұмыс істеген кезде аяқ киімді екі қолмен ұстап, 
жарақат алмау үшін бірқалыпты беру керек. Резеңке төсеніш пен қауіпсіздік 
көзілдірігі қажет. 
15. Балғамен жұмыс істеу кезінде қолдың саусақтары балғаның әсер ету 
аймағынан тыс болуы керек. 
Жұмыс аяқталғаннан кейін: 
1. Жұмыс орнын ретке келтіріңіз. 
2. Арнайы киімді шешіңіз. 
3. Қоқыс пен қалдықтарды жинап, бөлінген себетке салыңыз. 
4. Құралдар мен құрылғыларды қатаң белгіленген орындарға қойыңыз. 
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1.6.2 Жабдықты пайдалану, күту және сақтау қағидалары 

5. Үстелді дымқыл шүберекпен сүртіңіз. 
6. Қолыңызды жылы сумен және сабынмен жуыңыз. 

  

Жабдықтың жарамды жай-күйі, оның жұмысқа дайындығы жабдықты 
пайдалану қағидаларын орындаумен, тиісті күтіммен және уақтылы 
жөндеумен қамтамасыз етіледі. 

Жабдықты дұрыс пайдалану және оның жұмыс жағдайы үшін негізгі 
жауапкершілікті цех немесе шеберхана бастығы алады. 

Машинада өз бетінше жұмыс істеуге арнайы оқытудан, қауіпсіздік 
техникасы бойынша нұсқаулықтан өткен және осы машинада жұмыс істеу 
құқығына куәлігі бар жұмысшылар жіберіледі. Ауысым басталғанға дейін 
жұмысшы өз ауысымынан машинаны қабылдап, қауіпсіздік техникасы 
бойынша барлық қоршаулардың бар-жоғын, оның механизмдерінің жай-
күйін тексеруге міндетті; жұмыс басталар алдында оларды майлау қажет. 
Ақаулы немесе майланбаған машинада жұмыс істеуге болмайды. 
Ауыстыруды жалғастыру үшін машинаны кем дегенде екі рет майлау керек. 

Өңдеуге тиісті түрде дайындалған аяқ киім қабылдануы керек. 
Машинаның шамадан тыс жүктелуіне жол берілмеуі керек, мысалы, тым 
қалың бөлшектерді немесе тым қатты материалдарды өңдеу. 

Машинаның шамалы ақаулығы кезінде жұмыс тоқтатылуы тиіс. 
Ауысым аяқталғаннан кейін жұмысшы машинаны тазартады, өңдеу 
машиналарының аспираторларынан шаңды кетіреді. 

Аптасына бір рет машина мұқият тазаланады, кептірілген қарамай, 
май, шаң алынып тасталады, барлық механизмдердің жарамдылығы 
тексеріледі. 

Әрбір машина бекітілген механик маманның бақылауында болуы 
керек. Машинаны жөндеу оның істен шығуына жол бермей, белгілі бір 
жоспарлы, алдын ала белгіленген мерзімде жүргізілуі тиіс. Осыған сәйкес 
дұрыс қызмет көрсетуді ұйымдастыру жоспарлы және профилактикалық 
жөндеу жүйесі деп аталады. Ағымдағы, орташа және күрделі жөндеу бар. 
Жоспарлы-алдын ала жөндеу кестесімен әдетте орташа және күрделі жөндеу 
мерзімдері көзделеді, ал ағымдағы жөндеу жөндеу аралық қызмет көрсету 
құрамына кіреді. 

Ағымдағы жөндеу құрамына тез тозатын ұсақ бөлшектерді ауыстыру, 
машинаны реттеу және машинаның негізгі механизмдерін бөлшектемей 
орындалатын шағын жұмыстар, майлау құрылғылары мен мойынтіректерді 
тексеру және тазалау, бекіту бөлшектерін тарту, белдіктерді, арқандар мен 
шынжырларды тарту, қорғаныс қоршауларын нығайту және т. б. кіреді. 

Орташа жөндеу құрамына ағымдағы жөндеудің барлық жұмыстары, 
сонымен қатар машинаны бөлшектеу, тозуы машинаның қалыпты жұмысын 
бұзатын бөлшектерді ауыстырумен немесе қалпына келтірумен жекелеген 
тораптарды жөндеу кіреді. 
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1.6.3 Жабдықтың ақауларын анықтау және жою 

Күрделі жөндеу кезінде машина толығымен бөлшектеледі, тозған 
барлық бөліктер ауыстырылады немесе қалпына келтіріледі. 

Аяқ киім машиналарын күрделі және кейде орташа жөндеуді 
мамандандырылған жөндеу және механикалық шеберханалар жүзеге 
асырады. 

 

 
Ақаулардың алдын алу үшін машина құрғақ жерде, жылыту 

құрылғыларынан алыс тұруы керек. 
Тігуді басқалыпда, жіпжетекпен ине үстіңгі жағында болуы керек. 

Матаны басу табанының астына қойыңыз, оны төмен түсіріңіз, инені 
түсіріңіз, қолмен 2-3 инъекция жасаңыз, шыбынның дөңгелегін өзіңізге 
бұраңыз. 

Машинаға жіп салуды жеңілдетуге болады. Егер үстіңгі жіп аяқталса 
немесе оны өзгерту қажет болса, оны машинадан шығармау керек, оны тек 
инеден жыртып, оған жаңа жіптерді байлау керек. 

Содан кейін түйінді бүкіл құрылғы арқылы инеге дейін созыңыз, 
сонда ескі жіптің қалған бөлігін жыртып алу үшін жіпті инеге салу ғана 
қалады. 

Қолыңызды материямен тартып, машинаға көмектеспеңіз-ине бүгілуі 
немесе сынуы мүмкін, ал тігіс біркелкі болмайды. 

Жұмысты аяқ қалпынан кейін, қысқышты көтеріңіз, матаны артқа және 
солға қарай созыңыз, ұштарын 6-7 ұзындықта қалдырып, жіптерді кесіңіз 
қараңыз аяқтың астына шүберек қойыңыз, аяғыңызды инемен төменгі 
қалыпға түсіріңіз. 

Бірақ машина тігуді тоқтатады: жіп үзіліп, айналады, тігіс біркелкі 
емес, мата қозғалмайды және т. б. ақаулықты тауып, оны жою керек. 
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қалады. 

Қолыңызды материямен тартып, машинаға көмектеспеңіз-ине бүгілуі 
немесе сынуы мүмкін, ал тігіс біркелкі болмайды. 

Жұмысты аяқ қалпынан кейін, қысқышты көтеріңіз, матаны артқа және 
солға қарай созыңыз, ұштарын 6-7 ұзындықта қалдырып, жіптерді кесіңіз 
қараңыз аяқтың астына шүберек қойыңыз, аяғыңызды инемен төменгі 
қалыпға түсіріңіз. 

Бірақ машина тігуді тоқтатады: жіп үзіліп, айналады, тігіс біркелкі 
емес, мата қозғалмайды және т. б. ақаулықты тауып, оны жою керек. 

 
  

 

1.6-кесте Жабдықтың ақауларын анықтау және жою 
 

АҚАУЛАР АҚАУЛАРДЫҢ 
СЕБЕПТЕРІ 

АҚАУЛЫҚТА
РДЫ ЖОЮ 
ЖОЛДАРЫ 

1. Иненің сынуы а) табандықтың дұрыс 
орналаспауы 
б) ине нөмірі жіп нөміріне 
және мата қалыңдығына 
сәйкес келмейді 
в) ине иілу 
г) ине жақсы бекітілмеген 
немесе тоққалыпға дейін 
салынбаған д) орауыш 
қалпақшасы қайықтың 
құрылғысына дұрыс 
салынбаған 

а) табандықтың 
бекіту 
бұрандасын 
қатайтыңыз б) 
инені, жіптерді 
матаның 
қалыңдығына 
сәйкес таңдаңыз 
в) инені 
ауыстырыңыз 
(тігу кезінде 
материалды 
қолыңызбен тарта 
алмайсыз) г) инені 
салыңыз және 
бұранданы тоққалыпша 
қатайтыңыз д) орауыш 
қақпақты дұрыс 
орнатыңыз, шертуді 
естіңіз 
 

2.Ине тілімшесінің 
тесігіне ине 
кірмейді 

винтель платформа 
босап қалды 

платформаны
ң бұрандасын 
қатайтыңыз 
 

3. Үстіңгі жіптің 
үзілуі 

а) үстіңгі жіпті дұрыс 
толтырмау 
б) үстіңгі жіптің 
үлкен кернеуі 
в) сапасыз ине (құлақты 
нашар жылтырату) г) 
жіптің сапасы нашар 

а) үстіңгі жіпті 
қажетті ретпен 
байлаңыз б) кернеуді 
босатыңыз 
үстіңгі жіптің кернеу 
реттегішінде) 
в) инені 
ауыстырыңыз г) 
жіптерді 
өзгертіңіз 
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4. Үзіліс төменгі 
жіп 

а) төменгі жіпті дұрыс 
толтырмау 
б) үлкен керу төменгі 
жіп 
в) орауышта жіп аяқталды 

а) төменгі жіпті дұрыс 
толтырыңыз 
б) орауыш 
қалпақшасының 
бұрандасын босату 
в) жіпті орауышқа 
орау 
 

5. Тігіс пайда 
болмайды 
(тігістерді 
өткізіп жіберу) 

а) ине дұрыс орнатылмаған 
б) доғал, иілген ине 
в) ине таңдалған жіп үшін 
өте жұқа 

а) инені дұрыс 
орнатыңыз 
(иненің ұзын 
ойығы жіп 
бағыттағышқа 
"қарауы" керек) б) 
инені 
ауыстырыңыз в) 
таңдаңыз 
тиісті ине мен жіп 
 

6. Ауыр 
машина 
инсульт 

а) машина лас, шаң 
жіптерімен бітелген 
б) ескі майды қалыңдатты. 
Машина нашар майланған. 

а) кемені тазалаңыз, 
машинаны майлаңыз 
б) майды 
ауыстырыңыз, 
машинаны майлаңыз 
 

7. Машина 
жұмыс 
барысына 
қосылмайды 

а) фрикционды бұранда 
босаған 

а) үйкеліс бұрандасын 
сағат тілімен 
тартыңыз 

8. Нашар дамыған 
мата 

а) материалға 
табандықтың әлсіз 
қысымы 
б) тісті рейканың 
тістерін сәл көтеру 

а) бас бұранданы 
қатайтыңыз б) 
қосқышты 
салыңыз 
тісті рейканы көтеру 
реттеуішінің "Н" 
 

9. Біркелкі емес 
тігіс 

а) тісті рейка стерилденген а) тісті рейканы 
ауыстыру 
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4. Үзіліс төменгі 
жіп 

а) төменгі жіпті дұрыс 
толтырмау 
б) үлкен керу төменгі 
жіп 
в) орауышта жіп аяқталды 

а) төменгі жіпті дұрыс 
толтырыңыз 
б) орауыш 
қалпақшасының 
бұрандасын босату 
в) жіпті орауышқа 
орау 
 

5. Тігіс пайда 
болмайды 
(тігістерді 
өткізіп жіберу) 

а) ине дұрыс орнатылмаған 
б) доғал, иілген ине 
в) ине таңдалған жіп үшін 
өте жұқа 

а) инені дұрыс 
орнатыңыз 
(иненің ұзын 
ойығы жіп 
бағыттағышқа 
"қарауы" керек) б) 
инені 
ауыстырыңыз в) 
таңдаңыз 
тиісті ине мен жіп 
 

6. Ауыр 
машина 
инсульт 

а) машина лас, шаң 
жіптерімен бітелген 
б) ескі майды қалыңдатты. 
Машина нашар майланған. 

а) кемені тазалаңыз, 
машинаны майлаңыз 
б) майды 
ауыстырыңыз, 
машинаны майлаңыз 
 

7. Машина 
жұмыс 
барысына 
қосылмайды 

а) фрикционды бұранда 
босаған 

а) үйкеліс бұрандасын 
сағат тілімен 
тартыңыз 

8. Нашар дамыған 
мата 

а) материалға 
табандықтың әлсіз 
қысымы 
б) тісті рейканың 
тістерін сәл көтеру 

а) бас бұранданы 
қатайтыңыз б) 
қосқышты 
салыңыз 
тісті рейканы көтеру 
реттеуішінің "Н" 
 

9. Біркелкі емес 
тігіс 

а) тісті рейка стерилденген а) тісті рейканы 
ауыстыру 

 

1.6.4 Электр жабдықтарын пайдалану қағидалары 

10. Мата 
қозғалмайды 

а) тістер тым төмен 
түсірілген немесе, 
керісінше, олар тым жоғары 
көтерілген.  
б) табандықтың әлсіз 
қысымы. 
в) көп жиналды ине 
табақшасының астындағы 
шаң. 
г) тісті рейканың 
бекітілуі әлсіреді 

а) тісті рельсті 
реттеңіз  
б) табандықтың 
қысымын 
реттеңіз 
в) машинаны 
тазалаңыз  
г) редуктордың 
бекітпесін 
қатайтыңыз 
 
 

10. Үстіңгі 
немесе 
төменгі 
жіптерді 
іліңіз 

а) үстіңгі жіптің 
тартылу реттегіші 
немесе шөлнектік 
қалпақшадағы бұранда 
әлсіреген 
б) жіп үстіңгі жіптің 
кернеу реттегішінің 
шайбаларында еркін 
орналасады в) әр түрлі 
қалыңдықтағы үстіңгі 
және төменгі жіптер 

а) реттегіш сомынды 
немесе орауыш 
қалпақшадағы 
бұранданы қатайтыңыз 
б) терең 
үстіңгі жіпті толтыру 
кезінде шайбалар 
арасындағы жіп 
в) бір қалыңдықтағы 
жіптерді 
қолданыңыз 
 

11. Матада 
тесіктер 
пайда 
болады 

а) ине берілген мата үшін 
тым қалың 
б) бұлдыр ине 

а) иненің дұрыс 
нөмірін таңдаңыз 
б) инені ауыстырыңыз 

 

 

Электр жабдықтарында жұмыс басталар алдында аяқ киімші: 
 жабдықтың зақымдануының болмауын, қоректендіруші 

кабельдердің, штепсельдік қосылыстардың бүтіндігін визуалды қарап 
тексеру; 

 визуалды қарау арқылы қорғаныштық жерге тұйықтау (нөлдеу) 
қондырғысын тексеру); 

 жабдық жетегінің электр қорегі ажыратылған кезде машиналардың 
айналмалы бөліктерінде қоршаулардың (іске қосқыштың, жетектің, 
тежегіштің, мотор шкивінің қоршауы), тұғырықтың болуына көз жеткізу 
керек; 

 жұмыс аймағында бөгде адамдардың жоқтығына көз жеткізу; 
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 дұрыстығын тексеруге басқару органдарының іс-қимылы және тежеу 
тетігін кезінде бос жүріс барысында. 
Аяқ киім бөлшектерінің шеттерін кесуге (түсіруге) арналған машина 
механизмдеріне қойылатын талаптар: 

 машинаның қол жарақаттарын болдырмайтын тосқалып тәрізді 
пышақ қоршауы болуы тиіс; 

 шыныаяқ тәрізді пышақ электр қозғалтқышын өшірумен бір уақытта 
тоқтауы керек; 

 машинаның конструкциясы бөлшектердің жиегін түсіру енін реттеу 
кезінде қызметкердің қолын пышақпен жарақаттау мүмкіндігін болдырмауы 
тиіс; 

 машина жарықтандыру қондырғысымен жабдықталуы керек; 
 машинаның қалдықтардан тозаңды шығаруға арналған жергілікті 

сору құрылғысы (немесе сору құрылғысы бар бүркеме) болуы тиіс. 
Барлық кластағы тігін машиналарының механизмдеріне қойылатын 
талаптар: 

 машинаның инесі берілген қалыпта бекітілуі тиіс; 
 машинаның конструкциясы ине сынған кезде саусақтарды инемен 

тесу және жұмыскерді ұшатын сынықтармен жарақаттау мүмкіндігін 
болдырмауы тиіс; 

 машина жарықтандыру қондырғысымен жабдықталуы керек. 
Тегістеу машинасының механизмдеріне қойылатын талаптар: 

 машина аяқ киімді орнатуға, алуға және ұстауға арналған құралмен 
жабдықталуы керек; 

 тегістеу білікшелерінде қызметкердің көзін карборундтың ұшатын 
бөліктері мен шаңның түсуінен қорғайтын мөлдір материалдан жасалған 
құрылғы болуы тиіс; 

 қажетті абразивті құрал таңдалуы керек; 
 машинаның құрал-саймандар мен жабдық бөлшектерінде статикалық 

электр зарядтарын толық бейтараптандыруды қамтамасыз ететін құрылғысы 
немесе аспаптары болуы тиіс; 

 машиналарда бөлшектерді автоматты түрде дербес беруге арналған 
механизмдер орнатылуы тиіс. Бөлшектерді қолмен беру кезінде 
саусақтардың жарақаттануына жол бермеу үшін тасымалдаушы роликтер 
машинаның жетегімен бұғатталған қауіпсіздік құрылғысымен қоршалады; 

 тасымалдау білікшелерінің сақтандырғыш құрылғысында өңделетін 
бөлшектің қалыңдығы бойынша саңылауды реттеуге арналған құрал болуы 
тиіс; 

 тасымалдау білікшелерінде электр қозғалтқышын бір уақытта 
сөндіре отырып, олардың тоқтауын қамтамасыз ететін сенімді тежегіш 
құрылғысы болуы тиіс. 

 Жабдықтың жұмысында айтарлықтай өзгерістер болған кезде жетек 
қозғалтқышын дереу өшіріп, тікелей басшыға хабарлаңыз және барлық 
ақаулар жойылғанға дейін жұмысқа кіріспеңіз. 
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 дұрыстығын тексеруге басқару органдарының іс-қимылы және тежеу 
тетігін кезінде бос жүріс барысында. 
Аяқ киім бөлшектерінің шеттерін кесуге (түсіруге) арналған машина 
механизмдеріне қойылатын талаптар: 

 машинаның қол жарақаттарын болдырмайтын тосқалып тәрізді 
пышақ қоршауы болуы тиіс; 

 шыныаяқ тәрізді пышақ электр қозғалтқышын өшірумен бір уақытта 
тоқтауы керек; 

 машинаның конструкциясы бөлшектердің жиегін түсіру енін реттеу 
кезінде қызметкердің қолын пышақпен жарақаттау мүмкіндігін болдырмауы 
тиіс; 

 машина жарықтандыру қондырғысымен жабдықталуы керек; 
 машинаның қалдықтардан тозаңды шығаруға арналған жергілікті 

сору құрылғысы (немесе сору құрылғысы бар бүркеме) болуы тиіс. 
Барлық кластағы тігін машиналарының механизмдеріне қойылатын 
талаптар: 

 машинаның инесі берілген қалыпта бекітілуі тиіс; 
 машинаның конструкциясы ине сынған кезде саусақтарды инемен 

тесу және жұмыскерді ұшатын сынықтармен жарақаттау мүмкіндігін 
болдырмауы тиіс; 

 машина жарықтандыру қондырғысымен жабдықталуы керек. 
Тегістеу машинасының механизмдеріне қойылатын талаптар: 

 машина аяқ киімді орнатуға, алуға және ұстауға арналған құралмен 
жабдықталуы керек; 

 тегістеу білікшелерінде қызметкердің көзін карборундтың ұшатын 
бөліктері мен шаңның түсуінен қорғайтын мөлдір материалдан жасалған 
құрылғы болуы тиіс; 

 қажетті абразивті құрал таңдалуы керек; 
 машинаның құрал-саймандар мен жабдық бөлшектерінде статикалық 

электр зарядтарын толық бейтараптандыруды қамтамасыз ететін құрылғысы 
немесе аспаптары болуы тиіс; 

 машиналарда бөлшектерді автоматты түрде дербес беруге арналған 
механизмдер орнатылуы тиіс. Бөлшектерді қолмен беру кезінде 
саусақтардың жарақаттануына жол бермеу үшін тасымалдаушы роликтер 
машинаның жетегімен бұғатталған қауіпсіздік құрылғысымен қоршалады; 

 тасымалдау білікшелерінің сақтандырғыш құрылғысында өңделетін 
бөлшектің қалыңдығы бойынша саңылауды реттеуге арналған құрал болуы 
тиіс; 

 тасымалдау білікшелерінде электр қозғалтқышын бір уақытта 
сөндіре отырып, олардың тоқтауын қамтамасыз ететін сенімді тежегіш 
құрылғысы болуы тиіс. 

 Жабдықтың жұмысында айтарлықтай өзгерістер болған кезде жетек 
қозғалтқышын дереу өшіріп, тікелей басшыға хабарлаңыз және барлық 
ақаулар жойылғанға дейін жұмысқа кіріспеңіз. 

 

Бөлім бойынша бақылау сұрақтары 
1. Аяқ киім жөндеу шеберханасының негізгі жабдықтарын тізімдеңіз 
2. Аяқ киім жөндеу шеберханасының негізгі жабдықтарының мақсатын 
сипаттаңыз 
3. Аяқ киімге сыдырмаларды салу үшін қандай аяқ киім машиналары 
қолданылады? Неліктен? 
4. Қонышқа сыдырма салу үшін қандай аяқ киім машиналары 
пайдаланылады? Мысалдар келтіріңіз. 
5. Версаль машинасының негізгі механизмдерін сипаттаңыз (1.1.2-суретті 
қараңыз) 
6. Аяқ киім машиналарында үстіңгі және төменгі жіптерді толтыру принципін 

сипаттаңыз 
7. Инені ауыстыру қалай жүзеге асырылады? 
8. Аяқ киімнің төменгі бөлігінің бөлшектерін, табандары мен төсеніштерін 
өңдеуге арналған тегістеуіштің жұмыс істеу принципін сипаттаңыз 
9. Аяқ киім жасау және жөндеу үшін қол құралдарын тізімдеңіз және 
сипаттаңыз 
10. Аяқ киім бөлшектерін сығуға және айналдыруға арналған қандай 
құралдарды білесіз? Сипаттама беріңіз. 
11. Балғаларға қандай техникалық талаптар қойылады? 
12. Жылтырату құралдарын тізімдеңіз. Олардың әрекет ету принципін 
түсіндіретін 1-2 құралға сипаттама беріңіз. 
13. Көмекші құралдарды тізімдеңіз. Олардың әрекет ету принципін 
түсіндіретін 1-2 құралға сипаттама беріңіз. 
14. Резеңке және басылған аяқ киімді жөндеуге арналған жабдықтың 
ерекшелігі неде? 
15. Резеңке және жүннен басылған аяқ киімді жөндеуге арналған жекелеген 
жабдық өкілдерін атаңыз 
16. Аяқ киімді жөндеу кезінде қолданылатын шағын механикаландыру 
құралдарының мақсаты? Мысалдар келтіріңіз. 
17. Өкше фликтерін желімдеу процесінің негізгі операцияларын тізімдеңіз 
18. Өкше фликтерін желімдеу кезінде қандай желімді өнімдер қолданылады? 
19. Қоныштарды кеңейтуге арналған құрылғыларды сипаттаңыз 
20. Қонышты кеңейтуге арналған электр жылжымалы қалыптардың 
артықшылықтарын атаңыз  
21. Аяқ киім жөндеу шеберханасында жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік, 
өндірістік санитария және жеке гигиена ережелерін сипаттаңыз. 

Бұл бөлімде аяқ киімді жөндеу кезінде қолданылатын құралдардың, 
жабдықтар мен құрылғылардың мақсаты мен сипаттамалары сипатталады. 

Осы бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар меңгереді: 
 аяқ киім жөндеу жабдықтарының жұмыс істеу принципі;
 аяқ киімді жөндеу үшін қолданылатын жабдықтың сипаттамасы;
 жабдықты пайдалану және қауіпсіз қызмет көрсету қағидалары;
 жабдық ақауларының түрлері;
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 жабдықты күрделі емес жөндеу түрлері;
 өндірістік нұсқаулық және ішкі еңбек тәртібінің ережелері;
 жабдықтарды, құрал-саймандарды, айлабұйымдарды 

жұмысқа дайындау және оларды тиісті жағдайда ұстау ережесі.
 технологиялық нұсқаулық карталар негізінде 

практикалық тапсырмаларды орындау нәтижесінде білім 
алушылар меңгереді:

 аяқ киімді жөндеуге арналған құрал-саймандар 
мен жабдықтарды және электр жабдықтарын пайдалану;

 Жабдықты жөндеуді және күрделі емес жөндеуді жүргізу;
 еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария ережелерін сақтау
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 жабдықты күрделі емес жөндеу түрлері;
 өндірістік нұсқаулық және ішкі еңбек тәртібінің ережелері;
 жабдықтарды, құрал-саймандарды, айлабұйымдарды 

жұмысқа дайындау және оларды тиісті жағдайда ұстау ережесі.
 технологиялық нұсқаулық карталар негізінде 

практикалық тапсырмаларды орындау нәтижесінде білім 
алушылар меңгереді:

 аяқ киімді жөндеуге арналған құрал-саймандар 
мен жабдықтарды және электр жабдықтарын пайдалану;

 Жабдықты жөндеуді және күрделі емес жөндеуді жүргізу;
 еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария ережелерін сақтау

  

 

II БӨЛІМ. АЯҚ КИІМДІ ЖӨНДЕУ БОЙЫНША 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР 

 
Оқу мақсаттары: 
 жөндеудің күрделілігін анықтаңыз;
 былғары аяқ киімнің барлық түрлеріне ұсақ жөндеу жүргізу;
 былғары аяқ киімнің барлық түрлеріне орташа жөндеу жүргізу;
 былғары аяқ киімнің барлық түрлеріне үлкен жөндеу жүргізу;
 резеңке және жасанды былғарыдан жасалған аяқ киімді жөндеу;
 аяқ киімді жөндеу.
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер пәндерді оқиды: 

материалтану, жабдықтар. 
Қажетті оқу материалдары: 
 аяқ киімді жөндеуге арналған шеберхананың жабдығы;
 аяқ киімді жөндеуге арналған қол құралдары;
 техникалық сипаттамалары бар машиналардың паспорттары;
 жөндеудің барлық түрлерін орындау бойынша технологиялық карталар.
 қауіпсіздік техника ережелері, өндірістік

 санитариясы, жұмысты орындау кезіндегі жеке гигиена.
Модуль "жабдықтар мен құрал-саймандар үшін аяқ-киім жөндеу" үлкен 

маңызға ие: дамуына ықпал етеді дағдыларын орындау бойынша аяқ-киім 
жөндеу, анықтау пайдалану ақаулары аяқ-киім және оларды жою тәсілдері, 
орындау дәйекті барлық түрлері жөндеу аяқ-киім. 

Бұл модульдің негізгі міндеттері: 
 жөндеу күрделілігін анықтау 
 мақсаты мен материалы бойынша аяқ киімнің пайдалану ақауларын 

анықтау 
 аяқ киімнің үстін жөндеудің барлық түрлерін орындау 
 аяқ киімнің астын жөндеудің барлық түрлерін орындау 
 резеңке аяқ киімді жөндеу 
 басылған аяқ киімді жөндеуді орындау. 

Бұл бөлім аяқ киімді жөндеудің түрі мен күрделілігін, мақсаты мен 
материалы бойынша аяқ киімнің пайдалану ақауларын, былғары аяқ киімнің 
барлық түрлерін ұсақ, орташа және күрделі жөндеуді қамтитын 6 тақырыптан 
тұрады. Резеңке, басылған аяқ киім мен жасанды былғарыдан жасалған аяқ 
киімді жөндеу. 

Аяқ киімді жөндеу кезінде жұмыс кезінде пайда болған ақауларды 
жою, сондай-ақ аяқ киімнің сыртқы түрін жақсарту түсініледі. Жөндеудің 
мақсаты үстіңгі жағының бастапқы пішінін қалпына келтіру, сыртқы түрін 
жақсарту және тозған бөлшектерді ауыстыру есебінен аяқ киімнің кию 
мерзімін ұзарту және тұтыну қасиеттерін сақтау болып табылады. Жөндеуге 
тек жарамды аяқ киім қабылдануы мүмкін. 
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Аяқ киімді жөндеу бойынша қызметтер - бұл аяқ киімнің пайдалану 
қасиеттері мен сыртқы түрін қалпына келтіруде тапсырыс 
берушілердің жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 
ұйымдар қызметінің нәтижесі. Аяқ киімді жөндеу және бояу бойынша 
қызметтер келесі белгілері бойынша жіктеледі: технологиялық және 
әдістері және қызмет көрсету нысандары бойынша. 

Технологиялық белгілері бойынша аяқ киімді жөндеу қызметтері 
қасиеттері мен сыртқы түрін қалпына келтіруге, пайдалану қасиеттерін 
арттыруға, жаңартуға, бояуға және аяқ киімді жөндеу бойынша басқа 
қызметтерге байланысты қызметтерге бөлінеді. 

Аяқ киімнің қасиеттері мен сыртқы түрін қалпына келтіру 
пайдалану ақауларының түрлеріне, тозу сипаты мен дәрежесіне 
байланысты аяқ киімге механикалық және химиялық әсер ету кешеніне 
байланысты. 

Аяқ киімнің пайдалану қасиеттерін жақсартуға тозуға төзімді 
жөндеу материалдарын қолдану, жөндеудің технологиялық әдістері 
мен әдістерін жетілдіру, қосалқы процестерді механикаландыру және 
химияландыру арқылы қол жеткізіледі. 

Аяқ киімді жаңарту тапсырыс берушінің эстетикалық 
қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында аяқ киімнің силуэті мен 
модельін, сонымен қатар астыңғы бөлшектерін бекіту әдістерін 
өзгертуді білдіреді. 

Көп жағдайда тұрмыстық аяқ киім, сондай-ақ арнайы мақсаттағы аяқ 
киім, оның ішінде медициналық аяқ киім жөндеуге жарамды болып 
табылады. Жөндеу қолмен, аспаптар мен айлабұйымдардың көмегімен және 
әмбебап құрамдастырылған жабдықта механикаландырылған тәсілмен 
орындалады. Аяқ киімді жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтер МЕМСТ Р 
51660 - 2000 "Тұрмыстық қызметтер. Аяқ киім жөндеу бойынша қызметтер. 
Жалпы техникалық шарттар". 
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Аяқ киімді жөндеу бойынша қызметтер - бұл аяқ киімнің пайдалану 
қасиеттері мен сыртқы түрін қалпына келтіруде тапсырыс 
берушілердің жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 
ұйымдар қызметінің нәтижесі. Аяқ киімді жөндеу және бояу бойынша 
қызметтер келесі белгілері бойынша жіктеледі: технологиялық және 
әдістері және қызмет көрсету нысандары бойынша. 

Технологиялық белгілері бойынша аяқ киімді жөндеу қызметтері 
қасиеттері мен сыртқы түрін қалпына келтіруге, пайдалану қасиеттерін 
арттыруға, жаңартуға, бояуға және аяқ киімді жөндеу бойынша басқа 
қызметтерге байланысты қызметтерге бөлінеді. 

Аяқ киімнің қасиеттері мен сыртқы түрін қалпына келтіру 
пайдалану ақауларының түрлеріне, тозу сипаты мен дәрежесіне 
байланысты аяқ киімге механикалық және химиялық әсер ету кешеніне 
байланысты. 

Аяқ киімнің пайдалану қасиеттерін жақсартуға тозуға төзімді 
жөндеу материалдарын қолдану, жөндеудің технологиялық әдістері 
мен әдістерін жетілдіру, қосалқы процестерді механикаландыру және 
химияландыру арқылы қол жеткізіледі. 

Аяқ киімді жаңарту тапсырыс берушінің эстетикалық 
қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында аяқ киімнің силуэті мен 
модельін, сонымен қатар астыңғы бөлшектерін бекіту әдістерін 
өзгертуді білдіреді. 

Көп жағдайда тұрмыстық аяқ киім, сондай-ақ арнайы мақсаттағы аяқ 
киім, оның ішінде медициналық аяқ киім жөндеуге жарамды болып 
табылады. Жөндеу қолмен, аспаптар мен айлабұйымдардың көмегімен және 
әмбебап құрамдастырылған жабдықта механикаландырылған тәсілмен 
орындалады. Аяқ киімді жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтер МЕМСТ Р 
51660 - 2000 "Тұрмыстық қызметтер. Аяқ киім жөндеу бойынша қызметтер. 
Жалпы техникалық шарттар". 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1 Аяқ киім түрлері және жөндеудің күрделілігі 

 

Қызмет көрсетудің әдістері мен нысандары бойынша қызметтер 
кешенді және көшпелі қызмет көрсету болып бөлінеді. Кешенді қызмет 
көрсету кезінде Тапсырыс қабылдау және тұтынушыға беру стационарлық 
жағдайда жүзеге асырылады. Көшпелі қызмет көрсету қабылдау 
пункттерінде, ұйымдарда және тұтынушы көрсеткен орындарда тұтынушыға 
тапсырыстарды қабылдауды және беруді, ал қызметтерді орындау - 
стационарлық жағдайларда дегенді білдіреді. 

Аяқ киімді жөндеуге тапсырысты қабылдау және ресімдеу халыққа 
тұрмыстық қызмет көрсету қағидаларына сәйкес жүргізілуге тиіс. Аяқ киімді 
жөндеу және бояу бойынша қызметтер көрсету үшін міндетті шарттар 
мыналар болып табылады: тұтынушымен шарттың болуы; Орындаушының 
кәсіби шеберлік деңгейі мен біліктілігі, оның қауіпсіздік талаптарын, қызмет 
көрсету ережелері мен санитариялық нормаларды білуі; технологиялық 
жабдықтың, құрал-саймандардың, материалдардың болуы; аяқ киімді жөндеу 
бойынша көрсетілетін қызметтерге стандарттар мен технологиялық 
құжаттардың болуы. 

Аяқ киімді жөндеу кезінде маңызды мерзім ұғымы. Ажыратады 
орындау мерзімдері жөндеу және мерзімі шұлық, аяқ киім. Жөндеу 
жұмыстарын орындау мерзімі 3-24 сағаттан бастап белгіленген (клиенттің 
талабы бойынша тапсырысты жедел орындаған жағдайда). 

 

Аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің материалына байланысты былғары, 
резеңке және басылған аяқ киімдерді жөндеу ерекшеленеді. Былғары аяқ 
киімде пайда болатын зақымдардың дәрежесі мен түрлері және оларды жою 
тәсілдері аяқ киімді жөндеу жөніндегі қызмет түрлерімен айқындалады. 
Резеңке аяқ киімді жөндеу қалыптар мен автоклавтарда ыстық вулканизация 
әдісімен немесе"суық" әдіспен жүзеге асырылуы мүмкін. Басылған аяқ киімді 
жөндеу келесі әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін: тігу, желім және ыстық 
вулканизация әдісі. Жөнделген аяқ киім құрғақ желдетілетін үй-жайда 
қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта стеллаждарда сақталуы тиіс. 

Жөнделетін аяқ киім жеке топтарға бөлінеді (аяқ киімнің жалпы 
жіктелуіне сәйкес келесі негізгі белгілер бойынша: 
мақсаты, кию маусымы, толық жас топтары, түрі, үстіңнгі жағының негізгі 

    

Пайдалану қасиеттерін қалпына келтіру және екінші бояу 
жабынын жағу арқылы аяқ киімнің сыртқы түрін жақсарту - бұл 
аяқ киімді бояу қызметтері. Аяқ киім жөндеу  бойынша басқа 
қызметтерге аяқ киімге әр түрлі толықтыруларды бекіту, сондай-ақ 
тапсырыс берушінің гигиеналық қажеттіліктерін қанағаттандыру 
мақсатында оны химиялық өңдеу жұмыстары жатады. 
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материалы. 
 

1. Аяқ киімнің келесі түрлері бар: етік, бәтеңке, қысқа 
бәтеңке, туфли. 

 
 
 
 

Етік – бұл аяқ балтырын, кейде 
аяқтың санын жабатын, 
қонышы биік аяқ киім. 

 
. 

 
 
 
 

Бәтеңке-берцы деп аталатын, қысқа 
қонышты аяқ киім. Берцы аяқты 
тобықтан сәл жоғары жабады 

 
 
 
 
 

 Қысқа бәтеңке-бұл тобыққа 
жетпейтін,    
 қонышы қысқа аяқ киім. 

 
 
 
 
 

Туфли – табанның сырт жағын 
жаппайтын аяқ киім. 
Туфли тобына сондай-ақ 
сандалдар да кіреді. 

 
 
 
 

Мақсаты бойынша аяқ киім: тұрмыстық және арнайы болып 
бөлінеді. Тұрмыстық аяқ киім 3 түрге бөлінеді: күнделікті, демалыс, 
үй. 
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материалы.

1.Аяқ киімнің келесі түрлері бар: етік, бәтеңке, қысқа 
бәтеңке, туфли.

Етік – бұл аяқ балтырын, кейде 
аяқтың санын жабатын, 
қонышы биік аяқ киім.

.

Бәтеңке-берцы деп аталатын, қысқа 
қонышты аяқ киім. Берцы аяқты
тобықтан сәл жоғары жабады

Қысқа бәтеңке-бұл тобыққа 
жетпейтін, 
қонышы қысқа аяқ киім.

Туфли – табанның сырт жағын
жаппайтын аяқ киім.
Туфли тобына сондай-ақ 
сандалдар да кіреді.

Мақсаты бойынша аяқ киім: тұрмыстық және арнайы болып
бөлінеді. Тұрмыстық аяқ киім 3 түрге бөлінеді: күнделікті, демалыс, 
үй.

Маусымға қарай тұрмыстық аяқ киім: жазғы, қысқы, көктемгі, күзгі 
болады. 

Арнайы аяқ киімнің конструкциясы ерекше болады. Оны тігу үшін 
арнайы материалдар қолданылады. 

Арнайы аяқ киімнің 3 түрі бар өндірістік, спорттық, медициналық 

Өндірістік аяқ киім табанды, кейде аяқты жоғары температурадан, химиялық 
заттардан, судан, суықтан қорғау қажет болатын бірқатар өндірісте 
пайдаланылады. 

Медициналық аяқ киім аяқ ауруының болдырмау үшін, сондай-ақ оларды 
емдеу кезінде қажет. 

Спорттық аяқ киім 

Спорт түрлері бойынша бөлінеді : шаңғы, футбол, конькимен жүгіру, 
баскетбол. 
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Әр спорт түрі үшін аяқ киімнің өзіндік конструкциясы қажет. 

Үй аяқ киімі жеңіл аяқ киім түріне жатады. Бұл аяқ киім жеңіл, жұмсақ. 
Киюге ыңғайлы. Үй аяқ киімі жеңіл материалдардан дайындалады. 

Жөндеудің күрделілігі бойынша аяқ киім үш түрге бөлінеді: 
 ұсақ жөндеу;
 орташа жөндеу;
 ірі жөндеу.

Тапсырма 2.1. Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз

Қысқа 
бәтеңке 

аяқ балтырын, кейде аяқтың санын 
жабатын, қонышы биік аяқ киім 

аяқ киім табанның сырт жағын жаппайтын аяқ киім 
етік тобыққа жетпейтін, қонышы қысқа аяқ киім 

бәтеңке берцы деп аталатын, қысқа қонышты аяқ киім. Берцы аяқты 
тобықтан сәл жоғары жабады
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Әр спорт түрі үшін аяқ киімнің өзіндік конструкциясы қажет. 

 
Үй аяқ киімі жеңіл аяқ киім түріне жатады. Бұл аяқ киім жеңіл, жұмсақ. 

Киюге ыңғайлы. Үй аяқ киімі жеңіл материалдардан дайындалады. 

 

Жөндеудің күрделілігі бойынша аяқ киім үш түрге бөлінеді: 
 ұсақ жөндеу; 
 орташа жөндеу; 
 ірі жөндеу. 

 
 Тапсырма 2.1. Дұрыс жауап нұсқасын таңдаңыз 

 
 

Қысқа 
бәтеңке 

 аяқ балтырын, кейде аяқтың санын 
жабатын, қонышы биік аяқ киім 

аяқ киім  табанның сырт жағын жаппайтын аяқ киім 
етік  тобыққа жетпейтін, қонышы қысқа аяқ киім 

бәтеңке  берцы деп аталатын, қысқа қонышты аяқ киім. Берцы аяқты 
тобықтан сәл жоғары жабады 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 Мақсаты мен материалдары бойынша аяқ киімнің пайдалану 
ақаулары 

 

Адамның қозғалысы кезінде аяқтың пішіні мен мөлшері өзгереді. 
Адамның жынысы мен жасына, жыл мезгіліне, метеорологиялық 
жағдайларға, эмоционалды жағдайға, адамға және басқа да көптеген 
факторларға байланысты аяқтың аяқ киімге әсер ету деңгейі, демек, аяқ 
киімнің тозу деңгейі өзгереді. Сонымен қатар, уақыт өте келе аяқтың терісі, 
өзгермелі температура мен ылғалдылық, шаң материалдары әсер етеді, бұл 
аяқ киімнің тозуын жылдамдатады. Былғары, резеңке және жүннен жасалған 
аяқ киімнің ақаулары бар. 

Былғары аяқ киімнің пайдалану ақаулары үстіңгі және астар 
бөлшектерінің және олардың бекітпелерінің ақаулары және төменгі бөліктер 
мен олардың бекітпелерінің ақаулары болып бөлінеді. Үстіңгі және астыңғы 
бөліктердің тозуының себептері мыналар: бойлық және көлденең бағытта 
жұлықтас материалдың кезек-кезек созылуы және қысылуы; аяқтың астына 
бір мезгілде қысым жасаған кезде аяқтың табанына және аяқ киімнің үстіңгі 
жағына төсеніштің өзара үйкелісі; үстіңгі және астыңғы жағының сапасы 
жеткіліксіз. Үстіңгі және астыңғы бөліктерінің тозуының салдары аяқ киімде 
келесі ақаулардың пайда болуы болып табылады: қатпарлардың, 
жарықтардың және өтпелі үзілістердің пайда болуы; аяқ киімнің үстіңгі 
жағының ластануы (әсіресе велюрден, күдері ашық түсті); белдік түріндегі 
аяқ киімдегі баулардың жарылуы; үстіңгі жиек, созылған жиек бойынша 
тесіктер мен үзінділер; көлденең бағытта созылу; былғары төсемнің үйкелуі; 
қатты артқы жағының абразиясы; ілмектер мен артқы бөліктердің немесе 
береттер мен қоныштардың өкшелік бөлігінің тозуы. Үстіңгі және астар 
бөлшектерін бекітудің тозу себептері: аяқ киімге табан қысымының әсерінен 
тігістерде пайда болатын кернеулер; аяқ киімді пайдалану кезінде үстіңгі 
және астардың жекелеген бөлшектерін ию; қосалқы материалдардың 
(жіптер, желім) жеткіліксіз сапасы болып табылады. Үстіңгі және астыңғы 
бөліктерінің бекітілуінің тозуының салдары мыналар болып табылады: 
үстіңгі жіктерінің бұзылуы; былғары аяқ киімді кию процесінде пайда 
болатын ілгектің ақаулары, жөндеу кезінде жойылуға жататын былғары аяқ 
киімнің пайдалану ақаулары үстіңгі және астыңғы бөлшектердің және 
олардың бекітпелерінің ақаулары және төменгі бөліктер мен олардың 
бекітпелерінің ақаулары. 

Аяқ киімнің үстіңгі және астары бөлшектерінің және олардың 
бекітпелерінің ақаулары. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен оны бекітудің ең 
көп таралған ақауларына мыналар жатады: 

 ұзартылған жиектегі жұлықтастардың жарылуы;
 өкше және шұлық бөліктеріндегі астардың сүртілуі;
 туфля дайындамаларының үстіңгі жиегінің жарылуы;
 аяқ киімнің үстіңгі жағының ластануы (әсіресе ашық түстер мен ақ, 
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сондай-ақ велюр мен күдері);
 аяқ киімнің үстіңгі жағындағы жабынның бұзылуы (төгілуі) ;
- белдік түріндегі аяқ киімдегі баулардың, сондай-ақ иірімжіп 

белбеулерінің үзілуі; жапсырма әшекейлердің, блоктардың және ілгектердің 
жоғалуы;сыдырма ілгектердің бүлінуі; аяқ киім үстінің сыртқы бөлшектерін, 
астарлық бөлшектерді бір-бірімен және астарлық сыртқы бөлшектерді 
жалғайтын тігістердің бұзылуы (әсіресе жартылай жалғағыштар мен 
алдыңғы жиегі бойынша етіктегі жартылай жалаңаштар, бекіту тігістері, 
өкше бөлігіндегі жиек тігістері, тігіс-желімдеу аяқ киімдеріндегі үстіңгі 
бөлшектерді кергіштермен байланыстыратын тігістер). 

Аяқ киімнің төменгі бөлігінің ақаулары. Табанның, ұлтанның, 
өкшенің немесе аяқ киімнің тозуы олардың қалыңдығының төмендеуімен 
көрінеді. Бұл жағдайда тозу негізінен табанның, ұлтандың, өкшенің немесе 
табанның тірек беті бойымен салыстырмалы түрде жылжуына байланысты 
беткі қабаттардың дәйекті механикалық бұзылуына дейін азаяды. 

 

 

2.1 – сурет.Былғары табанның тозу топографиясы (ең көп тозу орындары 
күңгірттенген) 

Тозу мөлшері, басқалары тең болған кезде, нақты қысым мөлшеріне 
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сондай-ақ велюр мен күдері);
 аяқ киімнің үстіңгі жағындағы жабынның бұзылуы (төгілуі) ;
- белдік түріндегі аяқ киімдегі баулардың, сондай-ақ иірімжіп 

белбеулерінің үзілуі; жапсырма әшекейлердің, блоктардың және ілгектердің 
жоғалуы;сыдырма ілгектердің бүлінуі; аяқ киім үстінің сыртқы бөлшектерін, 
астарлық бөлшектерді бір-бірімен және астарлық сыртқы бөлшектерді 
жалғайтын тігістердің бұзылуы (әсіресе жартылай жалғағыштар мен 
алдыңғы жиегі бойынша етіктегі жартылай жалаңаштар, бекіту тігістері, 
өкше бөлігіндегі жиек тігістері, тігіс-желімдеу аяқ киімдеріндегі үстіңгі 
бөлшектерді кергіштермен байланыстыратын тігістер). 

Аяқ киімнің төменгі бөлігінің ақаулары. Табанның, ұлтанның, 
өкшенің немесе аяқ киімнің тозуы олардың қалыңдығының төмендеуімен 
көрінеді. Бұл жағдайда тозу негізінен табанның, ұлтандың, өкшенің немесе 
табанның тірек беті бойымен салыстырмалы түрде жылжуына байланысты 
беткі қабаттардың дәйекті механикалық бұзылуына дейін азаяды. 

 

 

2.1 – сурет.Былғары табанның тозу топографиясы (ең көп тозу орындары 
күңгірттенген) 

Тозу мөлшері, басқалары тең болған кезде, нақты қысым мөлшеріне 
 

 

тура пропорционал. Табан бетінің әртүрлі бөліктерінде қысым біркелкі емес 
қабылданады, бұл табанның, ұлтандардың, өкшелердің немесе табанның 
тозу аймағының біркелкі бөлінбеуіне әкеледі. Табандар мен ұлтандарда ең 
жоғары тозу аймағы алдыңғы бөлігінде шоғырланған (2.1-сурет). 

 
 

 

 

1 - Тозу жағдайларының 96,8% - ы; 
2 - Тозу жағдайларының 2,2% - ы; 
Тозу жағдайларының 3-1%. 

 
2.2 – сурет.Резеңке табандар мен өкшелердің төменгі бөлігінің тозу 

топографиясы (ең көп тозу орындары күңгірттенген) 
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2.3-сурет.Резеңке жолақтардың тозу қисығы (артқы жиекте) аяқ киімнің 

ұзақтығына байланысты 
 

Алғашқы кезеңдегі шұлықтар, шұлықтар кейінгі кезеңдерге қарағанда 
едәуір қарқынды тозады (2.3-сурет), шұлықтың алғашқы 10 күнінде ерлер аяқ 
киімінің резеңке төсеніштерінің қалыңдығы шамамен 35% - ға, келесі 10 
күнде шамамен 20% - ға, ал келесі 10 күнде шамамен 10% - ға азаяды. 
Былғары табандары, ұлтандары және аяқ киімдері бар аяқ киімде тозудың 
біркелкі еместігі төменгі резеңке бөлшектері бар аяқ киімге қарағанда айқын 
көрінеді. 

Резеңке кеуекті табандардың тозу ерекшелігі-табанның алдыңғы 
жиегін тірек бетінің кедір-бұдырына жүйелі соққылардың салдарынан 
аяқтың шеттерін бояу. Кейде табан материалдарының бірнеше рет иілуіне 
қанағаттанарлықсыз қарсылықпен байланысты аяқ киімнің иілу сызығы 
бойымен табанның сынуы байқалады. 

Картон түріндегі жасанды былғарыдан жасалған тесіктердің тозуы 
олардың сапасына байланысты қабыршақтану және илектеу (абразия), 
бұзушылықтар, қатпарлар және кейде сынықтар пайда болады. 

Өкше (резеңке қоспағанда), әдетте, тікелей тозуға ұшырамайды. 
Күрделі өкшелер көптеген жағдайларда (егер өкшелер дұрыс салынбаған 
болса немесе оларды жасау үшін қанағаттанарлықсыз механикалық 
қасиеттері бар материалдар қолданылса) сынуға ұшырайды. Көбінесе, 
шұлықтар процесінде, өкшелердің тозуына қарамастан, орта және биік 
өкшелердің қаптамалары тозады, былғары қаптамалардың алдыңғы беті 
жыртылып, қаптамалардың төменгі бөлігі тозады (аяқ киімдер мен оларға 
іргелес өкшелердің қарқынды тозуы кезінде). 

  



73
 

 

 
2.3-сурет.Резеңке жолақтардың тозу қисығы (артқы жиекте) аяқ киімнің 

ұзақтығына байланысты 
 

Алғашқы кезеңдегі шұлықтар, шұлықтар кейінгі кезеңдерге қарағанда 
едәуір қарқынды тозады (2.3-сурет), шұлықтың алғашқы 10 күнінде ерлер аяқ 
киімінің резеңке төсеніштерінің қалыңдығы шамамен 35% - ға, келесі 10 
күнде шамамен 20% - ға, ал келесі 10 күнде шамамен 10% - ға азаяды. 
Былғары табандары, ұлтандары және аяқ киімдері бар аяқ киімде тозудың 
біркелкі еместігі төменгі резеңке бөлшектері бар аяқ киімге қарағанда айқын 
көрінеді. 

Резеңке кеуекті табандардың тозу ерекшелігі-табанның алдыңғы 
жиегін тірек бетінің кедір-бұдырына жүйелі соққылардың салдарынан 
аяқтың шеттерін бояу. Кейде табан материалдарының бірнеше рет иілуіне 
қанағаттанарлықсыз қарсылықпен байланысты аяқ киімнің иілу сызығы 
бойымен табанның сынуы байқалады. 

Картон түріндегі жасанды былғарыдан жасалған тесіктердің тозуы 
олардың сапасына байланысты қабыршақтану және илектеу (абразия), 
бұзушылықтар, қатпарлар және кейде сынықтар пайда болады. 

Өкше (резеңке қоспағанда), әдетте, тікелей тозуға ұшырамайды. 
Күрделі өкшелер көптеген жағдайларда (егер өкшелер дұрыс салынбаған 
болса немесе оларды жасау үшін қанағаттанарлықсыз механикалық 
қасиеттері бар материалдар қолданылса) сынуға ұшырайды. Көбінесе, 
шұлықтар процесінде, өкшелердің тозуына қарамастан, орта және биік 
өкшелердің қаптамалары тозады, былғары қаптамалардың алдыңғы беті 
жыртылып, қаптамалардың төменгі бөлігі тозады (аяқ киімдер мен оларға 
іргелес өкшелердің қарқынды тозуы кезінде). 

  

 
 

2.3 Былғары аяқ киімнің барлық түрлерін ұсақ жөндеу 

2.3.1 Табанға немесе нәліге косяк, ұсақ тігісті, ұлтанның 
қалдық бөлігін бекіту 

 

Аяқ киімді кішігірім жөндеу-бұл 1-2 сағат ішінде жасалуы мүмкін 
жөндеу. Ұсақ жөндеуге: аяқ киімнің үстіңгі және астыңғы бөлігінің 
жекелеген бөлшектерін бекітуді және ішінара ауыстыруды және оны 
жаңартуды, аласа өкшелерді ауыстыруды, үстіңгі және астарды жөндеуді, 
өкшелерді жөндеуді және өкшелерді ауыстыруды, табан мен өкшелерді 
нығайтуды, аяқ киімді жаңартуды және т. б. талап ететін ұсақ ақауларды жою 
жатады. Заттай көріністе ұсақ жөндеу жалпы көлемнің 65% -70% құрайды. 

Аяқ киімді ұсақ жөндеу кезінде бізге қажет: бөлшектерді кесуге және 
ұсақ тігісті, ұлтандарды, төсеніштерді кесуге арналған пышақ; 
қайшыларбаулар мен бауларды кесу; біз – аяқ киімнің үстіңгі жағын тігуге 
және қалыптарды тігуге арналған ілмек. 

 
Жиектер. Жиектер екі топқа бөлінеді: қосылатын және өкшенің бетіне 

бекітілген. Бұл жиектер әртүрлі жолдармен бекітілген. 
Кірістірілген тығындардің бірнеше сорттары бар (сурет. 2.4). Қатты 

тозған өкшелері бар аяқ киімге қосылатын жиекті бекітпес бұрын, алдымен 
өкшені қалпына келтіру керек, сондықтан оған өкшені нығайтуға болады 
(шпалдар немесе былғары жоңқасын ешқашан салынбауы керек). 

 
 

2.4 – сурет. Кіріктірілетін жиек түрлері 
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Содан кейін сіз өкшеге бекітілуі керек жиектің тиісті мөлшерін 
таңдауыңыз керек. 

Өкше бекіту үшін таңдалған жапқыш алдын-ала суланған және 
балғамен сәл суланған.  
Жаңа аяқ киімде, аяқ киімді алып тасқалыпнан кейін, қалған фликтерді 
ылғалдандырыңыз, содан кейін операцияларды жоғарыда көрсетілген 
тәсілмен орындаңыз. 

 
 

 
 
 

а, б, в - болаттан жасалған; 
г-соғылған темірден жасалған 

 
2.5- сурет. Тығындар 

 
Өкше бетіндегі тығындарді нығайту үшін оларды өкшеге қойып, 

тесіктерді тесуге арналған жерлерді белгілеу керек. Кептелісті алып тастаңыз 
және белгіленген жерлерде тесіктер жасаңыз. Содан кейін жиекті бекітіңіз. 
Бұл әдіс жиектің жоғалуын және өкшенің бөлінуін болдырмайды. Өкше 
бетіне бекітілген әр түрлі жиектер 2.5 суретте көрсетілген. 

 
№ 1 практикалық тапсырма - Жиекті өкшеге бекіту. 

 
Мақсаты: Нұсқаулық-технологиялық картаны қолдана отырып, 

жиекті өкшеге бекітіңіз 
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Содан кейін сіз өкшеге бекітілуі керек жиектің тиісті мөлшерін 
таңдауыңыз керек. 

Өкше бекіту үшін таңдалған жапқыш алдын-ала суланған және 
балғамен сәл суланған.  
Жаңа аяқ киімде, аяқ киімді алып тасқалыпнан кейін, қалған фликтерді 
ылғалдандырыңыз, содан кейін операцияларды жоғарыда көрсетілген 
тәсілмен орындаңыз. 

 
 

 
 
 

а, б, в - болаттан жасалған; 
г-соғылған темірден жасалған 

 
2.5- сурет. Тығындар 

 
Өкше бетіндегі тығындарді нығайту үшін оларды өкшеге қойып, 

тесіктерді тесуге арналған жерлерді белгілеу керек. Кептелісті алып тастаңыз 
және белгіленген жерлерде тесіктер жасаңыз. Содан кейін жиекті бекітіңіз. 
Бұл әдіс жиектің жоғалуын және өкшенің бөлінуін болдырмайды. Өкше 
бетіне бекітілген әр түрлі жиектер 2.5 суретте көрсетілген. 

 
№ 1 практикалық тапсырма - Жиекті өкшеге бекіту. 

 
Мақсаты: Нұсқаулық-технологиялық картаны қолдана отырып, 

жиекті өкшеге бекітіңіз 
 

  

 
 

№ 1 Нұсқаулық – технологиялық карта  
 
Операция: орамаларды өкшелерге бекіту 

№ 
р/с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық 
сілтемелер 

Материалдық
-техникалық 
жабдықтау. 

1 Тозған 
өкшелердің 
бетін 
дайындау. 

Резеңке қалыпталған 
өкшелерді дайындау 
кезінде тозған аймақ 
пышақпен тік немесе өткір 
бұрышпен кесіледі. 

Құралдар: Етік 
пышағы, шеге 
суырғыш, бұрағыш 

2 Тозған 
бөлшектерді 
алып тастау. 

Резеңке терілген 
өкшелерде тозған аяқ 
киім алынып 
тасталады, ал 
сондай-ақ, тегіс көлденең 
бет пайда болғанға дейін 
қолмен немесе машинада 
тозған фликтер. 
Бөлшектерді алып 
тасқалыпнан кейін 
шығыңқы шегелердің 
ұштарын сым кескішпен 
кесіп, тістеуіштер мен 
шеге суырғыштың  
көмегімен алып тастайды 
немесе абразивті 
шеңберде өңдейді. 
 

Материал: 
полиуретан. 
Құрал-жабдықтар: 
полиуретанды 
кесуге арналған 
құрылғы. Құрал-
саймандар: 
етікші пышағы,  
тістеуік, шеге 
суырғыш. 
Құрал-жабдықтар: 
өңдеу станогы. 

3 Резеңке 
өкшелер 
мен 
тығындарді 
дайындау. 

нәлдер, фликтер және 
жақтаулар түрлері мен 
түстері бойынша жөндеу 
өкшелерімен сәйкес келуі 
керек; нәлі мен жақтаулар  
5 мм кем болмауы керек, 
былғарыға ұқсас нәлі 4 мм 
кем емес. 
 

Құрал-жабдықтар: 
Полиуретанды кесуге 
арналған құрылғы. 
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4 Өкше мен 
жиектің 
бетін жырту. 

Өкше мен жиектер 
шығыс жағынан №№ 32-
50 абразивті шүберекпен, 
екі жағынан фликтермен 
өңделеді. Қиғаш кесу 
кезінде жиектер ішкі 
жиекпен алдын-ала көлбеу 
емес жағынан түсіріледі; 
жалпақ жиек өкше 
кесуінің көлбеуіне сәйкес 
келуі керек. 
Жөнделген өкшелер 
жиекпен желімдеу 
бетінде өңделеді. 

Жабдық: өңдеу 
станогы.Көмекші 
материалдар: 
абразивті мата 
№ 32-50 

5 Өкше мен 
жиектің 
үстіңгі 
бөлігіндегі 
шаңды кетіру. 

Өкше мен жиектің 
астыңғы жағында пайда 
болған шаң алынып 
тасталады 
жұмсақ щеткамен 

Құрал-саймандар: 
- шаңды кетіруге 
арналған щетка. 

6 Өкше мен 
жақтаудың 
бетіне 
алғашқы 
желім 
қолдану. 

бетіне желім жағу 
фликтер, жиектер мен 
өкшелер жұқа біркелкі 
қабатпен желімделген 
беттерге өтпестен, 
қоюлану мен ағусыз 
шығарылады. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 

сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наирит желімі. 

7 Желім 
қабығын 
кептіру 
15 мин. 

Жіп-62 желімінің желімді 
қабықшалары 18-20°C 
температурада 15-30 
минут кептіріледі, 

Құрал-саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 

сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наирит желімі. 
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4 Өкше мен 
жиектің 
бетін жырту. 

Өкше мен жиектер 
шығыс жағынан №№ 32-
50 абразивті шүберекпен, 
екі жағынан фликтермен 
өңделеді. Қиғаш кесу 
кезінде жиектер ішкі 
жиекпен алдын-ала көлбеу 
емес жағынан түсіріледі; 
жалпақ жиек өкше 
кесуінің көлбеуіне сәйкес 
келуі керек. 
Жөнделген өкшелер 
жиекпен желімдеу 
бетінде өңделеді. 

Жабдық: өңдеу 
станогы.Көмекші 
материалдар: 
абразивті мата 
№ 32-50 

5 Өкше мен 
жиектің 
үстіңгі 
бөлігіндегі 
шаңды кетіру. 

Өкше мен жиектің 
астыңғы жағында пайда 
болған шаң алынып 
тасталады 
жұмсақ щеткамен 

Құрал-саймандар: 
- шаңды кетіруге 
арналған щетка. 

6 Өкше мен 
жақтаудың 
бетіне 
алғашқы 
желім 
қолдану. 

бетіне желім жағу 
фликтер, жиектер мен 
өкшелер жұқа біркелкі 
қабатпен желімделген 
беттерге өтпестен, 
қоюлану мен ағусыз 
шығарылады. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 

сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наирит желімі. 

7 Желім 
қабығын 
кептіру 
15 мин. 

Жіп-62 желімінің желімді 
қабықшалары 18-20°C 
температурада 15-30 
минут кептіріледі, 

Құрал-саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 

сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наирит желімі. 

 
  

 
 

 
8 Екінші желім 

өкшеге және 
жиекке 
қолданылады. 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, өтпелерсіз, 
қоюлану пен дақтарсыз, 
өкше мен жиектің барлық 
жағында қолданылады. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 

сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наирит желімі. 

9 Желім 
қабығы
н 
кептіру 

Өкше мен жиекге арналған 
желім қабаты 18-20 градус 
температурада 15 минут 
кептіріледі. 

 

10 Тұрмыстық 
электр плита-
лары арқылы 
желімдік 
үлдірді 
Термо-
активтендіру. 

Желімді қабықшаның 
активтенуін арттыру үшін 
қолданылатын желімі бар 
беттер 80-90 градусқа 
дейін қыздырылған 
тақтайша платформасының 
үстіндегі торға салынып, 1-
2 минут ұсталады. 

Құралдар: 
тұрмыстық 
электр 
тақтайшасы. 

11 Жиекті 
өкшеге 
желімдеу. 

Аяқ киімді етік 
табандығына кигізу. Екі 
желімделетін беттерді, 
өкше мен жиекті 
біріктіріңіз, бөліктерді 
қолыңызбен мықтап басып, 
айналдырыңыз 
балғамен.  
Тығындар қатты 
желімделген, сынықтар 
мен ығысуларсыз болу 
керек. Аяқ киім пышақпен 
артық жиекті өкшенің 
бетіне дұрыс бұрышпен 
кесіңіз. 
 

Құрал-саймандар: 
- етік балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 
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12 Бүйір бетін 

тегістеу 
(кесу) 
өкше. 

Жиектің бүйірлік бетін 
өкшенің бүйірлік бетіне 
тимей, өкше деңгейімен 
тегістеу керек 

Жабдық: өңдеу 
станогы.Құрал-
саймандар: 
- етік балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 

13 Жөндеу аяқ 
киімін өңдеу. 

Біз жиектің бетін 
аяқтаймыз. Қалған 
Желімді резеңке 
өшіргішпен алыңыз. 
Бояуды жағыңыз және 
бетті щеткамен 
жылтыратыңыз. 
 

Құрал-саймандар: 
- бояу щеткасы, 
- жонғыш. 
Материалдар: 
- нитробояу, 
- резеңке өшіргіш, 
- тегістеу терісі. 

14 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын 
тексеру 

Жөнделген өкшелер 
пішіні, биіктігі және 
өлшемі бойынша жұпта 
бірдей болуы тиіс; 
көлденең жазықтыққа қою 
кезінде өкшелер онымен 
бүкіл беті бойынша 
жанасуы тиіс. 
Өкше мен өкшенің жүріс 
беттері сәйкес келуі тиіс. 

Құрал-саймандар: 
- етік балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 
Материалдар: 
Өкшелі шегелер 

 
 
 
 

  



79
 

 

 
12 Бүйір бетін 

тегістеу 
(кесу) 
өкше. 

Жиектің бүйірлік бетін 
өкшенің бүйірлік бетіне 
тимей, өкше деңгейімен 
тегістеу керек 

Жабдық: өңдеу 
станогы.Құрал-
саймандар: 
- етік балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 

13 Жөндеу аяқ 
киімін өңдеу. 

Біз жиектің бетін 
аяқтаймыз. Қалған 
Желімді резеңке 
өшіргішпен алыңыз. 
Бояуды жағыңыз және 
бетті щеткамен 
жылтыратыңыз. 
 

Құрал-саймандар: 
- бояу щеткасы, 
- жонғыш. 
Материалдар: 
- нитробояу, 
- резеңке өшіргіш, 
- тегістеу терісі. 

14 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын 
тексеру 

Жөнделген өкшелер 
пішіні, биіктігі және 
өлшемі бойынша жұпта 
бірдей болуы тиіс; 
көлденең жазықтыққа қою 
кезінде өкшелер онымен 
бүкіл беті бойынша 
жанасуы тиіс. 
Өкше мен өкшенің жүріс 
беттері сәйкес келуі тиіс. 

Құрал-саймандар: 
- етік балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 
Материалдар: 
Өкшелі шегелер 

 
 
 
 

  

 
 

№ 2 практикалық тапсырма Ұсақ тігісті табанға бекіту 
 
Мақсаты: Нұсқаулық-технологиялық карталарға сәйкес ұсақ тігісті 

табанға бекіту 
 

№ 2 Нұсқаулық – технологиялық карта  
 
Операция: ұсақ тігісті табанға бекіту 

№ 
р\с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық 
сілтемелер 

Материалдық-
техникалық 
жабдықтау. 

1 Тозған табандардың 
бетін дайындау. 

Аяқ киімді визуалды 
тексеру. 3-5 мм 
өңдеуге рұқсат 
етілген табандағы 
тозу орнын бормен 
белгілеңіз 

Құралдар: Бор, 
етік сантиметр. 

2 Тозған бөлшектерді 
алып тастау. 

Табанның тозған 
жері аяқ киімнен 
бөлініп, кесіледі. 

Материал: 
полиуретан. 
Құрал-
жабдықтар: 
Полиуретанды 
кесуге арналған 
құрылғы. 
Құралдар: 
пышақ, етік, 
шапшаң, 
тістеуік, шеге 
суырғыш. 
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3 Бөлшектерді 
жөндеуге дайындау-
ұсақ тігіс, табандар. 

Терідегі және 
пластикалық төсектегі 
түсудің ені 10-12 мм, 
резеңкеде 15-20 
мм.Аяқ киімнің 
саусағындағы ұсақ 
тігісті саусақтың бүкіл 
алдыңғы доғасын 
қамтуы керек, оның 
түзу кесілуі өткір 
бұрышта болуы керек 
аяқ киімнің бойлық 
осьі немесе 
саусақ доғасының 
алдыңғы 
нүктесінен кемінде 
25-30 мм 
қашықтықта. 
Егер ұсақ тігісті 
ұлтандың ортаңғы 
бөлігіне қойылса 
және ауысу жұмсақ 
болса, түсу жоқ, түсу 
ені 20-25 мм. 
Ұсақ тігісті ішкі 
контур бойынша 
сыртқы контур 
бойынша 3-4 мм 
әдіппен табандағы 
кесілген және 
түсірілген орынның 
пішіні мен 
өлшемдеріне дәл 
сәйкестікте кесіп 
тастайды және 
түсіреді. 
 

Материал: 
полиуретан. 
Құрал-
жабдықтар: 
Полиуретанды 
кесуге арналған 
құрылғы. 
Құралдар: 
пышақ, етік, 
шапшаң, 
тістеуік, шеге 
суырғыш. 
Құрал-
жабдықтар: 
өңдеу машинасы. 

4 Табан бетінің тозған 
жерін жырту, ұсақ 
тігісті. 

Табанға 
дайындалған ұсақ 
тігістің орны ескі 
жіптерден, 
шыбықтардан, 
бұрандалардан, 
кірден тазартылады 
және жыртылады. 

Жабдық: өңдеу 
станогы. 
Қосалқы 
материалдар: № 
№ 32 абразивтік 
жайма- 
50 
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3 Бөлшектерді 
жөндеуге дайындау-
ұсақ тігіс, табандар. 

Терідегі және 
пластикалық төсектегі 
түсудің ені 10-12 мм, 
резеңкеде 15-20 
мм.Аяқ киімнің 
саусағындағы ұсақ 
тігісті саусақтың бүкіл 
алдыңғы доғасын 
қамтуы керек, оның 
түзу кесілуі өткір 
бұрышта болуы керек 
аяқ киімнің бойлық 
осьі немесе 
саусақ доғасының 
алдыңғы 
нүктесінен кемінде 
25-30 мм 
қашықтықта. 
Егер ұсақ тігісті 
ұлтандың ортаңғы 
бөлігіне қойылса 
және ауысу жұмсақ 
болса, түсу жоқ, түсу 
ені 20-25 мм. 
Ұсақ тігісті ішкі 
контур бойынша 
сыртқы контур 
бойынша 3-4 мм 
әдіппен табандағы 
кесілген және 
түсірілген орынның 
пішіні мен 
өлшемдеріне дәл 
сәйкестікте кесіп 
тастайды және 
түсіреді. 
 

Материал: 
полиуретан. 
Құрал-
жабдықтар: 
Полиуретанды 
кесуге арналған 
құрылғы. 
Құралдар: 
пышақ, етік, 
шапшаң, 
тістеуік, шеге 
суырғыш. 
Құрал-
жабдықтар: 
өңдеу машинасы. 

4 Табан бетінің тозған 
жерін жырту, ұсақ 
тігісті. 

Табанға 
дайындалған ұсақ 
тігістің орны ескі 
жіптерден, 
шыбықтардан, 
бұрандалардан, 
кірден тазартылады 
және жыртылады. 

Жабдық: өңдеу 
станогы. 
Қосалқы 
материалдар: № 
№ 32 абразивтік 
жайма- 
50 

 
 

5 Табаннан, ұсақ 
тігістен шаңды 
кетіру. 

Табан мен ұсақ 
тігісте пайда болған 
шаңды ұйпалағаннан 
кейін шаш 
щеткасымен алынып 
тасталады  

Құрал-
саймандар: 
- шаңды 
кетіруге 
арналған щетка 

6 Желімді табанның 
бетіне және ұсақ 
тігісті алғашқы 
қолдану. 

Ұсақ тігісті 
желімдеу үшін ең 
ыңғайлы, тез 
жабысатын наирит 
жіптерінің желімі-
62. Табанның бетіне 
желім жағу, ұсақ 
тігіс 
жұқа біркелкі қабатта 
шығарылады 
өтпелерсіз, ұйыған 
және ағусыз 
желімделетін 
беттер. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 
сыйымдылық. 
Материалдар
: 
- наирит 
желімі. 

7 Желім 
қабығын 
кептіру 15 
мин. 

Жіп желімінің 
желімді қабықтары-
62 
18-20°С 
температурада 15-30 
минут кептіреді, 

Құрал-саймандар: 
- Желімді жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 
сыйымдылық. 
Материалдар
: 
- наирит 
желімі. 

8 Табанның бетіне 
екінші желім, ұсақ 
тігісті 

Желім табанның және 
ұсақ тігістің 
жөнделетін бетіне 
жұқа, тегіс қабатпен, 
өтпелерсіз, 
қоюланутар мен 
дақтарсыз 
қолданылады. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 
сыйымдылық. 
Материалдар
: 
- наирит 
желімі. 

 



82
 

 

9 Желім 
қабығын 
кептіру 

Желім қабаты 18-
20 градус 
температурада 15 
минут кептіріледі. 

 

10 Тұрмыстық электр 
тақтайшалар 
арқылы қабықша 
желімін 
термоактивтендіру. 

Желімді қабықшаның 
активтенуін арттыру 
үшін қолданылатын 
желімі бар беттер 80-
90 градусқа дейін 
қыздырылған 
тақтайша 
платформасының 
үстіндегі торға 
салынып, 1-2 минут 
ұсталады. 
 

Құралдар: 
тұрмыстық 
электр 
тақтайшасы. 

11 Ұсақ тігіс табанға 
желімдеу. 

Аяқ киімге тағылған 
аяқ киімде 
желімделген ұсақ 
тігіс сол престерде 
басылады 
олар ұлтандарды 
басу үшін 
қолданылады. 
Егер аяқ киімді 
шегеге дайындау 
Аяқта жасалса, онда 
басу сүңгуір қайықсыз 
жұмысқа арналған 
престерде жүзеге 
асырылады . 
 

Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 

12 Табанның бүйір 
бетін тегістеу ( кесу), 
ұсақ тігісті. 

Престерден 
түсіргеннен кейін 
және тұрып 
болғаннан кейін, ұсақ 
тігісті қалған 
табанмен бірдей ені 
қалдырып, кесу 
бойымен кесіледі. 
Егер сіз ұсақ тігісті 
фрезерлеуіңіз 
керек болса, онда 
1,5—2 мм рұқсат 

Жабдық: өңдеу 
станогы. 
Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 
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9 Желім 
қабығын 
кептіру 

Желім қабаты 18-
20 градус 
температурада 15 
минут кептіріледі. 

 

10 Тұрмыстық электр 
тақтайшалар 
арқылы қабықша 
желімін 
термоактивтендіру. 

Желімді қабықшаның 
активтенуін арттыру 
үшін қолданылатын 
желімі бар беттер 80-
90 градусқа дейін 
қыздырылған 
тақтайша 
платформасының 
үстіндегі торға 
салынып, 1-2 минут 
ұсталады. 
 

Құралдар: 
тұрмыстық 
электр 
тақтайшасы. 

11 Ұсақ тігіс табанға 
желімдеу. 

Аяқ киімге тағылған 
аяқ киімде 
желімделген ұсақ 
тігіс сол престерде 
басылады 
олар ұлтандарды 
басу үшін 
қолданылады. 
Егер аяқ киімді 
шегеге дайындау 
Аяқта жасалса, онда 
басу сүңгуір қайықсыз 
жұмысқа арналған 
престерде жүзеге 
асырылады . 
 

Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 

12 Табанның бүйір 
бетін тегістеу ( кесу), 
ұсақ тігісті. 

Престерден 
түсіргеннен кейін 
және тұрып 
болғаннан кейін, ұсақ 
тігісті қалған 
табанмен бірдей ені 
қалдырып, кесу 
бойымен кесіледі. 
Егер сіз ұсақ тігісті 
фрезерлеуіңіз 
керек болса, онда 
1,5—2 мм рұқсат 

Жабдық: өңдеу 
станогы. 
Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 

 
 

қалдырыңыз 
 

 
 

13 Жөнделген аяқ 
киімді өңдеу. 

Жонғышпен бүйір 
бетін аяқтаңыз . 
Қалған желімді 
резеңке өшіргішпен 
алыңыз. Табанның 
бүйір бетін тегістеу 
терісімен тегістеңіз. 
Бояуды жағыңыз 
және бетті щеткамен 
жылтыратыңыз. 

Құрал-
саймандар: 
- бояу 
щеткасы, 
- жонғыш. 
Материалдар: 
- нитробояу, 
- резеңке 
өшіргіш, 
- тегістеу терісі. 

14 Орындалған 
жұмыстың сапасын 
тексеру 

Ең ұтымдысы –ұсақ 
тігісті бекітудің 
желімді әдісі, себебі 
ұсақ тігісті табанмен 
желімдегеннен кейін 
ол тек қана 
қамтамасыз етпеуі 
керек 
бекіту күші, 
сонымен қатар 
орынның 
тығыздығы 
қосылыстар, оның 
су мен шаңға 
өткізбейтіндігі. 
Ұсақ тігістер 
табаннан шықпауы 
керек, түсі мен 
материалдың 
құрылымы бойынша 
ерекшеленуі керек, 
ұсақ тігіс табанмен 
жарықтар мен 
жарықтарсыз болуы 
керек. 
 

 

 



84
 

 

№ 3 тәжірибелік тапсырма Табанның өкше бөлігін, өкшені жөндеу 
Мақсаты: табанның өкше бөлігін, өкшені жөндеуді жүзеге асыру 

№ 3 Нұсқаулық – технологиялық карта 
 

Операция: табанның өкше бөлігін, өкшені жөндеу (өкшеге 
жапқышты ауыстырып, өкшеге бекіту) 

№ 
р\с 

Орында
у тәртібі 

Нұсқаулық 
сілтемелер 

Материалдық-
техникалық 
жабдықтау 

1 Тозған өкшелердің 
бетін дайындау. 

Резеңке қалыпталған 
өкшелерді дайындау 
кезінде тозған аймақ 
пышақпен тік немесе 
өткір бұрышпен кесіледі. 

 

 

Ұлтанда және нәліде 
тез тозу учаскелерінің 
схемасы 

Құрал-саймандар: 

Аяқ киім пышағы, 
шеге суырғыш, 
бұрағыш. 

2 Тозған 
бөлшектерді алып 
тастау. 

Резеңке терілген 
өкшелерде тозған, 
сондай-ақ тозған өкшелер 
алынып тасталады 
фликтер қолмен немесе 
тегіс көлденең бет пайда 
болғанға дейін. 
Бөлшектерді алып 
тасқалыпнан кейін 
шығыңқы шегелердің 
ұштарын сым кескішпен 
кесіп, тістеуіштер мен 
шеге суырғыштың  
көмегімен алып тастайды 
немесе абразивті 
шеңберде өңдейді. 
 

Материал: 
полиуретан. 
Құрал-жабдықтар: 
кесуге арналған 
құрылғы 
полиуретан. 
Құралдар: Аяқ 
киім пышағы, 
тістеуіштер, 
тістеуіктер, шеге 
суырғыш 
Құрал-
жабдықтар: өңдеу 
машинасы. 
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№ 3 тәжірибелік тапсырма Табанның өкше бөлігін, өкшені жөндеу 
Мақсаты: табанның өкше бөлігін, өкшені жөндеуді жүзеге асыру 

№ 3 Нұсқаулық – технологиялық карта 
 

Операция: табанның өкше бөлігін, өкшені жөндеу (өкшеге 
жапқышты ауыстырып, өкшеге бекіту) 

№ 
р\с 

Орында
у тәртібі 

Нұсқаулық 
сілтемелер 

Материалдық-
техникалық 
жабдықтау 

1 Тозған өкшелердің 
бетін дайындау. 

Резеңке қалыпталған 
өкшелерді дайындау 
кезінде тозған аймақ 
пышақпен тік немесе 
өткір бұрышпен кесіледі. 

 

 

Ұлтанда және нәліде 
тез тозу учаскелерінің 
схемасы 

Құрал-саймандар: 

Аяқ киім пышағы, 
шеге суырғыш, 
бұрағыш. 

2 Тозған 
бөлшектерді алып 
тастау. 

Резеңке терілген 
өкшелерде тозған, 
сондай-ақ тозған өкшелер 
алынып тасталады 
фликтер қолмен немесе 
тегіс көлденең бет пайда 
болғанға дейін. 
Бөлшектерді алып 
тасқалыпнан кейін 
шығыңқы шегелердің 
ұштарын сым кескішпен 
кесіп, тістеуіштер мен 
шеге суырғыштың  
көмегімен алып тастайды 
немесе абразивті 
шеңберде өңдейді. 
 

Материал: 
полиуретан. 
Құрал-жабдықтар: 
кесуге арналған 
құрылғы 
полиуретан. 
Құралдар: Аяқ 
киім пышағы, 
тістеуіштер, 
тістеуіктер, шеге 
суырғыш 
Құрал-
жабдықтар: өңдеу 
машинасы. 

 
 

3 Резеңке 
өкшелерді, 
нәлілерді және 
жақтауларды 
дайындау. 

Нәлдер, фликтер және 
жақтаулар түрлері мен 
түстері бойынша жөндеу 
өкшелерімен сәйкес 
келуі керек; нәлі мен 
жақтаулар  5 мм кем 
болмауы керек, 
былғарыға ұқсас нәлі 4 
мм кем емес. 

Құрал-жабдықтар: 
Полиуретанды 
кесуге арналған 
құрылғы. 

4 өкше, нәлді 
және 
жақтаулардың 
бетін тегістеу. 

Нәлді және 
жақтауларды абразивті 
қыспақпен өңдейді  
№ № 32-50 екі жағынан 
флик. Қиғаш кесілген 
жақтаулар ішкі жиекпен 
алдын-ала түсіріледі  
алдыңғы жағы жоқ; 
жалпақ жиек өкше 
кесуінің көлбеуіне сәйкес 
келуі керек. Жөнделетін 
өкшелер тақталармен 
желімдеу бетінде 
өңделеді. 

Жабдық: өңдеу 
станогы. 
Қосалқы- 
материалдар: № № 
32 абразивтік 
жайма- 
50 

5 Өкшенің 
үстіңгі 
жағындағы 
шаңды кетіру, 
толтыру, 
кептелу. 

Өкшенің үстіңгі жағында 
пайда болған шаң шашты 
щеткасымен алынады. 

Құрал-саймандар: 
- шаңды кетіруге 
арналған щетка. 

6 Өкше мен 
жақтаудың бетіне 
алғашқы желім 
қолдану. 

Жапсырмалардың, 
фликтердің, жиектің 
және өкшелердің бетіне 
желім жағуды 
желімделетін беттерге 
біркелкі жұқа қабатпен 
өткізбей, ұйытпай және 
тамшыламай жүргізеді. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 
сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наирит желімі. 
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7 Желім қабығын 
кептіру 15 мин. 

Жіп желімінің желімді 
қабықтары-62 
18-20°С температурада 
15-30 минут кептіреді 
 

 

8 Екінші желім 
өкшеге және 
нәліне 
қолданылады. 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, өтпелерсіз, 
қоюлану пен дақтарсыз, 
өкшенің бүкіл астына 
және нәліне 
қолданылады. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 
сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наирит желімі. 

9 Желім қабығын 
кептіру 

Өкшелері мен 
қаптамадағы желім 
қабаты 18-20 градус 
температурада 15 минут 
кептіріледі. 

 

10 Тұрмыстық 
электр плитасы 
арқылы желімді 
қабықшаны 
термиялық 
белсендіру. 

Желімді қабықшаның 
активтенуін арттыру үшін 
қолданылатын желімі бар 
беттер 80-90 градусқа 
дейін қыздырылған 
тақтайша 
платформасының 
үстіндегі торға 
орналастырылады және 
төтеп береді 
1-2 мин. 

Құралдар: 
тұрмыстық электр 
тақтайшасы. 

11 Табандар мен 
жиектерді өкшеге 
желімдеу. 

Аяқ киімді етік 
табандығына кигізу. Екі 
желімделген бетті, 
өкшені және жиекті 
біріктіріңіз, мықтап 
басыңыз, өкшенің 
алдыңғы жағынан 
бастап, жиекке салыңыз 
- бөлшектерді қолмен 
басып, балғамен 
бұраңыз. Аяқ киім 
пышақпен артық аяқ 
киімді кесіңіз 

Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 
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7 Желім қабығын 
кептіру 15 мин. 

Жіп желімінің желімді 
қабықтары-62 
18-20°С температурада 
15-30 минут кептіреді 
 

 

8 Екінші желім 
өкшеге және 
нәліне 
қолданылады. 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, өтпелерсіз, 
қоюлану пен дақтарсыз, 
өкшенің бүкіл астына 
және нәліне 
қолданылады. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 
сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наирит желімі. 

9 Желім қабығын 
кептіру 

Өкшелері мен 
қаптамадағы желім 
қабаты 18-20 градус 
температурада 15 минут 
кептіріледі. 

 

10 Тұрмыстық 
электр плитасы 
арқылы желімді 
қабықшаны 
термиялық 
белсендіру. 

Желімді қабықшаның 
активтенуін арттыру үшін 
қолданылатын желімі бар 
беттер 80-90 градусқа 
дейін қыздырылған 
тақтайша 
платформасының 
үстіндегі торға 
орналастырылады және 
төтеп береді 
1-2 мин. 

Құралдар: 
тұрмыстық электр 
тақтайшасы. 

11 Табандар мен 
жиектерді өкшеге 
желімдеу. 

Аяқ киімді етік 
табандығына кигізу. Екі 
желімделген бетті, 
өкшені және жиекті 
біріктіріңіз, мықтап 
басыңыз, өкшенің 
алдыңғы жағынан 
бастап, жиекке салыңыз 
- бөлшектерді қолмен 
басып, балғамен 
бұраңыз. Аяқ киім 
пышақпен артық аяқ 
киімді кесіңіз 

Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 

 
 

12 Өкшенің бүйір 
бетін ( 
кесіндісін), 
өкшені тегістеу. 

Аяқ киім пышақпен 
артық аяқ киімді өкшенің 
бетіне дұрыс бұрышпен 
кесіңіз. Бүйір беті, 
өкшенің бүйір бетіне 
тигізбестен өкшемен 
туралаңыз. 

 

 

Өкше терісі кезіндегі 
өту сызбасы 

 

 

Жабдық: өңдеу 
станогы. 
Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 
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13 Нәл өкшеге 
шегемен бекітіледі 

Аяқ киімді етік 
табандығына кигізу. 
Үстіңгі жағы сыртқы 
жиегіне жалпақ басы бар 
№ 12-14 сым 
шегелерімен немесе 
спиральды орамалы 
сымнан кесілген шегемен 
бекітіледі. 
Шегелердің табан 
шетінен қашықтығы7-8 
мм, былғарыдан жасалған 
шегелердің орталықтары 
арасында-5-7 мм, резеңке 
және полиуретанмен - 8-
10 мм, өкшенің алдыңғы 
бетінен экстремалды 
шегелердің қашықтығы 3-
5 мм.Шеге бастары 
нәлінің үстінен шықпау 
керек. Аласа өкшеге нәлі 
5 -9 шегемен бекітіледі. 
 

Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 

14 Жөнделген аяқ 
киімді өңдеу. 

Бөртпенің бетін 
аяқтаңыз. Қалған 
Желімді резеңке 
өшіргішпен алыңыз. 
Қаптың бүйір бетін 
тегістеу терісімен 
тегістеңіз. Бояуды 
жағыңыз және бетті 
щеткамен 
жылтыратыңыз. 
 

Құрал-саймандар: 
- бояу 
щеткасы, 
- жонғыш. 
Материалдар: 
- нитробояу, 
- резеңке 
өшіргіш, 
- тегістеу терісі. 
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13 Нәл өкшеге 
шегемен бекітіледі 

Аяқ киімді етік 
табандығына кигізу. 
Үстіңгі жағы сыртқы 
жиегіне жалпақ басы бар 
№ 12-14 сым 
шегелерімен немесе 
спиральды орамалы 
сымнан кесілген шегемен 
бекітіледі. 
Шегелердің табан 
шетінен қашықтығы7-8 
мм, былғарыдан жасалған 
шегелердің орталықтары 
арасында-5-7 мм, резеңке 
және полиуретанмен - 8-
10 мм, өкшенің алдыңғы 
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5 мм.Шеге бастары 
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керек. Аласа өкшеге нәлі 
5 -9 шегемен бекітіледі. 
 

Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 

14 Жөнделген аяқ 
киімді өңдеу. 

Бөртпенің бетін 
аяқтаңыз. Қалған 
Желімді резеңке 
өшіргішпен алыңыз. 
Қаптың бүйір бетін 
тегістеу терісімен 
тегістеңіз. Бояуды 
жағыңыз және бетті 
щеткамен 
жылтыратыңыз. 
 

Құрал-саймандар: 
- бояу 
щеткасы, 
- жонғыш. 
Материалдар: 
- нитробояу, 
- резеңке 
өшіргіш, 
- тегістеу терісі. 

 
 

 
Профилактикалық ұлтандар - бұл конвергентті жиектері бар 

жұқа профильді төсемдер. Жүру жағында олар гофрленген үлгіге ие, 
бұл жүру кезінде, әсіресе қыста сырғанауды азайтады. 

Профилактикалық ұлтандар жазғы, күзгі - көктемгі және қысқы 
ассортименттегі жаңа немесе аз киілген ерлер мен әйелдер аяқ 
киімдерінің барлық түрлеріне орнатылады. 

Профилактикалық ұлтандар табанның стилі мен өлшеміне сәйкес 
таңдалады, олар жөнделетін аяқ киімге сәйкес келуі керек. 

 

15 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын тексеру 

Жөнделген өкшелер 
пішіні, биіктігі және 
өлшемі бойынша жұпта 
бірдей болуы тиіс; 
көлденең жазықтыққа 
қою кезінде өкшелер 
онымен бүкіл беті 
бойынша жанасуы тиіс. 
Өкше мен өкшенің 
жүріс беттері сәйкес 
келуі тиіс. 

Құрал-саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 
Материалдар: өкше 
шегелері. 

 

Табанның тұмсықты-түйінді бөліктерін жөндеу (аяқ киімнің 
табанына профилактикалық ұлтанды желімдеу). 

 
 

 
Профилактикалық ұлтандарды қалай желімдеуге болады? 

 
 Төменгі бөліктің дайындалған бөліктеріне қатты щеткамен 

полихлоропрен немесе полиуретанды желім қолданылады.
 Желім қабаты негізінен бөлме температурасында (18 - 20°c) 

кептіріледі. Кептіру уақыты қолданылатын желімнің түрі мен қасиеттеріне, 
сондай-ақ кептіру әдісіне байланысты: термиялық активтендірусіз немесе 
термиялық активтендірусіз.

 Алдыңғы жағынан емес, аяқ киім ізінің ұлтан бөлігі шетінен ені 18-
20 мм полиизопрен желімімен жағылады. Белгі аяқ киімнің ізіне оның 
шетінен жолдың шетіне дейінгі қашықтық 2-2, 5 мм болатындай етіп 
жабыстырылады, ал түзу кесу ерлер аяқ киімінің 30-35 мм, әйелдер 25-30 мм 
сызығынан асып түседі.
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Есте сақтау маңызды! Желімделген қабықшаны термиялық 
активтендірудің соңынан бастап желімделетін бөлікті аяқ киімнің ізіне 
салуға дейінгі уақыт аралығы минималды болуы керек және 
қыздырылған қабыөшаның салқындауын және желімдеу беріктігін 
төмендетпеу үшін 10-15 секундтан аспауы керек. 

 Бекітілген ұлтандар айналады, содан кейін олардың беті тегіс, сәл 
дөңес пішінді болуы керек.

 Желімдеуге дайындалған ұлтандар, ұсақ тігіс немесе табандар аяқ 
киімнің ізіне қиғаштықсыз және ығысусыз салынады; бөлшектердің шеттері 
біркелкі - 2-5 мм - бүкіл периметр бойынша аяқ киім ізінің жиегінен шығып 
тұруы керек. Бұл ретте олардың ұзындығының шоқ сызығынан тура артқы 
жиектің қашықтығы бойынша Стандартта көзделген талаптарға сәйкестігі 
қамтамасыз етілуі тиіс.

 

 Салынған бөлшегі бар аяқ киім желімделетін беттердің жанасуын 
және аяқ киімнің үстіңгі жағының созылмалы жиегінде немесе ізінде және 
төменгі бөлігінде монолитті желім тігісін қалыптастыра отырып, желім 
қабықшаларының өзара қосылуын қамтамасыз ететін нығыздауға жатады.

 Ұлтандар, ұсақ тігіс аяқ киімнің ізіне мықтап, бос жерлер мен 
жарықтарсыз жабыстырылуы керек. Аяқ киім ізінің беті ұлтандар мен 
табандарды желімдегеннен кейін тегіс, түйнектер мен қуыстарсыз болуы 
керек.

 Табандар мен ұлтандардың шығыңқы жиектері бүкіл периметр 
бойынша пышақпен қолмен немесе OС-P және OK1-P машиналарында 
кесіледі. Жекелеген жағдайларда ұлтандар мен ұсақ тігісті (ұзартылған 
ұлтандарды, кеуекті резеңкеден жасалған бөлшектерді және 
профилактикалық резеңке ұлтандарды қоспағанда) бақылау шегелерімен 
(№№7-11 қол тексімен): ұлтандарды - үшеу алдыңғы бөлігінде және бір - 
бірден тік жиектің бұрыштарында, ұсақ тігісті-біреуіде және бір-бірден тік 
жиектің бұрыштарында; шегелердің ұлтандар мен ұсақ тігістің шеттерінен 
қашықтығы 5-6 мм. 

Ең көп қолданылатын наирит және полиуретанды желімдер. Наирит 
желімдері-62, Крокус және Ропид; табиғи резеңкеден жасалған табандарды 
немесе ұлтандарды тікелей созылған жиекке желімдеу үшін Креп желімі 
қолданылады. 

Аяқ киімді шұғыл жөндеу кезінде әдетте "Крокус" желімі 
қолданылады, ол бөлшектерді былғарыдан, кеуекті немесе кеуекті емес 
резеңкеден ғана емес, сонымен қатар трантпарентті және полиуретанды 
резеңкеден де желімдеу үшін қолданылады. 
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Есте сақтау маңызды! Наирит желімдерін қолданған кезде желімге 
арналған ыдыс құрғақ және таза болуы тиіс, мыналарға жол бермеу 
керек: желімге ылғалдың түсуіне жол бермеу керек; Желімді сұйылтуға 
арналған еріткіштерде су қоспалары болмауы керек; жаққыштар бензин 
бар ыдыста сақталуы керек 

 

 
 

УР типті полиуретанды желімдер поливинилхлоридпен 
жасанды былғарыдан жасалған аяқ киімді жөндеу 
кезінде қолданылады жабынмен және поливинилхлор -
идті табан. 
Былғары табандар мен ұлтандарды желімдеудің 
жоғары беріктігі аяқ киімнің үстіне тек тығыз хром 
терілерін қолданған кезде қол жеткізіледі. Үсті әлсіз, 
борпылдақ былғарыдан жасалған желімді аяқ киім 
табанының және ұлтанның жапсырылу беріктігі төмен. 
Сонымен қатар, жұқа және әлсіз теріні қолданған кезде, 
үстіңгі жақтың созылған жиегінің жыртылған жерлері 
күрт әлсірейді, бұл аяқ киімді кию кезінде үстіңгі 
жақтың созылған беті бойымен жыртылуына әкеледі. 

 
Жөндеу кезінде аяқ киімнің төменгі бөлігінің бөлшектерін 

желімдеу процесі технологиялық ретпен жүзеге асырылады: 
1. желімделетін бөлшектердің беттерін желім жағуға дайындау (тозған 

ауыстырылатын бөлшектерді алып тастау, абразивтік материалдармен өңдеу 
және т. б.); 

2. желімделетін бөлшектердің бетіне желім жағу және оларға кептіру 
арқылы желім қабыршақтарын қалыптастыру; 

3. желімделетін бөлшектердің бір немесе екі бетіне желімделетін 
қабықшаларға желімдітық беру (термоактивтеу арқылы) және сыртқы 
қысымды қолдану кезінде бөлшектерді өзара желімдеу. 

4. аяқ киімді жапсырылған бөлшектермен престеу . 
Резеңке табандар мен ұлтандарды желімдеу беріктігі резеңке 

қоспалардың рецептурасына және осы бөлшектерді дайындаудың 
технологиялық режиміне байланысты да әр түрлі болады. 

Резеңке кеуекті табандар мен ұлтандардың желімді беріктігі, әдетте, 
табандар мен монолитті құрылымның желімді беріктігінен асып түседі. 

Желімді бекітудің беріктігі желімді қолданар алдында үстіңгі жақтың, 
табанның және ұлтандардың созылған жиегін дайындау сипатына 
байланысты желімделген бөлшектердің беттерінің күйін күрт көрсетеді. 
Берік желім тігісін алу үшін үстіңгі жағының созылған жиегінің хром 
терісіндегі беткі қабатты алып тастап, желімделген табандар мен 
ұлтандардың беттерін тегістеу керек. 
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Желімнің қасиеттеріне, аяқ киімнің төменгі және үстіңгі жағындағы 
желімделген бөлшектердің материалдарына байланысты желімді тігістің 
қалыңдығы 0,2-0,3 мм аралығында болады. 

Желім желімделетін беттерге қатты қылқаламмен қолмен жағылады, 
мүмкіндігінше оны аяқ киімнің немесе төменгі бөлшектердің созылған жиегі 
мен ізінің дайындалған беттеріне ысқылайды. Желімдеу беріктігіне аяқ 
киімнің желімделген бөліктеріне қолданылатын желімді қабаттарды кептіру 
режимі де әсер етеді. Желімделген бөліктердің беттеріндегі желімді 
қабықшалар еріткіштің қолданылған желімнен, алдымен оның сыртқы 
ауамен шектесетін беткі қабатынан, содан кейін астындағы қабаттардан 
булануына байланысты пайда болады. 

Табандар мен ұлтандарды желімдеудің соңғы процестері — желімді 
қабықшаларды термиялық белсендіру және аяқ киімді үстіңгі бөлшектермен 
басу желімді тігістердің беріктігіне айтарлықтай әсер етеді. Наирит 
желімдері қабықшаларының термиялық активтенуінің жеткіліксіз 
температурасы (80°С-тан төмен) және оларды қыздырудың төмен ұзақтығы, 
сондай-ақ шамадан тыс қарқынды қыздыру (140-150°С-та) желімдеу 
беріктігін төмендетеді. Аяқ киімді баспаға тиеудің кешігуіне немесе оны 
сындыруға байланысты желімді қабықшалардың жоғалуы, басу кезінде 
жеткіліксіз және біркелкі емес қысым, ұлтандарды желімдеу кезінде 
қиыстыру операциясының қанағаттанарлықсыз орындалуы табан мен 
ұлтандардың желімделу сенімділігін төмендетеді. 

Бұл табан тесіктерге түседі. Содан кейін ұлтандарды орнату сияқты 
ештеңе қалмайды. Алдын алу (ежелгі уақытта ұлтан деп аталған). 

Аяқ киім – бұл аяқ киімнің астының бөлігі, ол табанға шұлық бөлігінде 
орналастырылады. 

Ұлтандар бірнеше материалдан жасалады: микро тесік, стеронит, 
резеңке, полиуретан және т. б. Ол сонымен қатар протектордың биіктігі 
бойынша қыс пен жазға бөлінеді. 

 
 
 

Қыста микро тесіктің алдын-алу 
шаралары, сондай-ақ резеңке және терең 
протекторлы полиуретан бар. 
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Желімнің қасиеттеріне, аяқ киімнің төменгі және үстіңгі жағындағы 
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булануына байланысты пайда болады. 
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сондай-ақ шамадан тыс қарқынды қыздыру (140-150°С-та) желімдеу 
беріктігін төмендетеді. Аяқ киімді баспаға тиеудің кешігуіне немесе оны 
сындыруға байланысты желімді қабықшалардың жоғалуы, басу кезінде 
жеткіліксіз және біркелкі емес қысым, ұлтандарды желімдеу кезінде 
қиыстыру операциясының қанағаттанарлықсыз орындалуы табан мен 
ұлтандардың желімделу сенімділігін төмендетеді. 

Бұл табан тесіктерге түседі. Содан кейін ұлтандарды орнату сияқты 
ештеңе қалмайды. Алдын алу (ежелгі уақытта ұлтан деп аталған). 

Аяқ киім – бұл аяқ киімнің астының бөлігі, ол табанға шұлық бөлігінде 
орналастырылады. 

Ұлтандар бірнеше материалдан жасалады: микро тесік, стеронит, 
резеңке, полиуретан және т. б. Ол сонымен қатар протектордың биіктігі 
бойынша қыс пен жазға бөлінеді. 

 
 
 

Қыста микро тесіктің алдын-алу 
шаралары, сондай-ақ резеңке және терең 
протекторлы полиуретан бар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ұлтан келесі функцияларды орындайды: 
 бетіне ілінісу;
 табанның икемділігі;
 тозудан қорғау және, тиісінше, аяқ киімнің қызмет ету мерзімін 

ұзарту;
 аяқ киімнің ылғалдан және жылудан қорғайтын қасиеттерін 

жақсарту

 
 

Стеронит жазғы аяқ киімге 
орнатылады. икемді, серпімді, бірақ үлкен 
беріктікке ие емес, сондықтан резеңке 
ұлтандарды желімдеу керек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Осылайша, ұлтандарды желімдеу процесін қысқаша елестетіп көріңіз: 
Аяқ киімге ұлтанды жабыстыру үшін арнайы желімді қолданыңыз, сіз 

жұмыс дәйектілігін сақтауыңыз керек: 
 ескі ұлтанды алып тастаңыз
 жаңа ұлтанды үшін үлгіні жасаңыз
 жаңа ұлтанды үшін материалды таңдаңыз
 жаңа белгілерді кесіңіз
 ұлтан мен табаны аршыңыз
 екі бөлікке де желім жағыңыз
 желімді қабықшаны құрғатыңыз
 табанды табанға мықтап басыңыз
 табанның контуры бойымен артық ұлтанды кесіңіз
 кесуді жонғышпен өңдеңіз.
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№ 4 практикалық жұмыс  Желім тігісін қалпына келтіру 
 

Мақсаты: аяқ киімнің астын бекіту ақауларын жою 
№4 Нұсқаулық – технологиялық карта 

 
Операция: аяқ киімнің астын бекіту ақауларын жою. желім тігісін 
қалпына келтіру (табанды аяқ киімнің үстіңгі жағының созылған 

жиегінен тазарту) 
№ 
р\с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық 
сілтемелер 

Материалдық
-техникалық 
жабдықтау 

1 Табанды жүріс 
бөлігінен тазалау 

Табаны өтпейтін 
жағынан және үстіңгі 
немесе астыңғы 
қабатының керілген 
жиегінен тазартылады 
құм, шаң және басқа 
да ластаушы заттар. 
 

Көмекші 
материалдар: 
- тегістеу 
төсемі. 

2 Табанның бүгілген 
бөлігін және үстіңгі 
жағының созылған 
жиегін керу 

Табан мен 
субстраттың бүгілген 
бөлігінің бүкіл беті 
жыртылған. 
Үстіңгі жағының 
ұзартылған шеті 0,5 – 1 
мм созылған бетінен 
шегінеді.  
 

Құрал-саймандар: 
- аяқ киімге арналған 
жонғыш. 

3 Желім қалдықтарын 
сіңіргеннен кейін 
табанында және 
үстіңгі жағында 
пайда болған шаңды 
кетіру. 

Аяқ киімнің табаны 
мен ізінде пайда 
болған Шаң шаш 
щеткасымен алынады. 

Құрал-саймандар: 
- шаңды кетіруге 
арналған щетка. 
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№ 4 практикалық жұмыс  Желім тігісін қалпына келтіру 
 

Мақсаты: аяқ киімнің астын бекіту ақауларын жою 
№4 Нұсқаулық – технологиялық карта 

 
Операция: аяқ киімнің астын бекіту ақауларын жою. желім тігісін 
қалпына келтіру (табанды аяқ киімнің үстіңгі жағының созылған 

жиегінен тазарту) 
№ 
р\с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық 
сілтемелер 

Материалдық
-техникалық 
жабдықтау 

1 Табанды жүріс 
бөлігінен тазалау 

Табаны өтпейтін 
жағынан және үстіңгі 
немесе астыңғы 
қабатының керілген 
жиегінен тазартылады 
құм, шаң және басқа 
да ластаушы заттар. 
 

Көмекші 
материалдар: 
- тегістеу 
төсемі. 

2 Табанның бүгілген 
бөлігін және үстіңгі 
жағының созылған 
жиегін керу 

Табан мен 
субстраттың бүгілген 
бөлігінің бүкіл беті 
жыртылған. 
Үстіңгі жағының 
ұзартылған шеті 0,5 – 1 
мм созылған бетінен 
шегінеді.  
 

Құрал-саймандар: 
- аяқ киімге арналған 
жонғыш. 

3 Желім қалдықтарын 
сіңіргеннен кейін 
табанында және 
үстіңгі жағында 
пайда болған шаңды 
кетіру. 

Аяқ киімнің табаны 
мен ізінде пайда 
болған Шаң шаш 
щеткасымен алынады. 

Құрал-саймандар: 
- шаңды кетіруге 
арналған щетка. 

 
 

4 Желімделетін 
беттерді 
майсыздандыру
. 

Желімделетін беттердің 
жағдайын жақсарту 
үшін біз созылмалы 
жиек пен табанның 
бетін органикалық 
майсыздандырғыштарм
ен сүртеміз 
(еріткіштермен) 

Құрал-саймандар: 
- 
майсыздандырғы
шты жағуға 
арналған 
қылтаяқша 
Көмекші 
материалдар: 
майсыздандырғы
ш 
 (еріткіш) 

5 Аяқ киім 
табанына 
желімнің бірінші 
қабатын жағу 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, өтпелерсіз, 
қоюлану мен ағусыз 
қолданылады. Аяқ 
киімнің үстіңгі жағы 
мен табанның шассиі 
желіммен ластанбауы 
керек 

Құрал-саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
щетка. 
- желім үшін 

сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наиритті желім, 

6 Желім қабатын 
кептіру 

Аяқ киім мен 
табанның үстіңгі 
жағының созылған 
жиегіндегі желім 
қабаты 10-15 минут 
ішінде 18-20 градус 
температурада 
кептіріледі. 
 

 

7 Аяқ киімнің 
табанына және 
үстіңгі жиегіне 
екінші желім 
жағу. 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, өтпелерсіз, 
қоюлану мен ағусыз 
қолданылады. Аяқ 
киімнің үстіңгі жағы 
мен табанның шассиі 
желіммен ластанбауы 
керек 

Құрал-саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
щетка. 
- желім үшін 

сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наиритті желім, 

8 Желім 
қабығын 
кептіру 

Аяқ киім мен 
табанның үстіңгі 
жағының созылған 
жиегіндегі желім 
қабаты 10-15 минут 
ішінде 18-20 градус 
температурада 

 



96
 

 

кептіріледі 

9 Желім қабықшасын 
термиялық 
активтендіру 
электр 
тақтайшалар. 

Желімді қабықшаны 
белсендіруді арттыру 
үшін, беті 
жағылған желіммен 
қыздырылған плита 
платформасының 
үстіндегі торға 
қойылады, плитаның 
температурасы 80- 
90 градус, уақыт 
эксқалып 1-2 мин. 
 

Құрал-жабдықтар: 
- электр 
плитасы. 

10 Жабыстыру 
табанына қарай 
аяқ киім төбесі. 

Табан аяқ киімнің 
үстіңгі жағының 
созылған жиегіне дәл 
сәйкес келеді, мықтап 
басылады және етікпен 
балғамен айналады. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
щетка. 
- желім үшін 

сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наиритті желім 

11 Жөнделген аяқ 
киімді өңдеу. 

Сыртқы түрін жақсарту 
үшін табанның бөлімі 
нитро бояумен жұқа 
қабатпен, ағусыз 
боялған. Аяқ киімнің 
үстіне бояу мен 
желімнің түсуіне жол 
берілмейді. 
Желімнің қалдықтары 
резеңке өшіргішпен 
жойылады 

Құрал-саймандар: 
- бояу щеткасы 
Материалдар: 
- нитро бояуы, 
- резеңке 
өшіргіш. 

12 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын тексеру. 

Алдын алу біркелкі, 
бұрмаланбастан 
желімделуі керек. Жол 
берілмейді арасында 
саңылаулар алдын алу 
және табаны бар. Аяқ 
киімнің бөлшектерінде 
түйнектер мен бүйір 
беткейлер, сызаттар 
болмауы керек. 
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кептіріледі 

9 Желім қабықшасын 
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Құрал-жабдықтар: 
- электр 
плитасы. 

10 Жабыстыру 
табанына қарай 
аяқ киім төбесі. 

Табан аяқ киімнің 
үстіңгі жағының 
созылған жиегіне дәл 
сәйкес келеді, мықтап 
басылады және етікпен 
балғамен айналады. 

Құрал-саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
щетка. 
- желім үшін 

сыйымдылық. 
Материалдар: 
- наиритті желім 

11 Жөнделген аяқ 
киімді өңдеу. 

Сыртқы түрін жақсарту 
үшін табанның бөлімі 
нитро бояумен жұқа 
қабатпен, ағусыз 
боялған. Аяқ киімнің 
үстіне бояу мен 
желімнің түсуіне жол 
берілмейді. 
Желімнің қалдықтары 
резеңке өшіргішпен 
жойылады 

Құрал-саймандар: 
- бояу щеткасы 
Материалдар: 
- нитро бояуы, 
- резеңке 
өшіргіш. 

12 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын тексеру. 

Алдын алу біркелкі, 
бұрмаланбастан 
желімделуі керек. Жол 
берілмейді арасында 
саңылаулар алдын алу 
және табаны бар. Аяқ 
киімнің бөлшектерінде 
түйнектер мен бүйір 
беткейлер, сызаттар 
болмауы керек. 

 

 

 
 

2.3.2 Астарлы жарты ұлтарақ пен ұлтарақты ауыстыру 

 

 

Кірістірілген ұлтарақ аяқ киімнің ішіне жабыстырылған. Бұл бөлік 
негізгі ішектің бетінде креперлер пайда болған жағдайда міндетті болып 
табылады —жіптер, шегелер, бұрандалар, түйреуіштер. Оның мақсаты-негізгі 
саңылауды абразиядан қорғау, тегіс, тегіс бетті жасау, Аяқ киімнің түрін 
және оның гигиеналық қасиеттерін жақсарту. Кірістірілген ұлтарақтар 
жұмсақ былғарыдан, маталардан, жасанды материалдардан жасалған. 

Ауыр аяқ киім үшін аяқ киім картондарынан, киізден және т. б. 
қосымша ауыстырылатын ұлтарақтар қолданылады. Бүкіл жұлықтық үлдірлі 
жабындар және жасанды тері ғылыми-зерттеу институтында үлдірлі 
төсемдер үшін матадан жасалған латекстен жасалған көбікті резеңкелер 
әзірленген. Кейбір жағдайларда, мысалы, тек өкше бөлігінде бекітпелер 
болған кезде (өкшені шегемен бекіту кезінде), кірістіру саңылауының орнына 
жартылай сөре немесе өкше астары қолданылады 

 
Қосымша жартылай 

ұлтарақ-ішінде қосымша ұлтарақ 
ретінде орналасқан аяқ киімнің 
үстіңгі бөлігі (қиылған ұлтарақ 
болып табылады). 

 
 
 

Кірістірілген жартылай ұлтарақ -бұл аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің 
ішкі бөлігі, ол негізгі ішектің өкше-гель бөлігінің пішініне сәйкес келеді және 
ішкі қабырға ретінде қызмет етеді. Ол кесілген пішінге ие. Мұндай тесіктер 
аяқ киімнің жайлылығын, гигиеналық және эстетикалық қасиеттерін арттыру 
үшін қолданылады. Аяқ киімнің бұл бөлігі үйкеліске және тозуға төзімді 
болуы керек. Ол аяқ киімнің ішіндегі аяқтың минималды сырғуын немесе 
оның толық болмауын қамтамасыз етуі керек. 

Кірістірілген жартылай ұлтарақ аяқ киімнің үстіңгі жағына қарағанда 
төмен сапалы былғарыдан жасалған. Сондай-ақ, маталар, тоқыма емес және 
басқа да былғары материалдар қолайлы. Олардың қалыңдығы аяқтың 
тігістерден, табанның шегелерінен немесе аяқ киімнің басқа бөліктерінен 
туындауы мүмкін жарақаттардан толық қорғалған болуы керек. Жеткілікті 
тығыз және қалың болғандықтан, ылғалдың булануын аяқтан шығару үшін 
жартылай өткізгіш бу өткізгіш болуы керек. Алайда, жыл мезгіліне 
байланысты бұл сипаттаманың маңыздылығы төмендеуі мүмкін. Жазғы аяқ 
киімде бу өткізгіштігі минималды болуы мүмкін. 

Жартылай стильдердің бірнеше түрін бөлуге болады, олардың 
әрқайсысының өзіндік қасиеттері бар: балалар, ортопедиялық, барлық 
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маусымдық және жылыну жартылай ұлтарақтар. Ең барлық маусымдар кең 
таралған. Олар модельдің гигиеналық және жастық сипаттамаларын 
жақсартады, иісті кетіреді, массажер ретінде қызмет етеді. 
Сол түрге аяқтың толықтығын немесе аяқ киімнің дұрыс емес мөлшерін 
жасыруға көмектесетін жартылай түйіршіктер жатады. 

 
Ортопедиялық немесе анатомиялық 

жартылай түйіршіктер деп те аталады, 
аяқтарға, буындарға және омыртқаға 
жүктемені азайтады, оларды қолдайды және 
қан айналымын жақсартады. Олар алдын-алу 
үшін де, аяқтың деформациясын түзету үшін 
де қолданылады. Мұндай жартылай 
сөрелерді күнделікті де, модельдік аяқ 
киімде де киюге болады. 

 
 
 
 
 
 

Модельді аяқ киім мен биік өкшелі аяқ 
киімге арналған силикон жартылай Ұлтарақ, 
аяқтың алдыңғы бөлігін түсіру арқылы жүру 
кезінде жүктемені жеңілдетеді 

 
 
 
 
 
 

Сонымен қатар, гельдің қосымша жартысы бар. 
 

Гельдің жылыну қасиеттері жоқ, 
сондықтан мұндай жартылай түйіршіктер 
негізінен жазғы аяқ киімге салынады, 
себебі материал ылғалды жақсы сіңіреді. 
Мұндай жартылай стильдерді өндіру үшін 
техникалық немесе 
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Сонымен қатар, гельдің қосымша жартысы бар. 
 

Гельдің жылыну қасиеттері жоқ, 
сондықтан мұндай жартылай түйіршіктер 
негізінен жазғы аяқ киімге салынады, 
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Мұндай жартылай стильдерді өндіру үшін 
техникалық немесе 

 
 

медициналық гель. Соңғысы берік және ұзақ уақыт бойы 
деформацияланбайды. Медициналық гельден жасалған бұйымдар 
Техникалық гельге қарағанда қымбатырақ. 

Жартылай стильдерді жылытуға келетін болсақ, олар фольга қабатымен 
қайталанады немесе жүннен (қой терісінен), киізден жасалады (2.6-сурет) 

 

 
а б в 

 
а-фольгамен қайталанатын ұлтарақ  
б-киізден жасалған ұлтарақ 
қой терісінен жасалған ішік 

 
2.6- сурет. Жылытылатын ұлтарақтар 

 
Тері тесіктерін өндірудің технологиялық процесінің сипаттамасы. 

Аң терісін жасау үшін бізге қажет: 
Құрал-саймандар: 

Аяқ киім балғасы-ұлтарақты қағу үшін.  
Аяқ киім пышағы-әртүрлі операциялар үшін. 
Бұрағыш тегіс-жартылай, ішкі жағын алып тастау үшін. 
Щетка-желімді қолдануға арналған. 
Тегістеуіш-бетті тазарту үшін. 
Пішінді бұрағыш – өкшені бекітуді алып тастау үшін. 

Материал: 
Былғары картон-ұлтарақ үшін.  
Тері-үстіңгі жағына арналған. 
"Рапид" желімі-беттерді желімдеу үшін. 
Бұрандалар-өкшені бекіту үшін. 

Саңылауларды бөлшектеу: біз ескі үлбірді алып тастаймыз. 
Дайындық жұмыстары: кесілген пышақпен біз теріден, картоннан жаңа 

ойық, ал үстіңгі бөлігін жүннен кесеміз. Желімді щеткамен жағыңыз 
"Рапид" үлбірдің үстіңгі жағында және ортасынан бастап шеттеріне дейін. Біз 
эксқалыпны 10 -15 минутқа береміз. 
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Саңылауды құрастыру: тақтайшаның бетінен 10-15 см қашықтықта 50-
70 градус температурада 10-15 секунд ішінде желімді қабықшаны электр 
плитасының үстінен белсендіреміз. Біз өндіріске қойып, беттерді неғұрлым 
тығыз бекіту үшін балғамен ұрамыз. Біз кірістіру ұясын саламыз. 

Ішкі өңдеу:жүннің үстіңгі жағының тығыз орналасуын тексеріңіз. 
Артық Желімді алып тастаңыз. 

Орындалған жұмыстың сапасына қойылатын талаптар. Жұмыс мұқият, 
зақымдалмай орындалуы керек. Желіммен ластануға жол берілмейді. Ойық 
мұқият кесіліп, кесілмейді. 

 
Аң терілерін дайындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өрт 

қауіпсіздігі. 
Жұмыс орнын оған жарықтың барынша қол жетімділігі қамтамасыз 

етілетіндей етіп орналастыру керек. Терезе әйнектерін жуу керек, жұмыс 
орны таза және таза болуы керек. Құрал арнайы бөлінген орында жатуы тиіс, 
пышақтар тыстарда сақталуы тиіс.  Жұмыс кезінде пышақ жақсы өткір болуы 
керек, бөлікті кесіп тасқалыпда, сіз өзіңізден (оң жақтан) пышақпен кесуіңіз 
керек. Балға жақын жерде отырған студенттер зардап шекпеуі үшін тұтқаға 
жақсы бекітілген болуы керек. Желім тұмшаланған металл банкіде арнайы 
бөлінген орында сақталуы тиіс. Төтенше шығу тегін. Рұқсат етілген 
шоғырланудан (ШРК) асып кетпеу. Өрт сөндіргіштер бөлінген орында 
болады. 

 
Ортопедиялық немесе анатомиялық аяқтар, буындар мен омыртқаға 

жүктеменің төмендеуін қамтамасыз етеді, оларды қолдайды, қан айналымын 
жақсартады. Олар алдын-алу үшін де, аяқтың деформациясын түзету үшін де 
қолданылады. Мұндай жартылай сөрелерді күнделікті де, модельдік аяқ 
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Саңылауды құрастыру: тақтайшаның бетінен 10-15 см қашықтықта 50-
70 градус температурада 10-15 секунд ішінде желімді қабықшаны электр 
плитасының үстінен белсендіреміз. Біз өндіріске қойып, беттерді неғұрлым 
тығыз бекіту үшін балғамен ұрамыз. Біз кірістіру ұясын саламыз. 

Ішкі өңдеу:жүннің үстіңгі жағының тығыз орналасуын тексеріңіз. 
Артық Желімді алып тастаңыз. 

Орындалған жұмыстың сапасына қойылатын талаптар. Жұмыс мұқият, 
зақымдалмай орындалуы керек. Желіммен ластануға жол берілмейді. Ойық 
мұқият кесіліп, кесілмейді. 

 
Аң терілерін дайындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өрт 

қауіпсіздігі. 
Жұмыс орнын оған жарықтың барынша қол жетімділігі қамтамасыз 

етілетіндей етіп орналастыру керек. Терезе әйнектерін жуу керек, жұмыс 
орны таза және таза болуы керек. Құрал арнайы бөлінген орында жатуы тиіс, 
пышақтар тыстарда сақталуы тиіс.  Жұмыс кезінде пышақ жақсы өткір болуы 
керек, бөлікті кесіп тасқалыпда, сіз өзіңізден (оң жақтан) пышақпен кесуіңіз 
керек. Балға жақын жерде отырған студенттер зардап шекпеуі үшін тұтқаға 
жақсы бекітілген болуы керек. Желім тұмшаланған металл банкіде арнайы 
бөлінген орында сақталуы тиіс. Төтенше шығу тегін. Рұқсат етілген 
шоғырланудан (ШРК) асып кетпеу. Өрт сөндіргіштер бөлінген орында 
болады. 

 
Ортопедиялық немесе анатомиялық аяқтар, буындар мен омыртқаға 

жүктеменің төмендеуін қамтамасыз етеді, оларды қолдайды, қан айналымын 
жақсартады. Олар алдын-алу үшін де, аяқтың деформациясын түзету үшін де 
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киімде де киюге болады. 
Жаңа буын ұлтарағы (2.7-сурет) анатомиялық пішінге ие, тек 

амортизацияланады. Бұл ішкі супинатор сізге керемет жайлылық сезімін 
береді. Аяқ оңтайлы ұсталады. Бас бармақтың аймағында аяқ киімде аз орын 
алатын арнайы ойық бар. Бұл ішкі спорт, туризм, белсенді өмір салты үшін 
өте қолайлы. 

 

 
 

1-жұмсақ теріге пайдалы микрофибра велюрі 
2-Memory-Latex Материалы тек соққы жүктемесін жояды 
3-өте тұрақты талшықты жүн 
4 - ортопедиялық EVA (этиленвинилиацетат) өте жеңіл 

материалынан соққы жүктемесіне икемді Супинатор 
5 - EVA перфорацияланған материалдан жасалған өкше 

аймағының керемет орындалуы 
6 - жүру кезінде айрықша амортизацияға арналған гельден жасалған 

өкше астары 
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2.7- сурет. Жаңа буын ұясының құрастыру схемасы 
 

Былғары ортопедиялық қаңқасыз ұлтарақтар. Бұл қабырға моделі 
алдыңғы аяқты тиімді түрде түсіреді, бұл әсіресе биік өкшелі аяқ киімнің 
жанкүйерлері үшін өте маңызды. Арнайы кірістіру бірі күдері бетінде 
ұлтарақ жасайды тұрақтылығы жүру кезінде ие сырғанауға қарсы 
қасиеттері бар. Өздігінен жабысатын жабын аяқ киімнің тұрақты 
орналасуын қамтамасыз етеді, ал 
шынайы былғарыдан жасалған үстіңгі жабын күн ішінде максималды 
жайлылық сезімін береді. 2.8-суретте ішкі құрастыру схемасы көрсетілген 
 

 
2.8-сурет. Былғары ортопедиялық қаңқасыз ұлтарақты құрастыру 

схемасы 
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2.7- сурет. Жаңа буын ұясының құрастыру схемасы 
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2.3.3 Жаңа аяқ киімді қалыпта созу 

Ұлтарақ пен жартылай ұлтарақ салудың технологиялық процесінің 
сипаттамасы 

 Бөлшектеу: 
Біз ішкі төсенішті, жұмсақ төсенішті, өкшені және жартылай сөрені алып 

тастаймыз. 
 Дайындық операциялары: 
Картонның терісінен жаңа жартысын пышақпен кесіңіз. Ескі жұмсақ 

өкше астарында біз кесілген пышақпен жаңа мата табанын кесеміз. Пучка 
пышақпен біз 10-15 мм қашықтықта гелен бөлігіне жарты шарды түсіреміз. 
Желімді щеткамен жағыңыз 
Аяқ киімнің ішіне "Рапид", жұмсақ өкше астары және ортасынан бастап 
шеттеріне дейін. Біз эксқалыпны 10 -15 минутқа береміз. 

 Құрастыру: 
Тақтайшаның бетінен 10-15 см қашықтықта 50-70 градус 

температурада 10-15 секунд ішінде желім қабықшасын электр плитасының 
үстінен белсендіреміз. Біз өндіріске қойып, беттерді неғұрлым тығыз бекіту 
үшін балғамен ұрамыз. Біз бұрандаларды өкшенің осьіне бұрышпен 
бұраймыз, осылайша бұрандалардың бастары жартылай сөреге батырылады. 
Жұмсақ өкше астарын жабыстырыңыз. Біз кірістіру ұясын саламыз. 

Өңдеу: 
 Ұлтарақтың, жартылай ұлтарақтың тығыз жанасуын тексеріңіз.
 Артық Желімді алып тастаңыз.
Жұмыс Мұқият, зақымдалмай орындалуы керек. Желіммен ластануға  
жол берілмейді. Ойық Мұқият кесіліп, кесілмейді. Астында 
Орындалған жұмыстың сапасына қойылатын талаптар: өкшеөкшенің 

бекітілуін жақсы жұмсартуы керек, тозған кезде аяғын ештеңе баспауы керек. 
 

Бірдей өлшемді, алайда «шығу тегі» әртүрлі аяқ киім клиенттің аяғына 
дәл келе бермейді. Әрбір өндіруші өз отанының тұрғындарының аяқтарының 
ұлттық ерекшеліктерін ескереді. Әр түрлі халықтарда аяқтың пішіні мен 
мөлшері әртүрлі. Аяқ киім сатып алғанда, 35-тен 46-ға дейінгі өлшемде 
көрсетілген аяқ киімнің ұзындығын ғана емес, аяқ киімнің енін 
(толықтығын), оның ең кең нүктесінде аяқтың енімен дәл келуін ескеру 
қажет. Созуға арналған қалыптар аяқ киімнің стилі мен мөлшеріне сәйкес 
таңдалады. Қажет болған жағдайда бөлшектердің жекелеген бөліктерін созу 
тиісті жерлерде үстіңгі және астыңғы жағы арнайы саңырауқұлақ 
саңылауларын нығайтады. 

Аяқ киімді кергіш қалыптарда 18-20 °C температурада үстіңгі және 
астыңғы жағы толық кепкенге дейін кемінде 24 сағат ұстайды. Кептіруді 
тездету және формаға төзімділікті арттыру үшін созылу төсемдеріне киілген 
аяқ киімді рефлекторлық типтегі термоактиваторда (қуаты 250 Вт 
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Есте сақтау маңызды! Созылу мұқият жасалуы керек, әсіресе аяқ киім 
жеңіл материалдардан немесе тез жыртылатын маталардан жасалған 
кезде. Ауыр типтегі аяқ киім үшін мұндай қауіп аз дәрежеде қауіп 
төндірсе де, сақтық шараларын сақтау қажет, өйткені созылу кезінде 
тігіс, сондай-ақ басқа тігістер зақымдалуы мүмкін. 

инфрақызыл сәулелі лампалары бар) қысқа мерзімді қыздыруға ұшырату 
ұсынылады. Қыздыру ұзақтығы 8-10 минуттан аспайды; аяқ киімнің бетіндегі 
қыздыру температурасы-70-75°C. Қыздырған кезде табанның желімдік 
бекітілуінің әлсіреуіне жол берілмеуі тиіс. Аяқ киім созылғаннан кейін, 
Тапсырыс берушілермен арнайы келісілген жағдайларды қоспағанда, екі 
жарты жолда да бірдей мөлшерде болуы керек. 

Аяқ киімнің ені. Аяқ киімнің төменгі жағы жасалған қатты, икемсіз 
материал созылмайды, сондықтан барлық жұмыстар икемді материалдан 
жасалған аяқ киімнің үстіңгі жағын созу арқылы жүзеге асырылады. 

 

 
Аяқ киімді ені бойынша созу үшін оны төсеніш ылғалмен қаныққанша 

ішінен ылғалдандыру керек, содан кейін созуға арналған жастықшаны 
салыңыз және тартыңыз (2.9-сурет, а). Қысқа уақыт аралығында кернеу 
күшейеді, нәтижесінде тері біртіндеп созылады. Аяқ киімді қалыптарға 
кигізу және оны созу кезінде дайындама тігістерінің бұзылуы, үстіңгі және 
астар материалдарының үзілуі және аяқ киім тұтастығының басқа да 
бұзылулары болмауы тиіс. 

Аяқтың саусақтарына қатты қысым жасайтын аяқ киімді созу үшін 
арнайы бейімделген блок қолданылады (2.9-сурет, б). 

Әдетте подноска жақсы созылады, себебі олар икемді материалдардан 
жасалған. Аяқ киімнің шұлық бөлігін тек бір жартылай парақта көтеру екінші 
жарты жолдың біріншісінен өзгеше болуына әкелуі мүмкін. Алайда, екінші 
жарты шардың саусақтарын көтеру екі жұп Бір-бірінен өте өзгеше болған 
жағдайда ғана жүргізілуі керек. 
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а-аяқ киімді ені бойынша созу үшін; 
B-аяқ киімнің аяқ киімін созу үшін 

 
2.9-сурет. Аяқ киімді ені бойынша созуға арналған қалыптар 

 
Аяқ киімнің ұзындығы. Сирек, аяқ киімнің ұзындығы оң нәтиже береді. 

Әдетте, Егер аяқ киім өте қысқа болмаса, ұзындықтың жетіспеушілігін тығыз 
өкше астарын енгізу арқылы өтеуге болады. Бірақ бұл шілтердің бір-біріне 
тығыз орналасуына әкелуі мүмкін. Содан кейін сіз тілдің астындағы төсемді 
тілдің ішкі жағына тігіп, шілтерді тағы бір рет созуыңыз керек. 
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2.10- сурет. Avel бұрандалы кергіш 
 

Avel бұрандалы кергіш (сурет.2.10) аяқ киімнің мөлшерін мұқият 
созуды және түзетуді қамтамасыз етеді. Икемді реттеуі бар бұл блок созылу 
аймағын егжей-тегжейлі анықтауға мүмкіндік береді. Қалып 8,5 см дейін 
кеңейеді, ең аз ені 7 см. Механикалық аяқ киім ұзындығы мен ені бойынша 
аяқ киімді созуға арналған, барлық параметрлерді реттеуге болады. Әсіресе 
аяқтың енін ұлғайту үшін тиімді. Пайдаланушының аяғындағы бұрмаланулар 
болған жағдайда, кішкентай саусақтың аймағында немесе бас бармақтың 
бірлескен аймағында теріні бөлек тартуға болады. Сол және оң жақ 
"етік"үшін де қолдануға болады. 
Avel бұрандалы тіреуішті аяқ киім, кроссовкалар, етіктер мен етіктерді созу 
үшін пайдалануға болады. 
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 Қолдану тәсілі: 

- Теріні жұмсарту үшін алдын-ала 
SHO Expert аяқ киімін 
пайдаланыңыз 
- Аяқ киімде ортопедиялық 
элементтер пайда болғанша, 
тіректі салыңыз және аяқ 
киімнің ішіне тікелей созыңыз. 
Бірақ теріні зақымдамау үшін 
оны асыра алмаңыз. 
- Аяқ киімді ұзындығы 
бойынша реттеу үшін, қажетті 
мөлшерді бере отырып, 
тартқыштың дөңгелегін 
бұраңыз. 
- Аяқ киімді аяқ киімге 
салғаннан кейін, оны аяқ 
киімде 30-40 минутқа 
қалдырыңыз. 
- Егер басу орындары 
болса, түзетуді 
қайталаңыз 
дәл осы орындар үшін. 
- Аяқ киімді күшті түзету немесе 
созу әр кезеңде теріні созуға 
арналған өнімді қолдана отырып, 
бірнеше сатыда жасалады (2-3 рет 
қайталаңыз). 

Аяқ киімді түзету немесе созу 
аяқталғаннан кейін аяқ киімді 
күнделікті күтіммен емдеу 
ұсынылады. Аяқтың ені 9.5 см-ден 
асқан жағдайда, аяқ киімнің 
мөлшерін азайтып, енін 3-5 мм-ге 
дейін арттыратын қалыптың астына 
қалың ұлтарақтар салуға болады. 
Сондай-ақ, ортопедиялық 
элементтерді пайдалану элемент 
орналасқан жерде енін 7 мм-ге дейін 
арттырады. Түзету жасаңыз 
аяқ киімге арналған SHO Expert көбігін 
қолдану міндетті. 
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2.3.4 Жазғы аяқ киімнің белдіктерін ұзарту немесе қысқарту 

 
 
 

 

Белдіктерді, тоғаларды, түймелерді, садақтарды бекіту тозған, 
деформацияланған және жоғалған бөлшектерді жаңасына ауыстыру кезінде, 
сондай-ақ осы бөліктердің бұзылған бекітпелерін қалпына келтіру кезінде 
орындалады. Деформацияланған және тозған белдіктер, шелектер, түймелер 
мен садақтар, сондай-ақ қалған тігін жіптері немесе жақшалар қайшымен 
немесе пышақпен алынады. Жаңа белдіктерді орнатқан кезде шелектерді 
бекіту орындарындағы тозған белдіктер толығымен алынып тасталады, ал 
құрастыру кезінде - ішінара. Жиектерді өңдеудің түсі, пішіні, өлшемі және 
сипаты бойынша жаңадан қойылған немесе үлкейтілген баулар бұрын болған 
баулармен сәйкес келуі тиіс. Жаңа баулар немесе баулардың ұзартылатын 
бөліктері оларда астар болмаған кезде желімделеді және төсемге бекітумен 
екі қатарлы тігіспен жапсырылады. Астар болған жағдайда бауларды ені 8-10 
мм "жоқ" етіп түсіреді және қайыңның (артқы жағының) немесе ұзартылуға 
жататын баулардың үсті мен астарының арасына орнатады, содан кейін бүкіл 
периметрі бойынша тігеді; қосылған жерінде бауларды бекіткіші бар екі 
қатарлы тігіспен тігеді. Иірілген жіптерді ауыстырған кезде жаңа бөліктер 
резеңке желіммен қапталған, оларға шелектер салынып, содан кейін 
жартысына бүктелген; белдіктердің ұштары 8-10 мм ені бойынша аяқ 
киімнің үстіңгі жағы мен төсенішінің арасына орнатылып, периметрдің 
айналасында тігіліп, бір уақытта екі қатарлы тігіспен бекітіледі.түйіспенің 
орны мен орналасуы. Тігістің басында және соңында жіптердің ұштары 
астардың жағына шығарылады, түйінмен байланады және түйіннің астынен 
4-5 мм қашықтықта кесіледі. 

 
АЯҚ КИІМДІ СОЗУДЫҢ ПАЙДАЛЫ 

КЕҢЕСІ 
 

Аяқ киімді созу үшін, терезелерді жууға арналған алкоголь 
ерітіндіні аяқ киімге шашыратыңыз және оларды қалың шұлыққа 
салыңыз. Бір сағат бойы осылай жүріңіз. 
Егер аяқ киім бір жерде қажаса - бұл орынды терезе жуу 
ерітіндісімен ылғалдандырыңыз және үйде осы аяқ киіммен жүріңіз. 
Егер қатты артқы жағы қажаса, оны қолыңызбен илеңіз немесе 
балғамен аздап ұрыңыз 
Егер былғары табан ылғалды өткізсе, оны аяқ киімге арналған 
креммен немесе ыстық олифамен өңдеңіз. 
Егер аяқ киім сықырласа, оны креммен немесе маймен де өңдеуге 
болады. 
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2.3.4 Жазғы аяқ киімнің белдіктерін ұзарту немесе қысқарту 
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АЯҚ КИІМДІ СОЗУДЫҢ ПАЙДАЛЫ 

КЕҢЕСІ 
 

Аяқ киімді созу үшін, терезелерді жууға арналған алкоголь 
ерітіндіні аяқ киімге шашыратыңыз және оларды қалың шұлыққа 
салыңыз. Бір сағат бойы осылай жүріңіз. 
Егер аяқ киім бір жерде қажаса - бұл орынды терезе жуу 
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Егер былғары табан ылғалды өткізсе, оны аяқ киімге арналған 
креммен немесе ыстық олифамен өңдеңіз. 
Егер аяқ киім сықырласа, оны креммен немесе маймен де өңдеуге 
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Сәндік белдікті баптай отырып, аяқ киімнің жиегін жөндеу 
 

2.11-сурет.Сәндік белдіктері бар жиектердің түрлері 

Аяқ киімнің силуэтін жаңартқан кезде, аяқ киімді аяққа бекітетін сәндік 
бөлшектерді бекіту арқылы олардың сыртқы түрі өзгереді. Сондай-ақ, аяқ 
киімнің жиегі жыртылған кезде, олардың сыртқы түрін сақтайтын немесе 
жақсартатын белдіктер орнатылады (2.11-сурет). Ауыстыруға арналған 
бөлшектер Тапсырыс берушімен келісілген жағдайларды қоспағанда, 
фактурасы мен түсі жөнделетін немесе жаңартылатын аяқ киім 
материалының фактурасымен және түсімен сәйкес келетін материалдан 
кесілуі тиіс. Бөлшектердің пішіні түбіртекте көрсетілген үлгілер картасына 
сәйкес стиль нөміріне, ал өлшемі бойынша жөнделетін және жаңартылатын 
аяқ киімге сәйкес келуі керек. Бөлшектердің шеттері қолмен пышақпен 
немесе ASG – 13 ( Ресей) немесе Fortune машиналарында түсіріледі. 

 

Кесте 2.1. Үстіңгі бөлшектердің шеттерін түсіру нормативтері 
 

Бөлшектердің 
шеттерін тігістің 
астына түсіру 

Түсу Ені, мм Тегістелген жиектің 
қалыңдығы, мм, кем 
емес 

Бапталған 
Арбалы 
Тартпа 

4 – 5 
1,5 – 3 
6 – 8 

0,3 
0,7 
0,2 

 
Аяқ киімнің жиегін жөндеу кезінде (2.12-сурет) келесі ретпен жүру 

ұсынылады: 
- Жөндеу бөлшектерінің көрінетін жиектері бүгілген. 

- Ені 9-12 ММ бүгілетін бөліктердің шеттерінде резеңке желімнің жұқа 
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қабаты қолданылады, желімді қабықша бөлме температурасында 10-15 минут 
кептіріледі. 

 Қисықтық радиусы аз бөліктердің ойық шеттері қатпарлардың пайда 
болуын болдырмау үшін кесіктер арасындағы қашықтық 1 – 1.6 мм болған 
кезде 2-3 мм тереңдікке кесіледі. 

 Бөлшектердің шеттері ені 4-5 мм бүгіліп, балғамен айналады. Иілген 
жиек тегіс, айқын, мықтап жабыстырылуы керек. 

 Шевродан, хром иленген ешкілерден және велюрден жасалған 
көтергіш белдіктер мен ілмектер арқылы терінің қалыңдығына қарамастан 
аралық төсемді желімдейді. 

 Аралық қабат бөз немесе басқа тоқыма материалдарынан кесіліп, 
резеңке желіммен желімделген. 

 Желім үстіңгі бөлікке жұқа, тіпті қабатпен жолақтармен 
қолданылады. Аралық төсеме бауларға үстіңгі шетінен 5-6 мм, тач тігісімен 
бекітілетін бөлшектердің шеттерінен 0,8 – 1 мм қашықтықта желімделеді. 
Тігілетін бөлшектердің шеттеріне (үстіңгі бау мен белдіктің астарына) ені 8-
10 мм резеңке желімнің жұқа қабаты қолданылады. Желім қабатын 
кептіргеннен кейін (10-15 минут) бөліктер үстіңгі шеттері сәйкес келетін етіп 
қисықтар мен ығысуларсыз желімделеді, содан кейін балғамен айналады. 
Бөліктер бірдей және симметриялы түрде екі жарты шарда орналасуы керек. 

 Желімделген бөліктер екі жолмен бекітіледі; бірінші жолдың 
бөлшектердің шетіне дейінгі қашықтығы 0,8 – 1 мм, жолдар арасында – 1,8 -2 
мм. Тігістің жиілігі 1 см тігіске 5-7 тігіс. Тігістер жақсы тартылып, 
біріктірілген бөліктердің шетіне параллель өтуі керек 

 
 
 

 
2.12- сурет. Көмкерменің жыртылуы 
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қабаты қолданылады, желімді қабықша бөлме температурасында 10-15 минут
кептіріледі.

 Қисықтық радиусы аз бөліктердің ойық шеттері қатпарлардың пайда
болуын болдырмау үшін кесіктер арасындағы қашықтық 1 – 1.6 мм болған
кезде 2-3 мм тереңдікке кесіледі.

 Бөлшектердің шеттері ені 4-5 мм бүгіліп, балғамен айналады. Иілген
жиек тегіс, айқын, мықтап жабыстырылуы керек.

 Шевродан, хром иленген ешкілерден және велюрден жасалған
көтергіш белдіктер мен ілмектер арқылы терінің қалыңдығына қарамастан
аралық төсемді желімдейді.

 Аралық қабат бөз немесе басқа тоқыма материалдарынан кесіліп,
резеңке желіммен желімделген.

 Желім үстіңгі бөлікке жұқа, тіпті қабатпен жолақтармен
қолданылады. Аралық төсеме бауларға үстіңгі шетінен 5-6 мм, тач тігісімен
бекітілетін бөлшектердің шеттерінен 0,8 – 1 мм қашықтықта желімделеді.
Тігілетін бөлшектердің шеттеріне (үстіңгі бау мен белдіктің астарына) ені 8-
10 мм резеңке желімнің жұқа қабаты қолданылады. Желім қабатын
кептіргеннен кейін (10-15 минут) бөліктер үстіңгі шеттері сәйкес келетін етіп
қисықтар мен ығысуларсыз желімделеді, содан кейін балғамен айналады. 
Бөліктер бірдей және симметриялы түрде екі жарты шарда орналасуы керек.

 Желімделген бөліктер екі жолмен бекітіледі; бірінші жолдың
бөлшектердің шетіне дейінгі қашықтығы 0,8 – 1 мм, жолдар арасында – 1,8 -2 
мм. Тігістің жиілігі 1 см тігіске 5-7 тігіс. Тігістер жақсы тартылып,
біріктірілген бөліктердің шетіне параллель өтуі керек

2.12- сурет. Көмкерменің жыртылуы

№ 5 практикалық тапсырма Аяқ киімнің жиегін жөндеу. 
Мақсаты: Аяқ киімнің көмкермесін жөндеу 
Нұсқаулық-технологиялық картаға сәйкес сәндік белдікті баптау 

№ 5 Нұсқаулық – технологиялық карта 

Операция: сәндік белдікті баптаумен аяқ киімнің көмкермесін жөндеу. 
№ 
р\с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық сілтемелер Материалдық
-техникалық
жабдықтау

1 Жөнделетін 
аяқ киімнің 
жиегін 
визуалды 
тексеру 

Аяқ киімді визуалды 
тексеру. Тозған жерді 
бормен белгілеңіз. 

Қалдықтарды, жіптердің ұштарын 
алып тастаңыз, жиектің жарылған 
жерін қайшымен кесіңіз. Аяқ 
киімнің силуэтін жаңартқан кезде, 
аяқ киімді аяққа бекітетін сәндік 
бөлшектерді бекіту арқылы 
олардың сыртқы түрі өзгереді. 
Сондай-ақ, аяқ киімнің жиегі 
жыртылған кезде, олардың сыртқы 
түрін сақтайтын немесе 
жақсартатын сәндік белдіктер 
реттеледі. 

Құралдар: Бор, 
етік сантиметр, 
қайшы. 

2 Қалыпты 
таңдау 

Аяқ киім өлшемі, өкшенің 
биіктігі, пішіні және аяқтың 
толықтығы бойынша таңдалады. 

Құрал-
жабдықтар: 
Тірек-табан 
Қосымша 
құрал-
саймандар: 
- 
сантиметр 
етік, 
- маркер.
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3 Қалыпға 
белдік 
сызықтарын 
салу. 

Көтергіш белдік арқылы сызық 
салу үшін жөнделетін аяқ киім 

қалыпға кигізіледі, белдік ені мен 
ұзындығы бойынша жиектің 
ашылған орнын толық жабуы 

керек

 
 

 

Құрал-
жабдықтар: 
Тірек-табан 
Қосымша 
құрал-
саймандар: 
- 
сантиметр 
етік, 
- маркер. 
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3 Қалыпға 
белдік 
сызықтарын 
салу. 

Көтергіш белдік арқылы сызық 
салу үшін жөнделетін аяқ киім 

қалыпға кигізіледі, белдік ені мен 
ұзындығы бойынша жиектің 
ашылған орнын толық жабуы 

керек

 
 

 

Құрал-
жабдықтар: 
Тірек-табан 
Қосымша 
құрал-
саймандар: 
- 
сантиметр 
етік, 
- маркер. 

 
 

4 Белдік 
шаблонын 
жасау 

Қалыпға жағылған белдік 
сызықтары бақылау қағазына 
маркермен ауыстырылады , аяқ 
киіммен берік және әдемі бекіту 
үшін белбеу 20 мм-ге сәйкес 
келуі керек. 

 

 
 

 

Қағазға көшірілген және берілген 
белдікке иілу үшін жәрдемақы 
қосылады 

    бүкіл контур 5-6 мм. 
 

 
 
белдікті иілуге өңдеуге арналған әдіптер 
иілуі жоқ белдіктің ені 
иілуі бар белдіктің ені 
кесу 
Төсемді салу үшін белдіктің 
шаблоны иілу үшін рұқсат 
етілмей алынады, белдіктің бүкіл 
контуры бойымен кесуге 2-3 мм 
қосылады. 

 

 
 

Құрал-
жабдықтар: 
Тірек-табан 
Қосымша 
құрал-
саймандар: 
- 
сантиметр 
етік, 
- маркер, 
- 
көшірме қағаз, 
- сызғыш, 
- қарындаш, 
- қайшы 
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5 Үстіңгі және 
астар 
бөлшектерін 
белдіктің 
астына пішу 

Ауыстыруға арналған бөлшектер 
Тапсырыс берушімен келісілген 
жағдайларды қоспағанда, 
фактурасы мен түсі жөнделетін 
немесе жаңартылатын аяқ киім 
материалының фактурасымен және 
түсімен сәйкес келетін 
материалдан кесілуі тиіс. Нысан 
бойынша бөлшектер түбіртекте 
көрсетілген үлгілер картасына 
сәйкес стиль нөміріне сәйкес келуі 
керек, ал 
көлемі-жөнделетін және 
жаңартылатын аяқ киім. 
 

Құрал-
саймандар: 
- пышақ етік 
материалдар: 
- табиғи 
былғары 
(хром немесе 
шевро) 
- астарлы 
былғары, 
- белдік 
үлгілері. 

6 Белдікті 
өңдеу 
(Үстіңгі 
бөліктің 
шеттерін 
астына 
түсіру). 

Бөлшектердің шеттері қолмен 
пышақпен немесе ASG – 13 ( 
Ресей) немесе Fortune 
машиналарында түсіріледі. 
Жалпақ жиектің ені 4-5 мм, 
қалыңдығы кемінде 0,3 мм. 

Құрал-
саймандар: 
- аяқ киім 
пышағы. 
Құрал-
жабдықтар: 
-АСГ-15 ( 
Фортуна) 

7 Төсемді 
желімдеуге 
желім жағу 
. 

Шевродан, хром иленген 
ешкілерден және велюрден 
жасалған көтергіш белдіктер мен 
ілмектер арқылы терінің 
қалыңдығына қарамастан аралық 
төсемді желімдейді. 
Аралық қабат бөз немесе басқа 
тоқыма материалдарынан кесіліп, 
резеңке желіммен желімделген. 
Желім үстіңгі бөлікке жұқа, тіпті 
қабатпен жолақтармен 
қолданылады. 

Құрал-
саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік 
пышағы, 
- табан 
етік, 
- қылқалам, 
- желімді 
қолдануға 
арналған ыдыс. 
Материалдар: 
- резеңке 
желім 

8 Желім 
қабықш
асын 
кептіру. 

Желімді қабықша 18-20 градус 
бөлме температурасында 10-15 
минут кептіріледі. 
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5 Үстіңгі және 
астар 
бөлшектерін 
белдіктің 
астына пішу 

Ауыстыруға арналған бөлшектер 
Тапсырыс берушімен келісілген 
жағдайларды қоспағанда, 
фактурасы мен түсі жөнделетін 
немесе жаңартылатын аяқ киім 
материалының фактурасымен және 
түсімен сәйкес келетін 
материалдан кесілуі тиіс. Нысан 
бойынша бөлшектер түбіртекте 
көрсетілген үлгілер картасына 
сәйкес стиль нөміріне сәйкес келуі 
керек, ал 
көлемі-жөнделетін және 
жаңартылатын аяқ киім. 
 

Құрал-
саймандар: 
- пышақ етік 
материалдар: 
- табиғи 
былғары 
(хром немесе 
шевро) 
- астарлы 
былғары, 
- белдік 
үлгілері. 

6 Белдікті 
өңдеу 
(Үстіңгі 
бөліктің 
шеттерін 
астына 
түсіру). 

Бөлшектердің шеттері қолмен 
пышақпен немесе ASG – 13 ( 
Ресей) немесе Fortune 
машиналарында түсіріледі. 
Жалпақ жиектің ені 4-5 мм, 
қалыңдығы кемінде 0,3 мм. 

Құрал-
саймандар: 
- аяқ киім 
пышағы. 
Құрал-
жабдықтар: 
-АСГ-15 ( 
Фортуна) 

7 Төсемді 
желімдеуге 
желім жағу 
. 

Шевродан, хром иленген 
ешкілерден және велюрден 
жасалған көтергіш белдіктер мен 
ілмектер арқылы терінің 
қалыңдығына қарамастан аралық 
төсемді желімдейді. 
Аралық қабат бөз немесе басқа 
тоқыма материалдарынан кесіліп, 
резеңке желіммен желімделген. 
Желім үстіңгі бөлікке жұқа, тіпті 
қабатпен жолақтармен 
қолданылады. 

Құрал-
саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік 
пышағы, 
- табан 
етік, 
- қылқалам, 
- желімді 
қолдануға 
арналған ыдыс. 
Материалдар: 
- резеңке 
желім 

8 Желім 
қабықш
асын 
кептіру. 

Желімді қабықша 18-20 градус 
бөлме температурасында 10-15 
минут кептіріледі. 

 

 
 

9 Аралық 
қабатты 
желімдеу 

Аралық төсем үстіңгі жағынан 
5-6 мм – ге арналған 
байламдарға, белдіктерге 
жабыстырылады. 

 

 
 

 

10 Иілу 
астына 
желім 
жағу. 

Көрінетін белдіктер иілу. Ені 
9-12 мм бүгілетін бөліктердің 
шеттерінде резеңке желімнің 
жұқа қабаты қолданылады. 

Құрал-
саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік 
пышағы, 
- табан 
етік, 
- қылқалам, 
- желімді 
қолдануға 
арналған ыдыс. 
Материалдар: 
- резеңке 
желім 

11 Желім 
қабықш
асын 
кептіру. 

Желімді қабықша бөлме 
температурасында 10-15 минут 
кептіріледі. 
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12 Белдікт
і бүгу. 

Қисықтық радиусы аз бөліктердің 
ойық шеттері қатпарлардың пайда 
болуын болдырмау үшін кесіктер 
арасындағы қашықтық 1 – 1.6 мм 
болған кезде 2-3 мм тереңдікке 
кесіледі. Бөлшектердің шеттері ені 
4-5 мм бүгіліп, балғамен 
айналады. Иілген жиек тегіс, 
айқын, мықтап жабыстырылуы 
керек. 

 
 

Құрал-
саймандар: 
- дайындау 
балғасы, 
- етік 
пышағы, 
- табан 
етік, 
- біз 

 
Материалдар: 
- резеңке 
желім 

13 Үстіңгі 
бөліктерге 
және белдік 
астындағы 
астарға желім 
жағу. 

Тігілетін бөлшектердің шетіне 
(үстіңгі белдік былғарысының 
төменгі жағымен және белдіктің 
астына) ені 8-10 мм жұқа, тіпті 
резеңке желім қабаты 
қолданылады. 

Құрал-
саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік 
пышағы, 
- табан 
етік, 
- қылқалам, 
- желімді 
қолдануға 
арналған ыдыс. 
Материалдар: 
- резеңке 
желім 

14 Желім 
қабықш
асын 
кептіру. 

Желім қабатын 18-20 градус 
температурада 10-15 минут 
кептіру. 
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12 Белдікт
і бүгу. 

Қисықтық радиусы аз бөліктердің 
ойық шеттері қатпарлардың пайда 
болуын болдырмау үшін кесіктер 
арасындағы қашықтық 1 – 1.6 мм 
болған кезде 2-3 мм тереңдікке 
кесіледі. Бөлшектердің шеттері ені 
4-5 мм бүгіліп, балғамен 
айналады. Иілген жиек тегіс, 
айқын, мықтап жабыстырылуы 
керек. 

 
 

Құрал-
саймандар: 
- дайындау 
балғасы, 
- етік 
пышағы, 
- табан 
етік, 
- біз 

 
Материалдар: 
- резеңке 
желім 

13 Үстіңгі 
бөліктерге 
және белдік 
астындағы 
астарға желім 
жағу. 

Тігілетін бөлшектердің шетіне 
(үстіңгі белдік былғарысының 
төменгі жағымен және белдіктің 
астына) ені 8-10 мм жұқа, тіпті 
резеңке желім қабаты 
қолданылады. 

Құрал-
саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік 
пышағы, 
- табан 
етік, 
- қылқалам, 
- желімді 
қолдануға 
арналған ыдыс. 
Материалдар: 
- резеңке 
желім 

14 Желім 
қабықш
асын 
кептіру. 

Желім қабатын 18-20 градус 
температурада 10-15 минут 
кептіру. 

 

 
 

15 Белдікті 
астармен 
желімдеу 

Желім қабатын кептіргеннен 
кейін бөліктер қисықтарсыз және 
олардың үстіңгі жиектері сәйкес 
келетін етіп, содан кейін балғамен 
айналады. Бөліктер бірдей және екі 
жартылай жұпта симметриялы 
орналасуы керек. 
 

Құрал-
саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік 
пышағы, 
- табан етік 

16 Белдікті тігу 
Желімделген бөлшектер екі 
тігіспен жапсырылады; бірінші 
тігістің бөлшектердің шетіне 
дейінгі қашықтығы 0,8 
- 1 мм, жолдар арасында-1,8 -2 мм. 
Тігістің жиілігі 1 см тігіске 5-7 
тігіс. Тігістер жақсы тартылып, 
біріктірілген бөліктердің шетіне 
параллель өтуі керек. 

 
 

Құрал-
саймандар: 
- қайшы. 
Құрал-
жабдықтар: 
- тігін 
машинасы 
немесе 
жеңдік 
машина 
- 60sts|543 
жіптері 
- № 16 ине 
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17 Белдікті 
туфель-
дердің 
жалғас-
тығына 
жалғау. 

Ішкі жағынан белдік белдіктің 
шетіне параллель бекіту түрінде 
бір жолмен және көмкерменің өзі 
ұстап тұрған көмкермеге 
параллель көмкерме аймағында 
бекітіледі.Тігістің шетінен 
қашықтығы 1,8-2 мм. Соңында 
тігіс 2-3 тігістің бекітілуін құра 
бастайды. Тігістің жиілігі 1 см 
тігіске 5-7 тігіс. Тігістер жақсы 
тартылып, біріктірілген 
бөліктердің шетіне параллель өтуі 
керек. 

 

 

Сыртқы жағынан көлемі 10х10 
ммкөмкерменің жыртылу 
ауданында бекіту жасалады. 

 

 
 

Құрал-
саймандар: 
- қайшылар. 
- 60STS|5
43 жіптері 
- № 16 ине 
Құрал-
жабдықтар: 
- тігін 
машинасы 
немесе 
жеңдік 
машина 
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17 Белдікті 
туфель-
дердің 
жалғас-
тығына 
жалғау. 

Ішкі жағынан белдік белдіктің 
шетіне параллель бекіту түрінде 
бір жолмен және көмкерменің өзі 
ұстап тұрған көмкермеге 
параллель көмкерме аймағында 
бекітіледі.Тігістің шетінен 
қашықтығы 1,8-2 мм. Соңында 
тігіс 2-3 тігістің бекітілуін құра 
бастайды. Тігістің жиілігі 1 см 
тігіске 5-7 тігіс. Тігістер жақсы 
тартылып, біріктірілген 
бөліктердің шетіне параллель өтуі 
керек. 

 

 

Сыртқы жағынан көлемі 10х10 
ммкөмкерменің жыртылу 
ауданында бекіту жасалады. 

 

 
 

Құрал-
саймандар: 
- қайшылар. 
- 60STS|5
43 жіптері 
- № 16 ине 
Құрал-
жабдықтар: 
- тігін 
машинасы 
немесе 
жеңдік 
машина 

 
 

18 Түйме жасау. Түймелердің бөлшектері 
фактурасы мен түсі жөнделетін 
немесе жаңартылатын аяқ киім 
материалының фактурасы мен 
түсіне сәйкес келетін материалдан 
пішілуі, тапсырыс берушімен 
келісілген жағдайларды 
қоспағанда, баулардың түсі мен 
фактурасына сәйкес келуі тиіс. 
Түйменің диаметрі 15 мм. Кесілген 
(жалпақ) түймені қыздырылған 
пешке салыңыз, қызған кезде 
түйме қысыла бастайды және 
көлемді түйменің дөңес пішінін 
алады, бөлшекті тақтайшадан 
мұқият алып тастаңыз, 
салқындағанша күтіңіз. 
Жұптағы екі түйме диаметрі мен 
көлемі бірдей болуы керек. 
 

Құрал-
саймандар: 
- қайшылар. 
- аяқ киім 
пышағы 

 
Құрал-
жабдықтар: 
- плита 
Электр 
материалдары
: 
- аяқ 
киімнің 
үстіне 
арналған 
былғары 

19 Түймелерді 
бекіту. 

Аяқ киімнің сыртқы жағынан 
белдіктің ортасына көбік 
резеңкеден 10х10 бөлігін тігіңіз. 
Көбік резеңкесіне және жасалған 
түйменің ішіне аздап желім 
жағыңыз. Желімді қабықшаны 
кептіру 10 мин. содан кейін түймені 
көбік резеңкесіне мықтап басып, 1-2 
минут ұстаңыз. 

Құрал-
саймандар: 
- қайшылар. 
- аяқ киім 
пышағы 
- желім щеткасы 
- желімге 

арналған ыдыс 
Материалдар: 
- поролон, 
- наиритті 
желім 
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2.3.5 Сөгілген жіптерді қалпына келтіру 

20 Туфли 
өңдеу. 

Жөнделген туфли желімнен, 
жіптерден, шаңнан тазартылады. 
Жұпта белдіктер бір пішінді, 
ұзындығы, түсі болуы керек. Екі 
жартылай жұптағы белдіктер 
симметриялы орналасуы және 
жиектің үзілген жерлерін тығыз 
жабуы тиіс. 

 

 
 

Құрал-
саймандар: 
- бояу 
щеткасы, 
- қайшы, 
- желім щеткасы 
Материалдар: 
- нитробояу, 
- резеңке 
өшіргіш, 
- резеңке 
желім, 

21 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын 
тексеру. 

Қорытындылай келе, біз 
тігістердің сапасын және 
модельдің жаңа құрылымдық 
бөліктерінің сәйкестігін 
тексереміз. Жөндеуден кейін аяқ 
киім стильді және талғампаз 
көрініске ие болды. 

 

 
 
 

 

 
Аяқ киім киген кезде дайындаманың тігістерінің тұтастығын бұзу оның 

әртүрлі жерлерінде болады. Шұлықты жұлықтасқа, береттің алдыңғы жиегіне 
бекітетін тігістер, артқы немесе беретке сыртқы артқы белдеу, етіктің артқы 
тігісі, етік пен жартылай аяқ киімдегі қатты артқы тігістер және т. б. жиі 
бөлінеді. 

Қол жетімді емес учаскелерді жөндеу кезінде бұзылған жіптерді 
қалпына келтіру үшін кішқыспақ қайықтары бар тігін машиналары 
қолданылады, ал қол жетімді жерлерді жөндеу кезінде - орташа қайықтары 
бар. Құрылғылар мен құралдар ретінде машина инелерімен қатар қолмен тігу 
инелері мен ілгектер қолданылады. Жіптер бұзылған байланыстырумен 
бірдей қолданылады. Сынған байланыстарды қалпына келтіре отырып, 
алдымен тігістің зақымдалған жіптері алынып тасталады, ал бөліктер 
бастапқы тігістердің пункция сызықтары сәйкес келетін етіп біріктіріледі; 
содан кейін бөліктер бір немесе екі ішекті тігіспен бекітіледі. Егер 
материалдың аралық бөліктерінің жыртылуы болмаса, онда бұл жағдайда 
тігіс ескі пункция сызығынан өтуі керек. Тігістің басы мен соңы зақымдалған 



121
 

 

2.3.5 Сөгілген жіптерді қалпына келтіру 

20 Туфли 
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желім, 
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Қорытындылай келе, біз 
тігістердің сапасын және 
модельдің жаңа құрылымдық 
бөліктерінің сәйкестігін 
тексереміз. Жөндеуден кейін аяқ 
киім стильді және талғампаз 
көрініске ие болды. 
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әртүрлі жерлерінде болады. Шұлықты жұлықтасқа, береттің алдыңғы жиегіне 
бекітетін тігістер, артқы немесе беретке сыртқы артқы белдеу, етіктің артқы 
тігісі, етік пен жартылай аяқ киімдегі қатты артқы тігістер және т. б. жиі 
бөлінеді. 

Қол жетімді емес учаскелерді жөндеу кезінде бұзылған жіптерді 
қалпына келтіру үшін кішқыспақ қайықтары бар тігін машиналары 
қолданылады, ал қол жетімді жерлерді жөндеу кезінде - орташа қайықтары 
бар. Құрылғылар мен құралдар ретінде машина инелерімен қатар қолмен тігу 
инелері мен ілгектер қолданылады. Жіптер бұзылған байланыстырумен 
бірдей қолданылады. Сынған байланыстарды қалпына келтіре отырып, 
алдымен тігістің зақымдалған жіптері алынып тасталады, ал бөліктер 
бастапқы тігістердің пункция сызықтары сәйкес келетін етіп біріктіріледі; 
содан кейін бөліктер бір немесе екі ішекті тігіспен бекітіледі. Егер 
материалдың аралық бөліктерінің жыртылуы болмаса, онда бұл жағдайда 
тігіс ескі пункция сызығынан өтуі керек. Тігістің басы мен соңы зақымдалған 

 
 

бекіту аймағының екі жағына 8-10 мм өтуі керек. Қалпына келтірілген 
тігістерге қойылатын талаптар аяқ киім жасау кезіндегі тиісті талаптарға 
ұқсас. Тігістің жиілігі 4 -5 ас қасық / см. 

Бұзылған артқы тач тігісін қалпына келтіру кезінде бөлшектер (атап 
айтқанда, етік қонышы) алдын ала бұрылады, жіктің бұзылған жерлерінде 
ылғалдандырылады, тозған тігісті, нығайтқышты ауыстырады, содан кейін 
бөлшектердің шеттерін тігін машинасында тач тігісімен бекітеді. Кейде 
Тапсырыс берушінің келісімімен арбаның тігістерін оларды ауыстыру 
арқылы жөндеуге рұқсат етіледі. 

Егер бұзылған аймақты жіп тігістерімен қалпына келтіру мүмкін 
болмаса (аяқ киімнің қол жетімсіздігі немесе сыртқы түрінің күрт нашарлауы 
салдарынан), онда бұл жағдайда бөліктердің ажыратылған шеттері желіммен 
бекітіледі. Қолданылатын желімдер шайырлардың жоғары құрамымен 
ерекшеленуі тиіс. Содан кейін бөліктердің шеттері біріктіріліп, желімделеді. 

 
Үзілген тігістерді тігу 
Тігістердің жыртылуы аяқ киімнің белгілі бір аймағында пайда болған 

шамадан тыс кернеуге байланысты. Сондықтан жөндеу кезінде тігістер жаңа 
аяқ киімге қарағанда одан да күшті болуы керек. 

Жөндеудің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін, ең алдымен, 
қосылатын беттерден кірді кетіру керек. Содан кейін бұл жерлерге резеңке 
желім жағыңыз және желім құрғағаннан кейін жөнделген жерлерді қысыңыз. 

Тігілген жерлердегі тігіс жыртылмауы үшін жыртылу орнына қарама-
қарсы бағытта қосымша тағы бірнеше тігіс қатарын салу керек. Тігістердің 
бағытын зақымдалған аймақтың сыртқы ұшының артына бес-алты қатар тігіс 
тігу арқылы өзгерту керек. Содан кейін бағытты қайтадан өзгертіңіз және 
зақымдалған аймаққа бірнеше қатар тігістер салыңыз. 

Көбінесе Тапсырыс беруші жөндеушіден өте тозған аяқ киімге немесе 
өте дымқыл аяқ киімге тігуді сұрайды. Егер терінің айналасындағы теріні 
бастапқы күйіне келтіру қиын болса, жыртылуды жай ғана тігуге болмайды. 
Алдымен бұл аяқ киімді қалыпқа қою немесе созуға арналған жастықшаны 
салу жақсы. Аяқ киімді ылғалдандырып, бастапқы пішінін беру керек. Аяқ 
киім құрғағаннан кейін, жоғарыда айтылғандай, терінің зақымдалған 
аймағын тазалап, желімдеп, жыпылықтау керек. 

Аяқ киімнің өкше бөлігіндегі артқы жағының екі бөлігін жалғайтын 
тігіс жиі жыртылады. Осылайша, жыртылудың себебі-аяқ киімнің артқы 
белдігін бекітетін тігістің кернеуі. Үзілісті жөндеу үшін артқы белдікті 
өкшенің бүкіл ұзындығына кесіп, артқы жағын байланыстыратын тігіс 
қолмен тігіспен тігілуі керек. Содан кейін артқы белдікті желімдеп, тігу 
керек. Егер табан аяқ киімге ауыстырылса, онда бұл уақытта барлық көз 
жасын тігу әлдеқайда оңай. 

 
Табанның үзілуін тігу. 
Саңылаудың бір ұшынан бастап, аяқ киімнің табаны мен үстіңгі жағы 

қосылған жерде табанға тесік жасаңыз. Жіпті тесік арқылы өткізіп, 
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ұзындықтың ортасына дейін созыңыз (2.13-сурет) 
 

 
 

2.13- сурет.Тесік арқылы өтетін жіп 
 

Табанның жанындағы аяқ киімнің үстіңгі жағындағы тесікті тесіп, тесіктен 
шыққан жіппен байлаңыз. Осы операция кезінде біз оны енгізу орнынан 6,3 
мм қашықтықта шығуы тиіс. Тігістің шығу орны табанның жанында болуы 
керек (2.14-сурет). 

 

2.14- сурет.Жіп орналасқан жерде тесікті тесуге арналған шкаф 
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ұзындықтың ортасына дейін созыңыз (2.13-сурет) 
 

 
 

2.13- сурет.Тесік арқылы өтетін жіп 
 

Табанның жанындағы аяқ киімнің үстіңгі жағындағы тесікті тесіп, тесіктен 
шыққан жіппен байлаңыз. Осы операция кезінде біз оны енгізу орнынан 6,3 
мм қашықтықта шығуы тиіс. Тігістің шығу орны табанның жанында болуы 
керек (2.14-сурет). 

 

2.14- сурет.Жіп орналасқан жерде тесікті тесуге арналған шкаф 
 

 
 

Алдымен жіпті аяқ киімнің үстіңгі жағындағы бірінші тесік арқылы, 
содан кейін екіншісінен өткізіңіз тесік (сурет2.15,а).Табанда тесік тесу керек. 
Тесік тесіктен шыққан жіп деңгейінде болуы керек 

 

2.15-сурет. Үзілісті тігу: 
а-аяқ киімнің үстіңгі жағындағы бірінші тесік арқылы өтетін жіп келесі тесік 

арқылы тартылады; б-аяқ киімнің табанындағы және үстіндегі жіп бір уақытта 
тесіктер арқылы тартылады 

 
Жіптің ұшын табандағы тесіктер арқылы, ал екінші ұшын аяқ киімнің 

үстіңгі жағындағы тесік арқылы өткізіңіз (2.15-сурет, б). Содан кейін жіпті 
мықтап тартыңыз. Осылайша, бірінші тігіс алынады. 
Жіп шыққан соңғы тесікке тесіп, екінші тесікті енгізу орнынан 6,3 мм 
қашықтықта тесіңіз (2.13-суретті қараңыз). Келесі тесікті табан арқылы тесіп, 
жоғарыда сипатталғандай операцияны қайталаңыз. Үзіліс жөнделгенше 
барлық операцияларды қайталаңыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін тігісті тек аяқ 
киімнің астынан көруге болады. 

Рант, рант-тігіс, парко, доппель және сандал аяқ киімдеріндегі 
бұзылған жіп тіреуіш бекіткіштерді қалпына келтіру. Бұзылған жік 
учаскесіндегі рант бетінен тігістерді алып тастау аяқ киім мен рант үстін бос 
қалдырмай және зақымдамай орындалуы тиіс. Тігісі бұзылған учаскедегі 
былғары бөлшектер (рант, табан) сумен ылғалдандырылады, щеткамен 40-50 
градусқа дейін қызады. Ылғалданғаннан кейін аяқ киімді 15-30 минут 
ұстайды. Сынған тігісі бар былғары табанның учаскесіндегі кесу табанның 
қалыңдығының 1/3 бөлігіне тереңдетіледі. Сынған бекіту учаскесіндегі 
табандар машинамен немесе қолмен қарамайға малынған зығыр немесе 
нейлон жіптерімен екі ішекті тігіспен тігіледі. 10 мм тігіске тігістер саны 
былғары табан үшін кемінде 2,5 және резеңке табан үшін кемінде 2 болуы 
тиіс. Тігіс ескі пункция сызығынан өтіп, жіптердің үзілуінсіз өтуі керек, 
жақсы болуы керек созылған және кесілген, 2-3 тігісіне сайттың екі жағында 
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бұзылған бекітпемен өтіңіз. Былғары табанды кесу жабық және жақын болуы 
керек. 

Табан (төсем) ішкі қабатының бұзылған жіп бекітпелерін рант-желім 
және доппель - желім аяқ киімдерінде қалпына келтіру. Бекіткішті қалпына 
келтірмес бұрын, аяқ киімді тиісті түрде дайындау керек. 

Аяқ киімді табанының (төсемнің) ішкі қабатының үзілген тігісін 
қалпына келтіруге дайындау табанның сыртқы қабатын ашу, үзілген тігісті 
алып тастау, тігісі үзілген жердегі былғары бөлшектерін ылғалдандыру және 
аяқ киімді қалыпға кигізу арқылы жүзеге асырылады. Табанның сыртқы 
қабатын ашуды жеңілдету үшін аяқ киімді жылу көзіне аяқ киімнің 
табанымен орнатады. Аяқ киімді термостатта 100-110 градус температурада 
(аяқ киім орналасқан аймақта) 3-5 минут бойы ұстайды (желімді бекіту), 
содан кейін табанның сыртқы қабатын аяқ киімнің аяқ киімінен тігістің 
бұзылған бөлігіне дейін қолмен немесе қыспақтардың көмегімен бөледі. 
Бұзылған тігістің тігістерін алып тастау аяқ киім мен рант үстін бос 
қалдырмай және зақымдамай орындалуы тиіс. Табанның (төсемнің) ішкі 
қабаты және табанның сыртқы қабаты өтпейтін жағынан желімнен және 
ластанудан (құмнан, шаңнан және т. б.) мұқият тазартылып, машинаның 
көмегімен тегістелуі тиіс. Жарылған беттерде бос орындар, ұстаулар және 
өтпелі зақымданулар болмауы тиіс; ұлтанның ішкі және сыртқы 
қабаттарында пайда болған шаң шаш щеткасымен алынып тасталуы тиіс. 
Шаңды тазалағаннан кейін табанның ажыратылған бөлігі бұрылып, арнайы 
ілмекпен бекітіледі. немесе металл шеге. Былғары бөлшектер (рант, субстрат) 
40-50 градусқа дейін қыздырылған сумен щеткамен ылғалдандырылады. 
Ылғалданғаннан кейін аяқ киімді 15-30 минут ұстайды. Аяқ киімді тағу 
кезінде қалыптарға аяқ киім үстінің тігістері бұзылмауы, ұйықтар мен 
арқалардың деформациясы, сондай-ақ үсті мен астарының екпіні болмауы 
тиіс. Қалыптар жөнделетін аяқ киімнің фасоны мен өлшемі бойынша сәйкес 
болуы тиіс. Табанның (субстраттың) ішкі қабаты машинада немесе қолмен 
қарамайға малынған зығыр немесе нейлон жіптерімен тігіледі. 10 мм тігіске 
тігістер саны былғары ішкі қабат үшін кемінде 2,5 және табанның резеңке 
ішкі қабаты үшін кемінде 2 болуы тиіс. Тігіс ескі пункция сызығынан өтіп, 
бос орындарсыз өтуі керек және бекіту бұзылған учаскенің екі жағында 2-3 
тігіске өтуі керек. Табанның ішкі қабаты (төсем) және табанның сыртқы 
қабатының қалдық беті қарамаймен және машина майымен ластанбауы тиіс. 
Табанның ішкі және сыртқы қабаттарының беткі қабаттарына жіңішке 
біркелкі қабат, қоюлану және ағусыз қолданылады былғарыдан және 
резеңкеден жасалған ішкі немесе сыртқы табаны бар аяқ киімді, оған 
қатайтқышы бар полиуретанды Желімді жөндеу кезінде - 
поливинилхлоридтен жасалған ішкі немесе сыртқы табаны бар аяқ киімді 
жөндеу кезінде. Былғары сыртқы немесе ішкі табанға желім 10-15 минут 
бойы 18-20 градус аралық кептірумен екі рет, резеңке немесе 
поливинилхлоридті ішкі немесе сыртқы табанға бір рет жағылады. Аяқ 
киімнің үстіңгі жағы мен табанның үстіңгі жағы желіммен ластанбауы керек. 
Әрі қарай, желімді қабықшаларды кептіру және сыртқы табанды ішкі табанға 
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бұзылған бекітпемен өтіңіз. Былғары табанды кесу жабық және жақын болуы 
керек. 

Табан (төсем) ішкі қабатының бұзылған жіп бекітпелерін рант-желім 
және доппель - желім аяқ киімдерінде қалпына келтіру. Бекіткішті қалпына 
келтірмес бұрын, аяқ киімді тиісті түрде дайындау керек. 

Аяқ киімді табанының (төсемнің) ішкі қабатының үзілген тігісін 
қалпына келтіруге дайындау табанның сыртқы қабатын ашу, үзілген тігісті 
алып тастау, тігісі үзілген жердегі былғары бөлшектерін ылғалдандыру және 
аяқ киімді қалыпға кигізу арқылы жүзеге асырылады. Табанның сыртқы 
қабатын ашуды жеңілдету үшін аяқ киімді жылу көзіне аяқ киімнің 
табанымен орнатады. Аяқ киімді термостатта 100-110 градус температурада 
(аяқ киім орналасқан аймақта) 3-5 минут бойы ұстайды (желімді бекіту), 
содан кейін табанның сыртқы қабатын аяқ киімнің аяқ киімінен тігістің 
бұзылған бөлігіне дейін қолмен немесе қыспақтардың көмегімен бөледі. 
Бұзылған тігістің тігістерін алып тастау аяқ киім мен рант үстін бос 
қалдырмай және зақымдамай орындалуы тиіс. Табанның (төсемнің) ішкі 
қабаты және табанның сыртқы қабаты өтпейтін жағынан желімнен және 
ластанудан (құмнан, шаңнан және т. б.) мұқият тазартылып, машинаның 
көмегімен тегістелуі тиіс. Жарылған беттерде бос орындар, ұстаулар және 
өтпелі зақымданулар болмауы тиіс; ұлтанның ішкі және сыртқы 
қабаттарында пайда болған шаң шаш щеткасымен алынып тасталуы тиіс. 
Шаңды тазалағаннан кейін табанның ажыратылған бөлігі бұрылып, арнайы 
ілмекпен бекітіледі. немесе металл шеге. Былғары бөлшектер (рант, субстрат) 
40-50 градусқа дейін қыздырылған сумен щеткамен ылғалдандырылады. 
Ылғалданғаннан кейін аяқ киімді 15-30 минут ұстайды. Аяқ киімді тағу 
кезінде қалыптарға аяқ киім үстінің тігістері бұзылмауы, ұйықтар мен 
арқалардың деформациясы, сондай-ақ үсті мен астарының екпіні болмауы 
тиіс. Қалыптар жөнделетін аяқ киімнің фасоны мен өлшемі бойынша сәйкес 
болуы тиіс. Табанның (субстраттың) ішкі қабаты машинада немесе қолмен 
қарамайға малынған зығыр немесе нейлон жіптерімен тігіледі. 10 мм тігіске 
тігістер саны былғары ішкі қабат үшін кемінде 2,5 және табанның резеңке 
ішкі қабаты үшін кемінде 2 болуы тиіс. Тігіс ескі пункция сызығынан өтіп, 
бос орындарсыз өтуі керек және бекіту бұзылған учаскенің екі жағында 2-3 
тігіске өтуі керек. Табанның ішкі қабаты (төсем) және табанның сыртқы 
қабатының қалдық беті қарамаймен және машина майымен ластанбауы тиіс. 
Табанның ішкі және сыртқы қабаттарының беткі қабаттарына жіңішке 
біркелкі қабат, қоюлану және ағусыз қолданылады былғарыдан және 
резеңкеден жасалған ішкі немесе сыртқы табаны бар аяқ киімді, оған 
қатайтқышы бар полиуретанды Желімді жөндеу кезінде - 
поливинилхлоридтен жасалған ішкі немесе сыртқы табаны бар аяқ киімді 
жөндеу кезінде. Былғары сыртқы немесе ішкі табанға желім 10-15 минут 
бойы 18-20 градус аралық кептірумен екі рет, резеңке немесе 
поливинилхлоридті ішкі немесе сыртқы табанға бір рет жағылады. Аяқ 
киімнің үстіңгі жағы мен табанның үстіңгі жағы желіммен ластанбауы керек. 
Әрі қарай, желімді қабықшаларды кептіру және сыртқы табанды ішкі табанға 

 
 

(субстратқа) желімдеу жүзеге асырылады. 
Табанның немесе оның ішкі қабатының (төсемінің) сынған бекітпесін 

рантпен қалпына келтіру. Жөндеу жұмыстарының бұл түрі аяқ киімде рант, 
рант-желім, доппель және доппель-желім бекіту әдістері бұзылған кезде, рант 
пен табанның тозуы болмаған кезде және ранттың үстіңгі және ішкі жиекпен 
бекітілуін бұзбай жүзеге асырылады. Сынған табандық бекітпелер табанның 
осы аймақтағы рантқа бекітілуі арқылы қалпына келтіріледі, бұрын 
зақымдалған тігістердің қалдықтарын қисық аралықпен және бөренелермен 
алып тастап, содан кейін суға малынған щеткамен, былғары ранттармен, 
табанмен немесе субстратпен ылғалдандырылады. Ылғалданған аяқ киімді 
15-30 минут ұстай отырып, былғары табанға бұрыңыз және тереңдетіңіз. 
Былғары табандар мен субстрат табанның сыртқы резеңке қабатымен бірге 
немесе резеңке табанның екі қабаты да рантқа бекітілген кезде де бекітіледі. 

Рантты, рантты-тігу, рантты-желімді және Парко аяқ киіміндегі 
ранттың жіппен тігісі үзілген жерін қалпына келтіру. Осы жөндеу 
жұмыстарының түрі рантты жіппен бекіту және оны бір қабатты немесе екі 
қабатты табанмен бірге ажырату бұзылған кезде орындалады. Табан (бір 
қабатты немесе екі қабатты) қолмен пышақпен саусақтан тігістің бұзылған 
бөлігіне дейін бөлінеді. Табанның бөлінуі аяқ киімнің үстіңгі жағына зақым 
келтірместен және тұтастығын бұзбай орындалуы керек. Табанды бөліп 
алғаннан кейін бұзылған тігістер қолмен қисық немесе тістеуікпен 
жойылады. Бұзылған тігістің тігістерін алып тастау аяқ киім мен рант үстін 
бос қалдырмай және зақымдамай орындалуы тиіс. Жөнделетін аймақтағы 
былғары бөлшектер (рант, ойық, субстрат) 40-50 градусқа дейін 
қыздырылған сумен щеткамен ылғалдандырылады. Аяқ киімді 
ылғалдандырғаннан кейін 15-30 мин шыдатылады. Рант жөнделетін учаскеде 
машинамен немесе қолмен қарамаймен сіңдірілген зығыр немесе нейлон 
жіптерімен тігіңіз. Тігіс рант, созылған жиек, үстіңгі және ішкі жағынан өтуі 
керек. 2-3 тігісі бұзылған учаскелердің екі жағына өтіңіз, жақсы байланған 
және бос орындар, жартастар мен түйіндер жоқ. Машинамен жұмыс кезінде 
тігістің ұзындығы 6-7 мм, Қолмен жұмыс кезінде 7-8 мм. Аяқ киімнің табаны 
мен ізі резеңке желіммен жағылады: желімді қабықшаларды 18-20 градус 
температурада 5-10 минут кептіргеннен кейін, табан машинада немесе 
қолмен зығыр немесе нейлон жіптерімен, сіңдірілген және қарамаймен 
тігіледі. 10 мм тігіске тігістер саны былғары табан үшін кемінде 2,5 және 
резеңке каучук үшін кемінде 2 болуы тиіс. Тігіс ескі тесу сызығынан өтіп, 
жіптерді үзбей, жақсы тартылып, бекітуі бұзылған учаскенің екі жағынан 2-3 
тігіске өтуі керек; Былғары және қабатты былғары табандары жағынан 
тігістер қалыңдығының 1/3 тереңдігіне дейін кесуге салынуы керек. 

Жаңа төсеніштер, жартылай төсеніштер мен төсеніштер қалыңдығы 
0,6-дан 1,5 мм-ге дейін төселген терілерден кесілуі керек. Ұлтарақтар, 
жартылай ұлтарақтар және өкше астарлар жөнделетін аяқ киімнің стилі мен 
өлшеміне сәйкес келуі, ақаулары болмауы, екі жартылай жұпта да 
материалдардың түрі мен түсі бойынша бірдей болуы тиіс. Жаңа немесе 
бұрын алынып тасталған немесе майыстырылған қосымша ұлтарақтар мен 
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жартылай ұлтарақтар желімнің жұқа қабатымен, ұйытқыларсыз және бос 
қалдырмай жағылуы, содан кейін негізгі ұлтараққа желімделуі тиіс. 
Кірістірілген төсеніштер, жартылай төсеніштер мен төсеніштер негізгі 
ойықтарға мықтап жабысып, қисайып, жақсы тегістелуі керек. Қабаттарда, 
жартылай сөрелерде және өкше астарларда қатпарлар, әжімдер мен ісінулер 
болмауы керек. 

Кию барысында аяқ киім астының бөлшектеріндегі жіп тігістерінің 
бұзылуы ранттың табанмен бірге үстінің керме көмкермесінен және 
ұлтарақтан, табаннан немесе оның ішкі қабатының (төсемесінің) ранттан, 
үстінің керме көмкермесінен мен ұлтарақтан табанның ажыратылуынан 
тұрады. 

Рантты табанмен бірге үстінің керме көмкермесімен және ұлтарақпен 
біріктіретін үзілген жіпті қалпына келтіру. Жөндеу жұмыстарының бұл түрі 
ранттың жіппен байланысы зақымдалған кезде және рант және рант-желім 
әдістерімен бекітілген аяқ киімдерде бір қабатты немесе екі қабатты 
табанмен бірге ажыраған кезде жүзеге асырылады. Біріктірілуі зақымдалған 
учаскеде табанды немесе оның ішкі қабатын (субстратын) рантпен 
байланыстыратын тігістер пышақпен кесіледі. Аяқ киімді бекіту үшін рант-
желім әдісін жөндеу кезінде табан ішкі қабатпен бірге рант бекітпесі 
бұзылған, бүгілген және бір шегемен немесе U-тәрізді ілмекпен бекітілген 
бөліктің бойымен бөлінеді. Егер рант қолмен тігіс тігісімен немесе машина 
тігісімен тігілсе, онда төсеніш немесе жартылай төсеніш аяқ киімнен 
алынады немесе ішінара негізгі ішектен бөлініп, өкше бөлігіне бүгіледі. Рант 
пен табандағы бұзылған тігістер алынып тасталады; былғары рант, ұлтарақ 
және табан (төсеме) суға батырылған қылқаламмен ылғалдандырылады және 
15-30 минут ұсталады.Жөнделетін учаскедегі рант үстіңгі жағының созылған 
жиегіне және ұлтараққа (немесе оның ерніне) қолмен көлденең немесе тік 
тігіспен немесе тігілген машинада қарамаймен сіңдірілген зығыр немесе 
нейлон жіптерімен тігіледі. Мүмкіндігінше, тігіс ескі тесіктерден өтіп, жақсы 
тартылуы керек. Жөнделген учаскедегі Рант мұқият жуылады. Ажыратылған 
табанның ішкі бетін, із Мен рант резеңке желіммен майлайды, 10-15 мин 
бойы кептіреді және ығысусыз және қиғаштықсыз желімдейді. 
Рант тігілгеннен кейін былғары табанмен бекіту әдісінің аяқ киімін жөндеп, 
бұрын иілген табаны бұралып, ондағы кесуді сәл тереңдетеді, содан кейін 
қолмен қарамайға малынған зығыр немесе нейлон жіптерімен рантқа тігеді. 
Тігіс ескі тесіктерден өтуі керек, жақсы байланған және кесілген жерге 
батырылған болуы керек, учаскенің екі жағындағы 2-3 тігіске рант 
байланысы бұзылған; тігістердің ұзындығы 6-7 мм. 

Рант тігісінен кейін рант-желімді бекіту әдісінің аяқ киімін одан әрі 
жөндеуді келесідей орындауға болады. Бұрын жөнделетін аймақта табанның 
сыртқы резеңке қабатынан ажыратылған былғары субстрат табанның сыртқы 
қабатының субстратына жабыстырылады. Ол үшін аяқ киімнің ізі мен 
былғары субстраттың ішкі беті немесе табанның ішкі резеңке қабаты резеңке 
желіммен жағылады, кептіріледі, субстрат немесе табанның ішкі резеңке 
қабаты сыртқы жағымен бірге желімделеді. Аяқ киімнің ізіне және рантқа 
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жартылай ұлтарақтар желімнің жұқа қабатымен, ұйытқыларсыз және бос 
қалдырмай жағылуы, содан кейін негізгі ұлтараққа желімделуі тиіс. 
Кірістірілген төсеніштер, жартылай төсеніштер мен төсеніштер негізгі 
ойықтарға мықтап жабысып, қисайып, жақсы тегістелуі керек. Қабаттарда, 
жартылай сөрелерде және өкше астарларда қатпарлар, әжімдер мен ісінулер 
болмауы керек. 

Кию барысында аяқ киім астының бөлшектеріндегі жіп тігістерінің 
бұзылуы ранттың табанмен бірге үстінің керме көмкермесінен және 
ұлтарақтан, табаннан немесе оның ішкі қабатының (төсемесінің) ранттан, 
үстінің керме көмкермесінен мен ұлтарақтан табанның ажыратылуынан 
тұрады. 

Рантты табанмен бірге үстінің керме көмкермесімен және ұлтарақпен 
біріктіретін үзілген жіпті қалпына келтіру. Жөндеу жұмыстарының бұл түрі 
ранттың жіппен байланысы зақымдалған кезде және рант және рант-желім 
әдістерімен бекітілген аяқ киімдерде бір қабатты немесе екі қабатты 
табанмен бірге ажыраған кезде жүзеге асырылады. Біріктірілуі зақымдалған 
учаскеде табанды немесе оның ішкі қабатын (субстратын) рантпен 
байланыстыратын тігістер пышақпен кесіледі. Аяқ киімді бекіту үшін рант-
желім әдісін жөндеу кезінде табан ішкі қабатпен бірге рант бекітпесі 
бұзылған, бүгілген және бір шегемен немесе U-тәрізді ілмекпен бекітілген 
бөліктің бойымен бөлінеді. Егер рант қолмен тігіс тігісімен немесе машина 
тігісімен тігілсе, онда төсеніш немесе жартылай төсеніш аяқ киімнен 
алынады немесе ішінара негізгі ішектен бөлініп, өкше бөлігіне бүгіледі. Рант 
пен табандағы бұзылған тігістер алынып тасталады; былғары рант, ұлтарақ 
және табан (төсеме) суға батырылған қылқаламмен ылғалдандырылады және 
15-30 минут ұсталады.Жөнделетін учаскедегі рант үстіңгі жағының созылған 
жиегіне және ұлтараққа (немесе оның ерніне) қолмен көлденең немесе тік 
тігіспен немесе тігілген машинада қарамаймен сіңдірілген зығыр немесе 
нейлон жіптерімен тігіледі. Мүмкіндігінше, тігіс ескі тесіктерден өтіп, жақсы 
тартылуы керек. Жөнделген учаскедегі Рант мұқият жуылады. Ажыратылған 
табанның ішкі бетін, із Мен рант резеңке желіммен майлайды, 10-15 мин 
бойы кептіреді және ығысусыз және қиғаштықсыз желімдейді. 
Рант тігілгеннен кейін былғары табанмен бекіту әдісінің аяқ киімін жөндеп, 
бұрын иілген табаны бұралып, ондағы кесуді сәл тереңдетеді, содан кейін 
қолмен қарамайға малынған зығыр немесе нейлон жіптерімен рантқа тігеді. 
Тігіс ескі тесіктерден өтуі керек, жақсы байланған және кесілген жерге 
батырылған болуы керек, учаскенің екі жағындағы 2-3 тігіске рант 
байланысы бұзылған; тігістердің ұзындығы 6-7 мм. 

Рант тігісінен кейін рант-желімді бекіту әдісінің аяқ киімін одан әрі 
жөндеуді келесідей орындауға болады. Бұрын жөнделетін аймақта табанның 
сыртқы резеңке қабатынан ажыратылған былғары субстрат табанның сыртқы 
қабатының субстратына жабыстырылады. Ол үшін аяқ киімнің ізі мен 
былғары субстраттың ішкі беті немесе табанның ішкі резеңке қабаты резеңке 
желіммен жағылады, кептіріледі, субстрат немесе табанның ішкі резеңке 
қабаты сыртқы жағымен бірге желімделеді. Аяқ киімнің ізіне және рантқа 

 
 

қолмен тігіліп, субстратты немесе табанның сыртқы резеңке қабатын кесіп, 
тігіс жақсы тартылып, айналасында болуы керек, бетіне ұшып кетпеуі керек, 
ескі рант тесіктерінің сызығынан өтуі керек (мүмкін болса), тегіс, бос, 
үзіліссіз және түйіндерсіз; тігістердің ұзындығы 6-8 мм. Егер тек былғары 
субстрат тігілсе,сыртқы резеңке қабат тез ұстайтын полихлоропрен 
желімімен желімделеді. 

Тігін аяқ киімдеріндегі бұзылған табандық бекіткіштерді қалпына 
келтіру. Кірістірілген төсеніш аяқ киімнен толығымен алынып тасталады 
немесе жөнделетін тігістің орналасуына байланысты ішінара бөлінеді және 
бүгіледі. Бұзылған тігістерді қисық тігістер мен тістеуіктердің көмегімен 
алып тастайды; бұзылған тігістің тігістерін алып тастау аяқ киімнің 
табанының үстіңгі жағы мен ұлтарағына зақым келтірместен орындалуы тиіс. 
Жөнделетін аймақтағы былғары бөлшектер (табан, ұлтарақ) 40-50 градусқа 
дейін қыздырылған сумен щеткамен ылғалдандырылады. Ылғалданғаннан 
кейін аяқ киімді 15-30 минут ұстайды. Тігісі бұзылған учаскедегі былғары 
табанның кесіндісі бойынша табанның қалыңдығының 1/3 тереңдетіледі; 
кесу кезінде табанның кесіп өтетін кесіктері болмауы тиіс. Сынған тігіс 
учаскесінде табанды нығайту қарамаймен және қосымша шұлықпен 
сіңдірілген зығыр немесе нейлон жіптерімен екі ішекті тігіспен қолмен 
жасалады; тігістердің ұзындығы 6-7 мм. Тігіс келесіден өтуі керек ескі 
тесіктердің сызықтары, жіптердің үзілістері мен үзілістері жоқ; жақсы 
тартылған және кесілген болуы керек. Тігістің басында және соңында 
бұзылған учаскенің екі жағында 2-3 тігіс жасалуы керек. Тігуден кейін 
былғары табанға кесу жабық және жақын болуы керек. Жаңа кірістіру 
саңылаулары немесе бұрын алынып тасталған бүгілген ойықтар негізгі 
ойықтарға ығысусыз және қиғаштықсыз жабыстырылуы керек. 

Табанның бұзылған бекітпесін үстіңгі және ұлтарақтың созылған 
жиегімен қалпына келтіру. Жөндеу жұмыстарының бұл түрі тігісті аяқ киімде 
табанның жіппен бекітілуі және бекітудің бұрылу әдістері бұзылған кезде 
орындалады. Тігісті бекіту әдісінің аяқ киімін жөндеген кезде, сынған тігістің 
орналасуы мен ұзындығына байланысты, төсеніштер аяқ киімнен алынып 
тасталады немесе бөлініп, өкшеге бұрылады, содан кейін тігістің бұзылған 
тігістері алынып тасталады, суға малынған щеткамен ылғалдандырылады, 
жөнделетін аймақтағы былғары табан мен ұлтарақ, былғары табандағы кесуді 
бұрап, тереңдетеді. Табан қолмен тігіс тігісімен тігіледі. Бұрын аяқ киімде 
немесе жаңа кірістірулерде резеңке немесе казеин желімімен негізгі 
ішектерге желімделген. 

Егер буынды немесе гелен-өкше бөлігіндегі тігіс қалпына келтірілсе, 
онда аяқ киім толығымен ішкі жағына бұрылады; аяқ киімнің алдыңғы 
бөлігіндегі тігісті қалпына келтіру кезінде аяқ киімнің тек буынды бөлігі ғана 
бұрылады. Әрі қарай, табаны қолмен тігістің көмегімен жүз тесік арқылы 
көлденең тігіспен тігіңіз. Тігісті қалпына келтіргеннен кейін аяқ киімді 
алдыңғы жағына бұрады және қажетті пішінді беру үшін қалыптарға киеді. 
Табанның жөнделген бөлігі балғамен айналып, жаңаларын орнатады немесе 
бұрын алынып тасталған төсеніштерді желімдейді. 
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Бұрылатын аяқ киімдегі бұзылған табан бекітпелерін қалпына келтіру. 
Кірістірілген ұлтарақ аяқ киімнен алынады. Аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің 
табаны 40-50 градусқа дейін қыздырылған сумен суланған. Ылғалданғаннан 
кейін аяқ киімді 15-30 минут кептіру керек. Буынды немесе гелен-өкше 
бөлігінде тігісті қалпына келтіру кезінде аяқ киім ішкі жағына толық 
бұрылады, ал аяқ бөлігінде тігісті қалпына келтіру кезінде аяқ киімнің 
тұмсық-аяқ бөлігіне бұрылады. Аяқ киімді бұрап алу кезінде дайындаманың 
үстіңгі жағы, табаны және тігістері зақымдалмауы керек. Бұрылған аяқ киімді 
қалыптарға киеді; қалыптар жөнделетін аяқ киімнің пішіні мен өлшеміне 
сәйкес болуы тиіс. Тігісті қалпына келтіру табанның алдыңғы жағынан емес, 
ескі пункция сызығымен қолмен, қарамаймен және қосымша балауызбен 
сіңдірілген зығыр немесе нейлон жіптерімен көлденең екі ішекті тігіспен 
жүргізілуі керек. Тігісті жақсы байлап, үзіктері мен түйіндері болмауы керек; 
тігістердің ұзындығы 6-7 мм. Тігісті орнатқаннан кейін аяқ киімді қалыптан 
шешіп, алдыңғы жағына бұрады қажетті пішінді беру үшін жағын екінші рет 
қалыптарға салыңыз. Табанның жөнделетін бөлігі айналады. Аяқ киімді тағу 
кезінде қалыптарға үсті тігістерінің, сондай-ақ үсті мен астарының үзілуі 
бұзылмауы тиіс. Жаңа немесе бұрын жойылған кірістірулер аяқ киімге 
жылжусыз және бұрмалаусыз салынуы немесе желімделуі керек. Аяқ киім 
жөндеу кәсіпорындарында көптеген жағдайларда төменгі бөліктерді жіп 
тігістерімен машинамен бекіту жөндеу жұмыстарының осы түріне 
салыстырмалы түрде аз қажеттілікке, қажетті тігістердің аздығына, тозған 
бекітілген бөліктердің шамадан тыс әлсіреу қаупіне байланысты орынсыз 
болып табылады. машина тігістері мен инелерімен екінші рет тесу және т. б. 
Мұндай жағдайларда төменгі бөліктер тігіс тігісімен қолмен бекітіледі. Бұл 
тігісті пайдалану жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз етеді және аяқ 
киімнің тығыз жерлеріне бекітуге мүмкіндік береді, онда инелер мен 
қылшықтарды қолдану өте қиын. Тігіс тігісі (2.16-сурет) тік немесе қисық 
ілмектермен орындалады. Біз-ілмек бекітілген бөліктердің бірінші 
тесікшесіне енгізіледі, ілулі немесе қарамайға малынған және оралған жіптің 
бір бөлігі ілмекке лақтырылады, жіп оның ұзындығының ортасына дейін 
тесіліп, екінші тесікке ілмек енгізіледі, жіптің бұтағы оған лақтырылады, 
ілмек тартылып, ол арқылы 2 Жіптің бұтағы тартылады. Біз-ілгекті келесі 
тесікке қайта салыңыз, лақтырыңыз - ілгекке 1 жіптің бұтағы және цикл 
қайталанады. 
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2.16- сурет.Тігіс 

Қолмен тігісті аяқ киімнің астын жөндеу кезінде жіптерді бекіту 
әдістері арқылы (үстіңгі жақтың созылған шеті мен біліктерді, табандарды, 
ұлтандар мен ұсақ тігісті бекіту арқылы) және біліктерді үстіңгі және 
астыңғы жағына бекіту үшін (тігіске ұқсас) қолданылады. 

 Аяқ киімді кию процесінде қол жіптерінің беріктігі мен олардың 
сенімділігі, әсіресе, тігістің ауырлық дәрежесін күрт көрсетеді. Аяқ киімнің 
иілу процесінде табанның немесе ұлтанның тігісі жеткіліксіз болған кезде, 
жаяу жүру кезінде олар бір-біріне қатысты жылжуы мүмкін, ал жіп тігістері 
үлкен жүктеме мен абразияға ұшырайды, бұл көбінесе аяқ киімді кию кезінде 
төменгі қолдың бекітілуінің бұзылуына әкеледі. Тігістің үлкен немесе аз 
салмағы жұмысшылардың тігу кезіндегі күш-жігерінің мөлшеріне, 
былғарыдан жасалған бөлшектердің қасиеттері мен ылғалдылығына 
байланысты.  

 
 
 

Тігісі бойынша үзілген аяқ киім үстін жөндеу  
бойынша жадынама 

 
1. Жөндеуді бастамас бұрын, тігістің үзілген жерін табу үшін 

аяқ киімді мұқият тексеру керек. 
2. Жөндеу тәсілін анықтаймыз - аяқ киімнің тігісі бойынша 

үзілген үстіңгі жағын бекіту. 
3. Құрал-саймандарды таңдаймыз – ілмегі бар біз, аяқ киім 

пышағы. Материалдар: аяқ киімнің түсі бойынша жіптер, аяқ киімге 
арналған крем, желім. 

4. Алдымен, екі бөліктің бұрынғы тігістен тесілген жері 
сәйкес келу үшін, тігісі үзілген жерде бөліктерді бір-бірінің үстіне 
қойып біріктіру керек. 

5. Жаңа тігіс үзілген тігістің басында және соңында 1 
сантиметрге кіретіндей етіп, қолмен қайықты тігіспен тіге 
бастаймыз.  

6. Тігістердің жиілігі 1 см-ге 3-4 тігісті құрайды. 
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7. Үзілген жерде тігісті бекіткеннен кейін аяқ киім түсі 
бойынша креммен өңдейміз. 

 

 
 

Желімді жамаулар 
Хром терісінен жасалған аяқ киімде мұқият орындалған және 

материалды дәл таңдаған кезде олар көзге көрінбейді. Жамау үшін таңдалған 
тері бөлігі тек негізгі белгілері — түрі мен түсі бойынша ғана емес, сонымен 
қатар қалыңдығы, мерей үлгісі (үлкен немесе кішкентай), түс реңі бойынша 
да сәйкес келуі керек. 

Төлем нысаны мен өлшемі бойынша аяқ киімнің жамауға дайындалған 
орнына дәл сәйкес келуі керек. Бұл жолмен қол жеткізіледі: жөнделген 
үстіңгі жағында, тозған Жердің айналасында, бормен бүкіл периметрі 
бойынша 6-7 мм болатын жамау сызығының сызығы сызылады. Жамаудың 
өткір бұрыштары мен ойықтары жоқ тегіс дөңес контурлары болуы керек: 
шеңбер немесе сопақ пішіні ең қолайлы (2.17-сурет). Жамау үшін таңдалған 
тері бөлігі жөнделетін жерге былғарының төменгі жағы жағымен жағылады, 
қолмен тегістеледі және алынып тасталады. Бор сызығының ізімен жамау 
қайшымен кесіледі. 

 

 
 

1-аяқ киімдегі бор сызығы 
 

2.17 – сурет. Жамау нысанын анықтау 
 

Жамау мәрмәр тақтаға немесе қалың әйнекке салынып, оның шетін 

2.3.6 Кішкентай жамауларды орнату 
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бүкіл периметр бойынша былғарының төменгі жағыдан пышақпен алып 
тастайды. Түсудің ені жамауды кесу кезінде қабылданған әдіптің еніне тең 
болуға тиіс, жамаудың аяқ киімнің тозған учаскесін жабатын ортаңғы бөлігі 
түсірілген күйінде қалдырылады. Аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің тиісті бөлігін 
саусақтарыңызбен ішінен көтеріп, өткір пышақпен жұқа алдыңғы жиегін 
кесіңіз, аяқ киім салынатын жерден былғары ені 3-4 мм болатын тозған 
жердің шетін де түсірмейді. Беткі қабаты жоюға болады көмегімен ұсақ 
терілер. Тазартылған Жердің пішіні мен мөлшерінің жамаудың пішіні мен 
өлшемдерімен дәл сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін, тазаламас бұрын, 
дайындалған жамауды орнына қойып, оның өлшемдерін бұрын аяқ киімге 
қолданылатын бор сызығымен тексеру ұсынылады. 

Үстіңгі жағын тазалағаннан кейін, жамылғы мен тазартылған жерге 
жұқа желім қабаты қолданылады және щеткамен аздап жағылады; желімнің 
кебуіне жол бермей, шетін дайындалған жерге тез жағыңыз, оны қолыңызбен 
қатты басыңыз, аяқ киімнің ішіне тампон немесе екінші қолдың саусақтарын 
салыңыз. Осыдан кейін, жамау орташа қыздырылған токмачпен үтіктеледі 
(температура 60°C-тан аспайды). Тегістеу кезінде желім қабықшасы 
кептіріліп, тығыздалады, жамау пен үстіңгі жағындағы әжімдер тегістеледі. 

Қалыптан үстіңгі бөліктің бүлінбеген жерлеріне өту тегіс және 
түсініксіз болуы керек. 

Жасанды былғарыдан жасалған аяқ киімнің үстіңгі жағындағы 
жарықтар аяқ киімнің үстіңгі жағына ұқсас материалдан жасалған 
жамаулармен жөнделеді. Матаның немесе талшықты жағынан жамаудың 
шеттері бүкіл периметр бойынша түсірілмейді. Жамау астындағы орын 
еріткішпен сүртіледі. Жөнделген жерге желімнің бір қабаты қолданылады. 
Желімді қабықшалардың кебуіне жол бермей, жамауды дәл жағыңыз және 
қолыңызбен басыңыз, содан кейін 50-60°C температураға дейін қыздырылған 
ток-сорғымен үтіктеңіз. 

Поливинилхлоридті жабыны бар жасанды былғарыдан жасалған аяқ 
киімнің үстіңгі жағындағы жарықтар мен жарықтар, сонымен қатар, алдыңғы 
жағына поливинилхлоридті қабықшаны және аяқ киімнің үстіңгі жағына 
емес, былғары жамылғы жапсыру арқылы жөнделеді. Бұл жағдайда 
жөнделетін аяқ киімнің құрылымы мен түсіне сәйкес келетін 
поливинилхлоридті қабықша жөнделетін материал ретінде пайдаланылатын, 
бұрын этилацетат ерітіндісіне 10-15 минутқа түсірілген жасанды былғарыдан 
жасалған матадан немесе талшықты негізден бөлінеді. Қабықшадан жамау 
зақымдалған аймақтың пішіні мен өлшемі бойынша периметрдің 
айналасында 15-20 мм мөлшерінде кесіледі; жамаудың шеттері 
мүмкіндігінше алынып тасталады. 

Қаптау жағынан былғарыдан жасалған жамау желімделген. 
Қабықшадан жасалған жамаудың алдыңғы жағы мен аяқ киімнің үстіңгі 
бөлігінің жөнделетін бөлігі этилацетатқа немесе ацетонға малынған 
тампонмен сүртіледі. Жамау жөнделетін аймаққа қолданылады, үстіне 
целлофанмен жабылған және қабықша аяқ киімнің үстіңгі жағына толығымен 
ерігенше 130-150°C температураға дейін қыздырылған токмачпен мұқият 
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үтіктелген. Тегістеу кезінде токмач жөнделетін учаскеден тыс аяқ киімнің 
үстіңгі жағына тиіп кетпеуі керек. Жамауды әжімдер мен қатпарларсыз аяқ 
киімнің үстіңгі жағына еріту керек, жамаудың шетінен аяқ киімнің үстіңгі 
жағына өту тегіс және нәзік болуы керек. 

 
 
 
 

Желімді жамылғыларды орындау кезінде жиі 
қателіктер жіберіледі: 

- жамау материалы үстіңгі материалға дәл сәйкес келмейді 
немесе жамау желіммен боялған, сондықтан өте байқалады; 

- аяқ киім мен жамаудың үстіңгі жағын дайындау кезінде жұқа 
беткі қабатпен бірге үстіңгі жақтың ең берік ортаңғы қабаты 
кесіледі-бұл аяқ киімнің беріктігін әлсіретеді; 

- жамау пен үстіңгі жағына желімнің артық мөлшері 
қолданылады-жамау қатты болады; 

- желіммен жағылған жамылғы аяқ киімге уақтылы 
қолданылмайды, желімнің жергілікті кебуі орын алады, ал 
жамылғы ішінара үстіңгі жағынан қабыршақтанады; 

- жамаудың шеттері тазартылған жердің шеттеріне сәйкес 
келмейді. Жабық жамаумен тазаланбаған жолақ аяқ киімде 
айтарлықтай дақ пайда болады, сонымен бірге оның беріктігі 
тазартумен әлсірейді. Тазаланбаған жерге түскен жамаудың 
шеті әдетте көп ұзамай қабыршақтайды; 

- жамаулар тым ыстық токмачпен үтіктеледі, ал жамау 
жанасуға қатаң болады, тозған кезде оның бетінде жарықтар 
пайда болады, ал кейде қысқа уақыттан кейін шұлықтар 
құлап, аяқ киімге тесік қалдырады. 

 
 
 
 

 
Тігу жамаулары 
Олар юфти немесе қатты майлы хром терілері бар аяқ киімге 

қойылады, себебі мұнда желімді бекіту жеткілікті беріктікті қамтамасыз 
етпейді. 

Материалды таңдау, жамау нысаны және тозған жерге рұқсат мөлшері, 
жамауды аяқ киімнің үстіне бормен сызу, бор шегін материалдың 
бахтармиялық бетіне ауыстыру, жамауды кесу желім жамылғыларындағыдай 
орындалады. 

Кесілген жамылғы былғарының төменгі жағыдан материалдың толық 
қалыңдығының 1/3 тең қалыңдығына дейін түсіріледі. 

Түсудің ені қабылданған жәрдемақының еніне тозған жердің 
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үтіктелген. Тегістеу кезінде токмач жөнделетін учаскеден тыс аяқ киімнің 
үстіңгі жағына тиіп кетпеуі керек. Жамауды әжімдер мен қатпарларсыз аяқ 
киімнің үстіңгі жағына еріту керек, жамаудың шетінен аяқ киімнің үстіңгі 
жағына өту тегіс және нәзік болуы керек. 

 
 
 
 

Желімді жамылғыларды орындау кезінде жиі 
қателіктер жіберіледі: 

- жамау материалы үстіңгі материалға дәл сәйкес келмейді 
немесе жамау желіммен боялған, сондықтан өте байқалады; 

- аяқ киім мен жамаудың үстіңгі жағын дайындау кезінде жұқа 
беткі қабатпен бірге үстіңгі жақтың ең берік ортаңғы қабаты 
кесіледі-бұл аяқ киімнің беріктігін әлсіретеді; 

- жамау пен үстіңгі жағына желімнің артық мөлшері 
қолданылады-жамау қатты болады; 

- желіммен жағылған жамылғы аяқ киімге уақтылы 
қолданылмайды, желімнің жергілікті кебуі орын алады, ал 
жамылғы ішінара үстіңгі жағынан қабыршақтанады; 

- жамаудың шеттері тазартылған жердің шеттеріне сәйкес 
келмейді. Жабық жамаумен тазаланбаған жолақ аяқ киімде 
айтарлықтай дақ пайда болады, сонымен бірге оның беріктігі 
тазартумен әлсірейді. Тазаланбаған жерге түскен жамаудың 
шеті әдетте көп ұзамай қабыршақтайды; 

- жамаулар тым ыстық токмачпен үтіктеледі, ал жамау 
жанасуға қатаң болады, тозған кезде оның бетінде жарықтар 
пайда болады, ал кейде қысқа уақыттан кейін шұлықтар 
құлап, аяқ киімге тесік қалдырады. 

 
 
 
 

 
Тігу жамаулары 
Олар юфти немесе қатты майлы хром терілері бар аяқ киімге 

қойылады, себебі мұнда желімді бекіту жеткілікті беріктікті қамтамасыз 
етпейді. 

Материалды таңдау, жамау нысаны және тозған жерге рұқсат мөлшері, 
жамауды аяқ киімнің үстіне бормен сызу, бор шегін материалдың 
бахтармиялық бетіне ауыстыру, жамауды кесу желім жамылғыларындағыдай 
орындалады. 

Кесілген жамылғы былғарының төменгі жағыдан материалдың толық 
қалыңдығының 1/3 тең қалыңдығына дейін түсіріледі. 

Түсудің ені қабылданған жәрдемақының еніне тозған жердің 

 
 

мөлшеріне тең болуы керек. 
Аяқ киімнің үстіңгі жағындағы тазартылған жерге және жамаудың 

бахтармиялық жағына резеңке желімнің жұқа қабаты қолданылады және 
 

қалдыру үшін кептіру. Содан кейін жамау дайындалған жерге қойылып, 
қолмен басылады. 

Желімделген жамау бүкіл контур бойымен тігін машинасында екі 
ішекті тігіспен бекітіледі. Тігіс жамаудың шетіне параллель, одан 1,5—2 мм 
қашықтықта өтеді. Тігістің ұштары бекітілуі керек, ол үшін соңғы екі тігіс 
тігістің басынан тесіп өту үшін жеткілікті. Тігістер біркелкі және тығыз және 
ұзындығы бірдей болуы керек. Жіптердің түсі жамаудың түсіне сәйкес келуі 
керек. Жамау балғамен айналып, соғылады. 

Жамауды резеңке желіммен алдын — ала желімдеу оны бекіту кезінде 
жылжудың алдын алады және оның тығыз бекітілуін қамтамасыз етеді-
жамаумен үстіңгі жағы арасында алшақтық жоқ. 

Сумен жүйелі түрде жанасатын, сондай-ақ тігін машинасына жету 
қиын жерлерде орналасқан аяқ киімдегі жамылғы қолмен екі жіппен тігіледі. 
Тігіс шетінен 1,5—2 мм қашықтықта жамаудың шетіне параллель өтуі керек. 
Тігістер біркелкі және тығыз болуы керек. 

Егер тігу тігісі дайындаманың тігісінде немесе аяқ киімнің ұзартылған 
бетінде 6-7 мм—ден аз қашықтықта орналасқан тозған жерге қойылса, онда 
жамаудың шеті тігістің астына немесе ұзартылған жиектің астына салынады. 

Бөлшектерді бекітуді бұза отырып, жамауларды бекіту 
Аяқ киімнің үстіңгі жағының зақымдалған бөлігі үстіңгі тігістерден 7 

мм-ден аз қашықтықта немесе аяқ киімнің ұзартылған жағында 
орналасқанда, жақын маңдағы аймақ бумен пісіріледі, желіммен жағылған 
жамау 6-8 мм тігістің астына салынып, желімделеді. Содан кейін тігістің 
бұзылған бөлігі ескі пункциялар бойымен бөліктерді кесіп қалпына 
келтіріледі (2.18-сурет). 

 

1- жамау 
2.18-сурет. Зақымдалған бөлік аяқ киімнің үстіңгі тігісінен кемінде 7 мм 

қашықтықта орналасқан кезде қалыптарды желімдеп бекіту 
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Жамау түсті және өлшем бойынша аяқ киімнің үстіңгі жағындағы 
теріге сәйкес келетін былғарыдан кесіледі. Жамаудың ұзындығы бойынша 
өлшемдері аяқ киімнің үстіңгі жағының зақымдалған бөлігінің мөлшерінен 
екі жағынан 8-10 мм—ге артық болуы керек; ені бойынша жамылғы аяқ 
киімнің үстіңгі бөлігінің зақымдалған бөлігінің үстіңгі жиегімен 8-10 мм 
қабаттасуын және оның төменгі жиегінің табан астында 14-16 мм бүгілуін 
қамтамасыз ете отырып кесіледі. Жамау үстіңгі шетінен алдыңғы жағынан 
ені 8-10 мм төмен түседі. Аяқ киімнің үстіңгі жағы жыртылу сызығынан 
жоғары 8-10 мм, ал алдыңғы жағынан төменгі жиегіне ені 14-16 мм 
абразивті шүберекпен сүртіледі (тазаланады). Аяқ киімнің үстіңгі жағының 
зақымдалған бөлігі және оның осы аймақтағы ұзартылған жиегі, мен 
алдыңғы жағынан емес, табаннан желіммен жағамын. Қысқа мерзімді 
кептіруден кейін былғары жамау үстіңгі бөліктің зақымдалған бөлігіне және 
оның ұзартылған жиегіне жабыстырылады және табанның желімді бекітпесі 
қалпына келтіріледі (2.19-сурет). 

 
 

2.19 -сурет. Жамауларды желімдеп бекіту кезінде аяқ киімнің созылмалы 
қырынан кемінде 7 мм қашықтықта зақымдалған учаске орналасқан кезде 
астардың астына жамау салғаннан кейін аяқ киімнің жалпы түрі: 1-жамау 

 
Механикалық зақымдануды, терең жарықтарды және үстіңгі 

бөліктердің жекелеген бөліктерінің тозуын жою әдісі тозудың сипатына және 
жөнделетін аймақтың орналасуына байланысты. Жоғарыда аталған 
операциялық ақауларды жамауларды қою арқылы жоюға болады. Жамаулар 
екі жолмен бекітіледі: бөлшектерді бекітуді бұзбай және оларды бұзбай. 
Пішіні дөңгелек, жартылай шеңберлі, сопақша (эллипсоид) және Қалақша 
түрінде ерекшеленеді. 
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Жамау түсті және өлшем бойынша аяқ киімнің үстіңгі жағындағы 
теріге сәйкес келетін былғарыдан кесіледі. Жамаудың ұзындығы бойынша 
өлшемдері аяқ киімнің үстіңгі жағының зақымдалған бөлігінің мөлшерінен 
екі жағынан 8-10 мм—ге артық болуы керек; ені бойынша жамылғы аяқ 
киімнің үстіңгі бөлігінің зақымдалған бөлігінің үстіңгі жиегімен 8-10 мм 
қабаттасуын және оның төменгі жиегінің табан астында 14-16 мм бүгілуін 
қамтамасыз ете отырып кесіледі. Жамау үстіңгі шетінен алдыңғы жағынан 
ені 8-10 мм төмен түседі. Аяқ киімнің үстіңгі жағы жыртылу сызығынан 
жоғары 8-10 мм, ал алдыңғы жағынан төменгі жиегіне ені 14-16 мм 
абразивті шүберекпен сүртіледі (тазаланады). Аяқ киімнің үстіңгі жағының 
зақымдалған бөлігі және оның осы аймақтағы ұзартылған жиегі, мен 
алдыңғы жағынан емес, табаннан желіммен жағамын. Қысқа мерзімді 
кептіруден кейін былғары жамау үстіңгі бөліктің зақымдалған бөлігіне және 
оның ұзартылған жиегіне жабыстырылады және табанның желімді бекітпесі 
қалпына келтіріледі (2.19-сурет). 

 
 

2.19 -сурет. Жамауларды желімдеп бекіту кезінде аяқ киімнің созылмалы 
қырынан кемінде 7 мм қашықтықта зақымдалған учаске орналасқан кезде 
астардың астына жамау салғаннан кейін аяқ киімнің жалпы түрі: 1-жамау 

 
Механикалық зақымдануды, терең жарықтарды және үстіңгі 

бөліктердің жекелеген бөліктерінің тозуын жою әдісі тозудың сипатына және 
жөнделетін аймақтың орналасуына байланысты. Жоғарыда аталған 
операциялық ақауларды жамауларды қою арқылы жоюға болады. Жамаулар 
екі жолмен бекітіледі: бөлшектерді бекітуді бұзбай және оларды бұзбай. 
Пішіні дөңгелек, жартылай шеңберлі, сопақша (эллипсоид) және Қалақша 
түрінде ерекшеленеді. 

 
 
 
 

 
 

 № 6 практикалық тапсырма жамауларды орнатыңыз 
 
Мақсаты: Технологиялық картаны пайдаланып бөлшектердің қосылуын 

бұзумен жамау орнату. 
 

№ 6 Нұсқаулық-технологиялық карта 
 

Операция: бөлшектердің қосылуы бұзылған жамауды орнату 
№ 
р\с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық 
сілтемелер 

Материалдық
-техникалық 
жабдықтау 

1. Аяқ киімді тексеру Аяқ киімді визуалды 
тексеру, ақау орнын 
анықтау, үстіңгі бөліктегі 
жамаудың бормен немесе 
маркермен орналасуын 
белгілеу. 

I-аяқ киімдегі бор 
сызығы 

 

Тігістің астына және 
кертпенің астына төлем 

нысанын анықтау 

 

Көмекші құрал: 
бор, маркер, 
сантиметр. 

2 Аяқ киімнің 
зақымдалған 
бөлігін 
жөндеуге 
дайындау. 

Белгіленген сызыққа 
дейін ақаулықтың 
айналасындағы орынды 
тегістеңіз. 

Тері № 30-50. 

 

Құрал: пышақ 

Көмекші құрал: 
тері 

№ 30-50 
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3 Жамау 

дайындау. 
Жамау түсті және Мерей 
бойынша аяқ киімнің 
үстіңгі жағындағы теріге 
сәйкес келетін 
былғарыдан кесіледі. 
Жамаудың ұзындығы 
бойынша өлшемдері аяқ 
киімнің үстіңгі жағының 
зақымдалған бөлігінің 
мөлшерінен екі жағынан 
8-10 мм-ге асуы керек; 
ені бойынша жамылғы 
оның зақымдалған 
үстіңгі жиегімен 
жабылуын есептей 
отырып кесіледі 

6 арналған аяқ киімнің 
үстіңгі бөлігі- 

8 мм жамау үстіңгі 
шетінен алдыңғы 
жағынан ені 4-5 мм 
төмен түседі. Аяқ 
киімнің үстіңгі жағы 
жыртылған сызықтан 8-
10 мм жоғары 
зақымдалған жерде 
және алдыңғы жағынан 
4-5 мм ені бойынша 
тігістің астындағы жиек 
абразивті шүберекпен 
сүртіледі (тазаланады). 

 

Құрал: пышақ, 
тері № 30-50. 

Материалдар: 
былғары . 

Көмекші құрал: 
сантиметр, сызғыш. 

 

4 Үстіңгі және 
жамау бөлігіне 
желім жағу. 

Аяқ киімнің үстіңгі 
бөлігінің зақымдалған 
бөлігі және алдыңғы 
жағындағы жамау 
полихлоропрен немесе 
наирит желімімен 
жабылмаған. 

 

Құрал: щетка, желім 
ыдысы. 

Материалдар: 
полихлоропрен 
желімі, наирит . 
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3 Жамау 

дайындау. 
Жамау түсті және Мерей 
бойынша аяқ киімнің 
үстіңгі жағындағы теріге 
сәйкес келетін 
былғарыдан кесіледі. 
Жамаудың ұзындығы 
бойынша өлшемдері аяқ 
киімнің үстіңгі жағының 
зақымдалған бөлігінің 
мөлшерінен екі жағынан 
8-10 мм-ге асуы керек; 
ені бойынша жамылғы 
оның зақымдалған 
үстіңгі жиегімен 
жабылуын есептей 
отырып кесіледі 

6 арналған аяқ киімнің 
үстіңгі бөлігі- 

8 мм жамау үстіңгі 
шетінен алдыңғы 
жағынан ені 4-5 мм 
төмен түседі. Аяқ 
киімнің үстіңгі жағы 
жыртылған сызықтан 8-
10 мм жоғары 
зақымдалған жерде 
және алдыңғы жағынан 
4-5 мм ені бойынша 
тігістің астындағы жиек 
абразивті шүберекпен 
сүртіледі (тазаланады). 

 

Құрал: пышақ, 
тері № 30-50. 

Материалдар: 
былғары . 

Көмекші құрал: 
сантиметр, сызғыш. 

 

4 Үстіңгі және 
жамау бөлігіне 
желім жағу. 

Аяқ киімнің үстіңгі 
бөлігінің зақымдалған 
бөлігі және алдыңғы 
жағындағы жамау 
полихлоропрен немесе 
наирит желімімен 
жабылмаған. 

 

Құрал: щетка, желім 
ыдысы. 

Материалдар: 
полихлоропрен 
желімі, наирит . 

 
 

5 Желім қабатын 
кептіру. 

Қысқа мерзімді 
кептіруден кейін 5-10 
мин. былғары жамау 
үстіңгі бөліктің 
зақымдалған бөлігіне 
жабыстырылады, 

 

Материалдар: 
былғары . 

Көмекші құрал: 
сантиметр, 
сызғыш. 

6 Бөлшектерді 
желімдеу. 
Үтіктеу. 

былғары жамау үстіңгі 
бөліктің зақымдалған 
бөлігіне 
жабыстырылады, үстіңгі 
қабатқа зақым келтірмеу 
үшін қағаз парағы 
арқылы қыздырылған 
үтікпен тегістеледі 

Құрал: 

үтік, токмач 

Көмекші құрал: 
сантиметр, 
сызғыш. 

7 Тігістің 
бұзылған 
бөлігін қалпына 
келтіру. 

Содан кейін тігістің 
бұзылған бөлігі қалпына 
келтіріліп, ескі 
пункциялар бойымен 
бөліктерді кесіп 
тастайды. Желімделген 
жамау ескі тігісті тігіске 
жабыстырады 

екі ішекті машинада 

Құрал-жабдықтар: 

тігін машинасы, 
жеңдік тігін 
машинасы 

Материалдар: 
капрон жіптері. 

Құрал: 
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  тігіс. Сызық бөліктің 
шетіне параллель, одан 
1,5-2 мм қашықтықта 
өтеді. Тігістің ұштары 
бекітілуі керек, бұл үшін 
соңғы екі тігіс тігістің 
басы мен тігістің соңын 
тесіп өту үшін 
жеткілікті. Тігістер 
біркелкі және тығыз 
және ұзындығы бірдей 
болуы керек. Жіптердің 
түсі жамаудың түсіне 
сәйкес келуі керек. 

 

 

Желімдік пласттардың 
схемалық 
қималары: 

в-қатайтуға арналған 
жамылғы; 1-жамылғы, 2-
жөнделетін бөлік 

қайшы 

8 Аяқтау (бояу, 
аяқ киімді 
тазалау). 

Жамау балғамен 
айналып, соғылады. 

Жамаудың шеттерін 
аяқ киімнің үстіңгі 
жағының түсіне 
бояңыз. 

Жабдық: щетка,кеме
 бояу үшін 

Материалдар: 
нитро бояуы. 
Құрал: 

қайшы, 
пышақ, балға. 
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тігіс. Сызық бөліктің
шетіне параллель, одан
1,5-2 мм қашықтықта 
өтеді. Тігістің ұштары
бекітілуі керек, бұл үшін
соңғы екі тігіс тігістің
басы мен тігістің соңын
тесіп өту үшін
жеткілікті. Тігістер
біркелкі және тығыз
және ұзындығы бірдей
болуы керек. Жіптердің
түсі жамаудың түсіне 
сәйкес келуі керек.

Желімдік пласттардың
схемалық 
қималары:

в-қатайтуға арналған
жамылғы; 1-жамылғы, 2-
жөнделетін бөлік

қайшы

8 Аяқтау (бояу, 
аяқ киімді
тазалау).

Жамау балғамен 
айналып, соғылады.

Жамаудың шеттерін
аяқ киімнің үстіңгі
жағының түсіне
бояңыз.

Жабдық: щетка,кеме
бояу үшін

Материалдар: 
нитро бояуы.
Құрал:

қайшы, 
пышақ, балға.

9 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын тексеру. 

Түсі, өлшемі бойынша 
жамылғы жөнделетін аяқ 
киімнің үстімен толық 
сәйкес келуі тиіс. 
Қалпына келтірілген тігіс 
жіптердің түсі бойынша, 
тігістердің ұзындығына 
сәйкес келеді бекіту 
тігісі. 

Жамау-бұл аяқ киіммен 
бірге, ерекшеленбейді 
және дайындаманың 
шегінен шықпайды. 

№ 7 практикалық тапсырма бөлшектердің байланысын 
бұзбай жамауларды орнатыңыз 

Мақсаты: Технологиялық картаға сәйкес бөлшектердің бұзылуысыз 
жамау орнату. 

№ 7 Нұсқаулық – технологиялық карта 

Операция: бөлшектерді біріктіруді бұзбай жамауды орнату 
№ 
р\с Орындау 

тәртібі 
Нұсқаулық сілтемелер 

1 Аяқ киімді тексеру. Аяқ киімді визуалды тексеру, ақау орнын 
анықтау, үстіңгі бөліктегі жамаудың 
бормен немесе маркермен орналасуын 
белгілеу. Бұл жолмен қол жеткізіледі: 
жөнделген үстіңгі жағында, тозған Жердің 
айналасында, бормен бүкіл периметрі 
бойынша 6-7 мм болатын жамау 
сызығының сызығы сызылады. 
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2 Аяқ киімнің 
зақымдалған 
бөлігін 
жөндеуге 
дайындау. 

Белгіленген сызыққа дейін 
ақаулықтың айналасындағы 
орынды тегістеңіз. 

Тері № 30-50. 
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2 Аяқ киімнің
зақымдалған
бөлігін
жөндеуге 
дайындау.

Белгіленген сызыққа дейін
ақаулықтың айналасындағы
орынды тегістеңіз.

Тері № 30-50.

3 Жамау дайындау Жамау үшін таңдалған тері бөлігі тек 
негізгі белгілері - түрі мен түсі бойынша 
ғана емес, сонымен қатар қалыңдығы, 
мерей үлгісі (үлкен немесе кішкентай), түс 
реңі бойынша да сәйкес келуі керек. 
Жамаудың нысаны мен 
мөлшеріне дәл сәйкес келуі қажет 
аяқ киімде жамауға дайындалған орын. 
Жамаудың өткір бұрыштары мен ойықтары 
жоқ тегіс дөңес контурлары болуы керек: 
шеңбердің немесе сопақшаның ең қолайлы 
формасы, жамау үшін таңдалған тері бөлігі 
жөнделетін жерге былғарының төменгі 
жағы жағымен салынып, қолмен тегістеліп, 
алынып тасталады. Бор сызығының ізімен 
жамау қайшымен кесіледі. Жамау мәрмәр 
тақтаға немесе қалың әйнекке салынып, 
оның шетін бүкіл периметр бойынша 
былғарының төменгі жағынан пышақпен 
алып тастайды. 

Жамаудың түсу ені жамауды кесу кезінде 
қабылданған әдіптің еніне тең болуға тиіс, 
жамаудың аяқ киімнің тозған учаскесін 
жабатын ортаңғы бөлігі түсірілмеген 
күйінде қалдырылады. Аяқ киімнің үстіңгі 
жағының тиісті бөлігін саусақтарыңызбен 
көтеріп, өткір пышақпен терінің жұқа 
алдыңғы жиегін аяқ киім салынатын 
жерден кесіп тастаңыз, сонымен қатар 
тозған жердің шетін ені 3-4 мм 
төмендетіңіз. Беткі қабаты жоюға болады 
көмегімен ұсақ терілер. Тазартылған 
Жердің пішіні мен мөлшерінің жамаудың 
пішіні мен өлшемдерімен дәл сәйкес келуін 
қамтамасыз ету үшін, тазаламас бұрын, 
дайындалған жамауды орнына қойып, 
оның өлшемдерін бұрын аяқ киімге 
қолданған өлшеммен тексеру ұсынылады 
бор сызығы. 
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4 Үстіңгі және 
жамау бөлігіне 
желім жағу. 

Үстіңгі жағын тазалағаннан кейін, жамау 
пен тазартылған жерге жұқа желім қабаты 
қолданылады және щеткамен аздап 
жағылады; 

5 Бөлшектерді 
желімдеу. Үтіктеу. 

Желімнің кебуіне жол бермей, шетін 
дайындалған жерге тез жағыңыз, оны 
қолыңызбен қатты басыңыз, аяқ киімнің 
ішіне тампон немесе екінші қолдың 
саусақтарын салыңыз. Осыдан кейін жамау 
қалыпты түрде үтіктеледі 

қыздырылған токмачпен (температура 
60°С-тан аспайды). Тегістеу кезінде желім 
қабықшасы 

ол кебеді және тығыздалады, жамау пен 
үстіңгі жағындағы әжімдер тегістеледі. 

 

 

Желімдік пласттардың схемалық 
қималары: 

А-қарапайым жамылғы, 

6-жол астындағы жамылғы 

 
6 Аяқтау (бояу, 

аяқ киімді 
тазалау). 

 

Шығыңқы желімді тазалау, жамау шеттерін 
бояу керек 



143

4 Үстіңгі және 
жамау бөлігіне 
желім жағу.

Үстіңгі жағын тазалағаннан кейін, жамау
пен тазартылған жерге жұқа желім қабаты 
қолданылады және щеткамен аздап
жағылады;

5 Бөлшектерді
желімдеу. Үтіктеу.

Желімнің кебуіне жол бермей, шетін
дайындалған жерге тез жағыңыз, оны
қолыңызбен қатты басыңыз, аяқ киімнің
ішіне тампон немесе екінші қолдың
саусақтарын салыңыз. Осыдан кейін жамау
қалыпты түрде үтіктеледі

қыздырылған токмачпен (температура 
60°С-тан аспайды). Тегістеу кезінде желім 
қабықшасы

ол кебеді және тығыздалады, жамау пен
үстіңгі жағындағы әжімдер тегістеледі.

Желімдік пласттардың схемалық 
қималары:

А-қарапайым жамылғы,

6-жол астындағы жамылғы

6 Аяқтау (бояу, 
аяқ киімді
тазалау).

Шығыңқы желімді тазалау, жамау шеттерін
бояу керек

7 Орындалған 
жұмыстың сапасын 
тексеру. 

Желімді жамаулар. 

Хром терісінен жасалған аяқ киімде 
мұқият орындалған және материалды дәл 
таңдаған кезде олар көзге көрінбейді. 
Қалыптан үстіңгі бөліктің бүлінбеген 
жерлеріне өту тегіс және түсініксіз болуы 
керек. Желімді жамылғыларды орындау 
кезінде бұзушылықтар жиі кездеседі: 

- жамау материалы үстіңгі материалға дәл
сәйкес келмейді немесе жамау желіммен
боялған, сондықтан өте байқалады;
- аяқ киім мен жамаудың үстіңгі жағын
дайындау кезінде жұқа беткі қабатпен бірге
үстіңгі жақтың ең берік ортаңғы қабаты
кесіледі-бұл аяқ киімнің беріктігін
әлсіретеді;
- жамау пен үстіңгі жағына желімнің
артық мөлшері қолданылады-жамау
қатты болады;
- желіммен жағылған жамылғы аяқ
киімге уақтылы қолданылмайды,
желімнің жергілікті кебуі орын алады,
ал жамылғы ішінара үстіңгі жағынан
қабыршақтанады;
- жамаудың шеттері тазартылған жердің
шеттеріне сәйкес келмейді. Аяқ киімде
жабық жамаумен тазаланған жолақ
пайда болады

көрінетін дақ және сонымен бірге беріктік 
оның әлсіз келеді тазалау. 
Тазартылмаған жерге түскен жамаудың 
шеті әдетте көп ұзамай қабыршақтайды; 
- жамауларды тым ыстық токмачпен 
үтіктеңіз, ал жамау жанасуға қатаң 
болады, тозған кезде оның бетінде 
жарықтар пайда болады, ал кейде қысқа 
уақыттан кейін шұлықтар құлап, аяқ 
киімге тесік қалдырады.
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2.3.7 Сыдырма жүгірткісін ауыстыру 
 

Сыдырма - бұл өте кең таралған бекіткіш, ол кез-келген аяқ киімді 
ыңғайлы етуге мүмкіндік береді. 

Жүгірушілердің әртүрлі қасиеттері бар сыдырманың бірнеше 
түрі бар: 

1. металл 
2. спиральды (бұралған) 
3. трактор 
4. жасырын. 

Сыдырманың тағы бір ерекшелігі-оның ені, оған байланысты 
жүгірушілердің белгілі бір түрлері таңдалады. Сілтемелердің ені 
миллиметрмен жүгіргіде цифрмен таңбаланады. 

Табанның пішініне байланысты жүгірушінің бір немесе басқа 
сыдырмақа жататындығы анықталады. 

Төмендегі фотосуреттердегі бірнеше мысалды қарап, жүгірушілердің 
бір-бірімен айырмашылығын оңай табуға болады. 

 
Трактор сыдырмасына арналған жүгірткінің түрі 

 

Барышевка түрі 
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Барышевка түрі 
 

 
 

 
 

13
4 

Сақ болыңыз! Металл әдетте өте жұмсақ. Қатты  
деформацияламаңыз, берілген пішінді сақтауға тырысыңыз. 

Спиральды бұралған сыдырмаға арналған жүгірткі 

 
Дайындаймыз жұмыс орны. Жақсы жарықтандырылған үстелге 

кішқыспақ тайғақ емес майлық қойыңыз. Бұл ұсақ бөлшектерді жоғалтпау 
үшін. Құралдардан бізге қажет: кішкентай бұрағыш, дөңгелек тістеуік, 
тістеуік. Материалдардан: жүгірушілер мен стопперлер. 

Стопперлер-бұл жүгірушінің секіруіне кедергі келтіретін бекіткіштер. 
Айтпақшы, егер стопперлер металл болса, біз оларды жай ғана алып 
тастаймыз, содан кейін орнына қоямыз. Сыдырма жүгірткіні екі жолмен 
ауыстыруға болады. 

 Бірінші әдіс 
1. Таспаны жоғарыдан босатыңыз немесе шектегіштерді бұрағышпен алып 

тастаңыз 
2. Ескі жүгірушіні алыңыз 
3. Біз жаңа жүгірткіні алып, оны сәл бұрышта ұстап, сыдырмаға қойдық 
4. Бекіткіштің қалай жұмыс істейтінін тексереміз: ол тегіс жұмыс істеуі 
керек, жабыспауы керек және бөлінбеуі керек. 
5. Егер барлық в тәртібі, орнатамыз стоппер,
 оңай оның антенналарын дөңгелек тістермен қысыңыз. 
6. Сол сияқты, стоперді сыдырманың екінші жағына орнатыңыз 

 
 

 
Сыдырматы алдын-ала майлаңыз: Бір тамшы өсімдік майы, қатты 

сабын немесе шам шамы. Бұл вагонның қозғалысын жұмсартады. 
Екінші әдіс 

1. Төменде сыдырманы бекітетін тігісті ақырын босатыңыз. 
2. Жыланның төменгі бөлігін алыңыз. 
3. Біз металл шектегішті сым кескішті пайдаланып алып тастаймыз, қажет 

болған жағдайда шектегіштің шетін жұлып алу керек. 
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Кеңес: тозған немесе жоғалған тістері бар сыдырманы ауыстырған дұрыс. 

2.3.8 Аласа өкшелерді мен нәлді ауыстыру 

4. Ескі жүгірушіні алыңыз. 
5. Біз жаңа жүгірткіні алып, оны сәл бұрышта ұстап, оның бөліктерін 

жалғап, сыдырмаға қойдық. 
6. Бекіткіштің қалай жұмыс істейтінін тексереміз: ол тегіс жұмыс істеуі 

керек, жабыспауы керек және бөлінбеуі керек. 
7. Төменгі шектегіш сыдырма түрінде бекітілген күйде орнатылады, ол 

шектеу нүктесінен жоғары бөлінбеуі үшін, ол үшін астын жіптермен тігіп, 
тістерге параллель тігіс салуға немесе металл шектегішті тістерге бекітіп 
қоюға болады. 

8. Жөнделген сыдырманың астын тігу үшін орнына салыңыз. 
9. Тігістің көмегімен бұрын кесілген тігістер қалпына келтіріледі. 

 

 

 

Өкше жөндеу-бұл өкшелерді ауыстыру және қою және аяқ киім,                       
ал  төмен резеңке және былғары өкшелерді жөндеу кезінде-жиектер де бар. 

Резеңке өкшелерді жөндеу. 
Резеңке өкшелерді жөндеудің технологиялық процесі мынадай 

операциялардан тұрады: аяқ киімнің өкше бөлігін резеңке өкшелерді бекітуге 
дайындау; өкшелерді бекіту; резеңке өкшелерді, топсалар мен тығындарді 
дайындау; өкше, топсалар мен тығындардің бетіне желім жағу; жағылған 
желім қабатын кептіру; топсалар мен тығындарді желімдеу. 

Аяқ киімнің өкше бөлігіндегі ішкі ойық немесе жартылай кесек негізгі 
ішектен бөлініп, шұлыққа бүгіледі; аяқ киімнен жұмсақ өкшелер алынып 
тасталады. Ұлтарақтың бетінен шығып тұрған шегелердің ұштары, сондай-ақ 
өкшеде әлсіз ұсталатын шегелер бүркегіш пен сым кескіштердің көмегімен 
алып тасталады. Өкшеден шегелерді алып тастау процесінде табанның өкше 
бөлігін бекіту бұзылған жағдайда оны қосымша шегелермен нығайтады; 
шегелердің ұшы бетінде бүгіліп тұруы тиіс ұлтарақтар. Өкше бөлігіндегі 
ұлтарақ бұзылған жағдайда, аяқ киімге қалыңдығы 1,5-2,0 мм былғарыдан 
немесе картоннан жасалған қатты тіреуіштер жапсырылады. Қатаң өкше 
астары тиіс сәйкес келуі бойынша нысан және ішектің өкше бөлігінің 
мөлшері. Алдыңғы жағындағы тіректердің тік шеті ені 8-10 мм-ге дейін 
төмендетілуі керек. Желімдеуден бұрын, алдыңғы жағынан емес, ішкі жағы 
орнында болады.  Шаң алынып тасталады, содан кейін желімделген 
беттер полиизопрен желімінің жұқа қабатымен жабылады және желім 
қабықшаларын кептіргеннен кейін, тіреуіштер желімделеді. 

Резеңке өкшелер өкшелерді бекіту машиналарына сыртынан 
спиральмен немесе қолмен сым шегелерімен кесілген шегемен бекітіледі; 
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ішінен-өкшелерді бекіту машинасында. Тартылатын шегелердің саны 3-тен 9 
данаға дейін.өкше бекітуінің әлсіреу дәрежесіне байланысты. Шегелердің 
орталары арасындағы қашықтық-12-15 мм, өкшелердің шетінен шегелер - 8-
10 мм. Өкшелерді сыртынан бекіту кезінде шегелердің бастары өкшеге 1-1,5 
мм батырылуы тиіс; шегелердің ұшы аяқ киімнің немесе қатты өкшенің 
негізгі ұлтарағының бетіне бүгілуі тиіс. 

Аяқ киімнің ішінен өкшелерді бекіту кезінде шегелердің бастары 
ұлтарақ пен өкше бетінен шығып тұрмауы тиіс. Бекітілген өкшелер табанның 
өкше бөлігіне тығыз, саңылаусыз және саңылаусыз бекітілуі тиіс. Кірістіру 
саңылауының немесе жартылай түйіршіктердің (немесе жұмсақ 
төсеніштердің) иілген бөлігі полиизопрен немесе казеин желімімен негізгі 
қабырғаға жабыстырылады. Резеңке конструкцияларды және олардың 
бекітпелерін дайындау. 

Өкше конструкциясы бойынша үш топқа бөлінеді: 
 бекіткішпен біріктірілмеген, бекіткішке арналған орталық 

саңылаусыз; 
 бекіткішпен біріктірілген (2.20, а-сурет); бекіткішпен біріктірілмеген, 

бекіткіш (2.20-сурет ,б). 
 

 
а-бекіткішпен біріктірілген пластмассалық өкшелерге тағу; 
б-бекіткішке арналған орталық саңылауы бар пластикалық өкшелерге 
арналған науалар. 

2.20- сурет. Нәлілер 
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Бірінші топқа табандық терілердің қара бөлігінен кесілген былғары, 
резеңке және полиуретанды қалыпталған немесе тиісті тақтайшалардан 
кесілген былғары табақтар жатады. Бұл төсеніштер өкшелерге бүйір бетінің 
периметрі бойынша шегемен (түйреуіштермен) бекітіледі немесе (сирек) 
желімделеді. 

Екінші топқа негізінен бастапқы және қайталама капрон шайырынан 
жасалған пластикалық қаптамалар кіреді; олар өкшенің төменгі бөлігінің 
кішкентай беті бар орташа және жоғары өкшесі бар аяқ киімде қолданылады 
және өкшенің жеңіне енгізілген қалыңдатылған басы бар бір алтыбұрышты 
шегемен бекітіледі; шегенің басының пішіні мен өлшемдері жиынтықтағы 
орталық тесікке сәйкес келеді, ал шегенің диаметрі өкшенің диаметріне 
сәйкес келеді. 

Үшінші топ пластикалық өкшелермен бірге қолданылатын 
бекітпелермен біріктірілген пластикалық табақтардан тұрады; бекіткіштер-
бұл 2-3 немесе одан да көп түйреуіштер, олар нәлдің бетінен жоғары 
көтеріледі. 

Бөренелерді бекітуге арналған шегелер. 
- конустық басы бар шегелер, қысқа пирамида ұшы, жалпы ұзындығы 

10-20 мм, диаметрі 1,2 мм өзек - ағаш өкшелерді, сондай-ақ бөренелерді 
бекітуге арналған; 

- жалпақ басы бар шегелер, қысқа пирамида ұшы, жалпы ұзындығы 12-
24 мм, диаметрі 1,2 мм өзек - бөренелер мен ағаш өкшелерді бекіту үшін; 

Ірі қара малдың табандық терілері мен жылқы хаздарының, резеңке 
кеуекті емес және тері тәрізді тілімшелердің, полиуретанды тілімшелердің 
немесе резеңке және полиуретанды қалыпталған бөлшектер түрінде жасалған 
табақтарды бекіту. 

Былғары және былғары тәрізді жапқыштар мен тығындардің 
қалыңдығы кемінде 4 мм, полиуретанды - кемінде 3 мм, резеңке кеуекті емес 
- кемінде 5 мм. 

Науа, полиуретанды желіммен жұмыс істеу кезінде желім қабықшасы 
белсендіріледі, ол 18-20°C температурада 10-15 минут кептіріледі. Табандар 
өкшенің жөнделетін жеріне ығысусыз және қисаюсыз салынады, балғамен 
қағылады және сыртқы жиегіне №№ 12-14 сым шегелерімен жалпақ баспен 
немесе спиральды орамалы сымнан кесілген шегелермен бекітіледі. 

Шегелердің нәл шетінен қашықтығы 7-8 мм, былғары нәлдар кезінде 
шегелердің орталары арасында - 5-7 мм, резеңке және полиуретанды шегелер 
кезінде-8-10 мм, өкшенің алдыңғы бетінен шеткі шегелердің арақашықтығы 
3-5 мм. Шегелердің бастары табан бетінен шығып тұрмауы тиіс. 
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Бірінші топқа табандық терілердің қара бөлігінен кесілген былғары, 
резеңке және полиуретанды қалыпталған немесе тиісті тақтайшалардан 
кесілген былғары табақтар жатады. Бұл төсеніштер өкшелерге бүйір бетінің 
периметрі бойынша шегемен (түйреуіштермен) бекітіледі немесе (сирек) 
желімделеді. 

Екінші топқа негізінен бастапқы және қайталама капрон шайырынан 
жасалған пластикалық қаптамалар кіреді; олар өкшенің төменгі бөлігінің 
кішкентай беті бар орташа және жоғары өкшесі бар аяқ киімде қолданылады 
және өкшенің жеңіне енгізілген қалыңдатылған басы бар бір алтыбұрышты 
шегемен бекітіледі; шегенің басының пішіні мен өлшемдері жиынтықтағы 
орталық тесікке сәйкес келеді, ал шегенің диаметрі өкшенің диаметріне 
сәйкес келеді. 

Үшінші топ пластикалық өкшелермен бірге қолданылатын 
бекітпелермен біріктірілген пластикалық табақтардан тұрады; бекіткіштер-
бұл 2-3 немесе одан да көп түйреуіштер, олар нәлдің бетінен жоғары 
көтеріледі. 

Бөренелерді бекітуге арналған шегелер. 
- конустық басы бар шегелер, қысқа пирамида ұшы, жалпы ұзындығы 

10-20 мм, диаметрі 1,2 мм өзек - ағаш өкшелерді, сондай-ақ бөренелерді 
бекітуге арналған; 

- жалпақ басы бар шегелер, қысқа пирамида ұшы, жалпы ұзындығы 12-
24 мм, диаметрі 1,2 мм өзек - бөренелер мен ағаш өкшелерді бекіту үшін; 

Ірі қара малдың табандық терілері мен жылқы хаздарының, резеңке 
кеуекті емес және тері тәрізді тілімшелердің, полиуретанды тілімшелердің 
немесе резеңке және полиуретанды қалыпталған бөлшектер түрінде жасалған 
табақтарды бекіту. 

Былғары және былғары тәрізді жапқыштар мен тығындардің 
қалыңдығы кемінде 4 мм, полиуретанды - кемінде 3 мм, резеңке кеуекті емес 
- кемінде 5 мм. 

Науа, полиуретанды желіммен жұмыс істеу кезінде желім қабықшасы 
белсендіріледі, ол 18-20°C температурада 10-15 минут кептіріледі. Табандар 
өкшенің жөнделетін жеріне ығысусыз және қисаюсыз салынады, балғамен 
қағылады және сыртқы жиегіне №№ 12-14 сым шегелерімен жалпақ баспен 
немесе спиральды орамалы сымнан кесілген шегелермен бекітіледі. 

Шегелердің нәл шетінен қашықтығы 7-8 мм, былғары нәлдар кезінде 
шегелердің орталары арасында - 5-7 мм, резеңке және полиуретанды шегелер 
кезінде-8-10 мм, өкшенің алдыңғы бетінен шеткі шегелердің арақашықтығы 
3-5 мм. Шегелердің бастары табан бетінен шығып тұрмауы тиіс. 

 
 

Өкшелері бекітілген өкшелер пішіні мен өлшемі бойынша аяқ киім 
жұбында бірдей болуы тиіс; аяқ киімді көлденең жазықтыққа қою кезінде 
өкшелер оның бүкіл бетімен жанасуы тиіс. Өкше мен өкшенің жүріс беттері 
сәйкес келуі тиіс. 

 
Кесте 2.2. Пластмассадан және ағаштан жасалған өкшелерге шегелерді 
бекітуге қойылатын талаптар 

 
 

Өкше Шегенің нөмірі Шегелер саны 

Жоғары және орташа батып кеткен 18—20 5 –7 

Жоғары және орташа суға батқан 
жоқ 

12 – 14 5 –7 

Төмен 10 – 12 7 – 9 

Қашықтық, мм 

Шегелердің шетінен ................................................................................. 5 – 7 

Шегелердің орталықтары арасында......................................................... 6 – 8 

Алдыңғы бетінен шегелер ........................................................................ 3 – 5 
 

№ 8 практикалық тапсырма Нәлді ауыстыру бойынша жұмыстарды 
орындау 

 
Мақсаты: Нұсқаулық картасын қолдана отырып, тақтаны ауыстыру 

жұмыстарын орындаңыз 
 

№ 8 Нұсқаулық – Технологиялық карта 
 
 Операция: тақтаны ауыстыру 

№ 
р\с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық 
сілтемелер 

Материалдық- 

техникалық 
жабдықтау 

1 Бетті 
дайындау. 

Тозған жапқыштарды 
алып тастау 

Құралдар: Аяқ киім 
пышағы, шеге, 
бұрағыш. 
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2 Толтыру 
үшін 
материалды 
таңдап, 
дайындаңыз. 

Толтыруға арналған 
Материал өкшенің 
материалы мен түсіне 
қарай таңдалады. Өкше 
пластикалық, ағаш, 
резеңке және т.б. 
полиуретанды нәл. 
Тозған аяқ киімнің 
мөлшері бойынша 
жаңаларын кесіңіз. 

 

Материал: 

полиуретан. 

Құрал-жабдықтар: 
Полиуретанды 
кесуге арналған 
құрылғы.Құрал-
саймандар: 

аяқ киім пышағы. 

3 Өкшенің 
табандық 
бөлігін жұлу. 

Өкшенің төменгі 
бөлігін кесіп 
тастаңыз, 
бұзушылықтард
ы алып тастаңыз. 

 

Құрал-жабдықтар: 

өңдеу станогы 

4 Нәлді ұйпалау Жақсы байланыстыру 
үшін кедір-бұдырды 
беру үшін аяқтың тегіс 
жағы бұралған. 

Құрал-жабдықтар: 

өңдеу станогы 

5 Өкшенің табан 
бөлігіндегі және 
нәлдегі шаңды 
кетіру. 

Өкшенің үстіңгі 
жағында пайда болған 
шаң шашты 
щеткасымен 
алынады. 

Құрал-саймандар: 

- шаңды кетіруге 
арналған щетка 

6 Бірінші желім 
жағу өкшесі. 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, саңылауларсыз, 
қоюланусыз және 
дақтарсыз, өкшенің 
үстіңгі бетінің шетінен 
бастап, содан кейін 
қалған беті қолданылады. 

Құрал-саймандар: 

- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 

- желім үшін 
сыйымдылық. 

Материалдар: 

- наирит желімі. 
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2 Толтыру 
үшін 
материалды 
таңдап, 
дайындаңыз. 

Толтыруға арналған 
Материал өкшенің 
материалы мен түсіне 
қарай таңдалады. Өкше 
пластикалық, ағаш, 
резеңке және т.б. 
полиуретанды нәл. 
Тозған аяқ киімнің 
мөлшері бойынша 
жаңаларын кесіңіз. 

 

Материал: 

полиуретан. 

Құрал-жабдықтар: 
Полиуретанды 
кесуге арналған 
құрылғы.Құрал-
саймандар: 

аяқ киім пышағы. 

3 Өкшенің 
табандық 
бөлігін жұлу. 

Өкшенің төменгі 
бөлігін кесіп 
тастаңыз, 
бұзушылықтард
ы алып тастаңыз. 

 

Құрал-жабдықтар: 

өңдеу станогы 

4 Нәлді ұйпалау Жақсы байланыстыру 
үшін кедір-бұдырды 
беру үшін аяқтың тегіс 
жағы бұралған. 

Құрал-жабдықтар: 

өңдеу станогы 

5 Өкшенің табан 
бөлігіндегі және 
нәлдегі шаңды 
кетіру. 

Өкшенің үстіңгі 
жағында пайда болған 
шаң шашты 
щеткасымен 
алынады. 

Құрал-саймандар: 

- шаңды кетіруге 
арналған щетка 

6 Бірінші желім 
жағу өкшесі. 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, саңылауларсыз, 
қоюланусыз және 
дақтарсыз, өкшенің 
үстіңгі бетінің шетінен 
бастап, содан кейін 
қалған беті қолданылады. 

Құрал-саймандар: 

- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 

- желім үшін 
сыйымдылық. 

Материалдар: 

- наирит желімі. 

 
 

7 Желім 
қабықшасын 
кептіру 20 
мин. 

Өкше желімінің қабаты 
18-20 градус 
температурада 20 минут 
кептіріледі. 

Құрал-саймандар: 

- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 

- желім үшін 
сыйымдылық. 

Материалдар: 

- наирит желімі. 

8 Екінші желім 
өкшеге 
қолданылады. 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, 
саңылауларсыз, 
қоюланусыз және 
дақтарсыз, өкшенің 
үстіңгі бетінің шетінен 
бастап, содан кейін 
қалған беті 
қолданылады. 

 

Құрал-саймандар: 

- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 

- желім үшін 
сыйымдылық. 

Материалдар: 

- наирит желімі. 

9 Желім 
қабығын 
кептіру 

Табанға желім қабаты 
температурада 
кептіріледі 

10 минут ішінде 18-20 
градус. 

 

 

10 Төменгі жағына 
желім жағу. 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, 
саңылаусыз, қоюлану 
және дақтарсыз, 
ортасынан бастап 
алдын-алу жиектеріне 
дейін қолданылады. 

Құрал-саймандар: 

- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 

- желім үшін 
сыйымдылық. 

Материалдар: 

- наирит желімі. 
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11 Желім 
қабығын 
кептіру 

Табандағы желім 
қабаты 18-20 градус 
температурада 10 минут 
кептіріледі. 

 

12 Тұрмыстық электр 
тақтайшалар 
арқылы қабықша 
желімін 
термоактивтендіру. 

Желімді қабықшаның 
активтенуін арттыру 
үшін қолданылатын 
желімі бар беттер 80-90 
градусқа дейін 
қыздырылған тақтайша 
платформасының 
үстіндегі торға 
салынып, 1-2 минут 
ұсталады. 

 

Құралдар: 
тұрмыстық 
электр 
тақтайшасы. 

13 Табанды өкшеге 
желімдеу. 

Аяқ киімді етік 
табандығына 
кигізу. 

Өкшенің алдыңғы 
жағынан бастап, ауа 
қалдықтарын шығару 
үшін ортасынан бастап 
шеттеріне дейін екі 
желімделген бетті 
біріктіріңіз. Екі 
желімделген неғұрлым 
тығыз бекіту үшін, 
ортасынан бастап 
шеттеріне дейін, үстіңгі 
бетін балғамен түртіңіз 

беттерін.  

Аяқ киіммен 
пышақпен артық 
белдікті тіке кесіңіз 

өкше бетіне бұрыш. 

 

Құрал-саймандар: 

- етік балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 
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11 Желім 
қабығын 
кептіру 

Табандағы желім 
қабаты 18-20 градус 
температурада 10 минут 
кептіріледі. 

 

12 Тұрмыстық электр 
тақтайшалар 
арқылы қабықша 
желімін 
термоактивтендіру. 

Желімді қабықшаның 
активтенуін арттыру 
үшін қолданылатын 
желімі бар беттер 80-90 
градусқа дейін 
қыздырылған тақтайша 
платформасының 
үстіндегі торға 
салынып, 1-2 минут 
ұсталады. 

 

Құралдар: 
тұрмыстық 
электр 
тақтайшасы. 

13 Табанды өкшеге 
желімдеу. 

Аяқ киімді етік 
табандығына 
кигізу. 

Өкшенің алдыңғы 
жағынан бастап, ауа 
қалдықтарын шығару 
үшін ортасынан бастап 
шеттеріне дейін екі 
желімделген бетті 
біріктіріңіз. Екі 
желімделген неғұрлым 
тығыз бекіту үшін, 
ортасынан бастап 
шеттеріне дейін, үстіңгі 
бетін балғамен түртіңіз 

беттерін.  

Аяқ киіммен 
пышақпен артық 
белдікті тіке кесіңіз 

өкше бетіне бұрыш. 

 

Құрал-саймандар: 

- етік балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 

 
 

14 Бүйір бетін тегістеу 
(кесу). 

Бүйір беті , өкшенің 
бүйір бетіне тигізбестен 
өкшемен туралаңыз. 

Құрал-жабдықтар: 

өңдеу станогы. 

15 Нәл өкшеге шегемен 
бекітіледі 

Нәл сыртқы жиегіне сым 
шегелермен бекітіледі 

№ № 12-14 жалпақ 
басы бар немесе 
спираль тәрізді сымнан 
кесілген шегелер. 

Шегелердің табан 
шетінен қашықтығы 7-
8 мм, былғарыдан 
жасалған шегелердің 
орталықтары арасында-
5-7 мм, резеңке және 
полиуретанмен - 8-10 
мм, өкшенің алдыңғы 
бетінен экстремалды 
шегелердің қашықтығы 
3-5 мм. Шегелердің 
бастары табан бетінен 
шығып тұрмауы тиіс. 
Нәл төменгі өкшеге 7 - 
9 шегемен бекітіледі 

 

Құрал-саймандар: 

- етік балғасы, 
- етік пышағы, 
- табан етік. 
Материалдар: 
өкше шегелері. 

16 Жөнделген аяқ 
киімді өңдеу. 

Бөртпенің бетін 
аяқтаңыз. Қалған 
Желімді резеңке 
өшіргішпен алыңыз. 
Беттің бүйір бетін 
тегістеңіз тегістеу 
Бояуды жағыңыз және 
бетті щеткамен 
жылтыратыңыз. 

 

Құрал-саймандар: 

- бояу щеткасы, 
- жонғыш. 

Материалдар: 

- нитробояу, 
- резеңке өшіргіш, 
- тегістегіш 
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2.3.9 Төсемді жөндеу 

17 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын тексеру. 

Өкшелер бекітілген 
нәлді аяқ киім 
жұбында пішіні мен 
өлшемі бойынша бірдей 
болуы тиіс; аяқ киімді 
көлденең жазықтыққа 
қою кезінде өкшелер 
онымен барлық бетімен 
жанасуы тиіс. Өкше мен 
өкшенің жүріс беттері 
сәйкес келуі тиіс. 

 

 
 
 

 
 

Төсемді жөндеу технологиясы аяқ киім түріне байланысты. Негізінен, 
төсемнің өкше бөлігі сынған немесе тозған кезде жөнделеді. 

Аяқ киімнің өкше бөлігінің астарын жөндеу. Тозған өкшелік бөлікті 
ауыстыру жөніндегі операциялар мынадай ретпен орындалады: 

 ескі төсемнен барлық тегіс емес жиектерді алыңыз 
 төсемнің қалған бөлігін аяқ киімге жабыстырыңыз, тесікке және 

оның айналасына резеңке желім жағыңыз 
 барлық тозған жерлерді жабу үшін жеткілікті ұзындықтағы жаңа 

төсемді кесіңіз. Өкше бөлігіндегі зақымдарды жөндеу кезінде зақымдалған 
жерге кіре алатын кішкентай жалпақ таяқшаның айналасына тегістеу 
таспасының бір бөлігін орау керек 

 зақымдалған жердің бетін тазалаңыз 
 тазартылған бетке полихлоропрен желімінің қабатын жағыңыз. Егер 

төсеніш зақымдалған болса, желім қабатын және төсенішке жағыңыз. 
 беруге желімге кептіруге. 
 астары жоқ аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің бөлшектеріне жабысуын 

бақылау  
 қалыптауға арналған жеткілікті, бірақ ұзақ емес тері жамылғысын 

кесіңіз.  
Кесуді жеңілдету үшін жаңа төсем өкшенің ұзындығынан 6,5 мм-ге және аяқ 
киімнің немесе үй аяқ киімінің үстіңгі жағынан 3,0 мм-ге жоғары болуы 
керек. 

 екі ұшты да, жаңа төсемнің астын де кесіңіз 
 өкшенің өкше бөлігінің айналасында астардың астыне ойық жасаңыз 
 аяқ киімнің ішіне және астына желім жағыңыз 
 желім құрғаған кезде, төсенішті ұштарымен бірге бүктеңіз. 
Аяқ киім мен қысқа бәтеңкелердің өкше бөлігіндегі астарды 
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оның айналасына резеңке желім жағыңыз 
 барлық тозған жерлерді жабу үшін жеткілікті ұзындықтағы жаңа 

төсемді кесіңіз. Өкше бөлігіндегі зақымдарды жөндеу кезінде зақымдалған 
жерге кіре алатын кішкентай жалпақ таяқшаның айналасына тегістеу 
таспасының бір бөлігін орау керек 

 зақымдалған жердің бетін тазалаңыз 
 тазартылған бетке полихлоропрен желімінің қабатын жағыңыз. Егер 

төсеніш зақымдалған болса, желім қабатын және төсенішке жағыңыз. 
 беруге желімге кептіруге. 
 астары жоқ аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің бөлшектеріне жабысуын 

бақылау  
 қалыптауға арналған жеткілікті, бірақ ұзақ емес тері жамылғысын 

кесіңіз.  
Кесуді жеңілдету үшін жаңа төсем өкшенің ұзындығынан 6,5 мм-ге және аяқ 
киімнің немесе үй аяқ киімінің үстіңгі жағынан 3,0 мм-ге жоғары болуы 
керек. 

 екі ұшты да, жаңа төсемнің астын де кесіңіз 
 өкшенің өкше бөлігінің айналасында астардың астыне ойық жасаңыз 
 аяқ киімнің ішіне және астына желім жағыңыз 
 желім құрғаған кезде, төсенішті ұштарымен бірге бүктеңіз. 
Аяқ киім мен қысқа бәтеңкелердің өкше бөлігіндегі астарды 

 
 

жөндеу. Аяқ киім мен қысқа бәтеңкелердің өкше бөлігіндегі төсемді жөндеу 
бойынша технологиялық операциялар мынадай ретпен орындалады: 

 желім құрғаған кезде, үстіңгі жағы мен төсемінің арасына жамау 
салыңыз. Егер тесік тым кішкентай болса, оны зақымдалған жерге мықтап орап 
қою керек 

 жамауды ашыңыз және оны тігістің ұшымен бекітіңіз. Астарды аяқ 
киімнің өкше бөлігіне аяқ киімнің үстінен 3-8 мм шығатындай етіп 
орналастырыңыз 

 өкше бөлігінен бастап, төсемді біркелкі басыңыз. Бұл төсенішті мыжудан 
және тым тез жабысудан қорғайды 

 ескі тігістердің орнына берцтің айналасындағы астарды тігу 
 артық теріні қайыңнан алыңыз. Мұны тоқтаусыз бір әдіспен жасау керек, 

әйтпесе тегіс емес жиектер пайда болады 
 шеттерін тазалап, тазалаңыз 
 өкше астарын кірістіру 
 аяқ киімді созу үшін қалыпты салыңыз 
 салынған жамау пен аяқ киімнің үстіне желімнің кішқыспақ қабатын 

жағыңыз 
 аяқ киімді толтыру үшін аяқ киімді созыңыз 
 зақымдалған жұлық шеттерін мықтап басыңыз 
 кептіру кезінде сырғып кетпес үшін оларды кішқыспақ ұзаққа созылған 

тесіктермен тесіңіз. Сондай-ақ, төсеніш зақымдалған кезде, зақымдалған жерге 
және оның айналасына кішқыспақ мақта щеткасымен желім қабатын жағу керек 

 төсемді және жамауды мықтап басып, оларды құрғатыңыз. Желім 
құрғаған кезде, тек жұқа жолақ зақымдану орнын көрсетеді және оны ақауларды 
жоюға арналған балауыз қарындашымен немесе балауыз шарымен жоюға 
болады, содан кейін жөндеу орнын жылтыратады. 

Аяқ киім мен аяқ киімнің өкшелік бөлігінің төсенішін жөндеу ішкі жұмсақ 
артқы жағын бекітіп, желімдеп, содан кейін жартылай немесе ішкі жағын 
желімдеуден тұрады. Жұмсақ ішкі артқы жағы қалыңдығы 0,5-тен 1,5 мм-ге 
дейін немесе жасанды былғарыдан жасалған былғары материалдардан кесіледі. 
Жұмсақ артқы жағының ұзындығы екі жағынан 8-10 мм болатын төсемнің тозған 
бөлігінің ұзындығына тең болуы керек. Ішкі артқы жағы үстіңгі және бүйір 
жиектерінен ені 4-5 мм, қалыңдығы 0,5-0,6 мм дейін түседі. Жұмсақ артқы 
жағының төменгі жиегінде тереңдігі 10-12 мм үшбұрышты немесе сопақша 
пішінді 3-5 кесу жасалады. Ішкі ішектер мен жартылай Ұлтарақ алдын-ала ішкі 
жағына бүгілген немесе аяқ киімнен шығарылған; жұмсақ төсеніштер алынып 
тасталады. Жұмсақ артқы жағы аяқ киімнің өкшелік бөлігіне жабыстырылады, 
егер өкшенің үстіңгі шеті кесілген болса, ал егер төсеніште үстіңгі жиек 
бастапқыда бүгілген немесе бұралған болса. Бірінші жағдайда, жұмсақ артқы 
жағы аяқ киімнің өкшелік бөлігінің астына салынбайды және аяқ киімнің 
өкшелік бөлігінің үстіңгі жиегіне бір қатарлы жіп тігісімен бекітіледі. Жұмсақ 
артқы жағын бұрауға бекіту кезінде олардың үстіңгі шеті алдыңғы жағымен өкше 
бөлігі төсемінің үстіңгі жиегіне ені 5-7 мм қойылады және онымен бір қатарлы 
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жіп тігісімен бекітіледі. Жұмсақ артқы жағын аяқ киімнің өкшелік бөлігімен 
бекітетін тігіс жиектің бастапқы тігісінің сызығынан өтіп, жұмсақ артқы 
жағының бүйір жиектерінен екі жағына 8-10 мм өтуі керек. Алдыңғы жағынан 
емес, бүкіл бетіне бекітілген жұмсақ артқы жағы және аяқ киімнің өкше бөлігі 
полиизопрен желімінің (NK) жұқа тегіс қабатымен жабылған. 5-10 минуттан 
кейін.кептіру жұмсақ артқы жағы бүгіліп немесе аяқ киімнің ішіне бұралып, 
өкше бөлігіне мықтап басылып, бүкіл бетіне жабыстырылады. Жұмсақ артқы 
жағы аяқ киімнің өкше бөлігіне мықтап жабысып, жақсы пішінделуі керек, 
бетінде қатпарлар, әжімдер мен ісінулер болмауы керек. Төменгі бөлігінде артқы 
жағы Негізгі ойықтардың бетіне, ені 10-12 мм, тегіс төселіп, негізгі ойықтарға 
мықтап жабыстырылуы керек. Жұмсақ артқы жағының үстіңгі шеті инверсияға 
бекіту кезінде мұқият айналады, ал төсеніш - тегіс кесіліп, аяқ киімнің үстіңгі 
жағы зақымдалмайды. Ескі немесе ауыстырылған қабаттардың және жартылай 
стильдердің иілген бөлігі, сондай-ақ жұмсақ ішкі артқы жағының иілген жиегі 
және негізгі қабықтардың тиісті бөлігі жұқа қабатпен жабылған; кептіруден кейін 
қабықтар, жартылай тесіктер және өкше астары негізгі қабаттарға ығысусыз, 
қатпарлар мен қатпарланусыз жабыстырылады. 

Аяқ киім мен етіктің өкше бөлігінің астарын жөндеу ішкі былғары 
белдіктерді толық немесе ішінара ауыстырудан тұрады. Бұл ретте аяқ киім мен 
қысқа бәтеңкеге арналған технологиялық нормативтер сақталады. Табиғи немесе 
жасанды теріден жасалған астары бар етік пен бәтеңкеде өкшенің тозған бөлігінде 
ұштары дөңгеленген қайшылармен шашты кесіп тастайды, жұмсақ артқы жағын 
немесе астарлы былғарыдан жасалған ішкі белдіктерді желімдейді олар тігін 
машинасында бір қатарлы тігіспен, етікпен үстіңгі жиек бойымен, ал етікпен 
- ортаңғы тік сызықпен бекітіледі. 

Төсемнің жекелеген учаскелері тозған жағдайда оларға тиісті 
материалдан пішілген жамылғы жапсырылады. Былғары және аң терілерінің 
шеттері периметрі бойынша ені 6-8 мм, қалыңдығы 0,4-0,5 мм дейін 
түсіріледі. Содан кейін былғары төсемнің шеттері тегістеу терісімен 
тазаланады, ал үлбірде - жамаудың периметрі бойынша ені 10-12 мм кесіледі. 
Төсемнің беткі жағы мен жамылғы алдыңғы жағынан бір рет полихлоропрен 
желімімен жағылады, содан кейін қоршаған орта температурасында 5-10 
минут кептіріледі, содан кейін жамылғы ұқыпты жабыстырылады. 
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жіп тігісімен бекітіледі. Жұмсақ артқы жағын аяқ киімнің өкшелік бөлігімен 
бекітетін тігіс жиектің бастапқы тігісінің сызығынан өтіп, жұмсақ артқы 
жағының бүйір жиектерінен екі жағына 8-10 мм өтуі керек. Алдыңғы жағынан 
емес, бүкіл бетіне бекітілген жұмсақ артқы жағы және аяқ киімнің өкше бөлігі 
полиизопрен желімінің (NK) жұқа тегіс қабатымен жабылған. 5-10 минуттан 
кейін.кептіру жұмсақ артқы жағы бүгіліп немесе аяқ киімнің ішіне бұралып, 
өкше бөлігіне мықтап басылып, бүкіл бетіне жабыстырылады. Жұмсақ артқы 
жағы аяқ киімнің өкше бөлігіне мықтап жабысып, жақсы пішінделуі керек, 
бетінде қатпарлар, әжімдер мен ісінулер болмауы керек. Төменгі бөлігінде артқы 
жағы Негізгі ойықтардың бетіне, ені 10-12 мм, тегіс төселіп, негізгі ойықтарға 
мықтап жабыстырылуы керек. Жұмсақ артқы жағының үстіңгі шеті инверсияға 
бекіту кезінде мұқият айналады, ал төсеніш - тегіс кесіліп, аяқ киімнің үстіңгі 
жағы зақымдалмайды. Ескі немесе ауыстырылған қабаттардың және жартылай 
стильдердің иілген бөлігі, сондай-ақ жұмсақ ішкі артқы жағының иілген жиегі 
және негізгі қабықтардың тиісті бөлігі жұқа қабатпен жабылған; кептіруден кейін 
қабықтар, жартылай тесіктер және өкше астары негізгі қабаттарға ығысусыз, 
қатпарлар мен қатпарланусыз жабыстырылады. 

Аяқ киім мен етіктің өкше бөлігінің астарын жөндеу ішкі былғары 
белдіктерді толық немесе ішінара ауыстырудан тұрады. Бұл ретте аяқ киім мен 
қысқа бәтеңкеге арналған технологиялық нормативтер сақталады. Табиғи немесе 
жасанды теріден жасалған астары бар етік пен бәтеңкеде өкшенің тозған бөлігінде 
ұштары дөңгеленген қайшылармен шашты кесіп тастайды, жұмсақ артқы жағын 
немесе астарлы былғарыдан жасалған ішкі белдіктерді желімдейді олар тігін 
машинасында бір қатарлы тігіспен, етікпен үстіңгі жиек бойымен, ал етікпен 
- ортаңғы тік сызықпен бекітіледі. 

Төсемнің жекелеген учаскелері тозған жағдайда оларға тиісті 
материалдан пішілген жамылғы жапсырылады. Былғары және аң терілерінің 
шеттері периметрі бойынша ені 6-8 мм, қалыңдығы 0,4-0,5 мм дейін 
түсіріледі. Содан кейін былғары төсемнің шеттері тегістеу терісімен 
тазаланады, ал үлбірде - жамаудың периметрі бойынша ені 10-12 мм кесіледі. 
Төсемнің беткі жағы мен жамылғы алдыңғы жағынан бір рет полихлоропрен 
желімімен жағылады, содан кейін қоршаған орта температурасында 5-10 
минут кептіріледі, содан кейін жамылғы ұқыпты жабыстырылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 9 практикалық тапсырма Аяқ киім мен қысқа бәтеңкелердің 
өкше бөлігінің астарын жөндеу 

 
Мақсаты: технологиялық картаға сәйкес аяқ киім мен қысқа бәтеңкелердің 

өкше бөлігінің астарын жөндеу. 
 

№ 9 Нұсқаулық - технологиялық карта операция: аяқ киім мен 
қысқа бәтеңкелердің өкше бөлігінің астарын жөндеу 

№ Технологиял
ық операция 

Орындау ережелері, нормативтер Жабдықт
арды 
және 

құрал 
сайман
ды 
қолдан
у 

1 Жұмсақ ішкі 
сірілікті 
пішу 

Жұмсақ ішкі артқы жағы қалыңдығы 
0,5-1,5 мм немесе жасанды былғарыдан 
жасалған. 

Жұмсақ артқы жағының ұзындығы 
төсеніштің тозған бөлігінің 
ұзындығына тең болуы керек, сонымен 
қатар жақтары 8-10 мм, үстіңгі жиегі 2-
3 мм, төменгі жиегі 14-16 мм 

 

 

 

 

Кесетін 
пышақ, 
қайшы 
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2 Ойықтар 
жасау 

Жұмсақ артқы жағының төменгі жиегінде 
3 жасалады 

- Тереңдігі 10-12 мм үшбұрышты немесе 
сопақша пішінді 5 кесу. 

 

 

 

 

Кесетін 
пышақ, 
қайшы 

 

3 

Ішкі артқы 
жағының 
шеттерін 
түсіру 

Ішкі артқы жағының үстіңгі және бүйір 
жиектері ені 4-5 мм, қалыңдығы 0,5 - 0,6 
мм дейін түседі 

 

 

Кесетін 
пышақ, 
қайшы, 
мәрмәр 
плитасы 

4 Кірістіру 
саңылаулары 
мен өкше 
астарларын 
алып тастау 

Кірістірілген іш киімдер мен жартылай 
Ұлтарақ алдын-ала бүгілген немесе аяқ 
киімнен шығарылған, жұмсақ тіректер 
алынып тасталады 

Кесетін 
пышақ, 
қайшы 

5 Аяқ киімнің 
өкшесін 
дайындау 

Төсемнің өкше бөлігінің тозған бөліктері 
тегістеліп, қатты артқы жағына наирит 
желімімен жабыстырылады 

Кесетін 
пышақ, 
қайшы, 
щетка, 
желім 
ыдысы 



159

2 Ойықтар
жасау

Жұмсақ артқы жағының төменгі жиегінде 
3 жасалады

- Тереңдігі 10-12 мм үшбұрышты немесе 
сопақша пішінді 5 кесу.

Кесетін
пышақ, 
қайшы

3

Ішкі артқы
жағының
шеттерін
түсіру

Ішкі артқы жағының үстіңгі және бүйір
жиектері ені 4-5 мм, қалыңдығы 0,5 - 0,6 
мм дейін түседі

Кесетін
пышақ, 
қайшы, 
мәрмәр
плитасы

4 Кірістіру
саңылаулары
мен өкше 
астарларын
алып тастау

Кірістірілген іш киімдер мен жартылай
Ұлтарақ алдын-ала бүгілген немесе аяқ 
киімнен шығарылған, жұмсақ тіректер
алынып тасталады

Кесетін
пышақ, 
қайшы

5 Аяқ киімнің
өкшесін
дайындау

Төсемнің өкше бөлігінің тозған бөліктері 
тегістеліп, қатты артқы жағына наирит
желімімен жабыстырылады

Кесетін
пышақ, 
қайшы, 
щетка, 
желім 
ыдысы

6 Жұмсақ өкше 
астарына 
желімімен 
жағу 

және аяқ 
киімнің 
өкше бөлігі 

Жұмсақ артқы жағының бүкіл беті 
алдыңғы жағынан емес, ал аяқ киімнің 
өкшесі ішінен жұқа жағылған 

полиизопрен желімінің біркелкі қабаты. 
5-10 минут құрғатыңыз.

Қылқалам, 
желіммен 
ыдыс, 

сорғыш 
шкаф 

7 Жұмсақ 
сірілігін 
желімдеу 

Өкше бөлігіне мықтап басып, бүкіл 
бетіне әжімдер, әжімдер мен ісінулерсіз 
жабыстырыңыз. Желімделмеген жерлер 
болмауы керек. Негізгі ұлтараққа кіру 
14-16 ММ. Жұмсақ артқы жағының
үстіңгі шеті аяқ киімнің үстіңгі жиегінен
2-3 мм жоғары шығуы керек

Үстел 

8 Жұмсақ 
сірілікт
і тігу 

Жұмсақ артқы жағы аяқ киімнің өкше 
бөлігінің үстіңгі жиегіне бір қатарлы жіп 
тігісімен бекітіледі. Тігіс жиектің 
бастапқы тігісінен өтіп, жұмсақ артқы 
жағының бүйір жиектерінен әр жағынан 
8-10 мм өтуі керек

Қайшы, 
тігіс. 
машина 
332 кл. 

9 Жұмсақ 
сіріліктің 
артығын 
кесіп 
алып 
тастау 

Жұмсақ артқы жағының үстіңгі шеті 
бұдырсыз және аяқ киімнің үстіңгі 
жағына зақым келтірместен кесіледі 

Қайшы 

10 Қосымша және 
негізгі 
ұлтарақты 
желіммен 
жағу, кептіру 

Ескі немесе ауыстырылған қосымша 
ұлтарақтың және жартылай ұлтарақтың 
бүгілген бөлігі, жұмсақ ішкі артқы 
жағының бүгілген жиегі және негізгі 
ұлтарақтың тең жауап беретін бөлігі 
полиизопрен желімінің жұқа қабатымен 
тегістеледі 

Үстел, 
қылқалам
, желімі 
бар ыдыс, 
тартпа 
шкафы 

11 Салма 
ұлтарақты 
желімдеу 

Кептіруден кейін кірістірілген ұлтарақ, 
жартылай ұлтарақ және өкше астары 
желімделеді негізгі ұлтарақ жоқ ығысу, 
қатпарлар мен әжімдер 

Үстел 
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Сапаға қойылатын талаптар: 

Жұмыс сапалы және стандарттарға сәйкес орындалуы керек. Сызықтар 
түзу болуы керек және қатаң түрде ескі тесіктерден өтуі керек. Бөлшектердің 
зақымдалуына жол берілмейді. Үстіңгі жағы, төсемі желіммен жағылмауы 
керек. 

 

 
 

Аяқ киімнің пайда болуы және оны киюдің ұзақтығы көбінесе 
табанның Бекітілу сапасына байланысты. Табаны әртүрлі әдістермен 
бекітіңіз. 

Табанды нығайту. Аяқ киімнің ізінен бөлінген аз тозған табан аяқ 
киімнің конструкцияын өзгертпестен жолға бекітіледі; бұл жағдайда желім, 
рант, ағаш-түйреуішшеге немесе кронштейнді бекіту қолданылады. 

Желімді бекіту табанның бөлінген бөлігінің ауданы едәуір болған және 
бетті сапалы тазарту және тегістеу мүмкіндігі болған жағдайда ғана 
қолданылады. Аяқ киім, табан және Желім дайындау ұсақ тігіс сияқты жүзеге 
асырылады. 

Бекітудің басқа әдістерімен табаны негізгі бекіту алдында резеңке 
желіммен, былғары табаны - декстрин, казеин, ұн желімімен 
жабыстырылады, 

Табаны рантқа тігін машиналарына немесе ескі тесіктерге қолмен 
бекітіліп, оларды ескі жіптердің қалдықтарынан босатады. 

Бекіту әдісі аяқ киімнің жағдайына байланысты. Бекітілген жердің 
беріктігі кем болмауы керек, сыртқы түрі бұзылмаған бекітпесі бар аяқ 
киімнің бөліктерінен ерекшеленбеуі керек. 

Жиі кішігірім жөндеу ішінара құйылған табанның ерінін желімдеуге 
дейін азаяды. Мұндай жағдайларда табанның ернінің қабығы бүктелген 
терімен немесе өткір пышақтың ұшымен мұқият тазаланады. Наирит желімі 
таяқшамен немесе сіріңкемен жағылады. Содан кейін кептіру, желімді 
қабықшаны белсендіру және қысыммен бекіту жүзеге асырылады. 

Табандарды бекіту тәртібі мен режимі аяқ киім астының материалы 
мен конструкцияына байланысты. 

Былғары табандарды рант әдісімен бекіту операциялары: 
1. Табандарды рантқа бекіту. 
2. Табандағы тігісті жабу. 
3. Аяқ киімнің астын қалыптау. 
4. Табанның өкше бөлігін бекіту. 
5. Ранттар мен табандарды кептіру. 

Резеңке кеуекті табандарды рант әдісімен бекіту операциялары: 
1. Табандарды бекіту. 
2. Аяқ киімнің өкше бөлігін бекіту. 
3. Табанның кесілген қабатын тазарту. 

2.3.10 Табан мен өкшені нығайту 
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Сапаға қойылатын талаптар: 

Жұмыс сапалы және стандарттарға сәйкес орындалуы керек. Сызықтар 
түзу болуы керек және қатаң түрде ескі тесіктерден өтуі керек. Бөлшектердің 
зақымдалуына жол берілмейді. Үстіңгі жағы, төсемі желіммен жағылмауы 
керек. 

 

 
 

Аяқ киімнің пайда болуы және оны киюдің ұзақтығы көбінесе 
табанның Бекітілу сапасына байланысты. Табаны әртүрлі әдістермен 
бекітіңіз. 

Табанды нығайту. Аяқ киімнің ізінен бөлінген аз тозған табан аяқ 
киімнің конструкцияын өзгертпестен жолға бекітіледі; бұл жағдайда желім, 
рант, ағаш-түйреуішшеге немесе кронштейнді бекіту қолданылады. 

Желімді бекіту табанның бөлінген бөлігінің ауданы едәуір болған және 
бетті сапалы тазарту және тегістеу мүмкіндігі болған жағдайда ғана 
қолданылады. Аяқ киім, табан және Желім дайындау ұсақ тігіс сияқты жүзеге 
асырылады. 

Бекітудің басқа әдістерімен табаны негізгі бекіту алдында резеңке 
желіммен, былғары табаны - декстрин, казеин, ұн желімімен 
жабыстырылады, 

Табаны рантқа тігін машиналарына немесе ескі тесіктерге қолмен 
бекітіліп, оларды ескі жіптердің қалдықтарынан босатады. 

Бекіту әдісі аяқ киімнің жағдайына байланысты. Бекітілген жердің 
беріктігі кем болмауы керек, сыртқы түрі бұзылмаған бекітпесі бар аяқ 
киімнің бөліктерінен ерекшеленбеуі керек. 

Жиі кішігірім жөндеу ішінара құйылған табанның ерінін желімдеуге 
дейін азаяды. Мұндай жағдайларда табанның ернінің қабығы бүктелген 
терімен немесе өткір пышақтың ұшымен мұқият тазаланады. Наирит желімі 
таяқшамен немесе сіріңкемен жағылады. Содан кейін кептіру, желімді 
қабықшаны белсендіру және қысыммен бекіту жүзеге асырылады. 

Табандарды бекіту тәртібі мен режимі аяқ киім астының материалы 
мен конструкцияына байланысты. 

Былғары табандарды рант әдісімен бекіту операциялары: 
1. Табандарды рантқа бекіту. 
2. Табандағы тігісті жабу. 
3. Аяқ киімнің астын қалыптау. 
4. Табанның өкше бөлігін бекіту. 
5. Ранттар мен табандарды кептіру. 

Резеңке кеуекті табандарды рант әдісімен бекіту операциялары: 
1. Табандарды бекіту. 
2. Аяқ киімнің өкше бөлігін бекіту. 
3. Табанның кесілген қабатын тазарту. 

2.3.10 Табан мен өкшені нығайту 

 
 

4. Табанның кесілген қабатын желіммен жағу және кептіру. 
5. Табанның кесілген қабатын желімдеу. 

Рант-желім әдісімен сына тәрізді резеңке өкшесі бар, қалыңдығы 
бойынша екіге бөлінген резеңке табандарды бекіту операциялары: 

1. Табанның бірінші қабатын бекіту. 
2. Табанның бірінші қабатының өкше бөлігін бекіту. 
3. Табанның бірінші қабатын желіммен жағу және кептіру. 
4. Сына тәрізді өкшелерді желіммен жағу және кептіру. 
5. Табанның екінші қабатын желіммен жағу және кептіру. 
6. Табан мен сына тәрізді өкшелерді желімдеу. 

Аяқ киімнің астын былғары тіректермен, резеңке табандарымен 
және резеңке өкшелерімен бекіту әдісі: 

1. Субстраттарды бекіту. 
2. Субстраттардың өкше бөлігін бекіту. 
3. Ранттар мен төсемдерді кептіру. 
4. Табандарды желіммен жағу және кептіру. 
5. Табандарды желімдеу. 

Табандарды, төсемдерді немесе резеңке табандардың бірінші қабатын 
жапсыру (2.21-сурет).Табаны немесе субстраты немесе резеңке табанның 
бірінші қабаты табаны бекіту үшін SPR немесе 03028/P1 машинасында екі 
ішекті тігіспен бекітіледі. Капронды немесе анидті № 1,8; 2,0 немесе зығыр 
№ 9,5/8 бауларынан жасалған жіптер; капронды немесе анидті № 2,0 немесе 
зығыр № 9,5/7 шарықтарынан жасалған жіптер. 

 

а-былғары табан; 
б - резеңке табаны; 
в-былғары субстрат немесе резеңке табанның бірінші қабаты; 
i-тігіс қадамы 

 
2.21 – сурет. Рант әдісімен бекіту схемалары 
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Тігіс созылған аяқ киімнің шетінен 2,5 ± 0,5 мм қашықтықта өтуі 
керек. Кеуекті резеңке табандарға арналған жіп тігістерінің ұзындығы 4,5 ± 
0,5, былғары үшін 3,5 ± 0,5; былғары кесу тереңдігі 
табан 1,0 ± 0,2 мм. 

Тігістер санының 1 см-ге артуымен бекітудің беріктігі артады, себебі 
бекіткіштің әр бірлігіне жүктеме бекітудің жалпы жүктемесін сақтай 
отырып азаяды. Тігіс жиілігінің жоғарылауымен бекітілген материалдардың 
беріктігі төмендейді. 

Тігістің оңтайлы жиілігі материалдың және жіп байланыстарының 
аралық бөліктерінің тең беріктігіне сәйкес келеді. Тым жиі тігіспен табан 
бекіту процесінде және тозу кезінде тігіспен кесіледі. Тігістің ұтымды 
жиілігі бұзылған тігістер үшін бекіту жұмысына қойылатын талаптарды 
ескереді. 

Дөңгелек рант қолданылған жағдайда өкше бөлігіндегі тігіс табанның 
жүріс жағы бойынша өтеді. Тігістің көрінетін бөлігі өкшенің алдыңғы 
сызығынан кемінде 10-12 мм өтуі керек. 

Тігіс жақсы тартылып, жіптердің үзілуінсіз немесе материалдарды 
кесіп тастамай, кесіліп тасталады. 

Екі жіптің бекітілуінің ең үлкен беріктігіне екі жіптің біркелкі 
мөлшері мен кернеуі арқылы қол жеткізіледі, бұл кезде жіптердің 
максималды тартылуы және бір-бірімен тығыздалған материалдар 
қалыңдығының ортасында болады. 

Егер жіптердің біркелкі берілмеуіне және тартылуына байланысты 
олар бекітілген бөліктердің бір бетінде тоқылған болса, бекіту күші күрт 
төмендейді. 

Капрон немесе анид жіптері үшін қарамай температурасы 55 ± 5° C, 
зығыр жіптері үшін 65 ± 5° C. рант пен табанның жіптерінің ұштары 
кесіледі. 

Жіптерге арналған Қарамай жоғары сіңдіру қабілетіне, су мен 
температураға төзімділігіне ие болуы керек, антисептикалық қасиеттерге ие 
болуы керек, сұйық күйде жіптерге қажетті технологиялық қасиеттер беру 
мүмкіндігі, ал қатты күйде пайдалану мүмкіндігі болуы керек. Жіптерді 
балқытылған қарамаймен сіңдіру машинаның атқарушы органдарынан 
өткен кезде олардың сырғуын арттырады, салмақты жеңілдетеді, тігіс 
кезінде әлсіреуді азайтады, олардың үзілуін азайтады, беріктігін арттырады. 

Қатаю кезінде қарамай тігіс пен жіп түйреуішке жұмыс кезінде 
тігістің икемділігін сақтай отырып, физикалық-механикалық кернеуге 
төзімділік береді.  

Әуе-құрғақ табандық терідегі қарамайға малынған жіптің беріктігі 
сіңірілмеген теріге қарағанда үш есе артады. 
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керек. Кеуекті резеңке табандарға арналған жіп тігістерінің ұзындығы 4,5 ± 
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олар бекітілген бөліктердің бір бетінде тоқылған болса, бекіту күші күрт 
төмендейді. 

Капрон немесе анид жіптері үшін қарамай температурасы 55 ± 5° C, 
зығыр жіптері үшін 65 ± 5° C. рант пен табанның жіптерінің ұштары 
кесіледі. 

Жіптерге арналған Қарамай жоғары сіңдіру қабілетіне, су мен 
температураға төзімділігіне ие болуы керек, антисептикалық қасиеттерге ие 
болуы керек, сұйық күйде жіптерге қажетті технологиялық қасиеттер беру 
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Зығыр жіптерді қарамаймен сіңдіру микробиологиялық процестерге 
төзімділікке кепілдік бермейді, себебі қарамай жіптің бүкіл қалыңдығына 
енбейді. Шамадан тыс сіңдіру жіпке қаттылықты арттырады. 

Жіптерді сіңдіру кезінде қарамай салмағының қалыпты шамасы 
оларға 40-45% салмағы. 

Сырғуды арттыру үшін шарғыдан жіп сіңдірілген, бұл бұл 
машинаның атқарушы органдарына үйкелісті азайтуға, салмақты 
жеңілдетуге және жіптің үзілуіне жол бермейді. Үстіңгі (шарғылар) жіп тек 
ауыр аяқ киімге арналған аяқ киіммен сіңдірілген. 

Былғары табандарды бекіту үшін 29А кл. № 206 немесе 200, 29А кл. 
№ 200, 18В № 165 немесе 155, 18В № 155 резеңке үшін инелер 
қолданылады. 

Жұмыс барысында ине машинаның саңылауынан пайда болған 
тесікке өтеді және тігістің пайда болуына қатысумен бірге қатысады. Ине 
өткір болуы керек, оның ұшының дөңгелектену радиусы 0,05 мм-ден 
аспауы керек. Ине пышағының беті тегіс, біркелкі түсті, жылтыр, 
жылтыратылған болуы керек, оған майыспайтын, сызатын, раковиналар, 
тот іздері, сызаттар, қара дақтар, қара нүктелер болмауы керек. 

Науалардағы, иненің ұшындағы және колбадағы қабыршақтарға жол 
берілмейді. Инелер никельмен, хроммен немесе жылтыратылған (өңдеу түрі 
тапсырыста көрсетілген). Бұл талаптарды сақтамау жіптердің үзілуіне, 
иненің сынуына және тігістердің өтуіне әкеледі. 

Жіптің үзілу себептері: 
- ілгектің дұрыс емес пішіні; 
- ілгектің иық пышағының ені; 
- ілгектің стандартты емес өлшемі. 
- Иненің бұзылу себептері: 
- ине мен тігістің қисықтық радиусының сәйкес келмеуі (ине 

шұңқырмен тесілген тесікке енбейді және бұзылады); 
- ине мойнының қалыңдығы жеткіліксіз; 
- ине басының артық қалыңдығы; 
- ілгектің иық пышағының ұзындығы мен қалыңдығы жоғары немесе 

төмен. 
Тігістерді өткізіп жіберу, әдетте, стандартты емес бас ұзындығы бар 

инелерді қолдану нәтижесінде пайда болатын тігіс процесінің бұзылуына 
байланысты пайда болады. 

Тігістерге, сондай - ақ инелерге қойылатын негізгі талаптар-
стандартты өлшемдер, бетті өңдеудің мұқияттығы және 25° - қа тең ұшты 
қайрау бұрышын дәл сақтау. 



164
 

 

Доппель тігісінің беріктігіне тігістің, иненің және жіптің 
қалыңдығының диаметрлерінің қатынасы әсер етеді. Көлемі үлкен тігістер 
мен инелерді қолдану бекіту процесін жеңілдетсе де, қолайсыз болып 
табылады, себебі аяқ киімнің төменгі бөлігінің материалы әлсірейді және 
табанның төсенішімен шекарасында тігісті тегістеу тездетіледі, яғни.тігіс 
оның жұмыс бетіне бұралғанға дейін кетеді. Тігіс пен иненің мөлшерін 
ұлғайтудың тігістің беріктігіне теріс әсері, әсіресе, тігістер табанның жұмыс 
істейтін бетіне жағылған кезде айтарлықтай болады. 

 

 
2.22.- сурет. Тері табанындағы тігісті жабу схемасы 

 
Былғарыдан жасалған табандағы тігісті жабу және аяқ киімнің 

астын қалыптау. Былғары табанның кесілуі кедір-бұдырлы білікшемен 
жабылады (2.22-сурет) немесе 04188/Р3 машинасымен тегістеледі. Жіп 
тігісі толығымен жабылуы керек. Кесу жабылғаннан кейін табан сумен 
аздап ылғалдандырылады, ал аяқ киімді табанға қалыптау үшін 04048/P4 
баспақ қойылады. Қалыпталған табанның профилі қалыпның ізінің бейініне 
сәйкес келуі тиіс. Арасындағы рант және ұзаққа созылған жиегі, рант және 
табаны тиіс саңылауларды. Табандағы барлық бұзушылықтар тегістеледі. 

 
Резеңке табандарды кесу. Табанның кесілген қабатының бетінде 

қарамай, май және басқа да ластаушы заттар қалмауы керек, сондықтан оны 
щеткамен бензинмен сүртеді. 
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Доппель тігісінің беріктігіне тігістің, иненің және жіптің 
қалыңдығының диаметрлерінің қатынасы әсер етеді. Көлемі үлкен тігістер 
мен инелерді қолдану бекіту процесін жеңілдетсе де, қолайсыз болып 
табылады, себебі аяқ киімнің төменгі бөлігінің материалы әлсірейді және 
табанның төсенішімен шекарасында тігісті тегістеу тездетіледі, яғни.тігіс 
оның жұмыс бетіне бұралғанға дейін кетеді. Тігіс пен иненің мөлшерін 
ұлғайтудың тігістің беріктігіне теріс әсері, әсіресе, тігістер табанның жұмыс 
істейтін бетіне жағылған кезде айтарлықтай болады. 

 

 
2.22.- сурет. Тері табанындағы тігісті жабу схемасы 

 
Былғарыдан жасалған табандағы тігісті жабу және аяқ киімнің 

астын қалыптау. Былғары табанның кесілуі кедір-бұдырлы білікшемен 
жабылады (2.22-сурет) немесе 04188/Р3 машинасымен тегістеледі. Жіп 
тігісі толығымен жабылуы керек. Кесу жабылғаннан кейін табан сумен 
аздап ылғалдандырылады, ал аяқ киімді табанға қалыптау үшін 04048/P4 
баспақ қойылады. Қалыпталған табанның профилі қалыпның ізінің бейініне 
сәйкес келуі тиіс. Арасындағы рант және ұзаққа созылған жиегі, рант және 
табаны тиіс саңылауларды. Табандағы барлық бұзушылықтар тегістеледі. 

 
Резеңке табандарды кесу. Табанның кесілген қабатының бетінде 

қарамай, май және басқа да ластаушы заттар қалмауы керек, сондықтан оны 
щеткамен бензинмен сүртеді. 

 
 

 

 
 
 

2.23 – сурет. Резеңке табандарды желіммен кесу схемасы 

Резеңке табанның кесуін желіммен жағу және кептіру. Кесудің екі 
бетіне (2.24-сурет) қылқаламмен немесе щеткамен желімнің жұқа, тіпті 
қабаты (11Б, в, г, е, ж; 12д рецепт) ұйыған және бос болмай, үсті мен 
табанын ластамай жағылады. Желімді қабықша тиісті желім үшін 
белгіленген режимге сәйкес кептіріледі. 

 
Табанның кесілген қабатын желімдеу. Қыздырылған желімді 

қабықшасы бар аяқ киім табанның кесілген жиегін желімдеу үшін 
пневматикалық немесе гидравликалық баспаққа жүктеледі. Басу ұзақтығы 
қолданылатын желімге байланысты. Желідегі қысым 3,0-3,5 am. 

Табанның кесілген қабаттары арасындағы жарықтарға жол берілмейді. 
 

Табанның, субстраттың өкше бөлігін немесе резеңке табанның 
бірінші қабатын бекіту. Табанның, субстраттың немесе резеңке табанның 
бірінші қабатының өкше бөлігі (2.25-сурет) сыртқы жағынан табандық 
шегелермен бекітіледі. Олар табан, өкше астары немесе ат, артқы, бос және 
ішкі жағынан өтіп, оған бүгілуі керек. Шегелердің ұлтарақтың шетінен 
қашықтығы 3-5 мм, шегелердің орталары арасында 10-12 мм. Өкше бөлігін 
бекіту үшін арнайы құрылғысы бар АСГ-16 машинасы немесе 04106/Р2 
машинасы қолданылады. 
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2.24 – сурет. Табанның, субстраттың немесе резеңке табанның бірінші 
қабатының өкше бөлігін бекіту схемасы 

 
Резеңке табанның бірінші қабатының, сына тәрізді өкшелердің, 

резеңке табанның немесе резеңке табанның екінші қабатының сыртқы 
жағын желіммен жағу және кептіру. Резеңке табанның бірінші қабатының 
бүкіл сыртқы бетін желіммен жағады (11Б, в, г, е, ж, 12(3) рецептері, екі 
жағынан резеңке сына тәрізді өкшелер, ал резеңке табаны немесе ішкі 
жағынан резеңке табанның екінші қабаты желіммен жағылады (11Б, в, г, е, 
ж; 126, е, 15а, 6, В рецептілері). Желімді қабықша тиісті желім үшін 
белгіленген режимге сәйкес кептіріледі. 

Резеңке табандарды желімдеу. Желімді қабықшалар еріткішті 
қолдану арқылы немесе тиісті желім үшін белгіленген режимдерде 
рефлекторлық типтегі жылытқыштарда іске қосылады. Жылу қосылған 
кезде температура бөлік деңгейінде орналасқан сынап термометрінің 
көрсеткіші бойынша анықталады. 

Рант-желімді бекіту әдісінің аяқ киімдерінде резеңке табан табанның 
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2.24 – сурет. Табанның, субстраттың немесе резеңке табанның бірінші 
қабатының өкше бөлігін бекіту схемасы 

 
Резеңке табанның бірінші қабатының, сына тәрізді өкшелердің, 

резеңке табанның немесе резеңке табанның екінші қабатының сыртқы 
жағын желіммен жағу және кептіру. Резеңке табанның бірінші қабатының 
бүкіл сыртқы бетін желіммен жағады (11Б, в, г, е, ж, 12(3) рецептері, екі 
жағынан резеңке сына тәрізді өкшелер, ал резеңке табаны немесе ішкі 
жағынан резеңке табанның екінші қабаты желіммен жағылады (11Б, в, г, е, 
ж; 126, е, 15а, 6, В рецептілері). Желімді қабықша тиісті желім үшін 
белгіленген режимге сәйкес кептіріледі. 

Резеңке табандарды желімдеу. Желімді қабықшалар еріткішті 
қолдану арқылы немесе тиісті желім үшін белгіленген режимдерде 
рефлекторлық типтегі жылытқыштарда іске қосылады. Жылу қосылған 
кезде температура бөлік деңгейінде орналасқан сынап термометрінің 
көрсеткіші бойынша анықталады. 

Рант-желімді бекіту әдісінің аяқ киімдерінде резеңке табан табанның 
 

 

шеттері субстраттың шеттерімен сәйкес келетін етіп өкшеден бастап 
былғары субстратқа қолданылады. Сына тәрізді салым өкше резеңке 
табанның бірінші қабатының өкше бөлігіне қолданылады, оның екінші 
қабаты өкшеден бастап аяқ киімнің ізіне қойылады және желімделеді. 
Табанның беті тегіс болуы керек, желімделген бөліктер арасында бос 
орындар болмауы керек. 

Табандарды тиісті желімдер үшін белгіленген режимдерде ПКБ-О 
типті престерге желімдейді. 

Табанның кесілген қабатын желімдеу, оның өкше бөлігі мен өкшесін 
бекіту операцияларын толтыру тәртібін өзгертуге болады. Табанның өкше 
бөлігін резеңке табаннан кейін бірден бекітуге болады, ал өкшені табанның 
кесілген қабатын желімдеумен бірге бекітуге болады. 

Бұрандалы әдіс. Бұл әдіспен табан бұрандалы сымнан жасалған 
машинамен жасалған бұрандалармен созылған жиек пен инсульт (немесе 
ұлтан) арқылы бекітіледі. Бұрандалы әдіс негізінен былғарыдан және 
пластиктен жасалған табаны бар юфталы аяқ киім өндірісінде қолданылады. 

Бұрандалы сым екі жақты кесуге ие, соның арқасында сымның 
табанмен және ұлтарақпен жанасу беті артады. 

Бұрандалы сым оның үстінен көтерілмей, тек алдыңғы бетіне жетуі 
керек. Төменгі бөлікті бекітетін бұранданың ұзындығы бекітілген 
бөліктердің қалыңдығына байланысты автоматты түрде машинамен 
орнатылады. Бұрандалардың ішкі шетінен қашықтығы 3-6 мм.Былғары 
табаны бар аяқ киімде бұрандалардың центрлері арасындағы қашықтық 7-11 
мм, байламдар мен гелен 9-13 мм қабаттарда - былғары табан в, байламдар 
мен гелен 9-13 ММ.Өкше бөлігінде бұрандалардың орталықтары арасындағы 
қашықтық 11-16 ММ. 

Желім немесе бұрандаларға арналған өкшелерді нығайту 
 Өкше биіктігі, материалы, конструкцияы, пішіні, өлшемі және 

басқа да көптеген белгілері бойынша ерекшеленеді. 
  Биіктігі бойынша өкшелер төмен (8 – 25) мм, орташа (30-дан 

– 40) мм, жоғары (45 – 60) мм, және аса жоғары (65-тен астам) ММ. 
  Материал бойынша-ағаш, резеңке, былғары, пластмасса, резеңке. 
  Конструкциясы бойынша-астары бар және нығыздалған төлкемен 

немесе төлкесіз (пластмасса); 
 Қуыстар мен басылған төлкемен немесе жоқ төлке (пластмасса). 
 Астарсыз және қуыстарсыз, нығыздалған төлкесі бар немесе онсыз 
 Қуыс (пластмасса) 
  Мақсаты бойынша олар ерлер, әйелдер, қыздар және басқа 

жыныстық жастағы мақсаттарға бөлінеді. 
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  Аяқ киімнің көлеміне (метрикалық нөмірлеріне) сәйкес өлшемі 
(нөмірлері) бойынша; 

Әрбір екі аяқ киім саны бір өкше өлшеміне сәйкес келеді. 
Өкшенің мөлшері мен пішіні аяқ киімнің стиліне байланысты. Өкше 

пішіні өзгерген кезде оның биіктігі төмендеуі немесе жоғарылауы мүмкін. 
Қазіргі аяқ киімде өкшелердің негізгі формалары сәл өзгертілген түрінде 
қолданылады. 

Нығайтылады өкшелер желім, шегелер, бұрандалы шегелер, төлке. 
Өкшені бекіту әдісін таңдау аяқ киімнің конструкцияымен, биіктігімен және 
өкшенің материалымен анықталады. 

 
 
 
 

Практикалық тапсырма 10 биік өкшені нығайту 
 
Мақсаты: жоғары өкшені технологиялық картада. 
 

№10 Нұсқаулық - Технологиялық карта 
Операция: биік өкшені нығайту 

 

Құралдар мен құрылғылар: бұрандалар, қайшылар, металл қатты өкше 
астары, бұрағыш, балға, орнату, бүйір кескіштер, тістеуіштер. 

Жұмыс барысы: 
1. Табан ізінің өкше бөлігін және өкшеляписін тегістеңіз. 
2. Өкше мен өкшеляписіне желім қабықшаларын жағыңыз. 4 
кептіру. 
3. Өкшені табанның өкше бөлігіне қыздыру және желімдеу. 
4. Өкшені бұрандалармен нығайту. 
5. Жұмсақ өкшені кесу және желімдеу. 

 
 
 
 

 № 11 практикалық тапсырма аласа өкшені нығайтуды орындау 
 
Мақсаты: технология бойынша аласа өкшені нығайтуды орындау картада 
 

№11 Нұсқаулық - Технологиялық карта 
 

Құралдар мен құрылғылар: 4 шегелер, қайшылар, металл қатты өкше 
астары, бұрағыш, балға, орнату, бүйір кескіштер, тістеуіштер. 

Жұмыс барысы: 
1. Табан ізінің өкше бөлігін және өкшеляписін тегістеңіз. 
2. Өкше мен өкшеляписіне желім қабықшаларын жағыңыз. Кептіру. 
3. Өкшені табанның өкше бөлігіне қыздыру және желімдеу. 
4. Өкшенішегемен нығайту. 
5. Жұмсақ өкшені кесу және желімдеу. 
6. Кірістіру ұясын желімдеу. 
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  Аяқ киімнің көлеміне (метрикалық нөмірлеріне) сәйкес өлшемі 
(нөмірлері) бойынша; 

Әрбір екі аяқ киім саны бір өкше өлшеміне сәйкес келеді. 
Өкшенің мөлшері мен пішіні аяқ киімнің стиліне байланысты. Өкше 

пішіні өзгерген кезде оның биіктігі төмендеуі немесе жоғарылауы мүмкін. 
Қазіргі аяқ киімде өкшелердің негізгі формалары сәл өзгертілген түрінде 
қолданылады. 

Нығайтылады өкшелер желім, шегелер, бұрандалы шегелер, төлке. 
Өкшені бекіту әдісін таңдау аяқ киімнің конструкцияымен, биіктігімен және 
өкшенің материалымен анықталады. 

 
 
 
 

Практикалық тапсырма 10 биік өкшені нығайту 
 
Мақсаты: жоғары өкшені технологиялық картада. 
 

№10 Нұсқаулық - Технологиялық карта 
Операция: биік өкшені нығайту 

 

Құралдар мен құрылғылар: бұрандалар, қайшылар, металл қатты өкше 
астары, бұрағыш, балға, орнату, бүйір кескіштер, тістеуіштер. 

Жұмыс барысы: 
1. Табан ізінің өкше бөлігін және өкшеляписін тегістеңіз. 
2. Өкше мен өкшеляписіне желім қабықшаларын жағыңыз. 4 
кептіру. 
3. Өкшені табанның өкше бөлігіне қыздыру және желімдеу. 
4. Өкшені бұрандалармен нығайту. 
5. Жұмсақ өкшені кесу және желімдеу. 

 
 
 
 

 № 11 практикалық тапсырма аласа өкшені нығайтуды орындау 
 
Мақсаты: технология бойынша аласа өкшені нығайтуды орындау картада 
 

№11 Нұсқаулық - Технологиялық карта 
 

Құралдар мен құрылғылар: 4 шегелер, қайшылар, металл қатты өкше 
астары, бұрағыш, балға, орнату, бүйір кескіштер, тістеуіштер. 

Жұмыс барысы: 
1. Табан ізінің өкше бөлігін және өкшеляписін тегістеңіз. 
2. Өкше мен өкшеляписіне желім қабықшаларын жағыңыз. Кептіру. 
3. Өкшені табанның өкше бөлігіне қыздыру және желімдеу. 
4. Өкшенішегемен нығайту. 
5. Жұмсақ өкшені кесу және желімдеу. 
6. Кірістіру ұясын желімдеу. 

 
 

2.3.11 Аяқ киімді бояу және жаңарту 

Назар аударыңыз ! Бастапқы түсті қалпына келтіру үшін тек табиғи 
материалдардан жасалған аяқ киім қолайлы. 

Ортаңғы өкшені нығайту 
Құралдар мен құрылғылар: 4 шегелер, қайшылар, металл қатты өкше 

астары, бұрағыш, балға, орнату, бүйір кескіштер, тістеуіштер. 
Жұмыс барысы: 
1. Табан ізінің өкше бөлігін және өкшеляписін тегістеңіз. 
2. Өкше мен өкшеляписіне желім қабықшаларын жағыңыз. Кептіру. 
3. Өкшені табанның өкше бөлігіне қыздыру және желімдеу. 
4. Өкшені жақшалармен нығайту. 
5. Жұмсақ өкшені кесу және желімдеу. 
6. Кірістіру ұясын желімдеу. 

 
 

Сіздің сүйікті былғары аяқ киіміңіз, ұзақ шұлықтан кейін, 
тартымдылығын жоғалтты, шұлық түсіп кетті, түсі түсіп кетті ме? Мұндай 
аяқ киім енді ұнамайды, мен оны кигім келмейді. Бұл бұзылуға ешқандай 
себеп жоқ. Бояу аяқ киімді өмірге қайтаруға көмектеседі. Күдері аяқ киімді 
немесе былғарыдан бояу, түстерді жаңарту немесе тіпті толық бояу күрделі 
процедура емес. 

 
 

 
Аяқ киімге арналған бояулар-байланыстырғыш немесе қабықша түзетін 

(казеин, шеллак, синтетикалық полимерлер), жылтыратқыш (балауыз), 
бояғыш және басқа заттар бар сұйық қоспалар. Бояулар аяқ киімнің астын 
өңдеу, таңбалау, тондау, ретушинг, бөлшектердің шеттерін бояу және т. б. 
үшін қолданылады. 

Теріге арналған табандық бояу. Балауыз, бояғыш заттар (бояғыштар, 
пигменттер), қабықша түзетін заттар (казеин, балауыздар, табиғи шайыр — 
шеллак және т.б.) және материалдарды ерітуге және бояуды сақтауға қызмет 
ететін қосалқы компоненттер бар сулы ерітіндіні білдіреді. Ол жөндеу 
кезінде қолданылады, аяқ киім кесектерді және өкшенің бүйір беттерін бояу 
үшін, егер қажет болса, аяқ киімнің былғары астының жұмыс істейтін 
беттерін. Бояуда балауыз бен қабықша түзетін заттардың болуы боялған 
бетке қабықша жасайды, оны құрғақ шаш щеткасымен жылтыратуға болады. 

Резеңке үшін табандық бояу. Синтетикалық шайырлардың 
(перхлорвинил, глифтал және т.б.) органикалық еріткіштерде бояғыш заттар 
қосылып дайындалған ерітіндісі. Кептіру кезінде мұндай бояу бетінде 
жылтыр боялған қабықша түзеді, ол жылтыратуды қажет етеді. 

Аяқ киім кремі. Әр түрлі қаттылықтағы балауыздың боялған немесе 
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боялмаған қоспасы, паста тәрізді. Аяқ киім кремін теріге ысқылаған кезде, 
бетіне жұқа балауыз қабықшасы пайда болады, ол үйкеліс арқылы оңай 
жылтыратылады; ол кемшіліктерді аздап бояйды. Арнайы пигментті крем 
құрамында бояғыш заттардың — пигменттердің көп мөлшері бар, бұл терінің 
дақтары мен дақтарын бояуға мүмкіндік береді. 

Бояуға арналған бояулар. Аяқтау кезінде кейде реңктеу 
қолданылады, яғни бүріккіш пистолетпен жұқа бояу қабатын жағу, 
бөлшектердің шеттерін көлеңкелеу, тігістер, перфорациялар және т.б. 
реңктеу үшін нитро бояулары қолданылады (КБ-36 нитролактарына 
негізделген және т. б.), сонымен қатар теріні бояуға арналған бояу 
концентраты бар акрилон аппретурасының қоспасы. және еріткіш. 

Ретуштауға арналған бояулар. Қайта өңдеуге арналған бояуды 
таңдау теріні жабу түріне байланысты болады. Казеин жабыны бар теріні 
қалпына келтіру үшін казеин бояулары қолданылады, эмульсиялық 
планкалар негізінде қапталған былғары үшін — NC-583 нитро эмальдары, 
полиуретанды жабыны бар былғары үшін — нитролактар, анилин бояуы бар 
былғары үшін 
— жіп өткізгіш эмульсиялар; үстіңгі жағы арамен немесе велюрден 
жасалған аяқ киімді бояуға және ретуштауға арналған — майлы, ацетонды 
немесе спиртте еритін бояғыштардың ерітінділері, синтетикалық және 
жасанды былғары-нитро бояуды жабуға арналған. 

Бұйымдардың үстіңгі бөліктерінің шеттерін бояуға арналған 
бояулар. Осы мақсат үшін қолданады таратылған казеинді бояудың өңін 
түсті киімнің үстіне бұйымдар. Бөлшектердің шеттерін нитро эмальдар 
немесе латекс негізіндегі бояулармен бояуға болады. 

Жүргізілетін жұмыстардың кезеңдері: 
- былғары немесе күдері өнімдерінің бетінен бастапқы түс, майлы 

дақтар, шаң, кір жойылады; 
- маман колердің көмегімен қажетті түсті таңдайды; 
- аяқ киім бетін біркелкі бояуға арналған астар; 
- аяқ киімді бояумен бояу. Қаныққан, біркелкі түске қол жеткізу үшін 

бояу жабыны кептіру аралықтарымен бірнеше сатыда қолданылады; 
- қалпына келтірілген аяқ киімді кептіру; 
- белгілі бір құралдарды қолдана отырып, олар бояуды бекітеді, судың 

репелленттік қасиеттерін, бетінің жылтырлығы немесе күңгірттігін береді. 
Былғарыдан немесе күдері, етік немесе бәтеңке, туфли немесе 

мокасиндерден жасалған бұйымдар өзіне ұқыпты күтімді талап етеді. 
Бояудан кейін қолдануға болмайды 
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боялмаған қоспасы, паста тәрізді. Аяқ киім кремін теріге ысқылаған кезде, 
бетіне жұқа балауыз қабықшасы пайда болады, ол үйкеліс арқылы оңай 
жылтыратылады; ол кемшіліктерді аздап бояйды. Арнайы пигментті крем 
құрамында бояғыш заттардың — пигменттердің көп мөлшері бар, бұл терінің 
дақтары мен дақтарын бояуға мүмкіндік береді. 

Бояуға арналған бояулар. Аяқтау кезінде кейде реңктеу 
қолданылады, яғни бүріккіш пистолетпен жұқа бояу қабатын жағу, 
бөлшектердің шеттерін көлеңкелеу, тігістер, перфорациялар және т.б. 
реңктеу үшін нитро бояулары қолданылады (КБ-36 нитролактарына 
негізделген және т. б.), сонымен қатар теріні бояуға арналған бояу 
концентраты бар акрилон аппретурасының қоспасы. және еріткіш. 

Ретуштауға арналған бояулар. Қайта өңдеуге арналған бояуды 
таңдау теріні жабу түріне байланысты болады. Казеин жабыны бар теріні 
қалпына келтіру үшін казеин бояулары қолданылады, эмульсиялық 
планкалар негізінде қапталған былғары үшін — NC-583 нитро эмальдары, 
полиуретанды жабыны бар былғары үшін — нитролактар, анилин бояуы бар 
былғары үшін 
— жіп өткізгіш эмульсиялар; үстіңгі жағы арамен немесе велюрден 
жасалған аяқ киімді бояуға және ретуштауға арналған — майлы, ацетонды 
немесе спиртте еритін бояғыштардың ерітінділері, синтетикалық және 
жасанды былғары-нитро бояуды жабуға арналған. 

Бұйымдардың үстіңгі бөліктерінің шеттерін бояуға арналған 
бояулар. Осы мақсат үшін қолданады таратылған казеинді бояудың өңін 
түсті киімнің үстіне бұйымдар. Бөлшектердің шеттерін нитро эмальдар 
немесе латекс негізіндегі бояулармен бояуға болады. 

Жүргізілетін жұмыстардың кезеңдері: 
- былғары немесе күдері өнімдерінің бетінен бастапқы түс, майлы 

дақтар, шаң, кір жойылады; 
- маман колердің көмегімен қажетті түсті таңдайды; 
- аяқ киім бетін біркелкі бояуға арналған астар; 
- аяқ киімді бояумен бояу. Қаныққан, біркелкі түске қол жеткізу үшін 

бояу жабыны кептіру аралықтарымен бірнеше сатыда қолданылады; 
- қалпына келтірілген аяқ киімді кептіру; 
- белгілі бір құралдарды қолдана отырып, олар бояуды бекітеді, судың 

репелленттік қасиеттерін, бетінің жылтырлығы немесе күңгірттігін береді. 
Былғарыдан немесе күдері, етік немесе бәтеңке, туфли немесе 

мокасиндерден жасалған бұйымдар өзіне ұқыпты күтімді талап етеді. 
Бояудан кейін қолдануға болмайды 

 
 

дөрекі щеткамен тазарту үшін, жұмсақ матаның сынықтарын жылтырату үшін 
қолданған дұрыс. 

Тозған, тырналған, тозған, бірақ сүйікті, ыңғайлы, былғары аяқ 
киіммен бөлісуге асықпаңыз. Аяқ киімді бояу арқылы өз ісінің мамандары 
оған тартымды көріністі қайтарады. 

Акрил, нитроакрил және нитроцеллюлоза жабындарының хром 
терілерінің үстіңгі жағы бар аяқ киімнің барлық түрлерін бояуға болады. Аяқ 
киімнің үстіңгі бөлігінің бояуы жаңа аяқ киім өндірісінде ғана емес, сонымен 
қатар тозған аяқ киімді өңдеу үшін де қолданыла алады.  Былғары аяқ 
киімнің үстіңгі жағын бояу технологиясы келесі операциялардан тұрады: 

– аяқ киімді қабылдау және оны бояуға дайындау; 
– ескі жабынды жуу; 
– ақауларды тазалау және бітеу; 
– астар; 
– праймерден кейін кептіру; 
– қорғаныш лентасын табанның ойығына және өкшенің бүйір бетіне 

желімдеу; 
– тікелей бояу; 
– табанның кесігінен және өкшенің бүйір бетінен қорғаныс таспасын 

алып тастау; 
– жабынды бекіту; 
– кептіру. 
Аяқ киім үстінің ескі жабынын жууды сыртқа тарату шкафында 

этилацетатпен жүргізеді. Аяқ киім жабынды жуғаннан кейін бөлме 
температурасында 10-15 минут кептіріледі. Содан кейін кішкентай бет 
ақаулары бар учаскелер  (сызаттар,  жарықшақтармен) ажарлау терісімен 
немесе пемза кесегімен өңделеді. Тегістелген жерлер шаңнан тазартылады 
және 15% казеин ерітіндісінің жұқа қабатымен немесе аяқ киім 
нитроцеллюлоза немесе наирит желімімен жағылады.  
Табанның кесіндісіне және өкшелердің бүйір бетіне түскен бояу этилацетатқа 
малынған тампонмен алынады. Тозған аяқ киімді бояу және лактау бойынша 
жұмыстарды орындау кезінде құрамында ұшпа органикалық еріткіштер, 
тікелей Органикалық еріткіштер мен сұйылтқыштар бар препараттар мен 
материалдар, әсіресе нитроэмальдармен бояу кезінде және лактау кезінде 
қолданылады.   Бояуды (бояу, лактау, реставрациялау, тондау) аяқ киімнің 
үстіңгі және астыңғы бөлігінің көзге көрінетін ақауларын бітей отырып 
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2.4 Былғары аяқ киімнің барлық түрлерін орташа жөндеу 

2.4.1 Аяқ киімді өкшені және нәліні бекітуге дайындау 

2.4.2 Ескі өкшелерді супинаторды ауыстыру арқылы нығайту 

бояу біркелкі жағылады, ішкі беті, табан кескіні мен жүріс беті, өкшенің 
бүйір және табан беті бояумен ластанбайды. Боялған терінің мерейі айқын 
көрінуі керек. Табанның ойығына және өкшелердің бүйір бетіне желімделген 
мақта-мата лентасын бояу аяқталғаннан кейін мұқият алып тастайды. Егер 
табанның шеті мен өкшенің бүйір беті мақта таспамен қорғалмаған болса, 
олар қоңыр немесе қара түске боялған. Табанның кесіндісіне және 
өкшелердің бүйір бетіне түскен бояу этилацетатқа малынған тампонмен 
алынады. 

Орташа жөндеу қарастырылған: 
 түзету көп елеулі ақаулар, - күйіне әсер

ететін аяқ киімнің беріктігі,
 аяқ киім астының жекелеген салмақ түсетін бөлшектерін ауыстыру,
 оның сыртқы түрін жақсарту,
 дайындаманың үстіңгі бөлігінің мөлшерінің өзгеруі.
 Орташа жөндеуге мыналар жатады:
 табанның ұлтан бөлігін ауыстыру;
 профилактикалық ұлтанды желімдеу;
 бүкіл бетінен немесе ұлтан бөлігінен желімделген табанды желімдеу;
 ауыстыру орта, жоғары пластикалық, ағаш

және аралас өкшелер; етік қонышының ұзындығы мен енінің өзгеруі;
 былғары аяқ киімнің үстіңгі жағын бояу.
 Былғары аяқ киімді орташа жөндеу аяқ киімді жөндеудің жалпы

көлемінің 25-30% - ын алады.

Өкшелерді бекітуге дайындау өкшеден керудің төменгі 
деформацияланған (мыжылған, мыжылған) бөлігін бөлуден тұрады. Содан 
кейін мұқият түзетілген желімді жіп-62 немесе "Крокус" желімімен 
жағылады; желім өкшенің төменгі бөлігіне де қолданылады. Желім қабаты 
18-20°C температурада 5-10 минут кептіріледі, содан кейін қабық өкшеге
жабысып, 50-60°C температураға дейін қыздырылған токмачпен үтіктеледі.

Ескі өкшені супинаторын ауыстырумен бекіту үшін бізге қажетті 
құралдар: 

Бүйір кескіштер-шегені бекіту үшін. 
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Ескі өкшені супинаторын ауыстырумен бекіту үшін бізге қажетті 

құралдар: 
Бүйір кескіштер-шегені бекіту үшін. 

 
 

Аяқ киім пышағы-әртүрлі жұмыстар үшін. 
Жонғыш-жарты ұлтарақтың бетін тазарту үшін. 
Зімпара қағаз – жарты ұлтарақтың бетін тазарту үшін. 
Балға-бетті айналдыра, гелен бөлігіне текс бекіту үшін. 
Біз-өкшені бекіту үшін тесіктерді тесу үшін.  
Ілмек-гель бөлігінде жартылай тігісті тігуге арналған. 
Материалдар: 
"Наиритті" желімі-беттерді желімдеу үшін.  
Текс-супинаторды гелен бөлігіне бекіту үшін. 
Бұрандалар-өкшені бекіту үшін. 
Супинатор-ескінің орнына. 
Табиғи былғары (жиындар) – жаңа жартылай сөре жасау үшін. 
Жіптер-гель бөлігінде жартылай сөрені, супинаторды бекітуге арналған. 
Шұға-жұмсақ өкше астары үшін. 
Супинаторды ауыстырумен өшені жөндеу технологиялық процесінің 

сипаттамасы: 
Бөлшектеу: 
Дайындық операциялары: 
Біз шынайы былғарыдан (жиынтықтардан) жартылай кесектерді 

пышақпен кесеміз. Біз жарты шелектің гель бөлігінің шеттерін 10-15 мм 
қашықтықта пышақпен түсіреміз. Ескі жұмсақ өкше астарына біз кесілген 
пышақпен жаңа мата табанын кесеміз.  
Супинаторды ескі супинаторға балғамен салыңыз. Біз Желімді желімделген 
беттерге жұқа қабатпен таратамыз: аяқ киімнің ішкі бөлігі, супинатор, 
жартылай түйіршіктер. Эксқалып 10-15 минут. 

Құрастыру: тақтайшаның бетінен 10-15 см қашықтықта 50-70 градус 
температурада 10-15 секунд ішінде желімді қабықшаны электр плитасының 
үстінен белсендіреміз. Супинаторды жабыстырыңыз. Біз жартысын 
жабыстырамыз. Біз өндіріске қойдық, беттерді неғұрлым тығыз бекіту үшін 
балғамен түртеміз. Өкше арқылы өкшеосьіне бұрышпен бұрандалармен 
бекітіңіз. Біз жарты шелекті гель бөлігіне табан арқылы ілгекті немесе 
балғаның көмегімен жіптермен бекітеміз. Жұмсақ өкше астарын 
жабыстырыңыз. Кірістіру ұясын салыңыз. 

өңдеу.Ұлтарақтың, жартылай ұлтарақтың тығыз жанасуын тексеріңіз. 
Артық Желімді алып тастаңыз. Супинатордың бекіту беріктігін тексеріңіз. 

Орындалған жұмыстың сапасына қойылатын талаптар. 
Жұмыс Мұқият, зақымдалмай орындалуы керек. Желіммен ластануға жол 
берілмейді. Ойық Мұқият кесіліп, кесілмейді. Өкше бекіткішін жақсы 
жұмсартуы керек, тозған кезде аяғын ештеңе көтермеуі керек. Супинатор 
жақсы бекітілген. Тартқыштар жарты сөреде бүгілуі керек, жүру кезінде 
ыңғайсыздық туғызбайды. Өкше осьіне бұрышпен бұрандалармен бекітілген.  

Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен өрт 
қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет 
Жұмыс орнын оған жарықтың барынша қол жетімділігі қамтамасыз 
етілетіндей етіп орналастыру керек. Терезе әйнектерін жуу керек, жұмыс 
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орны таза және таза болуы керек. Құрал арнайы бөлінген орында жатуы тиіс, 
пышақтар тыстарда сақталуы тиіс.  Жұмыс кезінде пышақ жақсы өткір болуы 
керек, бөлікті кесіп тасқалыпда, сіз өзіңізден (оңнан солға) пышақпен 
кесуіңіз керек. Балға жақын жерде отырған студенттер зардап шекпеуі үшін 
тұтқаға жақсы бекітілген болуы керек. Желім тұмшаланған металл банкіде 
арнайы бөлінген орында сақталуы тиіс. Төтенше шығу тегін. Рұқсат етілген 
шоғырланудан (ШРК) асып кетпеу. Өрт сөндіргіштер бөлінген орында 
болады. 
 

 
 
 

Аяқ киім бірдей мөлшерде, бірақ әр түрлі "шығу тегі" әрдайым 
клиенттің аяғына отыра алмайды. Әрбір өндіруші өз Отанының 
тұрғындарының аяқтарының ұлттық ерекшеліктерін ескереді. Әр түрлі 
халықтарда аяқтың пішіні мен мөлшері әртүрлі. Аяқ киімді сатып алу кезінде 
клиентке таныс 35-тен 46-ға дейінгі сандарда көрінетін аяқ киімнің 
ұзындығын ғана емес, сонымен қатар аяқ киімнің ең кең жеріндегі аяқтың 
еніне сәйкес келетін енін (толықтығын) ескеру қажет. Бұл параметр аяқ 
киімнің ені, ол толықтығы және ол кәсіби тілде "жұптасу" - бұл аяқ киімнің 
жайлылығының маңызды көрсеткіштерінің бірі. 

2.25- сурет. Аяқ киімнің қоныштарын кеңейтуге арналған ағаш қалыптар-
кергіштер 

 
2.4.3 Жаңа аяқ киімді қалыпта созу 
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2.4.3 Жаңа аяқ киімді қалыпта созу 

 
 

Аяқ киімді созу 
Аяқ киімнің созылуға жататын бөліктері сыртын және ішін сумен сулау 

арқылы ылғалдандырылады; судың температурасы 40-50 с; ылғалданғаннан 
кейін аяқ киім 15-30 мин бойы ұсталады. 

Аяқ киімді созуға арналған қалыптар созылуға жататын аяқ киімнің 
үлгісі мен мөлшеріне сәйкес таңдалуы тиіс. 

Қонышты етікке созу үшін, қонышқа қажетті пішіндегі қалыптар (2.26-
сурет) салынып, қалыптардың екі жартысы арасында тартылған сына 
көмегімен қонышғы қажетті енге дейін созылады. 

Аяқ киім кергіш қалыптарда 18-20 С кезінде үстіңгі және астыңғы жағы 
толық құрғағанға дейін кемінде 24 сағат ұсталуы тиіс. 

Аяқ киім созылғаннан кейін Тапсырыс беруші арнайы шартқалып 
жағдайларды қоспағанда, екі жартылай жұпта да көлемі бойынша бірдей 
болуы тиіс. 

Сондай-ақ, қоныштарды кеңейту үшін жылытылатын электрлік 
жылжымалы блок қолданылады (2.26-сурет). 

 

 
2.26- сурет. Электрлік жылжымалы қалып 

 
Етіктер мен етіктердің аяқ киімдерінің үстіңгі жағын ені бойынша созу 

төменгі шыбықты сағат тілімен (оңға) бұру арқылы жүзеге асырылады. 
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№ 11 практикалық тапсырма аяқ киімді созу 
 
Мақсаты: Нұсқаулық - технологиялық картаға сәйкес аяқ киімнің 

сирағын созыңыз. 
 

Нұсқаулық-технологиялық карта 
Операция: қонышты кеңейту 

 
Материалдар мен құралдар: қалыптар, қазықтар, сыналар, тігінші 

өлшемі, балға 
 
 

 № 
р/с 

Сурет Орындалу реті Құрал-саймандар 

1  

 

Ең көп 
сыдырманы 
бекітіңіз 

 

2  

 

Аяқты өлшеңіз Сантиметрлік 
таспа 
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№ 11 практикалық тапсырма аяқ киімді созу 
 
Мақсаты: Нұсқаулық - технологиялық картаға сәйкес аяқ киімнің 

сирағын созыңыз. 
 

Нұсқаулық-технологиялық карта 
Операция: қонышты кеңейту 

 
Материалдар мен құралдар: қалыптар, қазықтар, сыналар, тігінші 

өлшемі, балға 
 
 

 № 
р/с 

Сурет Орындалу реті Құрал-саймандар 

1  

 

Ең көп 
сыдырманы 
бекітіңіз 

 

2  

 

Аяқты өлшеңіз Сантиметрлік 
таспа 

 
 

3  

 

Қонышты жылы 
сумен сулаңыз 

Пульверизатор 

4  

 

Қалыпдарды салыңыз Қалыптар 

5  

 

Сыналарды қағыңыз Сыналар, балға 
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6  

 

Қазықшалармен 
қажетті өлшемге дейін 
жеткізіңіз 

 

Сантиметрлік 
таспа 

7  

 

Кептіруге 
қойыңыз 

 

8  

 

Дайын өнімді 
өлшеңіз 
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6  

 

Қазықшалармен 
қажетті өлшемге дейін 
жеткізіңіз 

 

Сантиметрлік 
таспа 

7  

 

Кептіруге 
қойыңыз 

 

8  

 

Дайын өнімді 
өлшеңіз 

 

 
  

 
 

2.4.4 Былғары аяқ киімнің үстіңгі жағын жөндеу 
 (тарылтып тігу) 

 

Қоныштарды тігу, егер етік осы шарттарды толық қанағаттандырмаса, 
аяқтың аяқ киімімен тығыз бекіту мәселесін шешеді. Қоныштар негізінен аяқ 
киімнің төменгі жағымен бекітуді бұзбай, үстіңгі бөліктің алдыңғы немесе 
артқы тігістері бойымен тарылады. 

Тігісі қоныш етік, алдын ала алып тастайды өлшеуді клиенттің де, 
кеңейту үшін. Балтырды оның ең шығыңқы орнынан (балтырынан) жоғары 
жабатын балтыры бар етіктерде өлшеуді осы жерден, сондай-ақ етіктің 
үстіңгі жиегінің сызығы бойынша алады. Егер тарылу шамасы 10-20 мм—
ден аспаса, қоныш тек артқы тігіс бойынша тарылады; тарылу шамасы 20 мм 
— ден асса-артқы және алдыңғы тігістер бойынша тарылады. 

Зиппер-ілгегі жоқ етіктің қоныштарын тарылту кезінде тарылған 
қоныштың периметрі (ішкі, астары бойынша) көлбеу көтеру қимасының 
периметрінен кем болмауы тиіс екенін ескеру керек; әйтпесе етікті кию қиын 
болады. 

Тігуді қоныштың үстіңгі жиегі бойымен және үстіңгі жағын төсемнен 
бөлуден бастайды. Етіктің үстіңгі жағы алдыңғы жағына бұрылады және 
оған қарындашпен алынған өлшемге сәйкес артқы тігістің немесе артқы 
және алдыңғы тігістердің жаңа сызығы қолданылады. Тігістердің жаңа 
сызықтарынан аяқ киімдегі тігістердің сызықтарына өту тегіс, ал жаңа тігіс 
сызығы мүмкіндігінше ұзағырақ болуы керек. Қоныштың иілген үстіңгі шеті 
жоспарланған жаңа тігістердің екі жағында 15-20 мм ұзындыққа бүгілген. 
Қоныштың алдыңғы және артқы тігістері тігін машиналарында белгіленген 
сызықтар бойынша тығыз тач тігісімен 9 қосынды №6-10 мақта—мата 
жіппен, №64/3-64/4 капрон жіппен немесе №34/2 лавсан жіппен тігіледі. 

Тігіс үстіңгі жиектің сызығынан басталады және тарылудың соңғы 
нүктесінде ескі тігіске біртіндеп ауысады, оны 10-15 мм жабады; тігістің 
басы үш-төрт қосымша тігіспен бекітіледі. Тігіс тегіс, жақсы тартылған 
болуы керек; тігістің жиілігі — шынайы былғарыдан жасалған 10 мм тігіске 
6-8 тігіс және жасанды тігістен 5-6 тігіс. 

Жіптердің қалыңдығына сәйкес иненің нөмірін және тігістің жиілігін 
таңдаңыз (2-кесте. 3). 

 
Кесте 2.3. Ине нөмірі мен тігіс жиілігінің жіп қалыңдығына сәйкестігі 

№ жіп  ине №  Тігістің ұзындығы 10 мм-ге тігістер саны 
0-1 170—150 3—3,5 
6-10 130-120 4—5 
30—40 90—85 5—6 

40-50 85—75 6—8 
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Тігістер бойымен үстіңгі жағының артығы одан 1-1, 5 мм қашықтықта 
сызық сызығына параллель кесіледі. Тігістер Мұқият тегістеледі, қоныштың 
түйіспелері былғарының төменгі жағынан ені 10-15 мм— ге дейін созылады, 
сол желіммен таспа жағылады, желімді қабат 5-10 минут ішінде 18-20°C 
температурада кептіріледі және өрілген тігістерге әжімдер мен қатпарсыз 
жабыстырылады. 

Қоныштың астындағы төсем түзетіледі, оған артқы немесе артқы және 
алдыңғы тігістердің сызықтары сызылады, төсемнің шеттері белгіленген 
сызықтар бойымен кесіледі, содан кейін (алдыңғы сызыққа ұқсас) артық 
төсемдер кесіліп, тігістер тегістеледі. Тігістің астардың шетіне дейінгі 
қашықтығы табиғи Үлбір 1-1,5 мм, матадан және жасанды үлбірден — 1,5— 
2,5 мм; тігістің жиілігі — 10 мм тігіске 5-6 тігіс. 

Артқы және алдыңғы жіктердің сызығынан 15-20 мм бүгілген 
қоныштың үстіңгі шеті резеңке желіммен жағылады, желімді қабат 5-10 
минут ішінде 18-20°C температурада кептіріледі, бұл жиек бүгіліп, қонышғы 
алдыңғы жағына бұрылады. қонышғы мен төсемі резеңке желіммен 
жағылады және бір-біріне қисықтарсыз, ығысуларсыз және қатпарларсыз 
желімделеді, содан кейін ескі пункциялар бойымен бір қатарлы тігіспен 
үстіңгі жиек бойымен кесіледі; бұл жағдайда қонышғы мен төсемінің артқы 
және алдыңғы тігістері сәйкес келуі керек. 
Қоныштарды түзету үшін ережелерге етік киіп, әжімдерді 80-100°C 
температураға дейін қыздырылған электр үтікпен немесе токмачпен тегістеу 
ұсынылады. 

Кейбір жағдайларда, мысалы, тігісті машинада орындау мүмкін 
болмаған кезде, мысалы, қабырғаға жақын жерде немесе қатты артқы тігістер 
мен жіптердің артқы тігісін қалпына келтіру кезінде, сондай-ақ су өткізбейтін 
тігіс жасау қажет болған кезде, мысалы, аңшылық етіктерді жөндеу кезінде 
бұзылған тігіс екі ішекті қолмен қалпына келтіріледі. Мұндай жұмыстар үшін 
қалың мақта жіптері қолданылады 
№ 6 және 10 және № 8, 9, 10 қол инелерімен, шеттері иненің көзіне байланған 
немесе жіптері болуы керек. 

Тігу әдістері келесідей (2.27-сурет): тігілетін бөліктердің ескі тесіктерін 
біріктіріп, инені бірінші пункцияға пісірілген немесе желінген ұшымен 
бұраңыз, ұзындықтың ортасына дейін жеткізіңіз, екі жағынан инелерді бір-
біріне кезекпен екінші пункцияға салыңыз, оларды екі бағытта тартыңыз 
және тігісті екі қолдың өткір қозғалысымен тартыңыз. Әрі қарай тігістерді 
қалыптастыру үшін екі тәуелсіз жіп сияқты екі жарты ұшты қолданыңыз 
және сол әдістерді қайталай отырып, қарапайым қолмен тігіс алыңыз. 
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Тігістер бойымен үстіңгі жағының артығы одан 1-1, 5 мм қашықтықта 
сызық сызығына параллель кесіледі. Тігістер Мұқият тегістеледі, қоныштың 
түйіспелері былғарының төменгі жағынан ені 10-15 мм— ге дейін созылады, 
сол желіммен таспа жағылады, желімді қабат 5-10 минут ішінде 18-20°C 
температурада кептіріледі және өрілген тігістерге әжімдер мен қатпарсыз 
жабыстырылады. 

Қоныштың астындағы төсем түзетіледі, оған артқы немесе артқы және 
алдыңғы тігістердің сызықтары сызылады, төсемнің шеттері белгіленген 
сызықтар бойымен кесіледі, содан кейін (алдыңғы сызыққа ұқсас) артық 
төсемдер кесіліп, тігістер тегістеледі. Тігістің астардың шетіне дейінгі 
қашықтығы табиғи Үлбір 1-1,5 мм, матадан және жасанды үлбірден — 1,5— 
2,5 мм; тігістің жиілігі — 10 мм тігіске 5-6 тігіс. 

Артқы және алдыңғы жіктердің сызығынан 15-20 мм бүгілген 
қоныштың үстіңгі шеті резеңке желіммен жағылады, желімді қабат 5-10 
минут ішінде 18-20°C температурада кептіріледі, бұл жиек бүгіліп, қонышғы 
алдыңғы жағына бұрылады. қонышғы мен төсемі резеңке желіммен 
жағылады және бір-біріне қисықтарсыз, ығысуларсыз және қатпарларсыз 
желімделеді, содан кейін ескі пункциялар бойымен бір қатарлы тігіспен 
үстіңгі жиек бойымен кесіледі; бұл жағдайда қонышғы мен төсемінің артқы 
және алдыңғы тігістері сәйкес келуі керек. 
Қоныштарды түзету үшін ережелерге етік киіп, әжімдерді 80-100°C 
температураға дейін қыздырылған электр үтікпен немесе токмачпен тегістеу 
ұсынылады. 

Кейбір жағдайларда, мысалы, тігісті машинада орындау мүмкін 
болмаған кезде, мысалы, қабырғаға жақын жерде немесе қатты артқы тігістер 
мен жіптердің артқы тігісін қалпына келтіру кезінде, сондай-ақ су өткізбейтін 
тігіс жасау қажет болған кезде, мысалы, аңшылық етіктерді жөндеу кезінде 
бұзылған тігіс екі ішекті қолмен қалпына келтіріледі. Мұндай жұмыстар үшін 
қалың мақта жіптері қолданылады 
№ 6 және 10 және № 8, 9, 10 қол инелерімен, шеттері иненің көзіне байланған 
немесе жіптері болуы керек. 

Тігу әдістері келесідей (2.27-сурет): тігілетін бөліктердің ескі тесіктерін 
біріктіріп, инені бірінші пункцияға пісірілген немесе желінген ұшымен 
бұраңыз, ұзындықтың ортасына дейін жеткізіңіз, екі жағынан инелерді бір-
біріне кезекпен екінші пункцияға салыңыз, оларды екі бағытта тартыңыз 
және тігісті екі қолдың өткір қозғалысымен тартыңыз. Әрі қарай тігістерді 
қалыптастыру үшін екі тәуелсіз жіп сияқты екі жарты ұшты қолданыңыз 
және сол әдістерді қайталай отырып, қарапайым қолмен тігіс алыңыз. 

 
 

 
 

2.27-сурет. Қарапайым қолмен екі ішекті тігісті орындау кезінде бірінші 
тігісті қалыптастыру 

 
Қол тігісі (сурет 2.28) қарапайым сияқты басталады; екі инені пункция 
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арқылы сүйреп, жұмысшы екінші иненің жіптерімен әлі тартылмаған цикл 
арқылы олардың біреуін өткізеді. Жіптің тігісін өлшегеннен кейін .олар өзара 
үйкелісті күшейтеді және салмақты сақтауға көмектеседі. Тозған кезде 
тігістің беріктігінің қажетті шарты-тігістің күшті тартылуы. Тиісті салмақпен 
жіп бетінде емес, материалға аздап басылады. Машинамен тігу сияқты, қол 
тігісі тігістің бұзылған бөлігінен ұзағырақ болуы керек: оның басталуы мен 
соңы 2-3 тігіспен бұзылмаған тігіске өтуі керек. 

Ұшын қылшықпен қолданған кезде екі қылшық кезекпен емес, 
сонымен бірге екі жағынан бір-біріне қарама-қарсы тесуге енгізіледі, әйтпесе 
тігу әдістері инелерді қолданумен бірдей. 

 

 
 

2.28. -сурет.Тігісті орындау кезінде тігістің пайда болуы 
 

Қолмен 2.29-суретте көрсетілген тасымалдау тігісі де жасалуы мүмкін. 
Осы мақсатта олар ұшы бар ілгекті пайдаланады. 
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арқылы сүйреп, жұмысшы екінші иненің жіптерімен әлі тартылмаған цикл
арқылы олардың біреуін өткізеді. Жіптің тігісін өлшегеннен кейін .олар өзара
үйкелісті күшейтеді және салмақты сақтауға көмектеседі. Тозған кезде
тігістің беріктігінің қажетті шарты-тігістің күшті тартылуы. Тиісті салмақпен
жіп бетінде емес, материалға аздап басылады. Машинамен тігу сияқты, қол
тігісі тігістің бұзылған бөлігінен ұзағырақ болуы керек: оның басталуы мен
соңы 2-3 тігіспен бұзылмаған тігіске өтуі керек.

Ұшын қылшықпен қолданған кезде екі қылшық кезекпен емес,
сонымен бірге екі жағынан бір-біріне қарама-қарсы тесуге енгізіледі, әйтпесе
тігу әдістері инелерді қолданумен бірдей.

2.28. -сурет.Тігісті орындау кезінде тігістің пайда болуы

Қолмен 2.29-суретте көрсетілген тасымалдау тігісі де жасалуы мүмкін. 
Осы мақсатта олар ұшы бар ілгекті пайдаланады.

2.29 – сурет. Кеме тігісінің құрылымы 

Тігу әдістері (2.30-сурет) тігілетін бөліктердің тесіктерін келесі 
туралап, ілгекті бірінші тесікке сыртынан енгізеді, аяқ киімнің ішінен жіпті 
ілгекке лақтырады (2.30-сурет, а), тесу арқылы сыртқы жағына ортасына 
дейін сүйрейді (2.30-сурет, б) және кейіннен ұшының екі жартысын да 
тәуелсіз жіп ретінде пайдаланады. Ілгекті екінші тесікке қайта салыңыз да, 
оған ішкі бұтақты салыңыз жіптер (2.30-сурет, в) ілмекті сыртқы жағына 
созады. Жіптің сыртқы бұтағы циклге енгізіледі (2.30-сурет, г) және ішкі 
бұтақты тартып, екі тармақтың өру түйінін материалдың ішіне тартып, тігісті 
қатайтады (2.30-сурет, д). Қайталанатын бірдей тәсілдері алады талап 
етілетін тігісі. Жақсы салмақты алу үшін сыртқы бұтақты циклге енгізген 
кезде сыртқы бетінде артық ұзындықты қалдырмау керек, тігістің салмағы 
күшті болуы керек, ал екі жіптің тоқу түйіні материалдың қалыңдығында 
болуы керек. 

2.30. –сурет. Қол қайықты тігісті орындау тәсілдері 
        

 Ілгекті тігу инелерден немесе қылшықтардан гөрі өнімді, оны аяқ 
киімнің таржерлерінде қолдануға болады, онда инемен жұмыс істеу қиын. 

Ілгекпен жұмыс істеу кезінде сіз бізді өте мұқият таңдауыңыз керек: 
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2.4.6 Сыдырманы қайып тігу 

тым кең және қалың шұңқырды қолданған кезде пункция кеңейеді, ол жіппен 
толтырылмайды және аяқ киімнің ішіне су еркін өтеді. 

Аяқ киімді жөндеу кезінде жұмысшы күрделі тігістермен кездеседі. 
Жыртылған арбаның артқы тігісі қолмен дәнекерленген ұшымен ескі 
тесіктермен жөнделіп, мүгедектер арбасын қалпына келтіреді. Тігілетін 
бөлшектер тігілгенге дейін ылғалдандырылады. Егер өткеннің бір бөлігі 
тозған болса, ол жаңасымен ауыстырылады, егер ол жөнделетін жерге кіруді 
жеңілдетсе, қонышғы бұрылады. 

Етіктің немесе жартылай етіктің қатты артқы жағы бұзылған кезде, 
тігілетін бөліктер де ылғалдандырылады. Тігіс қолмен қайнатылған ұшымен 
ескі пункциялар арқылы жүзеге асырылады. Ұштың қалыңдығы пункцияны 
жіппен толтыруды және тігістің су өткізбейтіндігін қамтамасыз етуі керек. 

Өкше бөлігіндегі ұлтарақ бұзылған жағдайда, аяқ киімге қалыңдығы 
1,5-2,0 мм былғарыдан немесе картоннан жасалған қатты тіреуіштер 
жапсырылады. 

Қатты өкшелер табанның өкше бөлігінің пішіні мен мөлшеріне сәйкес 
келуі керек. Алдыңғы жағындағы тіректердің тік шеті ені 8-10 мм-ге дейін 
төмендетілуі керек. Желімдеуден бұрын, тіреуіштер алдыңғы жағынан емес, 
ал тіректің беткі жағы абразивті шүберекпен немесе қылшықпен ластанудан 
тазартылады. Шаң алынып тасталады, содан кейін желімделген беттер 
полиизопрен желімінің жұқа қабатымен жабылады және желім 
қабықшаларын кептіргеннен кейін, тіреуіштер желімделеді. 

Бекіткіштер деформацияланған және тозған кезде, сондай-ақ етік кию 
қиын болған кезде, бекіткіштерді бұрын жарамсыздарын алып тастап, 
ауыстыру керек. Мұны істеу үшін, пышақпен немесе қайшымен, аяқ киімнің 
үстіңгі және астарымен байланыстыратын тігістерді ашып, бекіткішті алып 
тастаңыз. Содан кейін етік қонышы ішкі жағынан астарымен бірге төменгі 
бөлігін табанның шетінен кемінде 25 мм қашықтықта қоспағанда, ұзындығы 
бойынша кесіледі. Жаңа ілгек таспасының шеттері екі жағынан және үстіңгі 
және астардың алдыңғы жақтары резеңке желіммен жағылады, үстіңгі жағын, 
астарын, буындары мен бекіткіш құлпын ластамайды және 18-20°C 
температурада 5-10 минут кептіріледі. Толық ашылған бекіткіш аяқ киімнің 
үстіңгі жағы мен астарының арасына жабыстырылады, содан кейін аяқ 
киімнің үстіңгі және астыңғы жағына екі параллель тігіспен бекітіледі. 
Бекіткіш сілтемелер сызығынан бірінші жолдың қашықтығы 5-8 мм, бірінші 
жолдан екінші жол - 2-3. Ілгектің төменгі бөлігінде таспаны қолмен жіп 
тігісімен қосымша бекітуге жол беріледі; тігістердің ұзындығы 2,5-3,5 мм. 

      2.4.5 Аяқ киім астының төсеміне сірілікті салу 
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тым кең және қалың шұңқырды қолданған кезде пункция кеңейеді, ол жіппен 
толтырылмайды және аяқ киімнің ішіне су еркін өтеді. 
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бөлшектер тігілгенге дейін ылғалдандырылады. Егер өткеннің бір бөлігі 
тозған болса, ол жаңасымен ауыстырылады, егер ол жөнделетін жерге кіруді 
жеңілдетсе, қонышғы бұрылады. 

Етіктің немесе жартылай етіктің қатты артқы жағы бұзылған кезде, 
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Өкше бөлігіндегі ұлтарақ бұзылған жағдайда, аяқ киімге қалыңдығы 

1,5-2,0 мм былғарыдан немесе картоннан жасалған қатты тіреуіштер 
жапсырылады. 

Қатты өкшелер табанның өкше бөлігінің пішіні мен мөлшеріне сәйкес 
келуі керек. Алдыңғы жағындағы тіректердің тік шеті ені 8-10 мм-ге дейін 
төмендетілуі керек. Желімдеуден бұрын, тіреуіштер алдыңғы жағынан емес, 
ал тіректің беткі жағы абразивті шүберекпен немесе қылшықпен ластанудан 
тазартылады. Шаң алынып тасталады, содан кейін желімделген беттер 
полиизопрен желімінің жұқа қабатымен жабылады және желім 
қабықшаларын кептіргеннен кейін, тіреуіштер желімделеді. 

 

 
Бекіткіштер деформацияланған және тозған кезде, сондай-ақ етік кию 

қиын болған кезде, бекіткіштерді бұрын жарамсыздарын алып тастап, 
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үстіңгі және астарымен байланыстыратын тігістерді ашып, бекіткішті алып 
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астарын, буындары мен бекіткіш құлпын ластамайды және 18-20°C 
температурада 5-10 минут кептіріледі. Толық ашылған бекіткіш аяқ киімнің 
үстіңгі жағы мен астарының арасына жабыстырылады, содан кейін аяқ 
киімнің үстіңгі және астыңғы жағына екі параллель тігіспен бекітіледі. 
Бекіткіш сілтемелер сызығынан бірінші жолдың қашықтығы 5-8 мм, бірінші 
жолдан екінші жол - 2-3. Ілгектің төменгі бөлігінде таспаны қолмен жіп 
тігісімен қосымша бекітуге жол беріледі; тігістердің ұзындығы 2,5-3,5 мм. 

      2.4.5 Аяқ киім астының төсеміне сірілікті салу 

 
 

Аяқ киімде тіл болған жағдайда, бекіткіш бір жағынан аяқ киімнің үстіңгі 
жағына және астына, екінші жағынан - үстіңгі жағына және тілмен бірге 
төселеді. Тігіс тілдің бүкіл ұзындығы бойымен оның шетінен 6-8 мм 
қашықтықта өтуі керек. Тігістің басында және соңында жіптердің ұштары 
төсемнің сыртқы жағына шығарылады, түйінмен байланады және түйіннің 
астынан 4-5 мм қашықтықта кесіледі. Жаңа ілгектердің өлшемдері бұрын 
болған немесе қоныштың кесу ұзындығына сәйкес келуі керек; 
бекіткіштердің тоқыма таспасының түсі аяқ киімнің үстіңгі жағының түсіне 
сәйкес келуі керек. 

 

 
№ 12 практикалық тапсырма сыдырманы ауыстыру 
 
Мақсаты: Нұсқаулық - технологиялық картаға сәйкес сыдырманы 

ауыстырыңыз. 
 

Нұсқаулық-технологиялық карта 
Операция: жөнделетін аяқ киімдегі сыдырманы ауыстыру 

№ 
р/с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық 
сілтемелер 

Материалдық
-техникалық 
жабдықтау 

1 Ескі сыдырма 
жіптерін кесу және 
алып тастау. 

Ескі сыдырманың жіп 
бекіткіштерін аяқ киіммен 
кесіңіз. Содан кейін ескі 
жіптерді алып тастаңыз. 

Содан кейін ескі 
сыдырманы абайлап 
алыңыз 

Құрал-
саймандар: 

- аяқ киім пышағы 
- жалпақ 

тістеуіштер 

2 Аяқ киімнің ішкі 
бетін тазалау 

Аяқ киімнің ішкі бетін 
сыдырманы тегістеу 
терісімен тігу орнында 
тазалаңыз. 

Құрал-
саймандар: 

- тегістеу 
терісі. 
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3 Аяқ киімнің ішкі 
бетіне және 
сыдырмаға 
алғашқы желім 
қолдану 

Жаңа зиппер 
таспасының шетіне екі 
жағынан және үстіңгі 
және астыңғы жағынан 
емес, резеңке желім 
қолданылады. Желім 
жұқа, тіпті қабатпен, 
өтпелерсіз, қоюлану мен 
ағусыз қолданылады. 

Аяқ киім мен 
сыдырманың ішкі жағы 
желіммен ластанбауы 
керек. 

 

Құрал-
саймандар: 

- Желімді жағуға 
арналған щетка. 
Көмекші 
материалдар: 

- резеңке желім 

- желім үшін 
сыйымдылы
қ.-. 

4 Желім 
қабығын 
кептіру 

Аяқ киімнің ішкі 
жағындағы және 
сыдырмадағы желімді 
қабықша 18-20 градус 
температурада 10-15 
минут кептіріледі. 

 

5 Екінші желім аяқ 
киімнің ішкі 
бетіне және 
сыдырмаға 
қолданылады. 

Жаңа зиппер 
таспасының шетіне екі 
жағынан және үстіңгі 
және астыңғы жағынан 
емес, резеңке желім 
қолданылады. Желім 
жұқа, тіпті қабатпен, 
бос, қоюлану және 
дақтарсыз қолданылады. 
Аяқ киім мен 
сыдырманың ішкі жағы 
желіммен ластанбауы 
керек. 
 

Құралдар: 
Желімді жағуға 
арналған 
щетка. 
Көмекші 
материалдар: 
- резеңке желім; 
- желім үшін 
сыйымдылы
қ. 

6. Желім 
қабығын 
кептіру 

Аяқ киімнің ішкі 
жағындағы және 
сыдырма желімнің 
қабаты 18-20 градус 
температурада 10-15 
минут кептіріледі. 
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3 Аяқ киімнің ішкі 
бетіне және 
сыдырмаға 
алғашқы желім 
қолдану 

Жаңа зиппер 
таспасының шетіне екі 
жағынан және үстіңгі 
және астыңғы жағынан 
емес, резеңке желім 
қолданылады. Желім 
жұқа, тіпті қабатпен, 
өтпелерсіз, қоюлану мен 
ағусыз қолданылады. 

Аяқ киім мен 
сыдырманың ішкі жағы 
желіммен ластанбауы 
керек. 

 

Құрал-
саймандар: 

- Желімді жағуға 
арналған щетка. 
Көмекші 
материалдар: 

- резеңке желім 

- желім үшін 
сыйымдылы
қ.-. 

4 Желім 
қабығын 
кептіру 

Аяқ киімнің ішкі 
жағындағы және 
сыдырмадағы желімді 
қабықша 18-20 градус 
температурада 10-15 
минут кептіріледі. 

 

5 Екінші желім аяқ 
киімнің ішкі 
бетіне және 
сыдырмаға 
қолданылады. 

Жаңа зиппер 
таспасының шетіне екі 
жағынан және үстіңгі 
және астыңғы жағынан 
емес, резеңке желім 
қолданылады. Желім 
жұқа, тіпті қабатпен, 
бос, қоюлану және 
дақтарсыз қолданылады. 
Аяқ киім мен 
сыдырманың ішкі жағы 
желіммен ластанбауы 
керек. 
 

Құралдар: 
Желімді жағуға 
арналған 
щетка. 
Көмекші 
материалдар: 
- резеңке желім; 
- желім үшін 
сыйымдылы
қ. 

6. Желім 
қабығын 
кептіру 

Аяқ киімнің ішкі 
жағындағы және 
сыдырма желімнің 
қабаты 18-20 градус 
температурада 10-15 
минут кептіріледі. 
 

 

 
 

7. Сыдырманы 
тігу орнына 
жапсыру. 

Толық ашылған сыдырма 
аяқ киімнің үстіңгі жағы 
мен астарының арасына 
жабыстырылады. 
Жаңа сыдырғыштың 
өлшемдері ескі бекітпенің 
ұзындығына немесе 
қоныштың кесу 
ұзындығына сәйкес келуі 
керек, ал тоқыма 
таспасының түсі аяқ 
киімнің үстіңгі жағының 
түсіне сәйкес келуі керек. 
 

Көмекші 
материалдар: 
сыдырма 

8. Сыдырма тігу Бекітілген сыдырма екі 
жағынан екі параллель 
тігіспен бекітіледі. 
Бірінші тігістің Зиппер 
байланысынан 
қашықтығы 5-8 ММ. 
Бірінші 2-3 мм екінші 
жол. Бекіткіштің төменгі 
бөлігінде бекіту жасалады 
тігіс 2,5-3,5 мм. 

Құрал-
жабдықтар: 
Версаль тігін 
машинасы. 
Құралдар: Аяқ 
киім пышағы, 
қайшы. 
Көмекші 
материалдар: № 
40/3 қара жіптер; 
Ине № 100/16 
материалдар: 
- резеңке 
өшіргіш. 

9 Жөнделген аяқ 
киімді өңдеу. 

Тігістің басында және 
соңында жіптердің 
ұштары төсемнің алдыңғы 
жағына шығарылады, 
түйінмен байланады және 
түйіннің астынен 4-5 мм 
қашықтықта кесіледі. 
Артық желім резеңке 
өшіргішпен алынады 

Құрал-саймандар: 
- Аяқ киім 
пышағы, қайшы. 
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Есте сақтау маңызды! Жаңа бекітпелердің өлшемдері бұрын 
болғанға сәйкес келуі керек, тоқыма таспасының түсі аяқ киімнің 
жоғарғы жағының түсіне сәйкес келуі керек. 

2.4.7 Биік өкше супинаторын бекіту 

10 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын тексеру 
(Өзін-өзі 
бақылау). 

Тігістер біркелкі болуы 
керек, түйіндер жақсы 
тартылған. Бетінде 
желім қалдығы болмауы 
керек. зақымдану. 
Зиппер аяқ киімге 
мықтап бекітілген, 
жүгіруші сыдырмата 
оңай жүруі керек. 

 

 
 

 

 

 
Супинаторлар (2.31 - сурет) аяқ киімнің гелен-өкше бөлігі ізінің бейіні 

бойынша иілген, белгілі бір маркалы болат суықтай илектелген лентадан 
жасалған штампталған термоөңделген бұйра пластинкалар болып табылады. 
Олар аяқ киім өнеркәсібінде кеңінен қолданылады, бұрын кең таралған бас 
және ағаш гельдерінің орнына. 

 
Аяқ киімді кию кезінде иілуге төзімділікті арттыру үшін аласа өкшелі 

аяқ киімге арналған тіректерде екі экструдталған бойлық қаттылық 
қабырғалары, ал орта және жоғары өкшелі аяқ киім үшін - бір қаттылық 
қабырғасы болады. Бірінші типтегі супинаторларда ұштардың бірінде аша 
бар, екінші типтегі супинаторларда аша жоқ. Соңында аяқ киімнің өкше 
бөлігіне қарайтын тіреуіштер шегемен бекітуге арналған екі тесік бар. 
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Есте сақтау маңызды! Жаңа бекітпелердің өлшемдері бұрын 
болғанға сәйкес келуі керек, тоқыма таспасының түсі аяқ киімнің 
жоғарғы жағының түсіне сәйкес келуі керек. 

2.4.7 Биік өкше супинаторын бекіту 

10 Орындалған 
жұмыстың 
сапасын тексеру 
(Өзін-өзі 
бақылау). 

Тігістер біркелкі болуы 
керек, түйіндер жақсы 
тартылған. Бетінде 
желім қалдығы болмауы 
керек. зақымдану. 
Зиппер аяқ киімге 
мықтап бекітілген, 
жүгіруші сыдырмата 
оңай жүруі керек. 

 

 
 

 

 

 
Супинаторлар (2.31 - сурет) аяқ киімнің гелен-өкше бөлігі ізінің бейіні 

бойынша иілген, белгілі бір маркалы болат суықтай илектелген лентадан 
жасалған штампталған термоөңделген бұйра пластинкалар болып табылады. 
Олар аяқ киім өнеркәсібінде кеңінен қолданылады, бұрын кең таралған бас 
және ағаш гельдерінің орнына. 

 
Аяқ киімді кию кезінде иілуге төзімділікті арттыру үшін аласа өкшелі 

аяқ киімге арналған тіректерде екі экструдталған бойлық қаттылық 
қабырғалары, ал орта және жоғары өкшелі аяқ киім үшін - бір қаттылық 
қабырғасы болады. Бірінші типтегі супинаторларда ұштардың бірінде аша 
бар, екінші типтегі супинаторларда аша жоқ. Соңында аяқ киімнің өкше 
бөлігіне қарайтын тіреуіштер шегемен бекітуге арналған екі тесік бар. 
 

 

 
 

 
А-ерлер мен балаларға арналған аяқ киім үшін 
б-биік өкшелі Әйелдер аяқ киімі үшін 

 
2.31 – сурет. Металл супинаторлар. 

 
Супинаторлар аяқ киімнің жыныстық және жас ерекшеліктеріне, 

олардың мөлшеріне (ұзындығына) және өкшелердің биіктігіне қарай 
бөлінеді. Аяқ киім өнеркәсібінде келесі негізгі топтардың супинаторлары 
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қолданылады: 
1. Әйелдер аяқ киімі үшін-орта және биік өкшелі, сондай-ақ икемді биік 

өкшелі аяқ киім үшін; 
2. аласа өкшелі ерлер, әйелдер, қыздар мен ұлдарға арналған аяқ киім; 
3. балаларға арналған аяқ киім үшін (мектеп, балалар, балалар). 
Супинаторларға бір немесе екі әріптен және бір цифрдан тұратын 

шартты белгілер беріледі (мысалы, М-1 - Ерлер аяқ киіміне арналған 
супинатор, С-2 - орта Өкшелі Әйелдер аяқ киіміне арналған супинатор); 
супинаторлардың белгіленуі олардың алдыңғы бөлігінде штампталады. 

ТШ сәйкес, супинаторлар құрылымы, геометриялық пішіні және 
өлшемі бойынша бекітілген сызбаларға сәйкес келуі керек. Супинаторлардың 
қалыңдығы 1 мм + 0,1 және -0,2 мм; аласа өкшелі аяқ киімге арналған 
супинаторлардың ені - 14±0,05 мм, орташа және биік өкшелі аяқ киімге-10 
мм±0,05 мм болуы тиіс. Супинаторлардың бетінде ластануға, қабыршаққа 
және тотқа жол берілмейді. Супинаторларды қатты өлшегіште (РВ типті) 
алмазды ұштықпен сынау кезінде 1500 н жүк кезінде қаттылық 40-55 бірлік 
шегінде болуы тиіс. Супинаторлар серпімді болуы тиіс: майысу жебесін 
нөлге дейін жеткізетін шоғырланған жүктемені алып тасқалыпнан кейінгі 
қалдық деформация тиісінше төмен, орта және биік өкшелі аяқ киім үшін 
супинаторларда 1,0, 1,5 және 3,0 мм-ден аспауы тиіс. 

Биік өкшелі супинаторды бекіту үшін бізге қажет : 
 балға 
 бүйір кескіштер 
 желім 
 бұрандалар 
 бұрауыштар (крест және жалпақ) 
 өкше астары 
 етік шегелері 
Дайындық жұмыстары. Алдымен оның үстіңгі ішін алып тастау 

керек. Олардың үшеуі бар: 
- үстіңгі ұлтарақ 
- жарты ұлтарақ 
- негізгі (төменгі) ішек 
Сіз тағы бір картонды көресіз, ол кәсіби мамандардың тілінде "жарты 

сөре" деп аталады. Енді сіз бүйір кескіштерді алып, олардың көмегімен 
жөнделген аяқ киімнің артқы жағынан барлық шегелерді алып тастауыңыз 
керек. Содан кейін жартылай кептіргішті шаш кептіргішпен қыздырыңыз, ал 
бүйірінде оны жалпақ бұрағышпен жауып, негізгі ішектен алыңыз (олар түсі 
бойынша ерекшеленеді). Сынған супинаторды жарты сөреден бөліңіз. Енді 
жаңасын алыңыз да, оны ескі иілу бойымен балғамен бүгіңіз. 

Гелен металы – супинатор мынадай түрде бекітіледі. 
Төсемді блокқа бекітетін түйреуіштер алынып тасталады, себебі олар 

енді қажет емес және әрі қарайғы операцияларға кедергі келтіреді. Гелен 
және өкше бөліктеріндегі ұлтарақтың бетін казеин немесе декстрин 
желімімен майлайды және бұл жерге оның орташа бойлық сызығы 
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қолданылады: 
1. Әйелдер аяқ киімі үшін-орта және биік өкшелі, сондай-ақ икемді биік 

өкшелі аяқ киім үшін; 
2. аласа өкшелі ерлер, әйелдер, қыздар мен ұлдарға арналған аяқ киім; 
3. балаларға арналған аяқ киім үшін (мектеп, балалар, балалар). 
Супинаторларға бір немесе екі әріптен және бір цифрдан тұратын 

шартты белгілер беріледі (мысалы, М-1 - Ерлер аяқ киіміне арналған 
супинатор, С-2 - орта Өкшелі Әйелдер аяқ киіміне арналған супинатор); 
супинаторлардың белгіленуі олардың алдыңғы бөлігінде штампталады. 

ТШ сәйкес, супинаторлар құрылымы, геометриялық пішіні және 
өлшемі бойынша бекітілген сызбаларға сәйкес келуі керек. Супинаторлардың 
қалыңдығы 1 мм + 0,1 және -0,2 мм; аласа өкшелі аяқ киімге арналған 
супинаторлардың ені - 14±0,05 мм, орташа және биік өкшелі аяқ киімге-10 
мм±0,05 мм болуы тиіс. Супинаторлардың бетінде ластануға, қабыршаққа 
және тотқа жол берілмейді. Супинаторларды қатты өлшегіште (РВ типті) 
алмазды ұштықпен сынау кезінде 1500 н жүк кезінде қаттылық 40-55 бірлік 
шегінде болуы тиіс. Супинаторлар серпімді болуы тиіс: майысу жебесін 
нөлге дейін жеткізетін шоғырланған жүктемені алып тасқалыпнан кейінгі 
қалдық деформация тиісінше төмен, орта және биік өкшелі аяқ киім үшін 
супинаторларда 1,0, 1,5 және 3,0 мм-ден аспауы тиіс. 

Биік өкшелі супинаторды бекіту үшін бізге қажет : 
 балға 
 бүйір кескіштер 
 желім 
 бұрандалар 
 бұрауыштар (крест және жалпақ) 
 өкше астары 
 етік шегелері 
Дайындық жұмыстары. Алдымен оның үстіңгі ішін алып тастау 

керек. Олардың үшеуі бар: 
- үстіңгі ұлтарақ 
- жарты ұлтарақ 
- негізгі (төменгі) ішек 
Сіз тағы бір картонды көресіз, ол кәсіби мамандардың тілінде "жарты 

сөре" деп аталады. Енді сіз бүйір кескіштерді алып, олардың көмегімен 
жөнделген аяқ киімнің артқы жағынан барлық шегелерді алып тастауыңыз 
керек. Содан кейін жартылай кептіргішті шаш кептіргішпен қыздырыңыз, ал 
бүйірінде оны жалпақ бұрағышпен жауып, негізгі ішектен алыңыз (олар түсі 
бойынша ерекшеленеді). Сынған супинаторды жарты сөреден бөліңіз. Енді 
жаңасын алыңыз да, оны ескі иілу бойымен балғамен бүгіңіз. 

Гелен металы – супинатор мынадай түрде бекітіледі. 
Төсемді блокқа бекітетін түйреуіштер алынып тасталады, себебі олар 

енді қажет емес және әрі қарайғы операцияларға кедергі келтіреді. Гелен 
және өкше бөліктеріндегі ұлтарақтың бетін казеин немесе декстрин 
желімімен майлайды және бұл жерге оның орташа бойлық сызығы 

 
 

ұлтарақтың гелен бөлігінің орта сызығымен сәйкес келетін есеппен 
супинатор жағылады. Алдыңғы ұшы байламдар сызығына жетуі керек, ал 
артқы жағы 10 мм биік өкшесі бар өкше негізінің сызығынан асып кетуі 
керек, ал өкшесі өкшенің ортасына дейін. 

Алдыңғы және артқы жиектерге салынған супинатор № 6 – 7 текспен 
ұлтараққа бекітіледі. 2.33-суретте супинатордың бекітілуі көрсетілген. 

 

 
 

2.32 – сурет. Супинаторды бекіту 
 

Былғары геленканы бекіту. Жоғары және орта өкшесі бар әйелдер 
аяқ киімдерінде былғары жаялық супинатордың үстіне бекітіледі. 
Соңғысы алдыңғы жағынан желіммен майланады және металл гельге 
жағылады, сондықтан оның артқы жағы өкше бөлігіндегі ұзартылған жиекке 
жетеді, ал алдыңғы жағы 12-14 мм-ге дейін байламдар сызығынан өтіп,  аяқ 
киімнің ұзартылған жиегінен пайда болған ойықты толтырады (2.33-сурет) 
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2.34-сурет. Былғары геленканы бекіту. 

 
 Қабырғамен жақсы байланыстыру үшін, қолданылған гель әр жағынан 

бес түйреуішпен немесе текспен бекітіледі. Гелен ылғалданған күйде 
бекітіледі, сондықтан ол мүмкіндігінше тығыз және супинаторға жабысады. 
Гельдерді бекіткеннен кейін, балғамен серифпен тығыздалған. 
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Назар аударыңыз!Бекітілгеннен кейін барлық түрдегі төсеніштер аяқ 
киімді киген кезде табанның түсіп кетпеуі үшін балғамен тығыздалады. 

 
2.35 – сурет. Төсемді бекіту 
 

Картон төсемі келесідей бекітілген. Төсемнің ізі декстринмен, ұнмен 
немесе казеин желімімен қапталған,содан кейін төсем жолға қойылып, 7-9 
түйреуішпен бекітіледі (2.30-сурет). Егер төсеніш екі қабаттан жасалса, онда 
бірінші қабат із қалдырғаннан кейін майланады. Стилетталарды осы ретпен 
жүргізу керек: біреуі саусақтың ортасында, екеуі саусақтың шетінде және екі 
жағынан байлам бөлігінде. Простатаны байлам бөлігіне бекіту кезінде, 
түйреуіштер гельден өтетініне көз жеткізу керек, сондықтан ішке мықтап 
басылады. Төсемнің алдыңғы жиегін ені 10-12 мм жабу керек. 

 
Шүберек, велосипед және басқа да төсенішлер әр қабатты бес 

түйреуішпен желімдеу арқылы бекітіледі. 
 

 
Гелен мен төсем бекіту операциясын орындау кезінде мынадай 

технологиялық талаптарды сақтау қажет: 
1. Геленок және төсеніш берік бекітілуі тиіс. Нашар желімделген 

жаялықтар мен төсеніштерді өңдеуге болмайды. Кешіргіш жылжиды немесе 
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мүлдем жоғалады. 
2. Аяқ киімдегі, байламдардағы және переймдердегі созылған жиектен 

пайда болған ойық дайын аяқ киімнің табанында дақтар пайда болмас үшін 
толығымен толтырылуы керек. 

3. Гель мен төсемді бекітетін түйреуіштер үстіңгі ұшы гель мен 
төсемнің бетінен 4-5 мм жоғары болатындай етіп жүргізілуі керек. Терең 
бітелген түйреуіштер дайын аяқ киімде қалып, аяғын зақымдауы мүмкін 
және аяқ киімді қалыптан шығаруды қиындатады. 

4. Гель мен төсемді бекітетін желім жақсы кептірілуі керек. Нашар 
кептірілген желім төсем мен гельдерді ішекпен бекітпейді және 
түйреуіштерді алып тасқалыпда олар құлап кетеді. 

 
№ 13 практикалық тапсырма Супинаторды ауыстыру 

 
Мақсаты: Нұсқаулық-технологиялық картаға сәйкес супинаторды 

ауыстыруды орындау. 
 

Нұсқаулық-технологиялық карта 
Операция: супинаторды ауыстыру 

 
1. Аяқ киімнің белгілі бір жұбына арналған супинаторды алыңыз. Ол 

стилі мен өлшеміне мүмкіндігінше сәйкес келуі керек, төтенше жағдайларда, 
аздап оны асып. Содан кейін жазбаны қысқарту керек, бірақ бұл әрекет әлі де 
қажет емес. 

2. Аяқ киімнің төсенішіне супинаторды бүгіңіз. Мұны өкшенің кез-
келген биіктігі үшін жасауға болады; ең бастысы, жүру кезінде 
ыңғайсыздықты болдырмау үшін нәтиже дәл болуы керек. Бұл кезеңге 
жеткілікті уақыт бөліңіз. 

3. Супинаторды қабырғаға бекітетін шегелерді алып тастаңыз және 
тақтайшаны алыңыз. Ауыстыруды екі қолыңызбен салыңыз, сонда оның 
артқы жағы өкшенің үстіңгі бөлігінің ортасына жетеді, ал алдыңғы жағы 
жабылады. Шегелермен бекітіңіз. 

4. Өкшені бекіту үшін, шегемен немесе супер желіммен, жақсырақ 
қаңылтырдан жасалған тіректі орнатыңыз. Тек картон төсенішіне салыңыз, 
бұл оны тіректі бекіту үшін қолданылатын шегелердің қақпақтарымен 
қысудан қорғауға мүмкіндік береді. Тиісінше, бұл аяқтың сүртілуіне немесе 
зақымдалуына жол бермейді. 

Супинаторлар қосымша ортопедиялық төсеммен жабдықталуы мүмкін, 
бұл аяқтың нақты мәселелерін шешуге көмектеседі, мысалы, жалпақ аяқтар 
немесе тым жоғары көтеру. Мұндай жазбалар аяқтың табиғи немесе сатып 
алынған күйіне қарамастан, барлық адамдарға сәнді аяқ киім киюге 
мүмкіндік береді. 
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2.4.8 Биік өкше нәлісін ауыстыру 

 

 
Жоғары әйелдер өкшелері Нейлон, полиэтилен, полистирол, 

поливинилпропиленнен жасалған. Өкше бөлігінің биіктігі мен ауданына 
байланысты пластикалық материалдардан жасалған өкшелер күшейткіш өзек 
немесе жең үшін тесікпен монолитті жасалады. Ағаштан немесе пластиктен 
жасалған төсеніштері бар өкшелер өте кең таралған. Салмақты жеңілдету 
үшін ляпис жағынан өкшелер кейбір жағдайларда ойықтарға ие. 

 
Өкшелер мен аяқ киім табандарының және олардың бекітпелерінің 

конструкциясы. 
 

Өкше (2.36 - сурет) үстіңгі аймақты (ляпис) ажыратады - аяқ киімнің 
өкше бөлігіне іргелес беті, үстіңгі жағы, алдыңғы жағы - өкшенің алдыңғы 
беті, бүйір беті, крокул-алдыңғы бетінің бүйір беттері. 

 

 
 

1-ляпис беті  
2-лайнер 
3-бүйір беті  
4-астыңғы алаңы 
5-алдыңғы беті 

 
2.36- сурет. Өкше конструкциясы. 
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Өкше бірқатар белгілермен ерекшеленеді: 
биіктігі: төмен - 25 мм дейін, орташа - 26-45 мм, жоғары-46-70 мм, 
әсіресе жоғары-70 мм-ден астам; 
нысан: тікелей, фигуралы, сына тәрізді; 
Материал: былғары, резеңке, ағаш, пластмасса, аралас. 
Өкше конструкцияы олардың материалы мен биіктігімен тығыз 

байланысты. 
Қазіргі уақытта орташа және биік ағаш өкшелер пластиктен 

ығыстырылып, маңыздылығын жоғалтты; олар аз мөлшерде, негізінен сына 
тәрізді немесе жартылай сына тәрізді жасалады. Пластикалық өкшелер 
(полиамидтің, полиэтиленнің және полипропиленнің пластикалық 
массаларынан) пішіні, өлшемі, конструкцияы және басқа да белгілері 
бойынша әртүрлі. Пластикалық массалар негізінен жоғары және орта 
өкшелерді өндіру үшін қолданылады; аласа өкшелер (негізінен 
полиэтиленнен) шектеулі түрде қолданылады - былғары табанға арналған аяқ 
киімнің жекелеген түрлерін өндіруде, пластикалық массалардан жасалған 
өкшелер (ағаш сияқты) аяқ киімнің үстіңгі жағындағы материалдармен 
жабылған немесе әртүрлі түстермен боялған; кейде пластикалық өкшелерді 
қатайту былғары терілген өкшелерге еліктейді. Пластмасса өкшелер: 
өкшелердің шегемен бекітілуінің беріктігін арттыру және олардың жарылуын 
болдырмау үшін үстіңгі бөлігінде жапсырмаларсыз және ағаштан және 
полиэтиленнен жасалған жапсырмаларсыз; олардың массасын азайту және 
материалдардың шығынын азайту үшін жекелеген қуыстармен немесе 
қуыстармен; бастырмалардың түйреуіштерімен немесе ұяларсыз біріктіруге 
арналған ұялармен дайындалады. 

Аралас жұқа өкшелерде металл аяғы және ағаштың үстіңгі бөлігі бар. 
Екі бөліктің қосылуы арқылы қол жеткізіледі металл бөлігінің ағаштан 
жасалған тығыз саптамасы. Мұндай өкшелер импортталған аяқ киімде 
кездеседі. 

 
Өкше пішіні мен биіктігі. 

Өкше биіктігі жоғарылаған сайын, аяқ киім аз және аз жасалады, ал 
өкшенің профилі күрделі пішінге ие болады. Өкше профилі аяқ киімнің өкше 
бөлігінің профилімен байланысты болуы керек. Аяқ киімнің дөңес бұйра 
өкшесі жұқа өкшенің ойық қисық бетінде өз жалғасын табады, аяқ киімнің 
орташа дөңес бөлігі жаппай өкшемен жақсы байланысады (2.37-сурет). 
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биіктігі: төмен - 25 мм дейін, орташа - 26-45 мм, жоғары-46-70 мм, 
әсіресе жоғары-70 мм-ден астам; 
нысан: тікелей, фигуралы, сына тәрізді; 
Материал: былғары, резеңке, ағаш, пластмасса, аралас. 
Өкше конструкцияы олардың материалы мен биіктігімен тығыз 

байланысты. 
Қазіргі уақытта орташа және биік ағаш өкшелер пластиктен 

ығыстырылып, маңыздылығын жоғалтты; олар аз мөлшерде, негізінен сына 
тәрізді немесе жартылай сына тәрізді жасалады. Пластикалық өкшелер 
(полиамидтің, полиэтиленнің және полипропиленнің пластикалық 
массаларынан) пішіні, өлшемі, конструкцияы және басқа да белгілері 
бойынша әртүрлі. Пластикалық массалар негізінен жоғары және орта 
өкшелерді өндіру үшін қолданылады; аласа өкшелер (негізінен 
полиэтиленнен) шектеулі түрде қолданылады - былғары табанға арналған аяқ 
киімнің жекелеген түрлерін өндіруде, пластикалық массалардан жасалған 
өкшелер (ағаш сияқты) аяқ киімнің үстіңгі жағындағы материалдармен 
жабылған немесе әртүрлі түстермен боялған; кейде пластикалық өкшелерді 
қатайту былғары терілген өкшелерге еліктейді. Пластмасса өкшелер: 
өкшелердің шегемен бекітілуінің беріктігін арттыру және олардың жарылуын 
болдырмау үшін үстіңгі бөлігінде жапсырмаларсыз және ағаштан және 
полиэтиленнен жасалған жапсырмаларсыз; олардың массасын азайту және 
материалдардың шығынын азайту үшін жекелеген қуыстармен немесе 
қуыстармен; бастырмалардың түйреуіштерімен немесе ұяларсыз біріктіруге 
арналған ұялармен дайындалады. 

Аралас жұқа өкшелерде металл аяғы және ағаштың үстіңгі бөлігі бар. 
Екі бөліктің қосылуы арқылы қол жеткізіледі металл бөлігінің ағаштан 
жасалған тығыз саптамасы. Мұндай өкшелер импортталған аяқ киімде 
кездеседі. 

 
Өкше пішіні мен биіктігі. 

Өкше биіктігі жоғарылаған сайын, аяқ киім аз және аз жасалады, ал 
өкшенің профилі күрделі пішінге ие болады. Өкше профилі аяқ киімнің өкше 
бөлігінің профилімен байланысты болуы керек. Аяқ киімнің дөңес бұйра 
өкшесі жұқа өкшенің ойық қисық бетінде өз жалғасын табады, аяқ киімнің 
орташа дөңес бөлігі жаппай өкшемен жақсы байланысады (2.37-сурет). 

 
 
 
 
 

 
 

 

2.37- сурет. Өкше контурларының өкше контурларымен байланысы. 

 
Баған өкшесінің дөңес бұйра өкшемен немесе салыстырмалы түрде 

түзу өкшемен бұйра өкшемен үйлесуі қолайсыз. Өкшенің тұрақтылығы үшін 
аяқтың жартылай шеңберінің ортасы өкшенің ең кең жерінің ортасында 
орналасқан өкше тірегінің дәл ортасында болуы керек (2.38-сурет). 
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2.38 – сурет. Өкшенің астын орталықтандыру. 
 

 
Егер өкше дұрыс орталықтандырылса, адамның тіреуі тіпті кішқыспақ 

мөлшерде болса да тұрақты болады. Егер аяқ киім дұрыс қалыпдан алға 
немесе артқа жылжытылса, онда тірек кезінде бүкіл өкше алға немесе артқа 
жылжуға бейім болады және тез сәтсіздікке ұшырайды. Байланыстыру 
қалыпның пішіні бар өкшенің биіктігі аяқ киімнің қалыпына жазықтыққа 
кигізілген кезде тексеріледі (2.39-сурет). 
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2.38 – сурет. Өкшенің астын орталықтандыру. 
 

 
Егер өкше дұрыс орталықтандырылса, адамның тіреуі тіпті кішқыспақ 

мөлшерде болса да тұрақты болады. Егер аяқ киім дұрыс қалыпдан алға 
немесе артқа жылжытылса, онда тірек кезінде бүкіл өкше алға немесе артқа 
жылжуға бейім болады және тез сәтсіздікке ұшырайды. Байланыстыру 
қалыпның пішіні бар өкшенің биіктігі аяқ киімнің қалыпына жазықтыққа 
кигізілген кезде тексеріледі (2.39-сурет). 

 
 

 

2.39 – сурет. Өкшенің биіктігін қалыпның бейінімен байланыстыру. 
 

Бұл жағдайда аяқ киім тіректің бүкіл бетіне және табан байламдарының 
сызығына тиіп тұруы керек, ал табанның шұлық бөлігі тіректен 8-10 мм 
орташа және биік өкшемен, 10-15 мм аласа өкшемен қорғалуы керек. Өкше 
байланыстары табанның өкшесі мен өкше бөлігінің өзара орналасуымен, 
бекітпелердің пайда болуымен және бекіту әдісімен сипатталады. 2.40-
суретте өкше алаңының төбелері көрсетілген. 

 

а-өкшенің үстіңгі бөлігінің табанның өкшелік бөлігімен толық 
қабаттасуы; 

б – ішінара қабаттасу үстіңгі алаңдар өкше табанның тілі; 
в-өкшенің төменгі бөлігін табанның өкше бөлігімен жабу;  
г – табанның өкше (крокул) бөлігімен өкшенің алдыңғы бет үстін 

жабу. 
 

2.40 – сурет. Өкше алаңын жабу 
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Бекіткіштердің түріне сәйкес, өкше бекітпелері шеге, желім және 
аралас болып бөлінеді, онда шеге бекітпесі желіммен толықтырылады. 
Шегелерді бекіту үшін әртүрлі типтегі шегелер қолданылады. 

 

 
а-конустық басы бар және өкшелерді бекіту үшін қысқа пирамида және 

ұзартылған сопақ ұшы бар; 
б-өкшелерді бекіту үшін қысқа (в) және ұзартылған (г) пирамидалық 

ұшы бар, ұзартылған сопақ ұшы бар (д) жалпақ басы бар; 
в-өкшелерді бекіту үшін жалпақ баспен, ұшсыз (е) және қысқа 

пирамида ұшымен (ж) бұрандалы; 
г – бөлшекті аяқ киімге бекіткенге (з) дейін және (и) кейін спиральды 

домалатпамен сымнан кесілген шеге; 
д-бөлшекті аяқ киімге бекіткенге дейін (з) және одан кейін (- лер) 

спиральды орамалы сымнан кесілген шеге. 
 

2.41- сурет. Шеге түрлері 
 

Айтарлықтай әртүрлілікпен сипатталатын шеге өкшелерінің 
конструкциялары (2.42-сурет) кең таралған. Наирит немесе басқа 
желімдермен желімдеу тек резеңке өкшелерді бекіту үшін қолданылады, 
кейде шегелерді сыртынан немесе (сирек) ішінен бекітеді. Пластикалық 
өкшелердің кейбір түрлері алдымен желімделіп, содан кейін ішінен шегемен 
бекітіледі. 
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Бекіткіштердің түріне сәйкес, өкше бекітпелері шеге, желім және 
аралас болып бөлінеді, онда шеге бекітпесі желіммен толықтырылады. 
Шегелерді бекіту үшін әртүрлі типтегі шегелер қолданылады. 

 

 
а-конустық басы бар және өкшелерді бекіту үшін қысқа пирамида және 

ұзартылған сопақ ұшы бар; 
б-өкшелерді бекіту үшін қысқа (в) және ұзартылған (г) пирамидалық 

ұшы бар, ұзартылған сопақ ұшы бар (д) жалпақ басы бар; 
в-өкшелерді бекіту үшін жалпақ баспен, ұшсыз (е) және қысқа 

пирамида ұшымен (ж) бұрандалы; 
г – бөлшекті аяқ киімге бекіткенге (з) дейін және (и) кейін спиральды 

домалатпамен сымнан кесілген шеге; 
д-бөлшекті аяқ киімге бекіткенге дейін (з) және одан кейін (- лер) 

спиральды орамалы сымнан кесілген шеге. 
 

2.41- сурет. Шеге түрлері 
 

Айтарлықтай әртүрлілікпен сипатталатын шеге өкшелерінің 
конструкциялары (2.42-сурет) кең таралған. Наирит немесе басқа 
желімдермен желімдеу тек резеңке өкшелерді бекіту үшін қолданылады, 
кейде шегелерді сыртынан немесе (сирек) ішінен бекітеді. Пластикалық 
өкшелердің кейбір түрлері алдымен желімделіп, содан кейін ішінен шегемен 
бекітіледі. 

 
 

 
 

а-аяқ киімнің ішінен былғары өкше; 
б-аяқ киімнің сыртынан резеңке өкше; 
в-аяқ киімнің ішінен металл төлкемен және шегелермен ағаш өкше; г-аяқ 
киімнің ішінен бұрандамен шегелермен пластмасса және ағаш өкше. 

 
2.42-сурет. Аяқ киімнің шеге өкшесін бекіту схемалары: 

 
Жөндеу процесі тозған нəліні ауыстыру мен келесі операциялардан 

тұрады: 
- тозған нәлді жою; 
- өкшелерді өкшелерді бекітуге дайындау; 
- нәл бекіту; 
Тозған төсеніштерді алып тастау өкшелердің конструкцияына, 
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конструкциясына және төсеніштерді бекіту әдісіне байланысты жүзеге 
асырылады. 

Пластмасса және ағаш өкшелердің тіреуіш бөлігіне немесе батып 
кеткен пластмасса өкшелердің төлкесіне бекітілген ағаш тығынға 
шегелермен бекітілген жапсырмаларды бұрағышпен және қыспақтармен 
алып тастайды. Сонымен қатар, шегелер мен сым кескіштер өкшеде немесе 
оның жеңінің ағаш тығынында қалған шегелерді алып тастайды. Сол сияқты, 
пластикалық өкшелерге түйреуіштермен бекітілген және өкшелердің тиісті 
ұяларына енгізілген тозған төсеніштер алынып тасталады. 

Жеңсіз, бірақ ұзартылған өзекпен батып кеткен пластикалық 
өкшелердегі аяқ киімдер толығымен тозған кезде және өзектің ұшын ұстап 
алу мүмкін болмағандықтан өзекшені алып тастауда қиындықтар туындаған 
кезде, төменгі бөліктегі өкшені фрезерлік құрылғының көмегімен 1-1,5 мм 
кесіп тастайды немесе қолмен пышақпен, содан кейін өзекшені қолмен алып 
тастаңыз. Өзекшені өкшеден шығаруды жеңілдету үшін оны арнайы типтегі 
электр жылытқышында алдын-ала қыздыруға болады. Табандар мен олардың 
бекітпелерін алып тасқалыпда өкшелердің керілуі зақымдалмауы тиіс. 

Өкшелерді өкшелерді бекітуге дайындау өкшеден керудің төменгі 
деформацияланған (мыжылған, мыжылған) бөлігін бөлуден тұрады. Содан 
кейін мұқият түзетілген желімді жіп-62 немесе "Крокус" желімімен 
жағылады; желім өкшенің төменгі бөлігіне де қолданылады. Желім қабаты 
18-20°C температурада 5-10 минут кептіріледі, содан кейін қабық өкшеге 
жабысып, 50-60°C температураға дейін қыздырылған токмачпен үтіктеледі. 

Төменгі бөлік тозған кезде, өкше төсеніші өсуді желімдеу арқылы 
кеңейтіледі. Материал, түс және құрылым бойынша көшеттер тығыздалған 
материалмен сәйкес келуі немесе желімделгеннен кейін қосымша боялуы 
керек. Өскіндерді үстіңгі шеті бойынша былғарының төменгі жағы жағынан 
ені 4-5 мм-ге дейін түсірмейді. Төменгі бөліктегі кеңейтілген қаптамалар 
Мұқият кесіліп, алдыңғы жағынан ені 4-5 мм жоқ түседі. Өскіндер тығыз, 
әжімдер мен қатпарларсыз, өкшеге жабысып, алдыңғы (екі жағынан) және су 
астындағы бетке 2-3 мм өту керек. Өкше қысқыштан өсуге көшу тегіс және 
нәзік болуы керек. 

Табанның өкшеден аршылған крокуль бөлігі және өкшенің тиісті 
алдыңғы беті жонғышпен немесе абразивті шүберекпен сүртіледі және жіп-
62 немесе "Крокус" желімінің жұқа қабатымен жағылады, 18-20°С 
температурада 10-15 минут кептіріледі. Содан кейін табанның Крокус бөлігі 
өкшеге жабыстырылады, оны арнайы құрылғымен бекітеді немесе қолмен 
басады. 

Жартылай тозған кезде табанның крокул бөлігі былғарыдан немесе 
былғары тәрізді резеңкеден жасалған көшеттерді желімдеу арқылы 
көбейтіледі. Өскіндер алдыңғы жағынан ені 4-5 мм емес үстіңгі жиекпен 
түседі; табанның крокул бөлігінің тозған бөлігі алдыңғы жағынан ені 4-5 мм 
кесіледі. Табанның қолтырауын бөлігінің кесу жазықтығы бойынша өскіні 
және өкшенің алдыңғы беті жонғышпен немесе абразивті қыспақппен тігіліп, 
жіп-62 желімінің жұқа қабатымен немесе 
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конструкциясына және төсеніштерді бекіту әдісіне байланысты жүзеге 
асырылады. 

Пластмасса және ағаш өкшелердің тіреуіш бөлігіне немесе батып 
кеткен пластмасса өкшелердің төлкесіне бекітілген ағаш тығынға 
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алу мүмкін болмағандықтан өзекшені алып тастауда қиындықтар туындаған 
кезде, төменгі бөліктегі өкшені фрезерлік құрылғының көмегімен 1-1,5 мм 
кесіп тастайды немесе қолмен пышақпен, содан кейін өзекшені қолмен алып 
тастаңыз. Өзекшені өкшеден шығаруды жеңілдету үшін оны арнайы типтегі 
электр жылытқышында алдын-ала қыздыруға болады. Табандар мен олардың 
бекітпелерін алып тасқалыпда өкшелердің керілуі зақымдалмауы тиіс. 

Өкшелерді өкшелерді бекітуге дайындау өкшеден керудің төменгі 
деформацияланған (мыжылған, мыжылған) бөлігін бөлуден тұрады. Содан 
кейін мұқият түзетілген желімді жіп-62 немесе "Крокус" желімімен 
жағылады; желім өкшенің төменгі бөлігіне де қолданылады. Желім қабаты 
18-20°C температурада 5-10 минут кептіріледі, содан кейін қабық өкшеге 
жабысып, 50-60°C температураға дейін қыздырылған токмачпен үтіктеледі. 

Төменгі бөлік тозған кезде, өкше төсеніші өсуді желімдеу арқылы 
кеңейтіледі. Материал, түс және құрылым бойынша көшеттер тығыздалған 
материалмен сәйкес келуі немесе желімделгеннен кейін қосымша боялуы 
керек. Өскіндерді үстіңгі шеті бойынша былғарының төменгі жағы жағынан 
ені 4-5 мм-ге дейін түсірмейді. Төменгі бөліктегі кеңейтілген қаптамалар 
Мұқият кесіліп, алдыңғы жағынан ені 4-5 мм жоқ түседі. Өскіндер тығыз, 
әжімдер мен қатпарларсыз, өкшеге жабысып, алдыңғы (екі жағынан) және су 
астындағы бетке 2-3 мм өту керек. Өкше қысқыштан өсуге көшу тегіс және 
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және өкшенің алдыңғы беті жонғышпен немесе абразивті қыспақппен тігіліп, 
жіп-62 желімінің жұқа қабатымен немесе 

 
 

"Крокус", 18-20°C температурада 10-15 минут кептіріледі. Содан кейін 
табанның ұзартылған крокул бөлігі өкшеге жабыстырылып, арнайы 
құрылғымен бекітіледі немесе қолмен басылады. 

Науа астындағы флик тозған кезде, сондай-ақ ағаш және пластмасса 
өкшелердің тіреуіш бөлігіне тікелей бекітуге арналған тіреуіш бөлігі, 
табанның крокуль бөлігі өкшеден бөлініп, аяқ киімнің аяқ киіміне қарай 
бүгіліп, табанның гелен бөлігіне уақытша бір шегемен бекітіледі. 

Қаптамалар өкшенің тірек бөлігінен бөлініп, тозған аяқ астынан 
немесе 5-6 мм өкшенің тозған бөлігінен жоғары қарай бұрылады. Өкшенің 
тозған бөлігі 8-10 мм-ден аспайды, пышақпен немесе абразивті шеңберде 
кесіледі және тегістеледі. Былғары фликтерді өкшенің бастапқы биіктігі 
деңгейіне дейін шегемен бекітуге дайындалған өкшеге бекітіңіз 
(толтырусыз). Шегелердің ұшы өкшеге кем дегенде 6 мм енуі керек. 
Бекітілген фликтер кесу жазықтығы өкшенің бүйір бетінің жалғасы 
болатындай етіп кесіледі, содан кейін кесу бетіндегі өкшенің кеңейтілген 
бөлігі жонғышпен немесе тегістеу терісімен өңделеді. Әрі қарай, өкше мен 
табанның Крокус бөлігін бұрап, оларды жоғарыда көрсетілген стандарттарға 
сәйкес желімдеңіз. 

Аяқ киімнің өкшелері пішіні, өлшемі және биіктігі бойынша бірдей 
болуы керек. 

Тығыздағыштарды бекіту ПКМ-Р және ПНЖ-Р машиналарында 
спиральды орамалы сымнан кесілген шегелермен немесе тегіс басы бар 
цилиндрлік шегемен, тіректерді тікелей тіреуіш бөлігіне бекітуге арналған 
пластикалық өкшелерге (жең немесе өзек немесе түйреуіш тесіктері жоқ), 
сондай-ақ ағаш өкшелерге қолмен жасалады. Өкшесі биік және орташа 
батқан өкшеге №№ 18-20 3-5 шегемен, суға батпаған өкшеге - № № 12-14 5-7 
шегемен, аласа өкшеге - № № 10-12 шегемен 7-9 шегемен бекітіледі. 
Шегелерді өкшенің ішіне қарай еңкейтіп қағады (2.38-сурет) шегелердің 
ортасынан 5-6 мм қашықтықта, шегелердің орталары арасында 9-10 мм; 
өкшенің алдыңғы сызығынан шеткі шегелердің арақашықтығы 3-5 мм. 
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2.43-сурет. Жұқа өкшеге пластмассалық нәлді қағу: 1 – шегелер, 2 – 
нәл, 3 – нәл асты флик, 4 – өкше, 5 – ағаш тығын, 6-тұтас созылған металл 
төлке. 

Ішкі төлкелері бар пластмасса өкшесі бар аяқ киімді жөндеу кезінде 
бекіткіш күнінің саңылауы бар немесе бекіткішпен біріктірілген пластмасса 
нәлдер қолданылады; пластмасса, резеңке және полиуретанды — бекіткішке 
арналған саңылаусыз. Бекіткішке арналған саңылауы бар пластикалық 
төсеніштер алты қырлы, тетраэдрлік немесе дөңгелек арнайы шегеге 
отырғызылуы керек. Төменгі жағындағы шегенің саңылауы бекіткіштің 
диаметрінен 0,2-0,3 мм аз болуы керек және шегенің басын жылыту үшін 
жасалынған, бекіткіш шегемен біріктірілген пластикалық қаптамалар өкшеге 
балғамен қолмен бекітілген, шегелердің көлденең қимасының диаметрі 
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жеңнің ішкі диаметрінен 0,1 - 0,2 мм артық болуы керек. Өкшедегі 
пластмасса қаптаманың Бекітілу беріктігін арттыру үшін бекіткішті балғамен 
тегістеуге немесе өкшенің төлкесіне ағаш тығынды енгізуге жол беріледі. 

Күшейткіш өзекпен біріктірілген пластмасса қаптамалар өкшелерге 
қолмен балғамен бекітіледі; күшейткіш өзектердің ұзындығы кабак 
биіктігінің 2/3 кем болмауы, ал диаметрі өкшедегі тесіктің диаметрінен 0,2-
0,3 мм артық болуы тиіс. 

Бекіткішпен біріктірілмеген және бекіткішке арналған ажыратылған 
саңылауы жоқ пластмасса нәлдер, сондай-ақ резеңке, полиуретан және 
былғары нәлдер №20 тетраэдрлік шегемен және №10 екі цилиндрлік шегемен 
немесе №20 үш цилиндрлік шегемен жеңі бар пластмасса өкшелерге 
бекітіледі. Бұрын ағаш тығын жеңге немесе өкшенің тесігіне енгізіледі. 
Шегелер тығынға қолмен тік оське еңкейіп, саңылауларды шұңқырмен тесіп 
тастайды. 

Қуыс өкшелерге арналған төсеніштер қабырғаларының қалыңдығына 
байланысты бекітіледі. Егер қабырғалардың қалыңдығы 10-12 мм-ге жетсе 
(немесе өкшелердің төменгі бетінде тиісті еннің шығуы болса), онда тіреуіш 
бетінің жағынан орташа өкше үшін 5-7 тесік және жоғары үшін 3-5 тесік 
бұрғыланады; тесіктердің диаметрі 2-3 мм. Бұл тесіктерге ағаш тығындар 
бітеліп қалады, олар тесіктерді мықтап толтырып, қабырғалардың немесе 
өкшелердің шығыңқы жерлерінің үстінен шықпауы керек. Қаптамалар 
НИТХИ-62 немесе "Крокус" желімімен өкшелердің жуылатын бетіне 
жабыстырылады, содан кейін ағаш штепсельдерге бекітілген шегемен 
бекітіледі. 

Жөндеуге жұқа қабырғалы пластикалық өкшелері бар аяқ киім кірген 
кезде, шегелерді бекіту мүмкін емес, бетін ұлғайту үшін, сондықтан 
өкшелерді желімдеудің беріктігін өкшенің ішкі қуыстарын өкше немесе 
фликті кеуекті резеңкеден кесілген лайнермен толтыру ұсынылады. 
Лайнердің диаметрі орнатуды жеңілдету және тығыз бекіту үшін өкшенің 
ішкі қуысының көлденең өлшемдерінен 2-3 мм үлкен болуы керек . 
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 № 13 практикалық тапсырма жиынтықты ауыстыру 
Мақсаты: Нұсқаулық- технологиялық картаға сәйкес нәлді ауыстыру 

 
                        Нұсқаулық-технологиялық карта Операция:   

                  нәлді ауыстыру 
 

№ 
р/
с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық сілтемелер Материалдық
-техникалық 
жабдықтау 

1 Бетті 
дайындау 

- Тозған бөренелерді алып 
тастау өкшелердің 
конструкцияына, 
конструкциясына және 
бөренелерді бекіту әдісіне 
байланысты жүзеге 
асырылады. 
- Су басқан пластмасса 
өкшелерде белдіктердің 
бекітпесі ретінде қызмет 
ететін ұзартылған өзегі бар 
төлкесіз жартылай тозған 
жағдайда, соңғысын 
бүйірімен бірге алып 
тастайды. 
- Жеңсіз, бірақ ұзартылған 
шыбықпен батып кеткен 
пластикалық өкшелердегі 
аяқ киімдер толығымен 
тозған кезде және өзектің 
ұшын ұстап алу мүмкін 
болмағандықтан өзекшені 
алып тастауда қиындықтар 
туындаған кезде, төменгі 
бөліктегі өкшені фрезерлік 
құрылғы немесе қолмен 
пышақпен 1-1,5 мм кесіп 
тастайды, содан кейін 
өзекшені қолмен алып 
тастайды. 
- Өзекшені өкшеден 
шығаруды жеңілдету үшін 
оны арнайы типтегі электр 

Құралдар: етік 
пышағы, шеге, 
бұрағыш, 
қыспақтар, сым 
кескіштер, 
тірек-табан. 



207
 

 

 № 13 практикалық тапсырма жиынтықты ауыстыру 
Мақсаты: Нұсқаулық- технологиялық картаға сәйкес нәлді ауыстыру 

 
                        Нұсқаулық-технологиялық карта Операция:   

                  нәлді ауыстыру 
 

№ 
р/
с 

Орындау 
тәртібі 

Нұсқаулық сілтемелер Материалдық
-техникалық 
жабдықтау 

1 Бетті 
дайындау 

- Тозған бөренелерді алып 
тастау өкшелердің 
конструкцияына, 
конструкциясына және 
бөренелерді бекіту әдісіне 
байланысты жүзеге 
асырылады. 
- Су басқан пластмасса 
өкшелерде белдіктердің 
бекітпесі ретінде қызмет 
ететін ұзартылған өзегі бар 
төлкесіз жартылай тозған 
жағдайда, соңғысын 
бүйірімен бірге алып 
тастайды. 
- Жеңсіз, бірақ ұзартылған 
шыбықпен батып кеткен 
пластикалық өкшелердегі 
аяқ киімдер толығымен 
тозған кезде және өзектің 
ұшын ұстап алу мүмкін 
болмағандықтан өзекшені 
алып тастауда қиындықтар 
туындаған кезде, төменгі 
бөліктегі өкшені фрезерлік 
құрылғы немесе қолмен 
пышақпен 1-1,5 мм кесіп 
тастайды, содан кейін 
өзекшені қолмен алып 
тастайды. 
- Өзекшені өкшеден 
шығаруды жеңілдету үшін 
оны арнайы типтегі электр 

Құралдар: етік 
пышағы, шеге, 
бұрағыш, 
қыспақтар, сым 
кескіштер, 
тірек-табан. 

 
 

жылыту құрылғысында 
алдын-ала қыздыруға 
болады. 
- Табандар мен олардың 
бекітпелерін алып 
тасқалыпда өкшелердің 
тартылуы зақымдалмауы 
тиіс. 
- Пластмасса және ағаш 
өкшелердің тіреуіш бөлігіне 
немесе суға батқан 
пластмасса өкшелердің 
төлкесіне бекітілген ағаш 
тығынға шегелермен 
бекітілген жапсырмаларды 
бұрағышпен және 
қыспақтармен алып 
тастайды. 
- Сонымен қатар, 
қыспақтар мен сым 
кескіштер өкшеде немесе 
оның бұтағының ағаш 
тығынында қалған 
шегелерді алып тастайды. 
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2 Толтыру үшін 
материалды таңдау 
және дайындау 

- Толтыруға арналған 
Материал өкшенің 
материалы мен түсіне 
қарай таңдалады. Өкше 
пластикалық, ағаш, резеңке 
және т.б. полиуретанды 
нәл. Тозған аяқ киімнің 
мөлшері бойынша 
жаңаларын кесіңіз. 
- Күшейткіш өзекпен 
біріктірілген пластмасса 
қаптамалар өкшелерге 
қолмен балғамен 
бекітіледі; күшейткіш 
өзектердің ұзындығы өкше 
биіктігінің 2/3 кем 
болмауы, ал диаметрі 
өкшедегі тесік диаметрінен 
0,2-0,3 мм артық болуы 
тиіс. 
- Жұқа қабырғалы 
пластмасса өкшесі бар аяқ 
киімді жөндеуге түскен 
кезде, 
онда тіркеу 
шегені шегемен толтыру 
мүмкін емес, беткі қабатты 
ұлғайту үшін, сондықтан 
өкшенің ішкі қуыстарын 
өкше немесе флик кеуекті 
резеңкеден кесілген 
төсенішпен толтыру 
ұсынылады. Лайнердің 
диаметрі орнатуды 
жеңілдету және тығыз 
бекіту үшін өкшенің ішкі 
қуысының көлденең 
өлшемдерінен 2-3 мм үлкен 
болуы керек . 

 
 
 

Материал: 
полиуретан, 
штангамен, 
шегелермен 
, 
Құрал-
жабдықтар: 
Полиуретанды 
кесуге арналған 
құрылғы. 
Құралдар: 
пышақ, етік, 
тістеуіктер, 
қысқыштар, 
тірек - табаны. 
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2 Толтыру үшін 
материалды таңдау 
және дайындау 

- Толтыруға арналған 
Материал өкшенің 
материалы мен түсіне 
қарай таңдалады. Өкше 
пластикалық, ағаш, резеңке 
және т.б. полиуретанды 
нәл. Тозған аяқ киімнің 
мөлшері бойынша 
жаңаларын кесіңіз. 
- Күшейткіш өзекпен 
біріктірілген пластмасса 
қаптамалар өкшелерге 
қолмен балғамен 
бекітіледі; күшейткіш 
өзектердің ұзындығы өкше 
биіктігінің 2/3 кем 
болмауы, ал диаметрі 
өкшедегі тесік диаметрінен 
0,2-0,3 мм артық болуы 
тиіс. 
- Жұқа қабырғалы 
пластмасса өкшесі бар аяқ 
киімді жөндеуге түскен 
кезде, 
онда тіркеу 
шегені шегемен толтыру 
мүмкін емес, беткі қабатты 
ұлғайту үшін, сондықтан 
өкшенің ішкі қуыстарын 
өкше немесе флик кеуекті 
резеңкеден кесілген 
төсенішпен толтыру 
ұсынылады. Лайнердің 
диаметрі орнатуды 
жеңілдету және тығыз 
бекіту үшін өкшенің ішкі 
қуысының көлденең 
өлшемдерінен 2-3 мм үлкен 
болуы керек . 

 
 
 

Материал: 
полиуретан, 
штангамен, 
шегелермен 
, 
Құрал-
жабдықтар: 
Полиуретанды 
кесуге арналған 
құрылғы. 
Құралдар: 
пышақ, етік, 
тістеуіктер, 
қысқыштар, 
тірек - табаны. 

 
 

3 Өкшенің 
табандық 
бөлігін жұлу. 

Өкшенің үстіңгі бөлігін 
абразивті шүберекпен 
айналмалы шеңбердің 
көмегімен кесіңіз, 
бұзушылықтарды алып 
тастаңыз. 
 

Жабдық: өңдеу 
станогы 

4 Нәлді жұлу Полиуретанды қаптаманың 
тегіс жағы оны жақсы 
байланыстыру үшін кедір-
бұдыр етіп жасалған. 

 
Жабдық: өңдеу 
станогы 

5 Өкшенің табан 
бөлігіндегі және 
нәлдегі шаңды 
кетіру 

Өкшенің үстіңгі жағында 
пайда болған шаң шашты 
щеткасымен алынады. 

 
Құрал-
саймандар: 
- шаңды 
кетіруге 
арналған 
щетка 

6 Өкше желімінің 
алғашқы 
қолданылуы 

Желім жұқа, тіпті қабатпен, 
өтпестен, қоюлану және 
қойнауқат бетінің 
шетінен бастап 
өкше, содан кейін қалған 
беті. 

Құрал-
саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 

- желім үшін 
сыйымдылы
қ. 
Материалдар: 
- наирит 
желімі. 
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7 Желім 

қабықшасын 
кептіру 20 мин 

Өкше желім қабаты 
температурада 
кептіріледі 
20 минут ішінде 18-20 
градус. 

Құрал-
саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 
сыйымдылы
қ. 
Материалда
р: 
- наирит 
желімі. 

8 Өкшеге екінші 
желім жағу 

Желім жұқа, тіпті 
қабатпен, саңылауларсыз, 
қоюланусыз және 
дақтарсыз, өкшенің 
үстіңгі бетінің шетінен 
бастап, содан кейін 
қалған беті қолданылады. 

Құрал-
саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 
сыйымдылы
қ. 
Материалда
р: 
- наирит 
желімі. 

9 Желім 
қабығын 
кептіру 

Табандағы желім қабаты 18-
20 градус температурада 10 
минут кептіріледі. 

Құрал-
жабдықтар: 
үстел 

10 Төменгі жағына 
желім жағу 

Желім жұқа, тіпті қабатпен 
қолданылады, бос, 
қоюлану және дақтарсыз, 
ортасынан бастап 
жиектерге дейін. 

Құрал-
саймандар: 
- Желімді 
жағуға 
арналған 
қылқалам, 
- желім үшін 
сыйымдылы
қ. 
Материалда
р: 
- наирит 
желімі. 
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7 Желім 
қабықшасын
кептіру 20 мин

Өкше желім қабаты 
температурада 
кептіріледі
20 минут ішінде 18-20 
градус.

Құрал-
саймандар:
- Желімді
жағуға 
арналған 
қылқалам,
- желім үшін
сыйымдылы
қ. 
Материалда
р:
- наирит 
желімі.

8 Өкшеге екінші
желім жағу

Желім жұқа, тіпті
қабатпен, саңылауларсыз,
қоюланусыз және 
дақтарсыз, өкшенің
үстіңгі бетінің шетінен
бастап, содан кейін
қалған беті қолданылады.

Құрал-
саймандар:
- Желімді
жағуға 
арналған 
қылқалам,
- желім үшін
сыйымдылы
қ. 
Материалда
р:
- наирит 
желімі.

9 Желім 
қабығын 
кептіру

Табандағы желім қабаты 18-
20 градус температурада 10
минут кептіріледі.

Құрал-
жабдықтар:
үстел

10 Төменгі жағына 
желім жағу

Желім жұқа, тіпті қабатпен
қолданылады, бос, 
қоюлану және дақтарсыз,
ортасынан бастап
жиектерге дейін.

Құрал-
саймандар:
- Желімді
жағуға 
арналған
қылқалам,
- желім үшін
сыйымдылы
қ. 
Материалда
р:
- наирит 
желімі.

11 Желім 
қабығын 
кептіру 

Табандағы желім қабаты 18-
20 градус температурада 10 
минут кептіріледі. 

12 Тұрмыстық электр 
плитасы арқылы 
желімді 
қабықшаны 
термиялық 
белсендіру. 

Желімді қабықшаның 
активтенуін арттыру үшін 
қолданылатын желіммен 
беттер тордың үстіне 
қойылады 
80-90 дейін қыздырылған

Құралдар: 
тұрмыстық 
электр 
тақтайшасы. 

платформа тақтайшалары 
және 1-2 минутқа төзімді. 

13 Өкшеге өкшені 
желімдеу 

Аяқ киімді етік 
табандығына кигізу. 
Өкшенің алдыңғы 
жағынан бастап, ауа 
қалдықтарын шығару үшін 
ортасынан бастап 
шеттеріне дейін екі 
желімделген бетті 
біріктіріңіз. 
Балғамен екі желімделген 
бетті неғұрлым тығыз бекіту 
үшін ортасынан бастап 
шеттерге дейін тақтаның 
бетін түртіңіз. Аяқ киім 
пышақпен артық аяқ киімді 
өкшенің бетіне дұрыс 
бұрышпен кесіңіз. 

Құрал-
саймандар: 
- етік
балғасы,
- етік
пышағы,
- табан
етік.
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14 Бүйір бетін тегістеу 
(кесу)  

Бүйір беті, өкшенің бүйір 
бетіне тигізбестен өкшемен 
туралаңыз. 

 
Машинамен кесу: 1-өкше,  
2-аялдама, 3-пышақ, 4-нәл 

Жабдық: өңдеу 
станогы. 

15 Өкшеге шегемен 
қағу 

Тығыздағыштарды бекіту 
ПКМ-Р және ПНЖ-Р 
машиналарында спиральды 
орамалы сымнан кесілген 
шегелермен немесе қолмен 
жалпақ басы бар цилиндрлік 
шегемен, нәлді тікелей 
тіреуіш бөлігіне бекітуге 
арналған пластикалық 
өкшелерге (жең немесе өзек 
немесе түйреуіш тесіктері 
жоқ), жоғары және орташа 
батып кеткен өкшеге 3-5 № 
18-20 шегемен, ал - 5-7 
шегемен бекітіледі 
№№ 12-14 қаптаманы 
сыртқы жиегіне жалпақ 
басы бар №№ 12-14 сым 
шегелерімен немесе 
спиральды орамалы 
сымнан кесілген шегемен 
бекітеді. 

Құрал-
саймандар: 
- етік 
балғасы, 
- етік 
пышағы, 
- табан етік. 
Материалдар
: өкше 
шегелері. 

 
  



213

14 Бүйір бетін тегістеу
(кесу) 

Бүйір беті, өкшенің бүйір
бетіне тигізбестен өкшемен
туралаңыз.

Машинамен кесу: 1-өкше, 
2-аялдама, 3-пышақ, 4-нәл

Жабдық: өңдеу 
станогы.

15 Өкшеге шегемен
қағу

Тығыздағыштарды бекіту
ПКМ-Р және ПНЖ-Р
машиналарында спиральды
орамалы сымнан кесілген
шегелермен немесе қолмен
жалпақ басы бар цилиндрлік 
шегемен, нәлді тікелей
тіреуіш бөлігіне бекітуге 
арналған пластикалық 
өкшелерге (жең немесе өзек 
немесе түйреуіш тесіктері
жоқ), жоғары және орташа 
батып кеткен өкшеге 3-5 № 
18-20 шегемен, ал - 5-7 
шегемен бекітіледі
№№ 12-14 қаптаманы
сыртқы жиегіне жалпақ 
басы бар №№ 12-14 сым 
шегелерімен немесе
спиральды орамалы
сымнан кесілген шегемен
бекітеді.

Құрал-
саймандар:
- етік 
балғасы,
- етік 
пышағы,
- табан етік. 
Материалдар
: өкше 
шегелері.

Шегелердің табан шетінен 
қашықтығы 7-8 мм, 
былғарыдан жасалған 
шегелердің орталықтары 
арасында-5-7 мм, резеңке 
және полиуретанмен - 8-10 
мм, өкшенің алдыңғы 
бетінен экстремалды 
шегелердің қашықтығы 3-5 
мм. Шегелердің 
бастары табан бетінен 
шығып тұрмауы тиіс. 

Пластмассалық нәлді қағу 
жұқа өкшеге: 1-
шегелер, 2-нәл, 3-
поднабоечный флик, 4-
өкше, 5-ағаш 
тығын, 6-тұтас созылған 
металл жең 

16 Жөнделген аяқ 
киімді өңдеу 

Бөртпенің бетін аяқтаңыз. 
Қалған желімді резеңке 
өшіргішпен алыңыз. Қаптың 
бүйір бетін тегістеу терісімен 
тегістеңіз. Бояуды жағыңыз 
және бетті щеткамен 
жылтыратыңыз. 

Құрал-
саймандар: 
- бояу
щеткасы,
- жонғыш.
Материалдар:
- нитробояу,
- резеңке
өшіргіш,
- тегістеу терісі.
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2.4.9 Биік өкше қонышының ұзындығы мен енін өзгерту 

17 Орындалған 
жұмыстың сапасын 
тексеру 

Өкшелер бекітілген нәлмен 
аяқ киім жұбында пішіні 
мен өлшемі бойынша бірдей 
болуы тиіс; аяқ киімді 
көлденең жазықтыққа қою 
кезінде өкшелер онымен 
барлық бетімен жанасуы 
тиіс. Өкшенің және өкшенің 
науалар сәйкес келуі керек. 

Қоныштарды ұзарту үшін аяқ киімнің үстіңгі жағындағы материалдарға 
ұқсас материалдар, сондай-ақ бедерлі былғары, велюр, ИК және т.б. 
қолданылады, олар етіктерді безендіруге де қызмет ете алады. Қоныштың 
астындағы төсенішті ұзарту үшін терінің төсеніштері қолданылады. Етіктерді 
қоныш балтырының ең шығыңқы жерінен жоғары созған кезде, сыдырма 
ілгекті ауыстыру немесе қайта орнату қажет. 

Сыдырма ілгекті орната отырып, етік қонышын ұзарту кезіндегі 
технологиялық операциялар: 

 балтырды үлкейту үшін үстіңгі және астар бөлшектерін кесу;
 жіктерді қоныш жиегі бойынша, қоныштың үстіңгі бөлігіндегі артқы

және алдыңғы жіктерді ұзындығы 15-20 мм булау;
 иінтіректің төменгі шеті бойынша өңделген үстіңгі бөлшектерді

қонышқа екі параллель тігіспен баптау;
 бөлшектердің алдыңғы жиектерін тегістеу;
 Желімді жағу, желім қабатын кептіру және балтырға жапсырылған

бөлшектің үстіңгі жиегін ию;
 қоныштарды бұру және былғары астардың бөлшектерін қоныш

астарына екі параллель тігіспен баптау;
 былғары астардың алдыңғы және артқы жиектерін тегістеу;
 былғары астарды үстіңгі шеті бойынша қонышке жапсырылған

үстіңгі бөлшектерге желімдеу;
 зипперді кірістіру және бекіту;
 үстіңгі жиекті ажырату;
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2.4.9 Биік өкше қонышының ұзындығы мен енін өзгерту 

17 Орындалған 
жұмыстың сапасын 
тексеру 

Өкшелер бекітілген нәлмен 
аяқ киім жұбында пішіні 
мен өлшемі бойынша бірдей 
болуы тиіс; аяқ киімді 
көлденең жазықтыққа қою 
кезінде өкшелер онымен 
барлық бетімен жанасуы 
тиіс. Өкшенің және өкшенің 
науалар сәйкес келуі керек. 
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 үстіңгі жиекті ажырату;

 
 

 үстіңгі жиек бойынша артық былғары төсемді кесу;
 ережелерде аяқ киімді тегістеу.
Аяқ киімнің қонышын қысқарту оны жеңіл және ыңғайлы етеді. 

Етіктерді қысқартқан кезде жиектерді кесуге өңделген фигуралы иілімдер, 
көтергіште немесе құрастыруда ілгектері бар білезіктер түрінде безендіруге; 
перфорациямен, тігістермен немесе сыммен және топталған фигуралы 
бейкалармен аяқталған лапельдер назар аударылады. 

Етік қонышын қысқарту кезіндегі технологиялық операциялар: 
 үстіңгі жиек бойынша қоныштарды керу; аяқ киім қоныштарын 

қысқарту;
 үстіңгі және астар бөлшектерінің шеттерін өңдеу;
 сыдырма ілгекті қою (қажет болған жағдайда);
 үстіңгі жиек сызығы;
 аяқ киімді ережеге сай түзету және тегістеу.
Етіктің қонышын кеңейту. Етіктің қоныштарын кеңейте отырып, 

алдын ала қоныштың үстіңгі бөлігінің талап етілетін кеңеюінің шамасын 
анықтайды, ол үшін клиент аяғының сирағы кеңейтуді талап ететін жерде 
және етік қонышының ішкі периметрі үстіңгі жиек бойынша (астар жағынан) 
өлшенеді. Екі өлшемнің айырмашылығы қоныштың кеңеюінің қажетті 
мөлшеріне сәйкес келеді. Қоныштың үстіңгі бөлігінде үстіңгі жиектен төмен 
қарай тіктөртбұрыш немесе дөңгелек трапеция түрінде, сондай-ақ параллель, 
ұзындығы бірдей кесіктер және т. б. түрінде кесу жасалады. Кесіктердің 
нысаны мен өлшемдері және олардың қоныштың ішкі, сыртқы немесе 
алдыңғы жағында орналасуы кеңейтудің қажетті мөлшеріне, етікте сыдырма 
ілгектердің, әшекейлердің, сәндік тігістердің және т. б. болуына немесе 
болмауына байланысты орнатылады. 

Аяқ киімнің қоныштарын резеңке жолақпен кеңейту (2.44-сурет). 
Етіктердің қоныштарын резеңке жолақпен кеңейту кезіндегі техникалық 
талаптар: 

 серпімді кесу пішіні мен өлшеміне сәйкес 8-10 мм мөлшерінде 
кесіледі.;

 тігуге арналған сағыздың шеттері бүкіл периметрі бойынша ені 3-4 
мм-ге дейін түсіріліп, екі жағынан желіммен жағылады;

 үстіңгі жағы мен ішкі жағы ені 8-10 мм желіммен жағылады, желім 
қабатын кептіру 5-10 минут, 18-20 С.
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2.44- сурет. Резеңке жолақпен етіктің қонышын кеңейту 
 

Аяқ киімнің қоныштарын резеңке жолақпен кеңейту кезіндегі 
технологиялық талаптар: 

 үстіңгі және астардың арасына сағызды желімдеу;
 көбінесе 10 мм тігіске 4-5 тігіс;
 бірінші жолдың шетінен қашықтығы 1-1, 5 мм, 1 - 1.2 жолдар арасында

мм.; 
 қоныштың үстіңгі жиегі ескі тесіктерге тігіледі.

Етік қонышын баумен немесе баумен кеңейту (2.45-сурет). 
Етік қонышын баумен немесе баумен кеңейту кезіндегі технологиялық 

талаптар 
 балтырдың үстіңгі бөлігіндегі кесіктер ашық қалдырылады және 

баумен немесе баумен жалғанады;
 үстіңгі жиек бойымен тігіс кесудің екі жағына 12-15 мм бөлінеді;
 тігуге арналған белдіктің шеттері бүкіл периметрі бойынша ені 3-4 

мм—ден төмен түседі;
 үстіңгі және астардың арасына бауды желімдеу;
 көбінесе 10 мм тігіске 4-5 тігіс;
 бірінші жолдың шетінен қашықтығы 1-1, 5 мм, 1 - 1.2 жолдар арасында
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мм.; 
 қоныштың үстіңгі жиегі ескі тесіктерге тігіледі. 

 
 

 

2.45 – сурет. Қонышты белдік және баулармен кеңейту 
 
 

 
 

Аяқ киімнен, бахрам жағынан және бүйір бетінен алынған өкшелер 
резеңке желімнің тегіс, сирек қабатымен жағылады және 10-15 минут 
кептіріледі. 

Дайындалған қаптаманы бахтормалық жағымен кептірілген өкшеге, 
қаптаманың орталық бойлық сызығы ағаш өкшенің бүйір бетінің орталық 
бойлық сызығы бойынша өтетіндей етіп салады (2.46-сурет). 

 
2.46- сурет. Ағаш өкше 

2.4.10 Орташа және биік өкше қаптау 
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2.5 Былғары аяқ киімнің барлық түрлерін ірі жөндеу 

Алдымен өкшені қолыңызбен тартыңыз, содан кейін оны ұзаққа 
созылған қыспақтармен тартыңыз. Қаптау өкшенің үстіңгі және төменгі 
негіздерінің жиегінен 5-6 миллиметрге, ал алдыңғы бөлігінің жиегі 9-10 
миллиметрге бүгілуі тиіс. 

Өкше жақсы орналасуы үшін, өкше алдыңғы иілу орындарында өкше 
төрт жерде кесіліп, өкше алдыңғы жағының екі жағында екі тігіс жасайды. 
Қаптаманың тереңдігі майданның шетіне 2-3 миллиметрге жетпеуі керек. 

Табанның крокуль бөлігін жақсы желімдеу үшін өкшенің алдыңғы 
жағындағы былғары жиектердің алдыңғы қабатын тегістеу керек. 

Табанның крокуль бөлігін жақсы желімдеу үшін өкшенің алдыңғы 
жағындағы былғары жиектердің алдыңғы қабатын тегістеу керек. 
Қаптаманың шетінің алдыңғы қабатын өкшенің алдыңғы шетінен 0,5 
миллиметр қашықтықта түсіру керек. 

Өкшенің өкше бөлігіндегі геленканы керілген аяқ киімнің өкше 
бөлігіне қарай тығыз етіп бекіту үшін жасалады. Кейде өкшені отырғызумен 
қатар, былғары жаялық пен металл супинатор бекітіледі. 

 

 
Ұзақ уақыт тозған кезде, көбінесе аяқ киім орташа жөндеуден өткеннен 

кейін, дайындаманың тозуы пайда болады, ол үстіңгі бөліктің жеке 
бөліктерін ауыстыруды қажет етеді; алдыңғы, жұлықтас, артқы. Бұл 
бөлшектерді ауыстыру дайындаманың ұзартылған жиегін ішкі жағынан 
бөлумен, астының ескі бөліктерін ауыстырумен, созылмалы, тігу және өңдеу 
жұмыстарын жүргізумен қатар жүреді. Жұмыстың үлкен көлемін, 
материалдарды едәуір тұтынуды орындау қажет. 

Аяқ киімді, аяқ киімді, аяқ киімді үлкен жөндеу экономикалық 
тұрғыдан әрқашан өзін ақтай бермейді, әдетте олар құнды аяқ киіммен, 
етікпен, етікпен, жоғары етікпен жөнделеді. 

Ірі жөндеудің негізгі түрлері: 
 бастарды қою, 
 жартылай керме, 
 керме. 

Жалғауларды қою кезінде созылмалы жиек ұлтарақтан өкшеге дейін 
бөлінеді, созылмалы операциялар аяқ киімнің алдыңғы бөлігінде 
орындалады, жаңа жартылай ұлтарақ, ұлтан қойылады, өкше жөнделеді. 

Бастарды қою кезінде алдыңғы жағы ауыстырылады, ал көп бөлігі 
артқы жағы, керілген жиегі ұлтарақтан толық бөлінеді, жаңа ұлтарақ, табан, 
өкше қойылады; керу және тігу операциялары жаңа аяқ киім дайындау 
кезіндегідей көлемде орындалады. 

Кейбір жағдайларда, үстіңгі бөліктің сақталған бөліктерінде, шұңқырдың 
тозуына байланысты созылған жиектегі бекіту бұзылады және ұзартылған 
операцияларды орындау, табаны немесе ұлтанды ауыстыру, өкшені ауыстыру 
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Ұзақ уақыт тозған кезде, көбінесе аяқ киім орташа жөндеуден өткеннен 

кейін, дайындаманың тозуы пайда болады, ол үстіңгі бөліктің жеке 
бөліктерін ауыстыруды қажет етеді; алдыңғы, жұлықтас, артқы. Бұл 
бөлшектерді ауыстыру дайындаманың ұзартылған жиегін ішкі жағынан 
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Аяқ киімді, аяқ киімді, аяқ киімді үлкен жөндеу экономикалық 
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Ірі жөндеудің негізгі түрлері: 
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 керме. 

Жалғауларды қою кезінде созылмалы жиек ұлтарақтан өкшеге дейін 
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2.5.1 Жалғастықты, сірілікті, керілген жиегін, қонышын ауыстыру 

немесе жөндеу, бірақ үстіңгі бөліктерді ауыстырмай, ішкі немесе жартылай 
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Жаңа конъюгацияны кесу және тігу. Жаңа жұлықты кесу және тігу кезінде сізге 
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жіптерді тығыз бекіту үшін; 
 тігін машинасы-тігуге арналған. 

Материал: 
 рапид желім - жұлықты табанға желімдеу үшін; 
 жіптер-аяқ киімге тігуге арналған; 
 табиғи былғары-жаңа жұлық кесуге арналған; 
 балауыз-жіптердің жақсы бекітілуі үшін жіптерді тазарту үшін. 

Жаңа жұлықты кесу және тігу процесінің сипаттамасы: 
Бөлшектеу: кесілген пышақпен біз ескі жұлықты буландырамыз. 
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жыртып алыңыз. Пышақтың ұшымен аяқ киімнің тігісінен жіптерді алыңыз. 

Дайындық операциялары: біз жаңа жұлықтың үлгісін жасаймыз, 
конфигурацияға 5 мм рұқсат береміз. Пышақпен жабыңыз, біз терінің жаңа 
одағын кесеміз. Біз жұлықтың шеттерін пышақпен кесеміз (10 мм үшін; 5 -7 мм 
қаптаманың астында). Адгезия қасиеттерін жақсарту үшін біз жұлықтың төменгі 
бөлігін сыртқы жағынан және ішкі жағынан табанмен тазалаймыз. Біз "Рапид" 
желімімен табаны жағамыз, эксқалыпны 10-15 минут жасаймыз. Резеңке 
желіммен біз жиынтыққа және бүйірге арналған жерлерде жұлықтасамыз. Біз 
эксқалыпны 10 -15 минут жасаймыз. Біз шетін шегелейміз. Біз жіптің қажетті 
мөлшерін (түсі бойынша таңдалған) және балауызды өлшейміз. 
Құрастыру: 

Біз жұлықтастарды нүктелерге жабыстырамыз және беттерді неғұрлым 
тығыз бекіту үшін балғамен ұрамыз. Жеңдік машинкаға тігіңіз. Біз 10-15 секунд 
ішінде 50-70 градус температурада 10-15 см қашықтықта электр плитасының 
үстіндегі желімді қабықшаны белсендіреміз. Аяқ киімнің үстіңгі және төменгі 
бөлігін біріктіріңіз. Біз өндіріске қойып, беттерді неғұрлым тығыз бекіту үшін 
балғамен ұрамыз. Ішкі жағынан бастап, біз периметрдің айналасында ұзындығы 
8-ден 10 мм-ге дейін тігістермен тігуді бастаймыз. 
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Өңдеу: 
Аяқ киімнің үстіңгі және бүйір бетіндегі артық желімді микро 

кеуекті резеңкеден алып тастаңыз. Артық жіптерді алып тастаңыз. 
Орындалған жұмыстың сапасына қойылатын талаптар: 
Жұлық аяқ киімнің түсіне сәйкес келуі керек, бұрмаланбастан тігілген. 

Тігістер тегіс болуы керек, түйіндер жақсы тартылған. Бетінде жоқ желім 
қалдықтары, зақым болуы керек. Жіптің қалдықтары болмауы керек. Аяқ киім 
эстетикалық көрініске ие болуы керек. 

Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі 
Желімді қолданғаннан кейін желімді жабамыз, щетканы тақтаның 

артқы жағындағы желімнен резеңкемен тазалаймыз. Желім герметикалық 
металл банкада, арнайы бөлінген жерде сақталуы тиіс. Кезінде қол 
бұйымдарын жасаған кезде кескенде жаңа кебістердің, пішу пышағын ұстап, 
өзіне немесе құқық сол. Тақтаға резеңкемен немесе кесілген үстелмен кесіңіз. 
Пышақ былғары қақпақта, жұмыс үстелінде сақталуы керек. Периметрдің 
айналасында табаны тігу кезінде саусақ ілгектің шығуынан 0,5 см 
қашықтықта болуы керек. Қытайлық машинкада жұмыс істеген кезде келесі 
ТБ ережелерін сақтау керек: Жұмыс алдында машинаны жіппен байлау 
керек, машинада жұмыс істеген кезде саусақтарыңызды инеден қауіпсіз 
қашықтықта ұстаймыз. 

Жалғауларды қою кезінде созылмалы жиек ұлтарақтан өкшеге дейін 
бөлінеді, созылмалы операциялар аяқ киімнің алдыңғы бөлігінде орындалады 

Юфтпен қапталған ағаш-түйреуіш етікке жаңа жұлықтар мен былғары 
ұлтандарды орнатуды қарастырыңыз. 

Тозған бөлшектерді бөлшектемес бұрын, етіктің үстіңгі бөлігі 
жөнделеді: тігістер жасалады, тігілген жамаулар қойылады, содан кейін 
етіктің алдыңғы бөлігі 10-15 минут суға батырылып, 1,5—2 сағатқа 
кептіріледі. 

Бөлшектеу және кейіннен жөндеу үшін етік аяқ киімнің өлшемі мен 
стиліне дәл сәйкес келетін қалыптарға киіледі. Қалыптағы қалып артқы 
қанаттарға байланған екі сым шегемен бекітіледі. 

Бөлшектеу. Ескі табан аяқ киімнің ізінен өкшеге бөлінеді, тозған ұлтан 
бөлігі байламдар бойымен кесіледі, гелен бөлігі өкшеге бүгіліп, оған 
уақытша бір шегемен бекітіледі. Төсек пен инсульт алынып тасталады, 
ұзартылған жиек шұлықтан алдыңғы жағына, алдымен ішкі жағына, содан 
кейін сыртқы жағына қарай бөлінеді.  

Қондырманы төсеу және керу. Жұлық алдыңғы бөліктің тек төменгі, 
ең тозған бөлігін жабады, ол былғарыдан жасалған, алдыңғы материалмен 
біртекті, ылғалданған және құрғатылған. 

Декстрин немесе казеин желімімен ескі алдыңғы және артқы жағының 
ұзартылған жиегі, олардың саусақтары шұлық сызығына дейін және ені 20-25 
мм бетке жақын бүйір беті жағылады. Алдыңғы жағына жұлық салыңыз, 
артқы жиегінің ортасын № 15 металл түйреуішпен бекітіңіз, артқы шетінен 
тартыңыз, қанаттарының ұштарын ойыққа бүгіңіз және түйреуіштермен 
бекітіңіз. Аяқ киімнің дұрыс орналасуына көз жеткізгеннен кейін, оның 
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мм бетке жақын бүйір беті жағылады. Алдыңғы жағына жұлық салыңыз, 
артқы жиегінің ортасын № 15 металл түйреуішпен бекітіңіз, артқы шетінен 
тартыңыз, қанаттарының ұштарын ойыққа бүгіңіз және түйреуіштермен 
бекітіңіз. Аяқ киімнің дұрыс орналасуына көз жеткізгеннен кейін, оның 

 
 

артқы жиегін төрт-бес түйреуішпен бекітіп, қысуды бастаңыз. 
Олар қыспақтармен созылып, ойыққа бүгіліп, саусақтың ортаңғы 

бөлігін шұлыққа, ішкі, содан кейін сыртқы жағын сызыққа бекітеді шұлық. 
Тағы бір рет олар қалыптағы жұлықтың дұрыс орналасуын тексеріп, екінші 
жарты парақтағы төсенішке өтеді. 

Екі жарты параның бірдей жабылғанына көз жеткізгеннен кейін, олар 
екі жарты шарда да, шұлықтың ортасынан бастап, алдымен ішкі, содан кейін 
сыртқы жағына қарай қозғалады.  

Ұзартылған жиек № 7,5/5 немесе 7,5/6 қайнатылған зығыр жіптермен 
тігіске тігіледі. Тігіс алға қарай созылған текс алынып тасталады. Бүкіл 
мәтінді алып тасқалыпнан кейін, ұзартылған жиек балғамен айналады. 

Ағаш түйреуіштермен соққы жасаңыз. Су өткізбейтіндігі үшін 
жартылай сөре балқытылған қарамаймен құйылады, созылған жиектің 
ішіндегі кеңістікті ағаш түйреуіштермен нығайтылатын былғары 
қалдықтарымен немесе қайың қабығымен толтырады, сонымен қатар 
балқытылған қарамаймен құйылады. Егер етіктің балтыры жойылса, оны 
ауыстырыңыз. Төсенішнің шеті түседі. 

Ішкі сірілікті енгізудің технологиялық процесінің сипаттамасы: 
Бөлшектеу: 
Артқы жағын бұрауышпен алып тастаңыз. 
Дайындық операциялары: біз кесектің артқы жағын кесілген пышақпен 

кесеміз. Біз бүкіл периметр бойынша 10-15 мм қашықтықта артқы 
дайындаманың шетіне пышақпен құямыз. Біз артқы жағын қажетті мөлшерде 
және стильде қалыптап, шегемен бекітіп, кептіруге қоямызБіз бетіне "Рапид" 
желімін жағамыз: артқы жағы, жартысы, төсемі. Біз эксқалыпны 10 - 15 
минут жасаймыз. 

Құрастыру: желімді қабықшаны электр плитасының үстінен 50-70 
градус температурада, плитаның бетінен 10-15 см қашықтықта, 10-15 секунд 
ішінде іске қосыңыз. Біз артқы жағын аяқ киімнің өкше бөлігінің осьіне 
симметриялы түрде жабыстырамыз. Тұтқаны тегістеңіз. Неғұрлым тығыз 
орналасу үшін балғамен түртіңіз. Біз негізгі ішкі, жарты қабатты желімдейміз 
және ішкі жағын саламыз. 

Аяқтау: артық желімді алып тастаңыз. Біз презентацияға әкелеміз. 
Сапа талаптары: төсем жақсы тегістелуі керек, әжімдер мен қатпарлар 

болмауы керек. Артқы жағы аяқ киімнің өкше бөлігінің осьіне қатысты 
симметриялы түрде бұрмаланбастан мұқият жабыстырылуы керек. Артқы аяқ 
киімді кию кезінде ыңғайсыздық туғызбауы керек және деформацияға 
төзімді болуы керек. 

 
№ 14 практикалық тапсырма Ішкі сірілікті салу 

 

Мақсаты: сипаттамаға сәйкес, ішкі сіріліктегі кірістіру процесінің 
сипаттамасы: 

Бөлшектеу: Ұлтарақты алып тастаймыз. Артқа жағын көтерін 
бұрауышпен алып тастаймыз. Артқы жағын бұрауышпен алып тастаңыз. 
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2.5.2 Аяқ киімді қайта керу 

Дайындық операциялары: біз кесектің артқы жағын кесілген пышақпен 
кесеміз. Біз бүкіл периметр бойынша 10-15 мм қашықтықта артқы 
дайындаманың шетіне пышақпен құямыз. Біз артқы жағын қажетті мөлшерде 
және стильде қалыптап, шегемен бекітіп, кептіруге қоямыз. Бетіне "Рапид" 
желімін жағамыз: артқы жағы, жартысы, төсемі. Біз эксқалыпны 10 - 15 
минут жасаймыз. 

Құрастыру: желімді қабықшаны электр плитасының үстінен 50-70 
градус температурада, плитаның бетінен 10-15 см қашықтықта, 10-15 секунд 
ішінде іске қосыңыз. Біз артқы жағын аяқ киімнің өкше бөлігінің осьіне 
симметриялы түрде жабыстырамыз. Төсемді тегістеңіз. Неғұрлым тығыз 
орналасу үшін балғамен түртіңіз. Біз негізгі ішкі, жарты қабатты желімдейміз 
және ішкі жағын саламыз. 

Аяқтау: артық желімді алып тастаңыз. Тауарлық күйіне әкелеміз. 
 

Сапа талаптары: төсем жақсы тегістелуі керек, әжімдер мен қатпарлар 
болмауы керек. Артқы жағы аяқ киімнің өкше бөлігінің осьіне қатысты 
симметриялы түрде бұрмаланбастан Мұқият жабыстырылуы керек. Артқы 
аяқ киімді кию кезінде ыңғайсыздық туғызбауы керек және деформацияға 
төзімді болуы керек. 

 

 
Тартпа-бұл аяқ киімнің үлкен жөндеуі. Төменгі бөліктің тозған 

бөлшектерін (табан, ұлтарақ, супинаторлар, өкше) және үстіңгі бөліктерін 
(жалғаулар, астар) тарту кезінде жаңаларына ауыстырады. Бөлшектердің тозу 
дәрежесіне байланысты жаңа бөліктердің пішіні мен мөлшері анықталады.  
Қалыптарды таңдау үшін аяқты өлшеу керек. Өлшемдерді дұрыс алып тастау 
үшін аяқтың құрылымын және өлшемдерді алып тастайтын нүктелер қайда 
орналасқанын білу керек. Өлшемдер сантиметрлік таспамен алынады. Бес 
шараны алып тастау керек. Аяқтың контуры мен ізін анықтау үшін еденге 
қағаз парағын қойып, оған аяқ қойыңыз. Қарындашпен аяғы дөңгелектенеді 
шеңбер және оның контурын алыңыз. 
 

 
 Аяқтың ұзындығы (Дс ) бас бармақтың шығатын нүктесінен өкшенің 

ортасына дейін өлшенеді. 
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2.5.2 Аяқ киімді қайта керу 

Дайындық операциялары: біз кесектің артқы жағын кесілген пышақпен 
кесеміз. Біз бүкіл периметр бойынша 10-15 мм қашықтықта артқы 
дайындаманың шетіне пышақпен құямыз. Біз артқы жағын қажетті мөлшерде 
және стильде қалыптап, шегемен бекітіп, кептіруге қоямыз. Бетіне "Рапид" 
желімін жағамыз: артқы жағы, жартысы, төсемі. Біз эксқалыпны 10 - 15 
минут жасаймыз. 

Құрастыру: желімді қабықшаны электр плитасының үстінен 50-70 
градус температурада, плитаның бетінен 10-15 см қашықтықта, 10-15 секунд 
ішінде іске қосыңыз. Біз артқы жағын аяқ киімнің өкше бөлігінің осьіне 
симметриялы түрде жабыстырамыз. Төсемді тегістеңіз. Неғұрлым тығыз 
орналасу үшін балғамен түртіңіз. Біз негізгі ішкі, жарты қабатты желімдейміз 
және ішкі жағын саламыз. 

Аяқтау: артық желімді алып тастаңыз. Тауарлық күйіне әкелеміз. 
 

Сапа талаптары: төсем жақсы тегістелуі керек, әжімдер мен қатпарлар 
болмауы керек. Артқы жағы аяқ киімнің өкше бөлігінің осьіне қатысты 
симметриялы түрде бұрмаланбастан Мұқият жабыстырылуы керек. Артқы 
аяқ киімді кию кезінде ыңғайсыздық туғызбауы керек және деформацияға 
төзімді болуы керек. 

 

 
Тартпа-бұл аяқ киімнің үлкен жөндеуі. Төменгі бөліктің тозған 

бөлшектерін (табан, ұлтарақ, супинаторлар, өкше) және үстіңгі бөліктерін 
(жалғаулар, астар) тарту кезінде жаңаларына ауыстырады. Бөлшектердің тозу 
дәрежесіне байланысты жаңа бөліктердің пішіні мен мөлшері анықталады.  
Қалыптарды таңдау үшін аяқты өлшеу керек. Өлшемдерді дұрыс алып тастау 
үшін аяқтың құрылымын және өлшемдерді алып тастайтын нүктелер қайда 
орналасқанын білу керек. Өлшемдер сантиметрлік таспамен алынады. Бес 
шараны алып тастау керек. Аяқтың контуры мен ізін анықтау үшін еденге 
қағаз парағын қойып, оған аяқ қойыңыз. Қарындашпен аяғы дөңгелектенеді 
шеңбер және оның контурын алыңыз. 
 

 
 Аяқтың ұзындығы (Дс ) бас бармақтың шығатын нүктесінен өкшенің 

ортасына дейін өлшенеді. 

 
 

 
 

Бумалардағы табанның шеңбері (Оп) бас бармақ пен кішкентай 
саусақтың шығыңқы нүктелері арқылы алынады. 

 

 
 

 Тікелей көтерудегі табанның шеңбері (Опп) аяқтың артқы 
жағындағы гелен бөлігі мен шығыңқы тік көтеру нүктесі арқылы алынады. 

 
Табанның көлбеу көтерілудегі шеңбері 
(Окп ) өкшенің ортасынан және шығыңқы тік көтеру 

нүктесінен алынады. 
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Аяқтың қонышындағы шеңбері (Ог) қажетті биіктікте (білек астында 
немесе білек үстінде) алынады. 

Өлшеу нәтижелері қағаз парағына жазылады. 
 
1. Ірі жөндеу негізінен былғары аяқ киіммен жасалады. Ірі 

жөндеуге тарту жатады. 
Аяқ киімді тарту кезінде астының тозған бөлшектері (табан, ұлтарақ, 

супинаторлар, өкшелер) және үстіңгі бөліктері (жалғаулар, астарлар) 
жаңаларына ауыстырылады. Бөлшектердің тозу дәрежесіне байланысты жаңа 
бөліктердің пішіні мен мөлшері анықталады.  

Былғары аяқ киімді ірі жөндеу процесі операциялардың екі негізгі 
тобына бөлінеді: 

Дайындамаларды қалыптауға Дайындық операциялары. Аяқ киімді 
дайындау, құрастыру және өңдеу операциялары. 

Дайындық операциялары: 
 жөнделетін аяқ киімді талдау;
 өлшеуді табаннан алу;
 қалыптарды өлшем бойынша іріктеу және қиыстырып келтіру;
 аяқ киім астының тозған бөлшектерін алып тастау;
 төменгі бөліктерді дайындау;
 төсемді жөндеу;
 негізгі ойықтарды дайындау және нығайту.
Қалыптау операциялары: 
Аяқ киімді қатайту-бұл аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің 

дайындамасына қалыптың пішінін беру. 
Дайындамалардың ұзартылған жиегі оны желіммен жабыстырып, ішкі 

жағынан бүгіледі. Осыдан кейін, төсенішті, супинаторды және табанды 
күшейтіңіз. 

Бұл жұмыстарды орындау үшін құралдар қолданылады: балғамен, 
бүйір кескішпен, жонғышпен, ұзаққа созылған қыспақтармен, етік 
пышағымен, бұрағышпен, қайшымен. 

Аяқ киім пышағы пышақтан, тұтқадан, камерадан тұрады. Ол аяқ 
киімді жөндеудің барлық дерлік операцияларында қолданылады (табаны 
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Аяқтың қонышындағы шеңбері (Ог) қажетті биіктікте (білек астында 
немесе білек үстінде) алынады. 

Өлшеу нәтижелері қағаз парағына жазылады. 
 
1. Ірі жөндеу негізінен былғары аяқ киіммен жасалады. Ірі 

жөндеуге тарту жатады. 
Аяқ киімді тарту кезінде астының тозған бөлшектері (табан, ұлтарақ, 

супинаторлар, өкшелер) және үстіңгі бөліктері (жалғаулар, астарлар) 
жаңаларына ауыстырылады. Бөлшектердің тозу дәрежесіне байланысты жаңа 
бөліктердің пішіні мен мөлшері анықталады.  

Былғары аяқ киімді ірі жөндеу процесі операциялардың екі негізгі 
тобына бөлінеді: 

Дайындамаларды қалыптауға Дайындық операциялары. Аяқ киімді 
дайындау, құрастыру және өңдеу операциялары. 

Дайындық операциялары: 
 жөнделетін аяқ киімді талдау;
 өлшеуді табаннан алу;
 қалыптарды өлшем бойынша іріктеу және қиыстырып келтіру;
 аяқ киім астының тозған бөлшектерін алып тастау;
 төменгі бөліктерді дайындау;
 төсемді жөндеу;
 негізгі ойықтарды дайындау және нығайту.
Қалыптау операциялары: 
Аяқ киімді қатайту-бұл аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің 

дайындамасына қалыптың пішінін беру. 
Дайындамалардың ұзартылған жиегі оны желіммен жабыстырып, ішкі 
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Аяқ киім пышағы пышақтан, тұтқадан, камерадан тұрады. Ол аяқ 
киімді жөндеудің барлық дерлік операцияларында қолданылады (табаны 



 
 

кесу, ұлтан, төсеніш, бөлшектерді кесу және кесу). 
Балға тұтқадан, серифтен және соққыдан тұрады. Шегелерді қағу 

үшін, аяқ киімнің үстіңгі және төменгі жағын тегістеу үшін, ұзартылған 
жиектің жиектері, жиектер, өкшелер, ұсақ тігісті нығайту үшін қолданылады 

Ұзартылған қыспақтар тұтқадан, губкалардан және соққылардан 
тұрады. Аяқ киімнің (дайындаманың) үстіңгі жағын қалыптарға қатайту, ескі 
ұлтандар мен жапқыштарды алып тастау үшін қолданылады. 

Жонғыш-бұл кішкентай тістер түрінде өткір ойықтары бар 
болат қыспақ. Рапс жалпақ, дөңгелек, жартылай шеңберлі және қисық. 
Төменгі және кесілген бөліктерді тазарту үшін қызмет етіңіз 
Қатты шұлықты қатайту және қатайту кезінде келесі ережелерді сақтау 
керек: 

 Қатты шұлықтың беті бұтақты қатайту кезінде желім жақсы 
сіңіп кетуі үшін жонғышпен өңделеді.

 Жұптағы шұлықтар қалыптың саусағының пішініне сәйкес келетін 
бірдей пішінге ие болуы керек.

 Шұлықтың тік шеті бүкіл ұзындығы бойынша тегіс, ұстамалар мен 
түйнектерсіз болуы керек.

 Ұлтарақ қыры аяққа нақты анықталған болуы тиіс.
 Дайын пішіндегі тұрақтылығын төмендетпеу үшін шұлықты 

шетінен артық кесуге жол бермеу керек.
 Қатты шұлықтың шеттері 12-14 мм-ге арналған қалыптың 

шетінен тыс орналасуы керек.
 Тартылатын шегелердің қашықтығы тікелей шұлықтан 5-5 мм 

және ұлтарақ шетінен 8-10 мм кем болмауы тиіс.
 Қатты шұлықтың пішіні қалыптың пішініне сәйкес келуі керек.
 Екі жарты шардағы шұлықтардың ұзындығы мен ені бірдей 

болуы керек.
 Тартылатын шегелердің қашықтығы тікелей шұлықтан 5-5 мм 

және ұлтарақ шетінен 8-10 мм кем болмауы тиіс.
 Қатты шұлықтың пішіні қалыптың пішініне сәйкес келуі керек.


 Екі жарты шардағы шұлықтардың ұзындығы мен ені бірдей болуы 

керек.
 Тұмсығы қалыпға бір жаққа немесе басқа жаққа ығыспай тығыз 

жабылуы тиіс.
 
Тарту – бұл аяқ киімді күрделі жөндеу жұмысы, тозған ішкі және 

аралық бөліктер ауыстырылады. 
Жұмыс дәйекті түрде басталады: 

 Табанды үстіңгі жағынан бөліп алу.
 Ескі тесіктерді, қатты артқы есіктерді, науаларды алып тастау.
 Тұмсық бөлігінде тозған бөлігін ауыстыру.
 Көлемі мен стилі бойынша қалыптарды таңдау.
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 Қалыптардағы негізгі тесіктерді нығайту

 Қалыптың ізінің контуры бойымен тесіктерді кесу.
 Дайындамаларды қалыптарға тарту.
 Ұзартылған шегелерді алып тастау.
 Ұзын жиекті тазалау.
 Супинатор мен төсенішті күшейту.
 Бөлшектерге желім жағу.
 Желімді қабықшаны құрғату.
 Табаны дайындамаға жабыстыру.
 Табанның ізінің контуры бойымен табаны кесу

 Кесуді жонғышпен түзету.
 Аяқ киімнен қалыпты алып тастау.

 
Аяқ киімді қатайту-бұл аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің 

дайындамасына қалыптың пішінін беру. 
Дайындамаларды қатайтуға белгілі бір талаптар қойылады: 
 үстіңгі жағы жақсы созылған, тығыз, қатпарларсыз болуы 

керек;
 қалыптың шеті тегіс және анық анықталған, керілген жиегінде 

қатпарлар мен қатпарсыз болуы тиіс;
 жұлықтар блокқа симметриялы орналасуы керек;
 шегелер блокқа тігінен 5-6 мм тереңдікке түседі.;
 үстіңгі былғары материал жыртылмауы немесе тесілмеуі керек және 

желіммен боялмауы керек;
 өкше түйнектерсіз, жақсы қоршалған болуы керек;
 ұлтарақ бүйірге немесе алға қарай жылжымауы тиіс.



 
 

Резеңке аяқ киім арналады қорғау үшін аяқ су, сондай-ақ химиялық 
белсенді материалдар (қышқылдар, сілтілер), жоғары электр кернеуі және т. 
б. Бірнеше ерекшеліктерді қоспағанда (шомылатын аяқ киім) резеңке аяқ 
киім көп қабатты құрылымға ие, ішкі және аралық бөліктер аяқ киімнің 
жақтауын жасайды және аяқтарын суықтан қорғайды. Сыртқы бөліктер су 
өткізбейтіндігін қамтамасыз етеді және аяқ киімнің сыртқы түрін 
анықтайды. 

Дайын резеңке аяқ киім жіктеледі: 
 нысаналы мақсаты бойынша — тұрмыстық мақсаттағы аяқ киімге 

және техникалық аяқ киімге;
 пайдалану тәсілі бойынша-басқа аяқкиімге киілетін аяқкиімге және 

аяққа киілетін аяқкиімге;
 конструкциясы бойынша үстіңгі-галоштар, боттар, бәтеңке, туфли, 

етік, етік;

  2.6 Резеңке және жасанды былғарыдан жасалған аяқ киімді жөндеу 
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 үстіңгі материалдар бойынша — тұтас резеңке және тоқыма үстіңгі 
жағы бар;

 шұлықтың стилінде-тар, жартылай шеңберлі, кең, түтіккен аяқ киім;
 өкше биіктігі бойынша-төмен, жоғары, орташа өкше, өкше үшін ұя 

жоқ (аяққа киюге арналған аяқ киімде);
 тегі мен өлшемі бойынша-аяққа киюге арналған аяқ киім (етік, 

туфли) былғары аяқ киімнің созылмалы қалыптарына пішіні мен өлшемі 
бойынша жақын қалыптарда жиналады және пішінделеді және былғары аяқ 
киім үшін қабылданатындай нөмірлеуді сақтайды.

Резеңке аяқ киімді жөндеу үшін келесі құралдар қажет: аяқ киім 
пышағы, қайшы, балға, қопсытқыш, зымыран, ұзаққа созылған қыспақтар,  
ағаш тақтай, бар, ине, есек, мәрмәр тақта. 

Аяқ киім пышағыжүз, тұтқадан, фаскадан тұрады. Ол аяқ киімді 
жөндеудің барлық дерлік операцияларында қолданылады (табаны кесу, 
ұлтан, төсеніш, бөлшектерді кесу және кесу). 

Балғатұтқадан, кертпеден және соққыштан тұрады. Шегелерді 
қағу үшін, аяқ киімнің үстіңгі және төменгі жағын тегістеу үшін, ұзартылған 
жиектің жиектері, жиектер, өкшелер, ұсақ тігісті нығайту үшін қолданылады. 

Бізтұтқадан, сабынан және өкшеден тұрады. Түзу және қисық 
сызықтар бар. Жұқа, орташа, қалың. Тікелей тігістер табаны тігу, төсеу, 
тігісті тігу үшін қолданылады.  

Ұзартылған қыспақтартұтқадан, ернеуден және соққыштардан 
тұрады. Аяқ киімнің (дайындаманың) үстіңгі жағын қалыптарға қатайту 
үшін, ескі ұлтандар мен жапқыштарды алып тастау үшін, резеңке жөндеу 
материалының қабаттарын бөлу үшін қолданылады 

Рапс жалпақ, дөңгелек, жартылай шеңберлі және қисық. Төменгі және 
кесілген бөліктерді тазарту үшін қызмет етіңіз. Беттерді тазарту және тегістеу 
үшін тегістеуіш қолданылады. 

Қайшылар-жұқа резеңке мен төсеніш материалдарын кесу үшін қажет. 
Жаққыштар-аяқ киімнің бөліктеріне желім жағу үшін қажет. 
Жөндеу материалын кесу кезінде ағаш тақтай қажет болады. 
Пышақ түтіккен болмауы үшін оған аяқ киім бөлшектерін салу үшін 

мәрмәр немесе кафель тақтайшасы қажет. 
Резеңке аяқ киімнің жақсы көрінісі, әдемі және жылтыр болуы үшін 

оған дұрыс күтім жасау керек. Серуеннен аяқ киімді бірден жуа отырып, 
резеңке аяқ киімді лас қалдыруға болмайды. Батареяда немесе пеште резеңке 
аяқ киімді кептіруге болмайды, содан кейін ол жабысып, жарылып кетуі 
мүмкін. 

Резеңке аяқ киім туралы айтатын болсақ, оның жиі зақымдануының 
келесі себептерін келтіру керек: 

 сыртқы заттармен жүру кезінде жанасу-табанның жергілікті тозуы, 
өкшенің тозуы, табанның үстіңгі жағынан бөлінуі, алдыңғы жағынан кесілуі; 
ішіндегі былғары аяқ киіммен жанасу-бәтеңке мен галоштың артқы жағының 
тозуы, бәтеңкені көтерудегі жыртылу, галоштың үстіңгі жиегінің бүйірден 
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және алдыңғы жағынан жыртылуы;
 аяқ киімді ұқыпсыз кию және шешіп алу-галоштың артқы жағындағы 

үстіңгі жиектің бұзылуы, боттың жағасының үзілуі;
 бірнеше рет иілу нәтижесінде материалдың шаршауы-етік пен етіктің 

үстіңгі бөлігінің жыртылуы.
Зақымға байланысты қолданылатын жөндеу жұмыстарының түрлерін 

белгілеу керек: 
 үстіңгі жағында жамау қою;
 сынған бұрышты нығайту;
 резеңке етікке жаңа табандары мен бастиектерді орнату.

Резеңке аяқ киімді жөндеу екі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін: 
суық және ыстық. Суық әдіспен жөндеу материалы вулканизацияланған 
gарақ резеңке болып табылады. Ол арнайы жабдықты қолданбай-ақ, аяқ 
киімге резеңке желіммен жабыстырылады. 

Ыстық жөндеу әдісімен вулканизацияланбаған gарақ резеңке жөндеу 
материалы болып табылады, ол аяқ киімге Вулканизациялық желіммен 
жабыстырылады және престерде вулканизацияланады. 

Ыстық жөндеу аяқ киімнің берік және жақсы көрінісін алуға мүмкіндік 
береді. 

Салқын түрде түрлі-түсті немесе тоқыма үстіңгі жағы бар аяқ киім 
және вулканизация кезінде жоғары температураға төтеп бере алмайтын ұзын 
шұлықпен әлсіреген аяқ киім жөнделеді. 

Резеңке аяқ киімді жөндеуге арналған материалдар 
Вулкандалмаған жайма резеңке. Вулканизацияны жүргізуге және 

қажетті механикалық қасиеттерді қамтамасыз етуге арналған материалдар 
қосылған синтетикалық және табиғи каучуктан жасалған. 

Үстіңгі резеңке және аяқ киімнің астыне арналған резеңке әртүрлі 
рецепт бойынша дайындалады. Қазандықта вулканизациялауға арналған 
табанға, ұлтанға, нәлге арналған резеңкенің жүріс жағынан кедір-бұдырлығы 
болуы тиіс. 

Вулканизацияланбаған резеңке қызған кезде жұмсарады, бензинде 
және басқа резеңке еріткіштерде ериді және икемділікке ие, яғни 
қалыптастыру қабілеті бар. Вулканизацияланбаған резеңке тальк ұнтағымен 
шаңдалуы тиіс, оны 10°С аспайтын температурада сақтайды. 

Вулканизацияланған табақ резеңке. Вулканизацияланбаған бірдей 
құрамдағы және бірдей қалыңдықтағы Парақ вулканизацияланған резеңке 
қолданылады. Вулканизацияланған резеңке болмаған кезде кеуекті емес 
құрылымды табандық резеңке қолданылады, ал қажетті қалыңдығы шпальт 
машинасындағы парақтарды бөліп алу арқылы алынады. 

Вулканизацияланған резеңке икемділікке ие емес, органикалық 
еріткіштерде ерімейді. Ол вулканизацияланбағанға қарағанда серпімді және 
әлдеқайда берік. 

Вулканизацияланбаған резеңке қабаты бар резеңкеленген матаны 
(велосипедті) шеберханада бір жағынан матаны резеңке жақпа жағып, содан 



229
 

 

және алдыңғы жағынан жыртылуы;
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кейін кептіру арқылы дайындауға болады, 
Резеңке жақпа шеберханада авиациялық бензиннің 60 салмақ бөлігінде 

табиғи каучуктың белгілі бір мөлшері бар аяқ киімнің үстіңгі жағына 
арналған вулканизацияланбаған резеңкенің 40 салмақ бөлігін еріту арқылы 
дайындалады.  

Вулканизациялық қоспалары бар резеңке желімдер. Кәдімгі резеңке 
(резеңке) желімге қосылады: 1 кг желім үшін 2 г ұнтақталған күкірт, 5 г 
мырыш оксиді және 0,5 г тиурам. Күкірт, мырыш оксиді және тиурам 
ерітіндіде аз мөлшерде бензинмен сүртіледі, желімге жіберіледі және мұқият 
араластырылады. 

Нитроглифталдық лак глифталь шайырын, нитромастиканы, 
нигрозинді этилацетатта араластыру және еріту жолымен дайындалады. 
Шаңнан тазартылған өзен құмы жылжымалы қалыптарға салынған аяқ киімді 
толтыру үшін қолданылады. 

 
Резеңке аяқ киімді ыстық тәсілмен жөндеу 
Жөндеудің бұл түріндегі алғашқы операция, егер бар болса, ескі 

төлемдерді жауап беру болып табылады. Аяқ киім жөндеуге кірден 
тазартылған және кептірілген болуы керек. Жөндеуге жататын орындарда 
бұрын суық тәсілмен желімделген бөлшектер алынып тасталуы тиіс. 
Жамаулар кішқыспақ аймақ жылытылатын нысандарда немесе автоклавта 
қыздырылады, егер сіз бір уақытта бірнеше тақтаны жылыту қажет болса. 

Әрі қарай, вулканизацияланбаған парақ вулканизациялық қоспалары 
бар резеңке желіммен мұқият жағылады. Бояу қатты щеткамен жасалады, 
тальктың беткі қабаты жуылғанша желім жағылады. Төменгі жағын жөндеуге 
арналған резеңке өтпейтін жағынан, резеңкеленген мата — резеңкемен 
жабылған жағынан, үстіңгі жағын жөндеуге арналған резеңке—екі жағынан, 
себебі үстіңгі жағын жөндеу кезінде жиі екі қабатқа жамылғы қою керек. 
Майланған резеңке еріткіш толығымен буланғанша кептіру үшін ілінеді. 

Содан кейін төсеніштің тозған бөліктері, сондай-ақ егер олар тозған 
болса, өкше мен аяқтың беті өткір кең пышақпен кесіледі. Аяқ киімнің 
үстіңгі жағында 5-8 ММ, аяқ киімнің төменгі жағында 15-20 мм дөңгелек 
рұқсаты бар тозған жерлерге жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Баспақ-
қалыптарды пайдалану кезінде негізгі жөнделетін орыннан басқа, аяқ киімнің 
бетін және баспақ - қалыптармен жанасатын шетінен тыс іргелес учаскені де 
кедір-бұдырлау қажет. Кедір-бұдыр абразивті дөңгелектің немесе ірі терінің 
көмегімен ағаш тақтайға шегеленген аршу машинасымен немесе қолмен 
жүргізіледі. Резеңкеден аршылған астар мен артқы жағы жөндеуге жататын 
жерлерде резеңке жақпамен жағылады. Шаңнан тазартылады, 
Вулканизациялық заттар қосылған желіммен жағылады. Желім Мұқият 
жағылатын бетке сүртілуі керек. 

Жыртылу және өтпелі тозу орындарында төсем, резеңкеленген матадан 
жасалған жамылғы ішінен желімделеді. Резеңкеден бос жағы аяқ киімнің 
ішіне қаратылуы керек. Үзілген жерлерде пайда болған қуыстар үстіңгі 
жағына вулканизацияланбаған резеңкеден жасалған ендірмелерді жапсыру 
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жолымен толтырылады. Таза емес, бірақ қатты тозу орындары үстіңгі жағына 
вулканизацияланбаған резеңке жапсырмалармен толтырылуы керек. Артқы 
қабаттың қатпарланған бөліктері олардың арасына аяқ киімнің үстіңгі 
жағына резеңке қабаттарын жабыстырады. 

Дайындалған аяқ киімге жамылғы, табан, нәлдер жапсырылады. Үстіңгі 
жамылғы оның шекарасына 2-3 мм жетпей, керілген жердің көлеміне қарай 
кесіледі және желімделеді. 

Шұлықты немесе артқы жағын жөндеу кезінде кесілген беттің орнына 
үстіңгі жағына вулканизацияланбаған резеңкеден жасалған екі соққы 
қолданылады; біріншісі ені 5 мм және екіншісі 6-10 мм, әр инсульт табаны 
жағынан, үстіңгі жағынан бір бөлігімен жабылады. Содан кейін тозған 
жердің мөлшеріне сәйкес шикі резеңке жамау шұлыққа немесе артқы жағына 
жабыстырылады. Жамаудың төменгі шеті табанға ені кемінде 5 мм бүгілуі 
керек. 

Астының бөлшектерін тойтару үшін аяқ киімді желіммен жағылған 
резеңкеге қояды және оны табан немесе өкше қырынан, ұлтан мен нәлдің 
түзу кесіндісінен кесіп тастайды. Тікелей кесу бойынша кесу кесу 
шекарасына дейін 10-15 мм жетпей жүзеге асырылады. Желімделген резеңке 
аяқ киімнің осы бөлігін қамтитын қалыптан тыс шықпауы керек және 
өрескел жердің шекарасына дейін 5-8 мм жетпей аяқталуы керек. 
Төменгі Вулканизация. Жылжымалы қалыптар таңдалады. Оларды аяқ 
киімнің мөлшеріне сәйкес қажетті мөлшерге бөліңіз, қалыптың жартысы 
арасындағы бос орынды фигуралы тақтайшалармен толтырыңыз және 
Вулканизациялық баспақ плитасына қыздыру үшін қалып қойыңыз. 

Баспақ қалып температурасын термометрмен өлшейді. Қалып 140-150° 
дейін қызған кезде, оның ішкі беті кір сабынының 3-5% ерітіндісімен 
майланады, оған аяқ киім қойылады, аяқ киімнің ішіне құм құйылады, ол 
қалыптың үстіңгі жиегіне 8-10 мм жетпейді, құмға болат табақ қойылады, ол 
аяқ киімнің ішкі контурынан 3-5 мм болуы керек және баспақ бұрандасын екі 
қолмен де орап алады.сәтсіздікке дейін. Вулканизация ұзақтығы 140-150° 
температурада-7-5 мин. Осы кезеңнен кейін бұранда көтеріліп, аяқ киім 
шығарылады. Резеңкенің вулканизациясы оны орташа өткір затпен басу 
арқылы тексеріледі; бұл ретте резеңкеде іздер қалмауы тиіс. Резеңкеде 
кішкентай ауа көпіршіктері пайда болған жағдайда, олар аяқ киімді суда 
салқындату арқылы жойылады. 

Қаймағы алынбаған қалыптар мен резеңкеленген ішпектерді жөндеу 
түріне байланысты шебер таңдайды.  Олар жөнделетін жерге, резеңкеленген 
төсенішке салынып, аяқ киімнің үстіңгі жағын төсенішке жайып, аяқ киімді 
төсеммен бірге 140-150° дейін қыздырылған және ішіне сабын ерітіндісімен 
майланған қалыпқа орналастырады. Қыстырғышты орташа күшпен 
Баспақтың бұрандасымен қысыңыз. Вулканизацияның ұзақтығы аяқ киімнің 
астын жөндеумен бірдей. Жабық аяқ киім қалыптан шығарылады, оның 
дайындығы тексеріледі. 

Аяқ киімді өңдеу сатысында шебер бөртпелер мен қысқыштарды кесіп 
тастайды, олардың іздерін абразивті шеңбермен немесе терімен тазалайды. 
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жолымен толтырылады. Таза емес, бірақ қатты тозу орындары үстіңгі жағына 
вулканизацияланбаған резеңке жапсырмалармен толтырылуы керек. Артқы 
қабаттың қатпарланған бөліктері олардың арасына аяқ киімнің үстіңгі 
жағына резеңке қабаттарын жабыстырады. 

Дайындалған аяқ киімге жамылғы, табан, нәлдер жапсырылады. Үстіңгі 
жамылғы оның шекарасына 2-3 мм жетпей, керілген жердің көлеміне қарай 
кесіледі және желімделеді. 

Шұлықты немесе артқы жағын жөндеу кезінде кесілген беттің орнына 
үстіңгі жағына вулканизацияланбаған резеңкеден жасалған екі соққы 
қолданылады; біріншісі ені 5 мм және екіншісі 6-10 мм, әр инсульт табаны 
жағынан, үстіңгі жағынан бір бөлігімен жабылады. Содан кейін тозған 
жердің мөлшеріне сәйкес шикі резеңке жамау шұлыққа немесе артқы жағына 
жабыстырылады. Жамаудың төменгі шеті табанға ені кемінде 5 мм бүгілуі 
керек. 

Астының бөлшектерін тойтару үшін аяқ киімді желіммен жағылған 
резеңкеге қояды және оны табан немесе өкше қырынан, ұлтан мен нәлдің 
түзу кесіндісінен кесіп тастайды. Тікелей кесу бойынша кесу кесу 
шекарасына дейін 10-15 мм жетпей жүзеге асырылады. Желімделген резеңке 
аяқ киімнің осы бөлігін қамтитын қалыптан тыс шықпауы керек және 
өрескел жердің шекарасына дейін 5-8 мм жетпей аяқталуы керек. 
Төменгі Вулканизация. Жылжымалы қалыптар таңдалады. Оларды аяқ 
киімнің мөлшеріне сәйкес қажетті мөлшерге бөліңіз, қалыптың жартысы 
арасындағы бос орынды фигуралы тақтайшалармен толтырыңыз және 
Вулканизациялық баспақ плитасына қыздыру үшін қалып қойыңыз. 

Баспақ қалып температурасын термометрмен өлшейді. Қалып 140-150° 
дейін қызған кезде, оның ішкі беті кір сабынының 3-5% ерітіндісімен 
майланады, оған аяқ киім қойылады, аяқ киімнің ішіне құм құйылады, ол 
қалыптың үстіңгі жиегіне 8-10 мм жетпейді, құмға болат табақ қойылады, ол 
аяқ киімнің ішкі контурынан 3-5 мм болуы керек және баспақ бұрандасын екі 
қолмен де орап алады.сәтсіздікке дейін. Вулканизация ұзақтығы 140-150° 
температурада-7-5 мин. Осы кезеңнен кейін бұранда көтеріліп, аяқ киім 
шығарылады. Резеңкенің вулканизациясы оны орташа өткір затпен басу 
арқылы тексеріледі; бұл ретте резеңкеде іздер қалмауы тиіс. Резеңкеде 
кішкентай ауа көпіршіктері пайда болған жағдайда, олар аяқ киімді суда 
салқындату арқылы жойылады. 

Қаймағы алынбаған қалыптар мен резеңкеленген ішпектерді жөндеу 
түріне байланысты шебер таңдайды.  Олар жөнделетін жерге, резеңкеленген 
төсенішке салынып, аяқ киімнің үстіңгі жағын төсенішке жайып, аяқ киімді 
төсеммен бірге 140-150° дейін қыздырылған және ішіне сабын ерітіндісімен 
майланған қалыпқа орналастырады. Қыстырғышты орташа күшпен 
Баспақтың бұрандасымен қысыңыз. Вулканизацияның ұзақтығы аяқ киімнің 
астын жөндеумен бірдей. Жабық аяқ киім қалыптан шығарылады, оның 
дайындығы тексеріледі. 

Аяқ киімді өңдеу сатысында шебер бөртпелер мен қысқыштарды кесіп 
тастайды, олардың іздерін абразивті шеңбермен немесе терімен тазалайды. 

 
 

Жөнделген аяқ киімнің үстіңгі жағы нитроглифтал лакпен лакталады. Бұл 
жағдайда жұмсақ щетканы немесе тампонды қолданыңыз. Бұл процедураны 
міндетті түрде сорғышта жүргізу керек. Температура шамамен 20 градус 
болуы керек, процедура 25-30 минутқа созылады. 

Етіктерді жөндеу 
 Аяқ киімді кептіреді, жамауларды желімдейді және жөндеу 

материалдарын галоштар мен бәтеңкелерді жөндеу кезіндегідей дайындайды.
 Аяқ киімді жөндеуге дайындаңыз. Тозған жерлер үстіңгі жағында 10-

5 мм, аяқ киімнің төменгі жағында 15-20 мм-ге дейін тегістейді және бүкіл 
тегіс бетке желіммен жағылады.

 Жөндеу бөлшектерін желімдеу үшін үстіңгі бөліктер кесіліп, өрескел 
жердің өлшеміне дәл жабыстырылады, төменгі бөліктері желімделіп, табан 
мен өкшенің шетіне кесіледі. Үстіңгі бөліктің желімделген бөліктері бүкіл 
аймаққа кең роликпен оралады, ал төменгі жағы бөлшектері тісті роликпен 
қапталған.

 Вулканизация. Аяқ киімді бір-бірімен және автоклавтың немесе 
қазандықтың қабырғаларымен етіктің жанасуына жол бермей, автоклавтың 
немесе вулканизациялық қазандықтың торына орналастырады. Қақпақты 
жауып,қысымды 3-3, 5 атм дейін көтеріңіз. Вулканизацияның ұзақтығы 15-20 
минут, содан кейін қақпақты ашыңыз, етіктерді алыңыз және олардың 
дайындығын тексеріңіз. Кішкентай көпіршіктер пайда болған жағдайда суда 
салқындату арқылы жойылады.

Резеңке аяқ киімді суық тәсілмен жөндеу 
Ең алдымен, аяқ киім жуылады және кептіріледі. 
Ескі жамаулар, егер олар жартылай тозған болса, алынып тасталады. 

Тозған бөліктерде жыртылған жерлер, тесіктердің біркелкі емес шеттері, 
түйнектер, жөнделетін жерлерде тегіс бет пен біркелкі қалыңдығы алынғанға 
дейін артық қалыңдығы кесіледі. 

Үстіңгі жағын жамылғы астына тегістеу кезінде, тозған жердің 
мөлшеріне 6-8 мм дөңгелек рұқсат етіледі. Артқы, шұлықты, жұлықтастарды 
кірістіру үшін кедір-бұдыр осы бөлшектермен жабылған бүкіл аймақта 
жасалады, сонымен қатар табанның жұмыс істейтін бетінің іргелес шеті ені 
5-6 мм болады. Табанның кедір-бұдыры ұлтан немесе нәл қойылған жағдайда 
"қырынан қырына дейін" қоныш бөлігіне 2-5 мм кірумен жасалады. 

Кептелісті немесе ұсақ тігісті қою кезінде тозған жерге 10-15 мм рұқсат 
етіледі. Жиектің ауданы толтыру аймағының кем дегенде 1/3 бөлігін құрауы 
керек. 

Үзілген үзіктер болған жағдайда, үзілген жақтары тігіліп, № 60 мақта-
мата жіптермен немесе 3-4 рет тігіспен және инемен зығыр жіппен тартылуы 
тиіс. Егер алшақтық шетінен басталса, онда ені 5 мм төсеніш шетінен 
алынып тасталуы керек, ал резеңкенің алдыңғы жағы жалаңаш емес. 
Қабатталған ішкі бөлшектер болған кезде олар кірден тазартылып, сырлануы 
тиіс. Сырланған бетті авиациялық бензинмен сүрткен жөн. Содан кейін 
қажетті вулканизацияланған парақ резеңкесін алыңыз. Жаңадан басылған 
резеңке кедір-бұдырды қажет етпейді. Сондай-ақ, өрескел беттерді 
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авиациялық бензинмен сүрткен жөн. Жөндеу бөлшектері өрескел беттің 
өлшеміне сәйкес кесіледі: өрескел жердің өлшеміне сәйкес кішкентай 
жамаулар, 1-2 мм-ге аз, төсеу кезінде жамаудың созылуын ескере отырып, 
төменгі бөліктері 2-3 мм , кесу жиегінде. Қалыптардың шеттері және артқы 
және жұлықтастардың үстіңгі жиектері жоқ. Аяқ киімдегі және жөндеу 
бөлшектеріндегі өрескел жерлер Вулканизациялық қоспаларсыз резеңке 
желіммен қатты щеткамен жағылады. Желім Мұқият сүртілуі керек. Майлау 
екі рет жасалады және бірінші қолданғаннан кейін екі рет 10-15 минуттан 
кейін, екінші 25-30 минуттан кейін кептіріледі. Кептіру, сондай-ақ шамадан 
тыс ұзақ кептіру, желімдеу беріктігін төмендетеді. Дайындалған бөліктер 
жөнделетін жерге қойылады, қолмен басылады және балғамен айналады. Бұл 
операция әсіресе мұқият орындалуын талап етеді. Саусағыңызбен жанасатын 
желімді қабықша өзінің ұстап алу қабілетін жоғалтады, сондықтан 
бөлшектерді аяқ киімге ауыстыру керек, оларды өлі немесе тістеуікпен ұстап 
алу керек. Егер бөлікті саусақтарыңызбен қолдау қажет болса, мұны 
желімдеудің ең жоғары беріктігі қажет болатын бөліктің шетінде жасамау 
керек. Қолданылған және басылған бөлік дереу желіммен орнатылады және 
оны жылжыту мүмкін емес, сондықтан желімделгенге дейін оны орнында 
сынап көру керек, қалыпны нақтылау керек, содан кейін оны қолыңызбен 
жағыңыз және басыңыз. Кішкентай жамаулар алдымен ортасында басылады, 
содан кейін саусақпен тегістеледі және ортасынан шетіне дейін аяқталады, 
содан кейін балғамен айналады. 

Үлкен жамаулар бір жағынан басылады, содан кейін сәл созылып, 
желімделген жерден бастап тегістеледі. Үстіңгі кесектің ортасынан бастап 
үстіңгі кесектің ортасына дейін сәл тартыңыз және етікке оның ортаңғы 
сызығы бойымен желімдеңіз, содан кейін бір қанатты тартып, оны 
желімделген ортаңғы сызықтан шеттерге дейін тегістеп, жұлыққа басыңыз. 
Екінші қанатты да желімдеңіз. Жұлықтың шеті табанның жұмыс бетіне 
бүгілген. Артқы жағы жұлық сияқты желімделген. Табан бетінен 10 мм-ден 
аз қашықтықта орналасқан жамаудың шеті де табанның жүріс бетіне бүгіледі. 
Қалыптардың, артқы, жұлықтастардың, шұлықтардың бүгілген жиектері 
жүріс жағынан кедір-бұдыр болады, содан кейін аяқ киімнің жүріс бетіне 
желіммен жағылады және астының бөлшектері салынады. Осы мақсат үшін 
бөлшекті салады арналған шебер үстел желім қабықшамен жоғары. Аяқ киім 
бөлшектерге беттің орналасуын басшылыққа ала отырып, дәл орнатылады. 
Желім орнатылған кезде, аяқ киім табанмен төңкеріліп, бөлікті ортасынан 
шетіне дейін тегістейді. Төменгі және үстіңгі жағындағы барлық желімделген 
бөліктер балғамен айналады, ал шеттері роликпен оралады. Үстіңгі 
жыртылған жерлерде, сондай — ақ кеңістікті толтыру үшін тозбайтын, бірақ 
терең тозған жерлерде, платина-жұқа резеңкеден жасалған тар жамылғы 
жабыстырылады. Аяқ киімнің шеті бойынша ажырау болған кезде жамау 
шетінен айналып, ішкі жағынан ені 4-5 мм, төсемден босатылған жерге 
жабыстырылады. 

Жаңа артқы жағын қою кезінде оның үстіңгі шеті де галоштың үстіңгі 
жиегіне оралып, ішінен желімделеді. Артқы жағы көп тозған кезде, кейде 
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авиациялық бензинмен сүрткен жөн. Жөндеу бөлшектері өрескел беттің
өлшеміне сәйкес кесіледі: өрескел жердің өлшеміне сәйкес кішкентай
жамаулар, 1-2 мм-ге аз, төсеу кезінде жамаудың созылуын ескере отырып,
төменгі бөліктері 2-3 мм , кесу жиегінде. Қалыптардың шеттері және артқы
және жұлықтастардың үстіңгі жиектері жоқ. Аяқ киімдегі және жөндеу
бөлшектеріндегі өрескел жерлер Вулканизациялық қоспаларсыз резеңке
желіммен қатты щеткамен жағылады. Желім Мұқият сүртілуі керек. Майлау
екі рет жасалады және бірінші қолданғаннан кейін екі рет 10-15 минуттан
кейін, екінші 25-30 минуттан кейін кептіріледі. Кептіру, сондай-ақ шамадан
тыс ұзақ кептіру, желімдеу беріктігін төмендетеді. Дайындалған бөліктер
жөнделетін жерге қойылады, қолмен басылады және балғамен айналады. Бұл
операция әсіресе мұқият орындалуын талап етеді. Саусағыңызбен жанасатын
желімді қабықша өзінің ұстап алу қабілетін жоғалтады, сондықтан
бөлшектерді аяқ киімге ауыстыру керек, оларды өлі немесе тістеуікпен ұстап
алу керек. Егер бөлікті саусақтарыңызбен қолдау қажет болса, мұны
желімдеудің ең жоғары беріктігі қажет болатын бөліктің шетінде жасамау
керек. Қолданылған және басылған бөлік дереу желіммен орнатылады және
оны жылжыту мүмкін емес, сондықтан желімделгенге дейін оны орнында
сынап көру керек, қалыпны нақтылау керек, содан кейін оны қолыңызбен
жағыңыз және басыңыз. Кішкентай жамаулар алдымен ортасында басылады,
содан кейін саусақпен тегістеледі және ортасынан шетіне дейін аяқталады,
содан кейін балғамен айналады.

Үлкен жамаулар бір жағынан басылады, содан кейін сәл созылып, 
желімделген жерден бастап тегістеледі. Үстіңгі кесектің ортасынан бастап
үстіңгі кесектің ортасына дейін сәл тартыңыз және етікке оның ортаңғы
сызығы бойымен желімдеңіз, содан кейін бір қанатты тартып, оны
желімделген ортаңғы сызықтан шеттерге дейін тегістеп, жұлыққа басыңыз.
Екінші қанатты да желімдеңіз. Жұлықтың шеті табанның жұмыс бетіне
бүгілген. Артқы жағы жұлық сияқты желімделген. Табан бетінен 10 мм-ден 
аз қашықтықта орналасқан жамаудың шеті де табанның жүріс бетіне бүгіледі. 
Қалыптардың, артқы, жұлықтастардың, шұлықтардың бүгілген жиектері
жүріс жағынан кедір-бұдыр болады, содан кейін аяқ киімнің жүріс бетіне
желіммен жағылады және астының бөлшектері салынады. Осы мақсат үшін
бөлшекті салады арналған шебер үстел желім қабықшамен жоғары. Аяқ киім
бөлшектерге беттің орналасуын басшылыққа ала отырып, дәл орнатылады.
Желім орнатылған кезде, аяқ киім табанмен төңкеріліп, бөлікті ортасынан
шетіне дейін тегістейді. Төменгі және үстіңгі жағындағы барлық желімделген
бөліктер балғамен айналады, ал шеттері роликпен оралады. Үстіңгі
жыртылған жерлерде, сондай — ақ кеңістікті толтыру үшін тозбайтын, бірақ
терең тозған жерлерде, платина-жұқа резеңкеден жасалған тар жамылғы
жабыстырылады. Аяқ киімнің шеті бойынша ажырау болған кезде жамау
шетінен айналып, ішкі жағынан ені 4-5 мм, төсемден босатылған жерге
жабыстырылады.

Жаңа артқы жағын қою кезінде оның үстіңгі шеті де галоштың үстіңгі
жиегіне оралып, ішінен желімделеді. Артқы жағы көп тозған кезде, кейде

2.6.1 Резеңке және жасанды былғарыдан жасалған аяқ киімнің ақаулары 

Резеңке аяқ киімнің тозуы оның өлшемі ішіндегі былғары аяқ киімнің 
өлшеміне сәйкес келмеген жағдайда едәуір жеделдетіледі. 

сыртқы жағынан басқа, ішкі артқы жағы жұқа резеңкеден желімделеді. 
Қатпарланған ішкі бөліктері резеңке желіммен желімделген. 

Жөнделген аяқ киім аяқталады: олар жаңадан желімделген төменгі 
бөліктердің шеттерін кесіп, терімен өңдейді, үстіңгі жағын лактайды. 

Резеңке аяқ киім туралы айтатын болсақ, 2.4-кестеде келтірілген 
оның жиі зақымдануының келесі себептерін келтіру керек 

Кесте 2.4 Резеңке аяқ киімнің бұзылу себептері және тозу түрлері 
Бұзылу себептері Тозу түрлері 
Жүру кезінде 

сыртқы заттармен 
жанасу 

табанның жергілікті тозуы, өкшенің тозуы, 
табанның үстіңгі жағынан бөлінуі, алдыңғы 
жағының кесілуі 

Ішінде орналасқан 
былғары аяқ-
киіммен жанасу 

Бәтеңке және галош сірілігінің тозуы, бәтеңкенің 
көтерілісіндегі үзілулер, галоштардың үстіңгі 
жиегінің бүйірден және алдыңғы жағынан 
жыртылуы 

Аяқ киімді ұқыпсыз 
кию және шешу 

галоштың сірлігіндегі үстіңгі шетінің 
бұзылуы, бәтеңке жағасының үзілуі 

Бірнеше рет бүгу 
нәтижесінде 
материалдың тозуы 

бәтеңке мен етік үстінің үзілуі 

Зақымға байланысты қолданылатын жөндеу 
жұмыстарының түрлерін белгілеу керек : 
 үстіңгі жағында жамау қою;
 сынған бұрышты нығайту;
 сірлігін жөндеу;
 резеңке етікке жаңа табандары мен бастиектерді орнату
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Резеңке аяқ киімнің үстіне жамау қою. 

Құрал: 
 кескіш пышақ - жамауларды кесу үшін;
 зімпара қағаз - жамаудың бетін тазарту үшін;
 балға-жамауды қағу үшін;

Материалдар: 
 "резеңке" желімі-беттерді желімдеуге арналған;
 резеңке-жамау үшін;
 ацетон-бетті майсыздандыру үшін
Жөндеу алдында резеңке аяқ киім өте мұқият тазалау керек, жуу және 

кептіру. 
 Жамауды шинадан немесе ескі резеңке етіктен кесуге болады.
 Желімнің жақсырақ орнатылуы үшін бетті өрескел ету үшін ішкі 

жағынан тегістеуішпен немесе файлмен мұқият өңдеген дұрыс.
 Аяқ киімнің бетін ацетонмен немесе еріткішпен майсыздандыру 

жақсы.
 Желім арнайы таңдалуы керек, ол міндетті түрде, мысалы, "аяқ киім" 

немесе "резеңке".
 Резеңке етіктерді жөндемес бұрын, бәрін дұрыс жасау үшін желім 

өндірушісінің нұсқауларын оқып шығыңыз.
 Жамау пен желімдеу орны бірінші қабаттың сәл кебуін күткеннен 

кейін бірнеше рет арнайы желіммен жақсы жағылады.
 Бетті желімдеген кезде бір-біріне қатты басу керек немесе желімдеу 

орнын балғамен түрту керек.
 Етікке арналған жамауды тегістеуішпен оңай жасыруға болады.

Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі: 
Желімді қолданғаннан кейін біз желімді жабамыз, щетканы тақтаның 

артқы жағындағы желімнен резеңкемен тазалаймыз. Желім герметикалық 
металл банкада, арнайы бөлінген жерде сақталуы тиіс. Жамауды кесу кезінде 
біз кесілген пышақты өзімізден немесе сол жақтан ұстаймыз. Тақтаға 
резеңкемен немесе кесілген үстелмен кесіңіз. Пышақ былғары қақпақта, 
жұмыс үстелінде сақталуы керек. 

 
№ 15 практикалық тапсырма 
 
Мақсаты: технологиялық процестің сипаттамасына сәйкес аяқ киімнің 

үстіңгі жағына жамау қою. 
Аяқ киімнің үстіне жамау қоюдың технологиялық процесінің 

сипаттамасы: 
Дайындық операциялары: біз 3-дан тұратын жамау үлгісін жасаймыз 

2.6.2 Резеңке жамауларды орнату 
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Резеңке аяқ киімнің үстіне жамау қою. 

Құрал: 
 кескіш пышақ - жамауларды кесу үшін;
 зімпара қағаз - жамаудың бетін тазарту үшін;
 балға-жамауды қағу үшін;
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 "резеңке" желімі-беттерді желімдеуге арналған;
 резеңке-жамау үшін;
 ацетон-бетті майсыздандыру үшін
Жөндеу алдында резеңке аяқ киім өте мұқият тазалау керек, жуу және 

кептіру. 
 Жамауды шинадан немесе ескі резеңке етіктен кесуге болады.
 Желімнің жақсырақ орнатылуы үшін бетті өрескел ету үшін ішкі 

жағынан тегістеуішпен немесе файлмен мұқият өңдеген дұрыс.
 Аяқ киімнің бетін ацетонмен немесе еріткішпен майсыздандыру 

жақсы.
 Желім арнайы таңдалуы керек, ол міндетті түрде, мысалы, "аяқ киім" 

немесе "резеңке".
 Резеңке етіктерді жөндемес бұрын, бәрін дұрыс жасау үшін желім 

өндірушісінің нұсқауларын оқып шығыңыз.
 Жамау пен желімдеу орны бірінші қабаттың сәл кебуін күткеннен 

кейін бірнеше рет арнайы желіммен жақсы жағылады.
 Бетті желімдеген кезде бір-біріне қатты басу керек немесе желімдеу 

орнын балғамен түрту керек.
 Етікке арналған жамауды тегістеуішпен оңай жасыруға болады.

Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі: 
Желімді қолданғаннан кейін біз желімді жабамыз, щетканы тақтаның 

артқы жағындағы желімнен резеңкемен тазалаймыз. Желім герметикалық 
металл банкада, арнайы бөлінген жерде сақталуы тиіс. Жамауды кесу кезінде 
біз кесілген пышақты өзімізден немесе сол жақтан ұстаймыз. Тақтаға 
резеңкемен немесе кесілген үстелмен кесіңіз. Пышақ былғары қақпақта, 
жұмыс үстелінде сақталуы керек. 

 
№ 15 практикалық тапсырма 
 
Мақсаты: технологиялық процестің сипаттамасына сәйкес аяқ киімнің 

үстіңгі жағына жамау қою. 
Аяқ киімнің үстіне жамау қоюдың технологиялық процесінің 

сипаттамасы: 
Дайындық операциялары: біз 3-дан тұратын жамау үлгісін жасаймыз 

2.6.2 Резеңке жамауларды орнату 

 
 

2.7 Киізден жасалған аяқ киімді жөндеу 

– 5 мм. Резеңке жамауды пышақпен кесіңіз. Бар пышақпен біз аяқ киімнің 
бетіндегі айырмашылықтарды болдырмас үшін жамаудың шеттерін бүкіл 
периметр бойынша мәрмәрге 2-3 мм қашықтықта бұрап тастаймыз.. 
Ацетонның көмегімен біз бетті майсыздандырамыз, оны құрғатыңыз. 
Щеткамен біз "резеңке" желімді жамаудың бетіне және аяқ киімнің үстіңгі 
жағына, ортасынан шеттеріне дейін қолданамыз. Біз эксқалыпны 10 – 15 
минут жасаймыз. Бетіне (2 қабат) желім қолдану әрекетін тағы бір рет 
қайталаңыз. Біз эксқалыпны 15 – 20 минут жасаймыз. 

құрастыру:жамауды аяқ киімнің үстіңгі жағына жабыстырыңыз. Біз 
аяқ киімді өндіріске қойып, беттерді неғұрлым тығыз бекіту үшін балғамен 
ұрамыз. Және 2 сағат ішінде баспақ астына қойыңыз. 

аяқтау: артық Желімді микро кеуекті резеңкемен алып тастаңыз. 
Орындалған жұмыстың сапасына қойылатын талаптар: жамылғы 

аяқ киімнің үстіңгі жағының өлшеміне, түсіне сәйкес келуі керек. Жамаудың 
бетінде әжімдер, әжімдер болмауы керек. Жамаудың шеттері аяқ киімнің 
үстіңгі жағына мықтап жабысып, су өткізбейтін болуы керек. Жамау аяқ 
киімнің көрінісін бұзбайтын эстетикалық көрініске ие болуы керек. 
Жамаулар екі жарты жолда да симметриялы болуы керек. 

 
 

 
Аяқ киім (етік) жоғары жылу қорғайтын қасиеттерге ие. Жүні қатты, 

орташа және салмақты болып бөлінеді. Декорацияда-боялған және 
боялмаған. 

Киіз және киіз етіктің мөлшері оның нөмірімен анықталады, ол етік 
ішіндегі іздің сантиметрмен көрсетілген ұзындығына сәйкес келеді. Аяқ 
киім 13-32 аралығында 1 см аралықпен шығарылады. Іздің ұзындығы 1 см-ге 
ұлғайған кезде байламдардағы кірпік 6 мм-ге, көлбеу көтергіште және 
қоныш 10 мм-ге ұлғаяды. 

Аяқ киім шығарады: 
 мектеп жасына дейінгі балалар үшін - — №13-19; 
 мектеп жасындағы балалар үшін - — №20-22; 
 Әйелдер аяқ киімі — №№23-27; 
 ерлерге арналған аяқ киім — №№26-32. Етік табанының минималды 

қалыңдығы 7 — ден 15 мм — ге дейін, бастары—5,5—тен 8 мм— ге 
дейін, қоныштары—үстіңгі бөлігінде 3-4 мм, орташа 3-5 мм, төменгі 
4,5-9 мм, артқы жағында 6-13 мм. 

Ауыр және орташа етік аязды ауа-райында галошсыз киіледі. Олардың 
тозуы, ең алдымен, жүгіру бетінде, көбінесе біркелкі емес. Етіктің үстіңгі 
жағы астыне қарағанда баяу тозады, бірақ ол әлдеқайда жұқа болғандықтан, 
жөндеу кезінде табандар тозған, кейде кептіру кезінде жағылған жерлер 
пайда болады, әсіресе артқы жағында. 
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2.7.1 Киізден жасалған аяқ киімнің ақаулары 

Жіңішке және киіз етік галоштармен киіледі немесе оларға 
былғарыдан немесе резеңкеден жасалған табандар тігіледі, содан кейін олар 
тозады және былғары аяқ киім ретінде жөнделеді. 

Аяқ киімнің барлық түрлерінің қалыңдығы былғары аяқ киімнің 
қалыңдығынан едәуір асып кететіндіктен, тозған кезде тозған және тозған 
жерлердің қалыңдығында айтарлықтай айырмашылық бар. Аяқ киімді 
жөндеудің барлық дерлік түрлерінің ерекшелігі-тозған жерлерге лайнерлерді 
салу. Осындай жолмен қалыңдығын Тегістеу арқылы ғана жөндеу бөлігін 
орнатуға кірісуге болады: жамылғы,  табан. 

Басылған аяқ киімді жөндеуге арналған негізгі материал — табан киіз. 
Табандық киіз ерлер, әйелдер және балалар аяқ киімдеріне арналған киізге 
бөлінеді. Ерлер аяқ киіміне арналған киіздің қалыңдығы кемінде 13 мм, 
әйелдер мен балалар үшін-10 мм болуы тиіс. Табандық киіз сапасы бойынша 
1-ші және 2-ші сорттарға сұрыпталады. Ол әдетте ұзындығы 100-150 см 
тақталармен шығарылады, бірақ плиталардың басқа өлшемдері болуы 
мүмкін. 

Кейде тозған етіктердің қоныштары кесіліп, табанның тозған 
жерлеріне, кейбір жағдайларда жамаулар мен маталарға жөндеу материалы 
ретінде қолданылады. 

Кесілген ескі аяқтардың табандары екі қабатта жасалады. Олар жалпы 
қалыңдығы біркелкі болатындай етіп таңдалады, шұлыққа қарай біршама 
артады. 

Екі немесе үш бөліктен тұратын ішкі қабатты жасауға рұқсат етіледі, ал 
қосылыс өкшеде, гельде болуы мүмкін, бірақ табанның ұлтан бөлігінде емес. 
Буын шеттерін түсіру және оларды бір-біріне салу арқылы жасалады. 
Құрама табанның бөліктері біріктіріліп, оларды қатты сыртқы қабатқа 
бекітеді. 

 

 
Аяқ киімнің операциялық ақаулары аяқ киімнің үстіңгі және төменгі 

жағындағы ақауларды қамтиды. Аяқ киімнің үстіңгі жағындағы ақауларға 
мыналар жатады: 
 тозу үстіңгі в өкше бөліктері салдарынан үйкеліс

 туралы тірек беті; 
 аяқ киімнің иілу аймағында терең жарықтар мен кесіктердің пайда болуы; 
 бастапқы өлшемдердің ені бойынша 

жоғалуы. Аяқ киім астының ақауларына 
мыналар жатады: 

 аяқ киімнің тозуы; 
 табанның тозуы. 

Мақсатына, пайдалану жағдайларына және төменгі бөліктің қосымша 
бөлшектерінің болуына байланысты, басылған аяқ киімде бөлшектер 
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2.7.1 Киізден жасалған аяқ киімнің ақаулары 

Жіңішке және киіз етік галоштармен киіледі немесе оларға 
былғарыдан немесе резеңкеден жасалған табандар тігіледі, содан кейін олар 
тозады және былғары аяқ киім ретінде жөнделеді. 

Аяқ киімнің барлық түрлерінің қалыңдығы былғары аяқ киімнің 
қалыңдығынан едәуір асып кететіндіктен, тозған кезде тозған және тозған 
жерлердің қалыңдығында айтарлықтай айырмашылық бар. Аяқ киімді 
жөндеудің барлық дерлік түрлерінің ерекшелігі-тозған жерлерге лайнерлерді 
салу. Осындай жолмен қалыңдығын Тегістеу арқылы ғана жөндеу бөлігін 
орнатуға кірісуге болады: жамылғы,  табан. 

Басылған аяқ киімді жөндеуге арналған негізгі материал — табан киіз. 
Табандық киіз ерлер, әйелдер және балалар аяқ киімдеріне арналған киізге 
бөлінеді. Ерлер аяқ киіміне арналған киіздің қалыңдығы кемінде 13 мм, 
әйелдер мен балалар үшін-10 мм болуы тиіс. Табандық киіз сапасы бойынша 
1-ші және 2-ші сорттарға сұрыпталады. Ол әдетте ұзындығы 100-150 см 
тақталармен шығарылады, бірақ плиталардың басқа өлшемдері болуы 
мүмкін. 

Кейде тозған етіктердің қоныштары кесіліп, табанның тозған 
жерлеріне, кейбір жағдайларда жамаулар мен маталарға жөндеу материалы 
ретінде қолданылады. 

Кесілген ескі аяқтардың табандары екі қабатта жасалады. Олар жалпы 
қалыңдығы біркелкі болатындай етіп таңдалады, шұлыққа қарай біршама 
артады. 

Екі немесе үш бөліктен тұратын ішкі қабатты жасауға рұқсат етіледі, ал 
қосылыс өкшеде, гельде болуы мүмкін, бірақ табанның ұлтан бөлігінде емес. 
Буын шеттерін түсіру және оларды бір-біріне салу арқылы жасалады. 
Құрама табанның бөліктері біріктіріліп, оларды қатты сыртқы қабатқа 
бекітеді. 

 

 
Аяқ киімнің операциялық ақаулары аяқ киімнің үстіңгі және төменгі 

жағындағы ақауларды қамтиды. Аяқ киімнің үстіңгі жағындағы ақауларға 
мыналар жатады: 
 тозу үстіңгі в өкше бөліктері салдарынан үйкеліс

 туралы тірек беті; 
 аяқ киімнің иілу аймағында терең жарықтар мен кесіктердің пайда болуы; 
 бастапқы өлшемдердің ені бойынша 

жоғалуы. Аяқ киім астының ақауларына 
мыналар жатады: 

 аяқ киімнің тозуы; 
 табанның тозуы. 

Мақсатына, пайдалану жағдайларына және төменгі бөліктің қосымша 
бөлшектерінің болуына байланысты, басылған аяқ киімде бөлшектер 

 
 

2.7.2 Киізден жасалған аяқ киімдерді ұсақ жөндеу 

жасалған материалдардың тозуы мен бұзылуына байланысты операциялық 
ақаулар пайда болуы мүмкін. 

 

 
Аяқ киімнің үстіңгі жағын жөндеу 
Аяқ киімнің үстіңгі жағын жөндеу кезінде тігістер жасалады, 

жамаулар мен печеньелер тігіледі. Егер үстіңгі жағында ескі тозған 
жамаулар болса, олар жөндеуден бұрын пышақпен алынып тасталады. 
Жамауды қою кезінде тозған орынды етік негізімен байланысын жоғалтқан 
талшықтардан тазартады, тесікке тегіс пішін береді және оның шеттерін ені 
10-12 мм жоқ етіп түсіреді. Етіктің іргелес бөлігімен қалыңдығы бірдей 
төсеніш (ұлтан) үшін материал таңдалады. Тесіктің өлшеміне 10-12 мм 
рұқсат етілген жамауға дайындалған Жердің пішіні мен мөлшеріне дәл 
сәйкес келетін төсенішті кесіңіз. 

Пункция материалдың қалыңдығының жартысына жетуі керек және 
бір уақытта қосылатын екі бөлікті де ұстап тұруы керек. Тігістердің 
ұзындығы 10-12 мм, олардың арасындағы қашықтық 5-6 мм. Соңғы тігісті 
түйінмен бекітіңіз. 

Жамауларды басқа материалдан, мысалы, былғарыдан немесе жұқа 
киізден қоюға болады. Жамау пішіні мен өлшемі бойынша 8-9 мм дөңгелек 
жәрдемақымен кесіледі. Ол жөнделетін жерге резеңке желіммен 
жабыстырылады және №00 мақта жіппен, ілгекпен, инемен немесе 
қылшықпен қайнатылған екі ішекті қолмен тігіспен, тігістердің ұзындығы 
3,5 - 5 мм. Сондай-ақ, жапсырмаларды желімдеусіз жапсыруға рұқсат етіледі 
(2.47-сурет). Қоныштың жұқа жерлерінде жамаулар тігін машинасына екі 
қатарлы тігіспен тігіледі. Тігіс жамаудың шетінен 2-3 мм қашықтықта өтуі 
керек. Егер жамаудың шетінен табанның шетіне дейінгі қашықтық 10 мм-
ден аз болса, жамаудың ұзындығын оны табанның жүріс бетіне 8-10 мм 
ұзындыққа бүгу арқылы көбейтеді және иілген жиекті ізге қарай белгілейді. 

Егер жөнделетін учаскенің тозуы өтпей қалса, қалыңдығын жапсарлас 
учаскелермен теңестіру үшін киізден жасалған белгі жасалады.  Қақпаның 
шеттері ені 20-30 мм-ге дейін түсірілмейді. Бекіткішті бекітіңіз және 
жамауларды тозу сияқты бекітіңіз. 
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2.47-сурет . Астары бар жамылғы қиығы: 1 - қоныш; 2-жамылғы; 3-
астар; 4 - ұлтан тігісі; 5-өтпелі тігіс 

 
Нитроцеллюлоза желімімен бітелген және тозбаған кезде қақпақтар 

мен қалыптарды бекітуге болады. Желім екі рет қолданылады. Екінші 
жағудан кейін жамау аяқ киімге кептірусіз қолданылады, қолмен басылады 
және орташа қыздырылған токмачпен үтіктеледі. 

Кесілген немесе жыртылған жерлерді тігу зигзаг тігісімен №7,5/5-7,5/6 
қайнатылған зығыр жіппен жасалады. Кесудің шеттерін тартып, былғары 
жамау қойып, екі ішекті тігіспен шетіне тігіңіз. 

Артқы жағы тозған кезде, тозған жердің шеттері пышақпен тікелей 
кесіліп, түсусіз тегістеледі. Материал қалыңдығы бойынша таңдалады және 
кірістірусіз тікелей кесу арқылы тесіктің өлшеміне сәйкес төсеніш кесіледі. 
Жапсырма орнына салынып, зығыр жіппен тоқылған тігіспен тігіледі, жамау 
қою кезіндегідей, өкшеқап былғарыдан немесе жұқа киізден кесіледі. 
Өкшеқаптың үстіңгі шеті галоштардан қалған жолдан 12-15 мм жоғары 
болуы тиіс; төменгі шеті аяқ киімнің ізіне 15-18 мм келуі тиіс. Масаның 
төменгі жиегі шетінен бүгіліп, із қалдырады. 

Аяқ киімнің астын жөндеу 
Астын жөндеу кезінде тігу және желім әдісі қолданылады. 
Тігу тəсілі. Қажетті мөлшерде және стильде блок таңдалады, оған аяқ 

киім киіледі және тірекке екі сым шегелермен бекітіліп, артқы және артқы 
жағына бекітіледі. Мүмкіндігінше, жұмыстың ыңғайлылығы үшін қонышты 
ораңыз. 

Егер аяқ киім тым кең болса, аяқ киімнің ізінің ортасында киіздің ұзын 
жолағын кесіп, кесудің шеттерін бір жіппен (шетінен) тігіңіз (2.48-сурет). 
Қашан тозған кезде пима тарылып, оның ізі де ортасында бойлық кесу 
арқылы кесіліп, қалыңдығына сәйкес келетін киізден жасалған бөлік 
салынып, сонымен қатар кесудің шеттеріне бір ішекті тігіспен тігіледі. 
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2.47-сурет . Астары бар жамылғы қиығы: 1 - қоныш; 2-жамылғы; 3-
астар; 4 - ұлтан тігісі; 5-өтпелі тігіс

Нитроцеллюлоза желімімен бітелген және тозбаған кезде қақпақтар
мен қалыптарды бекітуге болады. Желім екі рет қолданылады. Екінші
жағудан кейін жамау аяқ киімге кептірусіз қолданылады, қолмен басылады
және орташа қыздырылған токмачпен үтіктеледі.

Кесілген немесе жыртылған жерлерді тігу зигзаг тігісімен №7,5/5-7,5/6 
қайнатылған зығыр жіппен жасалады. Кесудің шеттерін тартып, былғары
жамау қойып, екі ішекті тігіспен шетіне тігіңіз.

Артқы жағы тозған кезде, тозған жердің шеттері пышақпен тікелей
кесіліп, түсусіз тегістеледі. Материал қалыңдығы бойынша таңдалады және
кірістірусіз тікелей кесу арқылы тесіктің өлшеміне сәйкес төсеніш кесіледі.
Жапсырма орнына салынып, зығыр жіппен тоқылған тігіспен тігіледі, жамау
қою кезіндегідей, өкшеқап былғарыдан немесе жұқа киізден кесіледі.
Өкшеқаптың үстіңгі шеті галоштардан қалған жолдан 12-15 мм жоғары
болуы тиіс; төменгі шеті аяқ киімнің ізіне 15-18 мм келуі тиіс. Масаның
төменгі жиегі шетінен бүгіліп, із қалдырады.

Аяқ киімнің астын жөндеу
Астын жөндеу кезінде тігу және желім әдісі қолданылады.
Тігу тəсілі. Қажетті мөлшерде және стильде блок таңдалады, оған аяқ

киім киіледі және тірекке екі сым шегелермен бекітіліп, артқы және артқы
жағына бекітіледі. Мүмкіндігінше, жұмыстың ыңғайлылығы үшін қонышты
ораңыз.

Егер аяқ киім тым кең болса, аяқ киімнің ізінің ортасында киіздің ұзын
жолағын кесіп, кесудің шеттерін бір жіппен (шетінен) тігіңіз (2.48-сурет). 
Қашан тозған кезде пима тарылып, оның ізі де ортасында бойлық кесу
арқылы кесіліп, қалыңдығына сәйкес келетін киізден жасалған бөлік
салынып, сонымен қатар кесудің шеттеріне бір ішекті тігіспен тігіледі.

Тігістің ұзындығы 16-18 мм, тігістер арасындағы қашықтық 10 мм. 
Түйіспедегі байланыс тығыз болуы керек. Тігіс балғамен айналады. 

Егер тозу арқылы болса, тозған жердің шеттері пышақпен тегістеледі 
және ені 12-15 ММ жоқ болады. Жолдың іргелес учаскелерінің 
қалыңдығына сәйкес келетін киіз таңдалады, лайнер дайындалған Жердің 
пішіні мен мөлшеріне дәл сәйкес кесіледі, шеттері жолдағыдай енге 
түсіріледі, орнына қойылады және №7,5/5-7,5/6 жібімен тоқылған тігіспен 
тігіледі. Аяқ киімді жөндеуден кейін жолдың қалыңдығы кем дегенде 6 мм 
болуы керек. Тігістердің ұзындығы 10-12 мм; соңғы тігіс түйінмен 
бекітіледі; тігіс балғамен айналады. 

2.48-сурет.Қиманың шеттерін ұлтан тігісімен тігу 

Табандар мен табандарды жөндеу қажет болған жағдайда, киізден 
жасалған табандар мен қажетті мөлшердегі және қалыңдықтағы қаптамалар 
таңдалады, табанға қаптамалар салынып, тігілген машинада сегіз қосымша 
зығыр жіппен тігіледі. Жабдық болмаған кезде табандар мен табандардың 
тігісі қолмен дайындалған зығыр жіппен №7,5/8 сегіз қосымша тігіспен, 
ілгекпен тігіледі. 

2.49-сурет.Қайық тігісі 

Шаттық тігіс (2.49-сурет). олар осылай орындалады: олар бірінші 
тесікті ілгекпен жасайды, сақалын өзінен бұрады, сол қолымен жіптің ұшын 
ілмекке лақтырады, осы жіпті алдыңғы жағына сүйрейді және жіптердің 
ұштарын тегістейді. Жіптің бір ұшы ішінде, ал екіншісі үстіңгі жағында 
қалады. Екінші тесікті шұңқырмен жасаңыз, оған жіптің төменгі ұшын 
лақтырыңыз және жіпті кішқыспақ ілмекпен жоғары қарай тартыңыз.  

Киіз табандары мен ішектері материалды тартып, тығыздау үшін, 
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тозған кезде оның сынуына жол бермеу үшін тігіледі. Тігіс көбінесе тігіс 
немесе ауыр тігін машинасы бар кәсіпорындарда жасалады. 

 
 

1 — табан; 
2 - төменгі етік; 

3 - шетке тігу тігісі 
2.50-сурет.Жүннен басылған табанды жүннен басылған етікке шетінен 

шығарып тігу. 
Тігу гелен бөлігінде оң жартысының далалық жағынан және сол 
жартысының ішкі жағынан басталады; тігіс шұлыққа қарай және одан әрі 
барлық контурдың айналасындағы сағат тілі бойынша жүргізіледі. Бізбен 
тоқылған инъекциялар аяқ киімнің үстіңгі жағынан шетінен 7-10 мм 
қашықтықта жасалады және шиланы табаннан 8-10 мм қашықтықта алып 
тастайды (кесілгеннен кейін кесу орнын есептегенде). 

Қайта жөндеу кезінде шұңқырлы пункциялар шетінен 10-12 мм 
қашықтықта жасалады және кесектен 9-11 мм қашықтықта табанның 
бүйірінен шығарылады. 

Олар он қоспада қайнатылған зығыр жіппен тігеді, оған екі жіпті 
№7,5/5 бес қоспаға қосу арқылы қол жеткізіледі. Тігістердің ұзындығы-8-10 
мм; тігіс жақсы тартылып, тігістер киізге батырылуы керек. 

Өкше бөлігінде тігістер табанмен бірге табаны ұстап тұруы керек. 
Соңғы тігіс түйінмен бекітілген. Тігіс зигзагсыз тегіс сызық құруы керек. 
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2.51- сурет. Киіз табанының тігісі 

 
Табаны жұқа етікке тігу аяқ киімнің ішінен өтетін тігіс арқылы жүзеге 

асырылуы мүмкін (2.51-сурет). Ол үшін микробағдарлама машинасын 
қолданыңыз. Із мен табанды дайындағаннан кейін табан аяқ киімнің ізіне 
салынып, іздің шетіне шұлық пен өкшеге бір тігіс уақытша бекітіліп, 
қалыптан шығарылады. 

Бұрылған сирағы бар етікті тігісті машинаның мүйізіне кигізеді және 
пісірілген зығыр жіппен №9,5/8 қосымша сегіз тігісте, алдынан бастап 
шұлыққа дейін, одан әрі бүкіл етіктің айналасына тігеді. Тігіс  ішкі жағынан 
6-8 мм қашықтықта, тігістің ұзындығы 10-12 мм.( 2.52-сурет). 

Қажетті жабдық болмаған жағдайда, микробағдарлама қолмен тігіспен 
қолмен жасалады. Ауыр және орташа аяқ киімнің табанының 
микробағдарламасы жақсы нәтиже бермейді, себебі табанның кесуден 
қашықтығы етіктің алдыңғы қалыңдығына байланысты үлкен болады, ал 
табанның шеті аяқ киімнің ізінен басылады. 

 



242
 

 

2.7.3 Табанның тозған бөліктерін ауыстыру (резеңке, өзге арнайы 
желіммен немесе ыстық вулканизациямен бекіту) 

 

 
1 - табан; 
2 - төменгі етік; 
3 - тура тігісі. 
2.52-сурет.Киіз табанын етікке тігіспен тігу: 
 

 
 

Киіз табанын желімдеу 
Киіз табандарды нитроцеллюлоза немесе перхлорвинил желімімен 

басылған аяқ киімге желімдеуге болады. Дайындық операциялары: 
қалыптарға қондыру, жапсырманы жапсыру, табанын астыңғы жағымен тігу 
— бекіту кезіндегі сияқты орындалады. Содан кейін аяқ киімнің ізі мен 
табанның өтпейтін беті үгітіліп, шаңнан щеткамен тазаланады және 
желіммен жағылады; 45-60 минут 18-20°C температурада кептіріледі; содан 
кейін табандағы желімді қабықша еріткішпен жаңартылады немесе 
желіммен қайта жағылады. Табан аяқ киімнің ізіне жабыстырылады, 
уақытша екі сыммен бекітіледі. 
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шегелермен және баспақ астына кем дегенде 60 минутқа қойыңыз. Етіктерді 
басу үшін арнайы құрылғылармен желім престері қолданылады. 

Ізіне жіппен немесе желіммен бекітілген киізден жасалған табандар 
кесу бойымен пышақпен кесіліп, абразивті шеңберде немесе терімен 
кесіледі, содан кейін уақытша бекіту шегелеры алынып, аяқ киім қалыптан 
алынады. 

Былғары және резеңке табандарды басылған аяқ киімге бекіту 
Былғары табаны әдетте киіз немесе жұқа етікке тігіліп, рант әдісін 

қолданады. Ылғалданған және құрғаған стеллаж терісінен қалыңдығы 1,8—2 
мм, ені 14-16 мм. Ранттың ішкі жиегінде алдыңғы жағынан ені 5-6 мм түсіру 
жасалады, терінің қалыңдығының 1/3 бөлігіне кесіліп, аяқ киімнің ізіне 
тігіледі. 

Олар жолды кешіреді, ылғалданған және кептірілген табаны қояды, 
оны машинамен немесе қолмен рантқа тігеді, өкшені бекітеді және былғары 
аяқ киімді жөндеу технологиясына сәйкес қалған тігу және өңдеу 
жұмыстарын орындайды. 

Резеңке табаны негізінен желімді немесе ыстық вулканизация арқылы 
бекітіледі. Үстіңгі жағын жөндеу, қалыптарға қондыру және ізді дайындау 
киізден жасалған табаны бекіту кезіндегідей орындалады. 

Желімді бекіту үшін резеңкеден ені 20-25 мм соққыны кесіп тастаңыз 
және аяқ киімнің ізін бүкіл контур бойымен дөңгелетіңіз, соққыны 
қалыңдатылған немесе орташа аяқ киімнің ізіне етіктің шетінен қолмен, ал 
жұқа немесе киіз аяқ киімнің ізіне— қолмен немесе тігіс машинасында 
етіктің ішіне өтетін тігіспен бекітіңіз. 

Резеңке табаны ыстық вулканизация әдісімен бекіту үшін дайындық 
жұмыстары әдеттегі тәртіппен жүзеге асырылады. Етік ағаш блоктан 
алынып, қажетті мөлшердегі пішінді таңдайды. Етіктің ішіне металл табақ 
салынып, етік металл блокқа қойылады. 

Аяқ киімнің ізі қуыс металл роликтің көмегімен жасалады, Өкшелі 
резеңке қоспаны бензинде еріту арқылы жасалған резеңке жақпа 
қолданылады. Сол жақ маймен етіктің алдын-ала жағылған беті ізден 7-8 мм 
биіктікке дейін жағылады. 160-170°C температураға дейін қыздырылған 
қалыпқа вулканизацияланбаған табандық резеңке қабаты қолданылады, ал 
өкшелік бөлігінде— өкшесі бар өкше резеңке қабаты қолданылады. Етік 
қалыпқа салынып, престелген бұранданы орап, басылады. Басу кезінде 
шығатын артық резеңке дереу алынып тасталады. Басу ұзақтығы 6-8 минут. 
Вулканизация аяқталғаннан кейін аяқ киімді престен алып тастайды, 
қалыптан босатады және металл тілімшені алып тастайды. Кезінде көмек
 пышақ, тегістеу терілер және абразивті шеңбер резеңке 
бүршіктерін алыңыз. 

 
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары 

1. "Аяқ киімді жөндеу" ұғымына не кіреді? Түсіндіріңіз. 
2. "Аяқ киім жөндеу"мақсаты? 
3. Аяқ киім жөндеу бойынша негізгі қызметтерді сипаттаңыз 



244
 

 

4. Аяқ киімді жөндеу қызметтері қалай жіктеледі (қандай белгілер бойынша)? 
5. Аяқ киімді жөндеу бойынша қызмет көрсетудің нысандары мен әдістерін 

атаңыз 
6. "Пайдалану қасиеттерін жақсарту" деген сөздерді қалай түсінесіз? 
7. Аяқ киімді жөндеуге тапсырысты қабылдау және ресімдеу қалай жүргізіледі? 
8. Аяқ киімді жөндеу және бояу бойынша қызмет көрсету үшін негізгі 
міндетті шарттарды атаңыз 
9. Аяқ киімді жөндеу бойынша тапсырысты орындау мерзімі қалай 

ерекшеленеді? 
10. Аяқ киім жөндеу қызметтерінің түрлерін анықтауда негізгі фактор не? 
11. Жөнделетін аяқ киім топтары бойынша жіктеудің негізгі белгілері 
қандай 
12. Аяқ киімнің мақсатына қарай жіктелуін беріңіз және әр топтың 
негізгі белгілерін атаңыз 
13. Аяқ киімнің түрлері бойынша жіктелуін беріңіз және олардың 
конструкцияының ерекшелігін атаңыз 
14. Мақсаты мен материалы бойынша аяқ киімнің негізгі ақаулары қандай 
15. Аяқ киімнің үстіңгі және астыңғы бөліктерінің және олардың бекітпелерінің 

ақауларын атаңыз 
16. Аяқ киімнің төменгі бөлігінің ақауларын сипаттаңыз 
17. Былғары аяқ киімді ұсақ жөндеу түрлерін атаңыз 
18. Өкшені өкшелерге бекітудің негізгі операцияларын тізімдеңіз және 
сипаттаңыз 
19. Ұсақ тігісті табанға бекітудің негізгі әрекеттерін тізімдеңіз 
20. Жиекті өкшеге бекіту кезінде қандай операциялар орындалады? 
21. Аяқ киімнің табанына профилактикалық ұлтан қалай жасалады? 
22. Аяқ киім желімімен жұмыс істеу кезінде сақтық шараларын сипаттаңыз 
23. Жөндеу кезінде аяқ киімнің төменгі бөліктерін желімдеудің негізгі 
процестері қандай 
24. Аяқ киімнің астын бекіту ақаулығы қалай жойылады? 
25. Кірістірілген жартылай және ішкі бөліктерді ауыстыру қажет 
болған кезде? 
26. Модельдік аяқ киімге арналған саңылаулардың үш мысалын келтіріңіз 
27. Аң терілерін дайындау кезіндегі қауіпсіздік шаралары 
28. Аяқ киімді созу үшін қандай құрылғылар қолданылады? 
29. Жазғы аяқ киімнің белдіктерін ұзарту немесе қысқарту қалай жүзеге 

асырылады? 
30. Айналмалы тігістерді қалпына келтіру әрекеттерін сипаттаңыз 
31. Аяқ киімге ұсақ жамауларды орнату әдістері 
32. Желімді төлемдерді орындау кезінде мүмкін болатын қателіктердің тізімін 

беріңіз 
33. Қандай жағдайларда аяқ киімге тігілген жамаулар қойылады? Неліктен? 
34. Бөлшектерді қосу бұзылған жамауды орнату тәртібін 
сипаттаңыз 
35. Бөлшектерді біріктіруді бұзбай жамауды орнату процесін сипаттаңыз 
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4. Аяқ киімді жөндеу қызметтері қалай жіктеледі (қандай белгілер бойынша)? 
5. Аяқ киімді жөндеу бойынша қызмет көрсетудің нысандары мен әдістерін 

атаңыз 
6. "Пайдалану қасиеттерін жақсарту" деген сөздерді қалай түсінесіз? 
7. Аяқ киімді жөндеуге тапсырысты қабылдау және ресімдеу қалай жүргізіледі? 
8. Аяқ киімді жөндеу және бояу бойынша қызмет көрсету үшін негізгі 
міндетті шарттарды атаңыз 
9. Аяқ киімді жөндеу бойынша тапсырысты орындау мерзімі қалай 

ерекшеленеді? 
10. Аяқ киім жөндеу қызметтерінің түрлерін анықтауда негізгі фактор не? 
11. Жөнделетін аяқ киім топтары бойынша жіктеудің негізгі белгілері 
қандай 
12. Аяқ киімнің мақсатына қарай жіктелуін беріңіз және әр топтың 
негізгі белгілерін атаңыз 
13. Аяқ киімнің түрлері бойынша жіктелуін беріңіз және олардың 
конструкцияының ерекшелігін атаңыз 
14. Мақсаты мен материалы бойынша аяқ киімнің негізгі ақаулары қандай 
15. Аяқ киімнің үстіңгі және астыңғы бөліктерінің және олардың бекітпелерінің 

ақауларын атаңыз 
16. Аяқ киімнің төменгі бөлігінің ақауларын сипаттаңыз 
17. Былғары аяқ киімді ұсақ жөндеу түрлерін атаңыз 
18. Өкшені өкшелерге бекітудің негізгі операцияларын тізімдеңіз және 
сипаттаңыз 
19. Ұсақ тігісті табанға бекітудің негізгі әрекеттерін тізімдеңіз 
20. Жиекті өкшеге бекіту кезінде қандай операциялар орындалады? 
21. Аяқ киімнің табанына профилактикалық ұлтан қалай жасалады? 
22. Аяқ киім желімімен жұмыс істеу кезінде сақтық шараларын сипаттаңыз 
23. Жөндеу кезінде аяқ киімнің төменгі бөліктерін желімдеудің негізгі 
процестері қандай 
24. Аяқ киімнің астын бекіту ақаулығы қалай жойылады? 
25. Кірістірілген жартылай және ішкі бөліктерді ауыстыру қажет 
болған кезде? 
26. Модельдік аяқ киімге арналған саңылаулардың үш мысалын келтіріңіз 
27. Аң терілерін дайындау кезіндегі қауіпсіздік шаралары 
28. Аяқ киімді созу үшін қандай құрылғылар қолданылады? 
29. Жазғы аяқ киімнің белдіктерін ұзарту немесе қысқарту қалай жүзеге 

асырылады? 
30. Айналмалы тігістерді қалпына келтіру әрекеттерін сипаттаңыз 
31. Аяқ киімге ұсақ жамауларды орнату әдістері 
32. Желімді төлемдерді орындау кезінде мүмкін болатын қателіктердің тізімін 

беріңіз 
33. Қандай жағдайларда аяқ киімге тігілген жамаулар қойылады? Неліктен? 
34. Бөлшектерді қосу бұзылған жамауды орнату тәртібін 
сипаттаңыз 
35. Бөлшектерді біріктіруді бұзбай жамауды орнату процесін сипаттаңыз 

 
 

36. Сыдырма жүгіргішті ауыстыру қалай жүзеге асырылады? 
37. Өкше жөндеу дегеніміз не? 
38. Өкше қандай түрлерін білесіз? 
39. Қандай нәл түрлерін білесіз және өндіріс материалына байланысты 
әр нәл түрінің ерекшелігі неде? 
40. Нәлді ауыстырудың негізгі технологиялық процестерін сипаттаңыз 
41. Аяқ киімнің түріне байланысты тозған өкшені ауыстыру 
операцияларының ретін сипаттаңыз 
42. Былғары табандарды рант әдісімен бекітудің негізгі операциялары 
қандай 
43. Резеңке табандарды желімдеудің екі түрлі әдісіне 
салыстырмалы сипаттама беріңіз 
44. Биік өкшені нығайту ерекшеліктері 
45. Аласа өкшені нығайту процестерін сипаттаңыз 
46. Аяқ киімнің бастапқы түсін қалпына келтіру процестеріне мысалдар 
келтіріңіз 
47. Аяқ киімді жөндеу кезінде қолданылатын бояулардың түрлері мен 

ерекшеліктері 
48. Аяқ киімді орташа жөндеудің мақсаты 
49. Супинаторды ауыстыру арқылы өкшені жөндеудің технологиялық 
процесінің сипаттамасын беріңіз 
50. Жаңа аяқ киімді созу үшін қолданылатын құрылғылар мен құрылғылар 
51. Былғары аяқ киімнің үстіңгі жағын жөндеу (тігу) кезінде тігу әдістерін 

сипаттаңыз 
52. Аяқ киімнің астына ішкі артқы жағын салу қалай жүзеге 
асырылады? 
53. Жоғары өкше супинаторын бекітудің технологиялық процесін 
сипаттаңыз 
54. Биік өкшені ауыстыру қалай жүзеге асырылады? 
55. Қандай талаптар нәлді бекіту шегелермен
 пластикалық және ағаш өкшелерге? 
56. Орташа және жоғары өкше қалай тығыздалады? 
57. Экономикалық тұрғыдан ЕДБ ірі жөндеудің мәнін түсіндіріңіз 
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58. Аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің бөлшектерін қалпына келтіру және жаңарту 
қажеттілігінің себептері 

59. Резеңке аяқ киімді жөндеу қажеттілігін негіздеңіз 
60. Резеңке аяқ киім мен жасанды былғарыдан жасалған аяқ киімнің ақаулары 
61. Аяқ киімнің үстіңгі жағына жамау қоюдың технологиялық процесін 

сипаттаңыз 
62. Аяқ киімді жөндеу түрлерін сипаттаңыз 
63. Былғары және резеңке табандарды аяқ киімге бекітудің қандай 
тәсілдерін білесіз? 
64. Аяқ киімнің ақауларының түрлерін тізімдеңіз. 

 
Бұл бөлімде аяқ киімді жөндеу кезіндегі технологиялық 

операциялардың түрлері сипатталған. 
Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар меңгереді: түрлері мен 

мақсаты; негізгі талаптар; орындау және кию мерзімдері; өкшелер мен 
өкшелерді жөндеу және ауыстыру: технологиялық операциялар мен 
нормативтер; операцияларға және еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; 
аяқ киім мен астардың үстіңгі бөлігінің ақаулары, жөнделуі және 
ауыстырылуы; технологиялық операциялар мен нормативтер; операцияларға 
және еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; аяқ киімнің астын жөндеу; 

бекітудің әртүрлі әдістері: түрлері; технологиялық операциялар мен 
нормативтер; операцияларға және еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; 
былғары аяқ киімді қалпына келтіру, жаңарту және жақсарту: түрлері; 
технологиялық операциялар, нормативтер мен режимдер; операцияларға 
және еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ақаулар; 

резеңке және басылған аяқ киімді жөндеу: түрлері; технологиялық 
операциялар, нормалар және режимдер; 

әр түрлі материалдардан жасалған аяқ киімнің негізгі зақымдануын 
анықтау; 

аяқ киімнің үстіңгі және астыңғы жағын жөндеудің мәні мен түрлері, 
технологиялық операциялардың сипаттамасы, оларды орындау тәсілдері; 

резеңке аяқ киімді жөндеудің мәні мен түрлері; 
технологиялық операциялардың сипаттамасы, оларды орындау тәсілдері; 
басылған аяқ киімді жөндеу және жаңарту тәсілдері, технологиялық 

операциялардың сипаттамасы, оларды орындау тәсілдері; 
аяқ киімді қалпына келтіру тәсілдері. 
Бөлімде сипатталған практикалық жұмыстарды орындау 

нəтижесінде білім алушылар: 
аяқ киімнің әртүрлі бөлшектерін жөндеудің, оны қалпына келтірудің 

технологияларын, тәсілдерін, әдістерін дұрыс таңдау; 
материалдарды ұтымды пайдалану; аяқ 

киім мен астардың үстін жөндеу; 
сыдырмаларды ауыстыру; 

өкшелерді, табандарды, табандарды ауыстыруды жүргізу; 
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58. Аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің бөлшектерін қалпына келтіру және жаңарту 
қажеттілігінің себептері 

59. Резеңке аяқ киімді жөндеу қажеттілігін негіздеңіз 
60. Резеңке аяқ киім мен жасанды былғарыдан жасалған аяқ киімнің ақаулары 
61. Аяқ киімнің үстіңгі жағына жамау қоюдың технологиялық процесін 

сипаттаңыз 
62. Аяқ киімді жөндеу түрлерін сипаттаңыз 
63. Былғары және резеңке табандарды аяқ киімге бекітудің қандай 
тәсілдерін білесіз? 
64. Аяқ киімнің ақауларының түрлерін тізімдеңіз. 

 
Бұл бөлімде аяқ киімді жөндеу кезіндегі технологиялық 

операциялардың түрлері сипатталған. 
Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар меңгереді: түрлері мен 

мақсаты; негізгі талаптар; орындау және кию мерзімдері; өкшелер мен 
өкшелерді жөндеу және ауыстыру: технологиялық операциялар мен 
нормативтер; операцияларға және еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; 
аяқ киім мен астардың үстіңгі бөлігінің ақаулары, жөнделуі және 
ауыстырылуы; технологиялық операциялар мен нормативтер; операцияларға 
және еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; аяқ киімнің астын жөндеу; 

бекітудің әртүрлі әдістері: түрлері; технологиялық операциялар мен 
нормативтер; операцияларға және еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; 
былғары аяқ киімді қалпына келтіру, жаңарту және жақсарту: түрлері; 
технологиялық операциялар, нормативтер мен режимдер; операцияларға 
және еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ақаулар; 

резеңке және басылған аяқ киімді жөндеу: түрлері; технологиялық 
операциялар, нормалар және режимдер; 

әр түрлі материалдардан жасалған аяқ киімнің негізгі зақымдануын 
анықтау; 

аяқ киімнің үстіңгі және астыңғы жағын жөндеудің мәні мен түрлері, 
технологиялық операциялардың сипаттамасы, оларды орындау тәсілдері; 

резеңке аяқ киімді жөндеудің мәні мен түрлері; 
технологиялық операциялардың сипаттамасы, оларды орындау тәсілдері; 
басылған аяқ киімді жөндеу және жаңарту тәсілдері, технологиялық 

операциялардың сипаттамасы, оларды орындау тәсілдері; 
аяқ киімді қалпына келтіру тәсілдері. 
Бөлімде сипатталған практикалық жұмыстарды орындау 

нəтижесінде білім алушылар: 
аяқ киімнің әртүрлі бөлшектерін жөндеудің, оны қалпына келтірудің 

технологияларын, тәсілдерін, әдістерін дұрыс таңдау; 
материалдарды ұтымды пайдалану; аяқ 

киім мен астардың үстін жөндеу; 
сыдырмаларды ауыстыру; 

өкшелерді, табандарды, табандарды ауыстыруды жүргізу; 

 
 

III БӨЛІМ. ЖӨНДЕЛГЕН БҰЙЫМДАРДЫҢ САПАСЫН 
БАҚЫЛАУ 

 
Оқу мақсаттары: 
 жөнделген бұйымдардың сапасына сыртқы бақылауды орындау; 
 аяқ киімді жөндеу әдістерін, бастапқы материалдарды қолдану; 
 жөндеу және оны киюдің барлық технологиялық нормалары мен 

мерзімдерін сақтау; 
 сенімділік пен сапаға кепілдік беру; 
 жөнделген аяқ киімді тексеру; 
 жұмысты жөндеу кезінде жіберілген кемшіліктерді жою. 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын, мұндай пәндер, аяқ киімді 

жөндеу технологиясы, жабдықтар, материалтану, стандарттау оқытылады. 
Қажетті оқу материалдары: 
 аяқ киімді жөндеуге арналған шеберхананың жабдығы; 
 аяқ киімді жөндеуге арналған қол құралдары; 
 техникалық сипаттамалары бар машиналардың паспорттары; 
 жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы, өндірістік 

санитария және жеке гигиена қағидалары. 
"Жөнделген бұйымдардың сапасын бақылау" модулінің маңызы зор: 

жұмыс дағдыларын дамытуға ықпал етеді : жөнделген аяқ киімді егжей-
тегжейлі қарап шығу, аяқ киімді жөндеу кезінде жіберілген кемшіліктерді 
анықтау және Жою, жөндеу процесінде Жүргізілген технологиялық 
операциялардың дұрыс орындалуын тексеру. 
Бұл модульдің негізгі міндеттеріне мыналар жатады: 

 жабдықтың жұмысы; 
 орындалған жұмыстардың сапасын айқындау; 
 аяқ киім жасалатын материалдардың сапасы 
 көрсеткіштері қасиеттері. 
Модуль жөнделген бұйымдардың сапасын сыртқы бақылауға арналған 

2 тақырыптан, аяқ киімді жөндеудегі кемшіліктерді жою шараларынан 
тұрады. 
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Аяқ киімді тексеру әдістері стандартталмаған, дегенмен аяқ киімді 
белгілі бір ретпен тексереді, бұл мүмкін болатын ақауларды тез анықтауға 
және аяқ киімнің сапасы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
Келесі әдістерді қолдану ұсынылады. 

Бірінші қабылдау (3.1-сурет). Аяқ киім шұлық бөлігін өзінен, өкшесін 
өзіне, табанын төмен қаратып орналастырады. Сыртқы тексеру арқылы 
материалдар, түс, кесу, өңдеу бойынша аяқ киімнің жұпталуы белгіленеді; 
үстіңгі бөліктерді байланыстыратын тігістердің сапасын, сондай-ақ сәндік, 
үстіңгі материалдардың жай-күйін, жұптағы бірдей бөліктердің 
орналасуының симметриясын және жартылай беттегі бөліктердің 
бұрмалануының болуын анықтайды. Бөлшектердің қисаюы, сондай-ақ 
шұлықтардың, береттердің, блоктардың, ілгектердің, жапсырма 
бөлшектердің орналасуының симметриялық болмауы НҚ талаптарымен 
өлшенеді және салыстырылады. 

Пальпация арқылы былғары материалдардың тығыздығы мен хош 
иістің болуы, қатты науалардың дұрыс орнатылуы және олардың қаттылығы, 
сондай-ақ үстіңгі шұлықтың конъюгация беріктігі тексеріледі. 

 

 
3.1- сурет.Бірінші қабылдау 

 

 

3.1 Жөнделген бұйымдардың сапасын сыртқы бақылау 
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3.1- сурет.Бірінші қабылдау 

 

 

3.1 Жөнделген бұйымдардың сапасын сыртқы бақылау 

 
 

Екінші қабылдау (3.2-сурет). Жартылай шарлар өкше бөлігін өздеріне, 
табандары төмен орналастырады. Сыртқы тексеру және өлшеу арқылы артқы 
сыртқы белдіктің немесе тігістің қисаюы анықталады; сыртқы тексеру-өкше 
бөлігін қалыптау сапасы, өкшелер мен өкшелерді орнату және өңдеу, 
былғары өкшені құрастыру сапасы, өкшенің түсіне сәйкестігі дайындамалар. 

 

3.2- сурет.Екінші қабылдау 

Үшінші қабылдау (3.3-сурет). . Жартылай арқалар артқы сыртқы 
белдіктің немесе тігістің бойымен, табаны төмен, сыртқы жағы өзіне қарай 
жалғанады. Сыртқы тексерумен және өлшеумен аяқ киімнің булы болуын, 
қоныштарының, өкшелерінің биіктігі бойынша, аяқ киім материалдарының 
ақауларының болуын, жалғау және декоративтік тігістердің орындалу 
сапасын тексереді. Пальпация артқы қанаттардың орналасуының 
симметриясын анықтайды. 
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3.3- сурет. Үшінші қабылдау 

Төртінші қабылдау (3.4-сурет). . Жартылай шарлар табандары жоғары 
орналасқан. Сыртқы қарау арқылы табанның жүріс бетінің жай-күйін және 
өкшенің жай-күйін, бекіткіштердің дұрыс орналасуын, аяқ киімдегі 
кесінділерді бекітудің жіп тәрізді әдістерін бітеуді, табан мен өкше 
өлшемдері бойынша аяқ киімнің жұптығын, таңбалаудың жай-күйін 
тексереді. Қажет болған жағдайда табан мен өкшенің ұзындығын, енін 
өлшеңіз. 

 
 

3.4- сурет.Төртінші қабылдау 
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3.4- сурет.Төртінші қабылдау 

 
 

Бесінші қабылдау (3.5-сурет). Жартылай шарлар аяқ киімді ішкі 
жағына қарай бұрап, бір-біріне жұмыс бетін біріктіреді. Сыртқы тексерумен 
табанның ұзындығы мен қалыңдығы бойынша аяқ киімнің жұптылығын, 
үстіңгі материалдарда ақаулардың болуын, табан мен өкше кесігінің өңдеу 
сапасын, біріктіру тігістерінің орындалу сапасын тексереді. Пальпация 
үстіңгі және өкше арасындағы, флик пен аралық төсем арасындағы 
саңылаулардың болуын, сондай-ақ табанның артындағы қабырға бетінің 
шығуын анықтайды. 

 

3.5- сурет.Бесінші қабылдау 
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Алтыншы қабылдау (3.6-сурет). Әрбір жартылай арқанды сыртқы 
тексеру кезінде үстіңгі материалдардың ақаулары мен аяқ киімді өңдеу 
сапасы белгіленеді, үстіңгі материалдардың тығыздығы, тігістердің 
тығыздығы мен тазалығы, блоктар мен ілгектердің дұрыс орналасуы 
тексеріледі. 

 

3.6- сурет. Алтыншы қабылдау 

Жетінші қабылдау (3.7-сурет). әр жарты жол үшін бөлек өткізіңіз. 
Геленканың серпімділігін, табанның сапасы мен икемділігін, табанның 
үстіңгі бөліктерімен Бекітілу беріктігін тексеріңіз. 

 

3.7- сурет.Жетінші қабылдау 

Сегізінші қабылдау (3.8-сурет). әрбір жартылай аяқ киімнің ішкі 
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3.6- сурет. Алтыншы қабылдау 

Жетінші қабылдау (3.7-сурет). әр жарты жол үшін бөлек өткізіңіз. 
Геленканың серпімділігін, табанның сапасы мен икемділігін, табанның 
үстіңгі бөліктерімен Бекітілу беріктігін тексеріңіз. 

 

3.7- сурет.Жетінші қабылдау 

Сегізінші қабылдау (3.8-сурет). әрбір жартылай аяқ киімнің ішкі 
 

бөлігінің жағдайын тексеру үшін қолданылады. Сыртқы тексеру және 
пальпациялау арқылы төсемнің және ұлтарақтың ішкі бетінде қатпарлардың, 
түйнектердің болуын, механикалық зақымдануларды, артқы биіктіктің артқы 
жағының биіктігіне сәйкестігін анықтайды. Өлшейді биіктігі қабатты 
күлшіннің. 

 

  
 

3.8- сурет. Сегізінші қабылдау 

 

Тоғызыншы қабылдау (3.9-сурет). аяқ киімнің әрбір жартылай 
қаптамасының ішкі бөлігіндегі таңбалаудың дұрыстығы мен анықтығын, 
артқы ішкі белдіктің жай-күйін, астардың артқы жағына желімделу сапасын, 
ішкі блоктардың дұрыс орнатылуын және блоктар мен ілгектерді бекіту 
сапасын, астардағы тігістердің НД талаптарына сәйкестігін тексеру үшін 
қолданылады. 
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3.9- сурет. Тоғызыншы қабылдау 

Тексеру нәтижелері мен ақаулардың маңыздылығы бойынша аяқ 
киімнің әртүрлілігі туралы қорытынды жасалады. 

 

 
 

 
Қызмет көрсету кезінде қолданылатын материалдар, егер Тапсырыс 

берушімен келісім бойынша өзге шарттар келісілмесе, түрі, қалыңдығы және 
түсі бойынша жөнделетін аяқ киім бөлшектерінің материалдарына сәйкес 
келуі тиіс. 

Аяқ киімнің үстіңгі бөлшектері, қалпына келтірілетін тігістер, 
жамылғы МЕМСТ 30226 бойынша жіппен бекітілуі тиіс. Жөнделетін аяқ 
киімнің үстіңгі бөлігінің бөлшектерін жалғау кезіндегі жіп бекітпелерінің 
беріктігі МЕМСТ 9290, МЕМСТ 21463 талаптарына сәйкес келуі керек. 
Әдетте аяқ киім жасалған бекіту әдісімен жөнделеді. Нормативтік 
құжаттамаға сәйкес желіммен бекітудің барлық әдістері астының 
бөлшектерін жөндеуге рұқсат етіледі. Жөнделген аяқ киімде желім 
дақтарына, түсінің өзгеруіне, жөнделген учаскенің шекарасында желім 
дақтарына жол берілмейді. Аяқ киімнің түсі тегіс болуы керек, дақтар мен 
көпіршіктер болмауы керек. Астардың, табан кесігінің және өкшенің бүйір 
бетінің әртүрлі ағындылығына, желімдітығына, ластануына, бояғыштың 
төгілуіне жол берілмейді. Аяқ киімдегі түрлі-түсті қайталама жабынның 
тозуға төзімділігі МЕМСТ 13868, МЕМСТ 13869 талаптарына сәйкес келуі 
керек, бояу жабынының желімдітығы МЕМСТ 938.29, ал лак - МЕМСТ 9705 
сәйкес анықталады. Аяқ киім астының бөлшектерін бекіту беріктігі МЕМСТ 
269, МЕМСТ 6410, МЕМСТ 6768, МЕМСТ 9134 сәйкес келуі керек. 

3.1.1 Аяқ киімді жөндеу әдістері, бастапқы материалдар 
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Кесте-3.1 жартылай аяқ киімнің рұқсат етілген ақаулары 

 
Ақаулардың атауы Өлшем 

бірліктері 
Норма 
жол берілетін 
ақаулар, артық 
емес 

1 2 3 
1. Жұптың сол атаудағы бөлшектеріндегі 
тері түсінің реңктеріндегі шамалы 
айырмашылық 

- рұқсат 
етіледі 

2. Бөлшектердің шетінен тігістерді 
құлату, екі жапсарлас тігістердің 
сәйкес келуі немесе қайта бекітумен 
тігістерді өткізу 

мм 3 

3. Блоктардың, ілгектердің, 
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әшекей 

мм 3 
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табанның ұзындығы мен ені әртүрлі 

мм 3 
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әртүрлі 

мм 3 

Жарты жұппен   
6. Арасындағы саңылаулардың әртүрлі 
ұзындығы 
 

мм 3 
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қысқа бәтеңке және туфли 
сірлігі 

 
 

мм 
мм 
мм 
мм 

 
 

5 
4 
3 
3 

8. Өкше арасындағы әртүрлі биіктік пен 
ұзындық 
 

мм 3 
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Бастапқы материалдар: аяқ киім терісінің жалпы сипаттамалары 
мен параметрлері 

Тері жануарлардың терісінен жасалады. Тері жамылғысы екі қабаттан 
тұрады: үстіңгі – папиллярлы және төменгі – торлы. 

Тор қабаты өзара байланысқан коллаген талшықтарының түйіндерінен 
тұрады. 

Күнделікті өмірде терінің қасиеттеріне байланысты келесі ұғымдар мен 
анықтамалар қолданылады: 

Мерея-тері бетінің үлгісінің атауы. 
Теріде келесі топографиялық аймақтар бөлінеді: тоқым, қақпалар, 

едендер, оғыздар, табандар, бас бөлігі (сурет.1. Тері топографиясы). Мұндай 
бөлімдерден алынған материалдардың физикалық-механикалық қасиеттері 
айтарлықтай ерекшеленеді және жасалған аяқ киімнің сапасы мен 
эстетикалық көрінісіне әсер етеді. 

Созылу күші үзіліс кезінде жүктеме деп аталады. Ол Паскальда (Па) 
өлшенеді, бұл ньютондардағы жүктеме көрсеткіштерін көрсетеді, ол 
материалдың көлденең қимасының шаршы сантиметр бірлігіне жатады. 

Тұтқырлық-10 Мпа кернеудегі ұзарту. Көрсетілген кернеу кезінде 
созылу неғұрлым көп болса, терінің тұтқырлығы соғұрлым жоғары болады. 

Қаттылық - терінің созылу күштеріне қарсы тұру қабілеті. 
Гигротермиялық тұрақтылық - дымқыл терінің белгілі бір уақыт ішінде 

жоғары температурада беріктігін сақтау мүмкіндігі. Ылғал қыздырылған 
үлгілер үзілген кездегі жүктеменің ылғалданған үлгілер пайызбен үзілген 
кездегі жүктемеге қатынасымен өлшенеді. 

Ылғал сыйымдылығы-суға батырылған кезде терінің ылғалды сіңіру 
қабілеті және дымқыл және мүлдем құрғақ терінің салмағындағы 
айырмашылықты көрсетеді абсолютті құрғақ терінің массасына жатқызылған 
пайызбен 2 және 24 сағат суда суланғаннан кейін тері үлгісін өлшеу арқылы 
анықталады. 

Су өткізгіштігі - дымқыл терінің су өткізу қабілеті. 
1 сағат ішінде 1 см2 тері арқылы өтетін мл су мөлшерімен өлшенеді. 

Терінің ауа өткізгіштігі-екі жағынан да қысымның айырмашылығы 98 
Па болған кезде 1 сағат ішінде 1 см3 тері арқылы өткен ауа көлемі. 

Будың өткізгіштігі - материалдың су буын өткізу қабілеті. Терінің 
өңдеу түріне байланысты және 1 сағат ішінде терінің 1 см2 арқылы өтетін мл 
су мөлшерімен көрінеді. 

Тері үсті үшін және аяқ киім астары бөліктерінің бөлінеді: 
 ауыр аяқ киім мен сандалдың үстіңгі жағына арналған былғары; 
 аяқ киімнің басқа түрлеріне арналған хромды илеу терісі; 
 астарын қорғайды. 
Былғары стандартты нүктеде әртүрлі қалыңдықта болады. 
Тері аяқ киімнің үстіне арналған келесі санаттарға бөлінеді: 
 шикізат түрі бойынша, 
 илеу түрі бойынша, 
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 бояу, 
 аяқтау әдісіне сәйкес. 

Шикізат түрі бойынша - бұл шошқа, жылқы және басқа 
жануарлардың терісінен жасалған былғары, өскін, ешкі, қой терісі. 

Бойынша түрі илеу – хром, юфт, күдері. 

Бойынша 
түсі қара, қоңыр, сары, қызыл, көк және табиғи түстер 
 

 
Өңдеу тәсілі бойынша – беткі жағында табиғи және жасанды суретпен 

былғары және лакты былғары. 
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Машинаның көмегімен терінің алдыңғы жағында мерея деп 

аталатын сурет қолданылады. 
Тері аяқ киімнің үстіне арналған болуы тиіс тығыз, тегіс бояумен. 
 
Хром терілері былғары, өскін, шевро, велюр, күдері болып бөлінеді, 
лак былғары. 
. 

 
Былғары хром бар тегіс және нәзік беткі жағы. 
Алдыңғы жағының (мерейдің) өрнегі тегіс, тегіс және таяз. 
Былғарыжоғары тығыздық пен беріктікке ие. 
 Өскін жиекпен салыстырғанда алдыңғы жағының үлкен үлгісі бар. Тері 

қатал, нәзіктік пен жібектілік аз 
 Шевро әдемі көрініске ие, терісі нәзік, жұмсақ, қалыңдығы аз. Алдыңғы 

жағының үлгісі кішкентай және тегіс. 
 

 Хром шошқа терісі үлкен беріктікпен және алдыңғы жағында үлкен 
өрескел өрнекпен ерекшеленеді. 

 Хром жылқы еті жылқы терісінің алдыңғы жағынан ерекшеленеді. 
Сурет бойынша алдыңғы жағы шевроға ұқсайды

. Хром жылқы еті жұмсақ, нәзік, жібектей. Терінің сапасына 
жануардың жасы қатты әсер етеді. 
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 Велюр былғары хромды илеу, күдері үшін дұрыс емес жағынан 
кесілген. Велюрде кішкентай және біркелкі түсті қадалар болуы керек. 
Велюр төмен сұрыпты шикізаттан өндіріледі. 

 
 Күдері тегіс-бұл күдері илеу арқылы алынған 
бұғы, былғары немесе қой терісінен жасалған 
былғары. Күдері тығыз, берік, тегіс түсті 
болуы керек. Күдері жағы тегіс және тегіс 

  Лак терісі терінің тәуелсіз түрін 
білдірмейді. Бұл жұқа лакпен жабылған 
былғары немесе өскін. Ең жақсы лак-бұл 
лак-шевро. 

 
 

Тері сапасына қойылатын талаптар. Аяқ киімнің астыне арналған 
былғары біркелкі түске ие болуы керек, толығымен кесіліп, бүкіл аймаққа 
жақсы кесілген, сынбайтын, жансыз болуы керек. Аяқ киімнің астыне 
арналған былғары жіп пен желімді бекіту әдісімен серпімділікпен 
сипатталады, ал аяқ киімнің астыне арналған былғары бұрандалы және 
шегені бекіту әдістерімен тығыздалады. Рантқа арналған тері тегіс және таза 
болуы керек. 

Тері сапасының негізгі көрсеткіштері 
МЕМСТ 4.11 сәйкес аяқ киім терісінің сапасын бағалау үшін 

қолданылатын көрсеткіштер үш негізгі топқа бөлінеді: 
 сенімділік көрсеткіштері; 
 эстетикалық; 
 сыртқы түрін сипаттайтын. 
Эстетикалық көрсеткіштерге сыртқы келбетті сипаттайтын серпімділік, 

өңдеу, алдыңғы беттің құрылымы кіреді. Олар негізінен жаңа былғары 
сапасын сипаттау үшін қолданылады. 

МЕМСТ 4.11 сәйкес тері сапасының көрсеткіштері екі негізгі топқа 
бөлінеді: жалпы, барлық жіктеу топтары үшін қолданылады; арнайы. тек 
кейбір топтар үшін қолданылады. 

 
Желім теріні теріге, теріге резеңке, картон теріге, резеңке резеңкеге 

желімдеу үшін қолданылады. Пайдаланады желім жануарлар, өсімдіктер мен 
жасанды шығу тегі. 

 
Жануарлардың желімі 
шығу тегі - казеин 
және шелпек, пісіру 
Жануарлар денесінен (терілер, 
сіңірлер). Қызған кезде с 

шемірш
ек 
қалдықт

сүйек
тер, 
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сумен ісінген жануар желімі ерітіндіге өтеді және салқындаған кезде желе 
түзеді. Желім құрғақ ұнтақ түрінде сақталады, жылы сумен сұйылтылады. 

 
Өсімдік тектес желім дәнді 
өсімдіктердің ұнынан алынады-
бұл ұн желімі. Декстрин желімі 
құрғақ крахмалдан алынады. Ұн 
мен декстрин желімі ұнды немесе 
крахмалды қайнаған суға қайнату 
арқылы алынады. 

 
 

Резеңке желім резеңке мен бензиннен тұрады, ол 
резеңке өсімдіктерінің шырынынан дайындалады. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Сурет 3.10-синтетикалық желім 

 
Синтетикалық желім (сурет 3.10) химиялық жолмен алынады. 

Синтетикалық желімді дайындаудың негізі-наирит. 
 
Синтетикалық желім бұл тез жабысатын желім.  "Момент", "Ропид", 

"Витура", "НТ", " 88 " жəне басқалар. 
 

Аяқ киім желімдерінің сапасын анықтау. 

Аяқ киім желімдерінің сапасына қойылатын талаптар олардың 
мақсатына байланысты өзгереді. Аяқ киім желімдері мынадай жалпы 
талаптарды қанағаттандыруы тиіс: технологиялық операциялардың 
қалыпты орындалуын және пайдалану жағдайларында Желімді бекітудің 
қажетті сенімділігін қамтамасыз ететін желімдеу беріктігі мен орнату 
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жылдамдығына ие болуы; қатты және сынғыш Желімді қабықшаларды 
бермеуі; Желімді бекітудің ылғалдың, жоғары және төмен температураның 
әсеріне тұрақтылығын қамтамасыз етуі; қолдануға оңай болуы, желіммен 
жағылған бөлшектерді бірнеше рет жағуды және ұзақ уақыт кептіруді талап 
етпеуі; желімделетін бөлшектерге жағар алдында ұзақ уақыт сақтау 
мүмкіндігіне жол беруі; олардың сыртқы түрі мен түсі. 

Аяқ киім желімдерінің сапасын бағалау кезінде анықталған негізгі 
аналитикалық көрсеткіштер желімдегі құрғақ қалдықтың мөлшері, 
тұтқырлығы және желімді қабілеті болып табылады. Кейбір жағдайларда 
резеңке қабықшаларды вулканизациялау уақыты, желімді қосылыстардың 
жылу кедергісі және т. б. анықталады. 

Олардың концентрациясын сипаттайтын желімдердің құрғақ 
қалдығын таңдалған желімнің тұрақты салмағына дейін кептіру арқылы 
анықтайды. Кептіру шкафта 100-105°C температурада немесе инфрақызыл 
сәулелермен сәулелендіру арқылы 250-500 Вт жылу шығарғыш астында 
жүзеге асырылады. 

Құрғақ қалдықтың мөлшері желімнің салмағына қатысты пайызбен 
көрсетіледі. Олардың тұтқырлығы, алынған желімді қабықшалардың 
қалыңдығы, желімдеу беріктігі, сондай-ақ желімнің тұтынылуы 
желімдердегі құрғақ қалдықтың құрамымен байланысты. 

Тұтқырлық сұйықтықтардың (және газдардың) сұйықтықтың бір 
бөлігінің екіншісіне қатысты қозғалысына, сондай-ақ сұйықтыққа 
орналастырылған қатты заттың қозғалысына қарсы тұру қасиеті деп 
аталады. Аяқ киім желімдерінің тұтқырлығы олардың технологиялық 
қасиеттерінің маңызды көрсеткіші болып табылады. Тұтқырлығы жоғары 
желімдерді желімделетін бөліктердің бетіне жағу қиын; мұндай желімдер 
нашар сіңеді және қалыңдығы біркелкі емес желімді қабықшалар береді. 
Кеуекті материалдардан жасалған бөлшектерге бір рет қолданған кезде 
тұтқырлығы төмен желімдер қажетті қалыңдықтағы қабықтарды бермейді; 
төмен тұтқыр Желімді қолданған кезде желімделген бөліктер ластанады, 
сонымен қатар желімнің жоғалуы артады. Аяқ киім желімдерінің оңтайлы 
тұтқырлығы олардың түріне және мақсатына байланысты. 

Аяқ киім желімдерінің тұтқырлығы вискозиметрлер деп аталатын 
арнайы құрылғыларда анықталады. Аяқ киім желімдерінің көптеген 
түрлерін (наирит, перхлорвинил, казеин және т. б.) сынау кезінде 
тұтқырлықты анықтау үшін ұзындығы 1 220 жез өзектен тұратын 
хетчинсонның қалқымалы (өзекті) вискозиметрі (3.11-сурет) қолданылады 
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мм, сыртқы диаметрі 5 мм және ішкі диаметрі 3 мм. Өзектің ұзындығының 
ортасында диаметрі 50 мм және биіктігі 22 мм қуыс жүзгіш бекітілген; 
өзектің үстіңгі жартысында бір-бірінен 50 мм қашықтықта орналасқан 3 
сақиналар дәнекерленген. Өзектің төменгі ұшында салмағы 4 немесе 6,5 Г 
болатын 15 ауыстырылатын жүк бекітілген. Сыналатын желім 20°С 
температурада мұқият араластырғаннан кейін биіктігі 250 мм және 
диаметрі 100 мм металл цилиндрге құйылады, содан кейін өзекті цилиндр 
осьі бойынша желімге мұқият түсіреді. Желімнің тұтқырлығы өзектің 
төменгі сақинадан үстіңгі сақинаға, яғни 50 мм-ге батыру уақытымен 
(секундпен) көрінеді. 

3.11. –сурет. Хетчинсонның қалқыма (өзекті) вискозиметрі жеке  
 
Желімдердің тұтқырлығы түсу уақыты бойынша анықталады 

желім қабатындағы белгіленген мөлшердегі және салмақтағы металл шар, 
ауа көпіршігінің желім қабаты арқылы өту жылдамдығы немесе желімнің 
ыдыстағы тиісті тесік арқылы ағуы, кейде желімдегі металл дененің айналу 
жылдамдығы. 

Аяқ киім желімдерінің тұтқырлығына желімнің қасиеттері, еріткіштің 
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табиғаты, желімнің концентрациясы және оның температурасы әсер етеді. 
Оның жоғарылауымен желімнің тұтқырлығы төмендейді, ал температура 
төмендеген кезде, керісінше, жоғарылайды. 

 
Желімдердің желімдеу қабілеті. Аяқ киім бөлшектерін өзара 

желімдеу беріктігі, осы бөлшектер материалдарының ерекшеліктерінен 
басқа, оларды желімдеуге дайындау және желімдеу процесін жүргізу 
сипаты желім қабықшаларының желімді, когезионды және аутогезионды 
қасиеттеріне байланысты. 

Желімді қабықшалардың желімді қасиеттері олардың желімді 
қолданылатын материалдың бетіне жабысып, қосылу қабілетін сипаттайды. 
Кеуекті емес, желімді сіңірмейтін материалдарды (мысалы, резеңке 
табанның түрі) желімделген беттерге желімнің адгезиясы өте маңызды, ол 
келесі түрде көрінедіылғалдандыру, адсорбция және кейде тіпті химиялық 
әрекеттесу. Кеуекті материалдарды (тері немесе мата сияқты) желімдеу 
кезінде желімделген материалдардың ішіне желімнің капиллярлық енуі де 
маңызды рөл атқарады, нәтижесінде желімді қабықшаның сыртқы ғана 
емес, сонымен қатар материалдың ішкі бетімен байланысы желімді заттың 
өзіндік процестерімен ("тойтармалармен") енуіне байланысты пайда 
болады. 

Желімді қабықшалардың бірлескен қасиеттері олардың ішкі 
беріктігін, желімді қабықшалардың жеке бөлшектері арасындағы байланыс 
күштерін көрсетеді. Желімді қабықшалардың жоғары когезиондық 
қасиеттері кезінде желімделген жүйенің бөлінуі қабықшаларда емес, 
желімделген материалдарда немесе желімді қабықшалардың желімделген 
материалдармен жанасу бетінде болады. 

Желімді қабықшалардың аутогезиялық қасиеттері дегеніміз-
желімделген бөліктерге қолданылатын желімді қабықшаларды өзара 
байланыстыру мүмкіндігі. 

Желімді, когезионды және автогезионды қасиеттерді, желімді заттар 
мен желімді қабықшаларды бөлек анықтау айтарлықтай қиындықтар 
туғызады. Сондықтан, іс жүзінде, желімдердің сапасын бағалау кезінде 
олардың жалпы желімді қабілеті белгілі бір жағдайларда сыналатын 
желіммен желімделген мата жолақтарын бір-бірімен немесе табандық 
резеңке жолақтары бар мата жолақтарын ажырату үшін қажет күш 
мөлшерінде белгіленеді. 
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3.12-сурет. Желімделген үлгілердің стратификация диаграммасы 

 

Желімдердің желімдеу қабілетін анықтау әдістерінің мәні ені 25-50 
ММ және ұзындығы 140-300 мм мата жолақтарын бір-бірімен немесе 
бірдей мөлшердегі табандық резеңке жолақтарымен (кеуекті емес немесе 
кеуекті) өзара желімдеу болып табылады. Желімделетін жолақтарға желім 
жағу және оларды өзара желімдеу өндірістік жағдайларда осы желімдермен 
желімдеуді орындау кезінде қолданылатын технологияға сәйкес келетін 
немесе жақындайтын әдістеме бойынша жүзеге асырылады. Жолақтардың 
бір ұшы жырту машинасының қысқыштарына бекіту үшін желімсіз 
қалдырылады. Дайындалған желімдеуді жару машинасында 
стратификациялайды, әрбір 10-25 мм сайын тікелей бақылаумен немесе 
Диаграмма бойынша (3.12-сурет) стратификациялау процесінде 
көрсеткіштерді тіркейді, содан кейін желімделген жолақтардың енінің 
сантиметріне ньютондардағы желімдеу қабілетінің орташа арифметикалық 
шамасын есептейді. 

Аяқ киім шегелерінің сапасын анықтау. Аяқ киім шегелерінің 
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сапасы негізінен сыртқы тексеру және өлшемдері мен салмағын тексеру 
арқылы анықталады; жекелеген жағдайларда шегелердің ұшының 
қаттылығы мен майысуына сынақтар жүргізіледі, ал мырышталған 
шегелерде мырыш жабынының қалыңдығы да анықталады. 

Сыртқы тексеру кезінде шегелердің дұрыс пішінін (бастары жоқ 
шегелердің, қисық өзегі бар шегелердің болуы, дұрыс емес ұшы бар, ұшы 
жоқ, ұшында бір немесе екі рет бұралуы бар және т.б.) және олардың бетінің 
тазалығын (ластанудың, тоттың, қылаудың болмауы) белгілейді. Шегелердің 
өлшемдерін тексеру олардың l ұзындығын, d өзегінің диаметрін, d диаметрін 
және S басының қалыңдығын (биіктігін), l ұшының ұзындығын, өзекке 
қатысты бастың центрлілігін және т. б. өлшеуден тұрады. Өлшеулер 
калиппермен, автоматты қысымды реттейтін микрометрмен және шекті 
калибрлермен жүзеге асырылады. Шегелерді дайындау кезінде белгіленген 
өлшемдерді дәл сақтау мүмкін емес болғандықтан, ТШ үлкен және кіші 
жағына немесе қандай да бір жағына өлшемдердің ауытқуына белгілі бір 
рұқсат беруді қамтамасыз етеді. Рұқсат етілген ауытқулардың мөлшері 
шегелердің жеке өлшемді белгілері үшін, сондай-ақ шегелердің әртүрлі 
түрлеріндегі бірдей өлшемді белгілер үшін бірдей емес. 

Шегелердің қаттылығы екі тік бағаннан тұратын 1 копрмен 
анықталады (3.13-сурет), тұрақты негізге бекітіліп, үстіңгі және төменгі 
бөліктерде бекітілген. Бағандар цилиндрлік пішіндегі 2 жүк үшін 
бағыттаушы ретінде қызмет етеді және жүкті ұстап тұруға арналған 4 ілгегі 
бар 3 бар. Жүктің бүйір бетінде бағыттаушы бағандарға арналған бойлық 
ойықтар бар. 3-жолақ бағандар бойымен еркін қозғалады және қажетті 
биіктікте бұрандалармен бекітілуі мүмкін. Шегелердің қаттылығын сынау 
кезінде төменгі негізіне 5 арнайы құрылғы орнатылады, ол анвиль деп 
аталады. 

Сыналатын шеге анвильге өзек бөлігіне қойылады, содан кейін 4 
ысырмасы ашылады; Еркін құлаған кезде, оған бекітілген балғамен шеге 
өзегін тегістейді. Шегенің өзегін тегістеу нәтижесінде оның көлемінің бір 
бөлігі бастапқы бетінен шығарылады; шегенің қаттылығы неғұрлым аз 
болса, соғұрлым ол тегістеледі, демек, ығыстырылған металдың көлемі де, 
қалдық қалыңдығы да аз болады. Шегенің өзегінің деформациясына 
жұмсалған жұмыс жүктің салмағын оның құлау биіктігіне көбейтумен 
көрсетіледі; диаметрі 0,98-1,26 мм шегелерді сынау кезінде оған тең жұмыс 
жұмсалады 
150 және 300 н/см (шегелердің түрі мен ұзындығына байланысты), ал 
диаметрі 1,44-1,86 мм және 1,94-2,26 мм шегелер тиісінше 600 және 900 
н/см - ге тең жұмыс істейді. Шартты бірліктердегі шегелердің қаттылығы 
арнайы кестелермен анықталады, онда өзектің берілген бастапқы 
қалыңдығымен қалыңдығының (яғни қалдық қалыңдығының) азаюына 
сәйкес келетін қаттылық сандары келтірілген. Мысалы, өзек диаметрі 1,00 
мм, соққыдан (тегістеуден) кейінгі қалыңдығы 0,60 мм болатын текс үшін 
қаттылық 14-ке тең; бірдей бастапқы диаметрі 1,00 мм және қалдық 
қалыңдығы 0,54 мм болатын аз қатты текс үшін қаттылық 17-ге тең. 
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3.13 -сурет. Аяқ киім шегелерінің қаттылығын анықтауға арналған 

копер 
 
Копердің төменгі негізіндегі шеге ұшының бүгілу сипатын анықтау 

үшін (әдетте тартылған машиналы текс) копердің төменгі негізіне патрон 
бекітіледі копердің төменгі негізіне диаметрі 3,1-3,2 мм тік каналы бар 
патрон бекітіледі. Шеге патрондің каналына басымен жоғары қарай 
түсіріледі, содан кейін балғаның басы төменгі бөлігімен шегеге сүйеніп, 
патрондің үстінен 2,5-3 мм көтеріледі. Жүк 10 см биіктіктен 3 кг құлаған 
кезде шегенің өзегі бүгілмеуі керек, ал ұшы дұрыс доға немесе сақина 
түрінде бүгілуі керек. 

Шегелердің мырыш жабынының қалыңдығы жабынға кіретін мырыш 
мөлшерімен, жабын бетімен және мырыштың тығыздығымен анықталады. 
Қаптамадағы мырыштың мөлшері салмақ әдісімен (сұйылтылған күкірт 
қышқылымен өңдеуге дейін және одан кейінгі шегелердің салмағындағы 
айырмашылық бойынша) немесе көлемдік әдіспен (күкірт қышқылындағы 
мырыш ерітіндісінің темір-күкірт қышқылымен өзара әрекеттесуіне 
негізделген) анықталады. 

Аяқ киім сымының сапасын анықтау. Аяқ киім сымының сапасын 
сыртқы тексеру, диаметрін немесе қалыңдығын және енін өлшеу, созылу 
беріктігін, үзілу кезіндегі созылуды және иілуге төзімділікті анықтау 
арқылы анықтайды. 
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сыртқы тексеру, диаметрін немесе қалыңдығын және енін өлшеу, созылу 
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Аяқ киім сымын сыртқы тексеру кезінде бетінің тазалығын, 
қабыршақтардың, қабыршақтардың, раковиналардың және коррозия 
іздерінің болмауын, бухталарға дұрыс оралуын тексереді. 

Сымның диаметрін немесе қалыңдығын және енін өлшеу қысымды 
автоматты түрде реттейтін микрометрмен жүргізіледі. Бұрандалы сымның 
ішкі диаметрі аспаптық микроскоптың көмегімен өлшенеді. Оны келесідей 
өлшеуге болады: диаметрі 0,40 мм болатын жұқа калибрленген дөңгелек 
сымды алыңыз, оны бұрандалы сымның ойығына мықтап бұраңыз, содан 
кейін микрометрмен ішкі диаметрдің көлеміне тең жалпы қалыңдығын 
және бұралған сымның екі еселенген диаметрін өлшеңіз, соның негізінде 
ішкі диаметрдің мәнін есептеңіз. 

Аяқ киім сымының созылу (немесе үзілу кезіндегі жүктеме) және 
үзілу кезіндегі беріктік шегі үлгілердің жұмыс ұзындығы 100 мм болғанда 
жалпы қабылданған конструкцияның жару машиналарында анықталады. 

 

 
 
 

3.14 – сурет. Сымның иілуге тұрақтылығын анықтауға арналған аспап 
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Сымның иілуге тұрақтылығы ұзындығы 100-150 мм сым үлгісі 
қысылатын 2 алмалы-салмалы губкалары бар (радиусы 2,5-5 мм) 1 үстел 
тесіктерінен тұратын аспапта сынау жолымен белгіленеді (3.14-сурет). 
Соңғысы 3 бұрылмалы тұтқаға бекітілген 4 кірпік саңылауынан өтеді. Сым 
үлгісі тұтқаны бұру арқылы кезекпен оңға және солға 90° бүгіледі. Үлгінің 
бұзылуы орын алған соңғы иілу назарға алынбайды. 

Мақта-мата тігін жіптерінің сапасы мынадай негізгі көрсеткіштермен 
сипатталады: бір жіп иірімжіптің қалыңдығымен және қосу санымен 
анықталатын құрылым; ширатпаның тепе-теңдігі мен бағыты; салмағы 100 
м; үзілу жүктемесі және оның біркелкілігі; үзілу кезіндегі ұзаруы. Жіптер 
сапасының қосымша маңызды көрсеткіштері: бірнеше механикалық 
әсерлерге төзімділік; бояудың беріктігі; ылғал мен крахмалдың белгіленген 
нормаларына сәйкестігі; ақ жіптерде бос хлордың және қара түсті натрий 
сульфатының болмауы; жергілікті ақаулардың болмауы - түйіндер, 
конустар, қылшықтар, реңктердегі айырмашылықтар, дақтар, жолақтар 
және т. б. Жіпті қабылдау кезінде айтарлықтай практикалық маңызы бар 
(жіпті қабылдау кезінде жеңдер мен орауыштарға дұрыс орау (ұзындығы 
бойынша сәйкестік, орау тығыздығы және т.б.), бұрын айтылғандай (146-б. 
қараңыз) бір жіп иірілген жіптің қалыңдығы текс бірліктерінде көрсетілген. 
Жіптердің қалыңдығы, сондай-ақ бұралған иірілген жіп, текс-тегі иірілген 
жіптің қалыңдығының қосындылар санына көбейтіндісімен көрсетіледі. 
Осылайша есептелген жіптердің қалыңдығы жіптерді дайындау процесінде 
иірілген жіптің бұралуына байланысты нақты жағдайға сәйкес келмейді, 
бұл жіптің қысқаруына және, демек, жіптің қалыңдатылуына әкеледі. 
Бірдей қалыңдықта мақта тігін жіптерінің сапасы неғұрлым жоғары болса, 
бастапқы иірілген жіп неғұрлым жұқа және жалғыз жіптердің 
қосындыларының саны көп болады. 

Зығыр жіптердің сапасын бағалау мынадай көрсеткіштер бойынша 
жүргізіледі: бір жіп иірімінің қалыңдығы және қосу саны; 100 м жіптің 
салмағы; ұзындығы 250 мм бұралу саны; үзілу жүктемесі; үзілу кезіндегі 
ұзарту; жекелеген жіптердің біркелкі созылмауы; жіптердің орташа 
диаметрі. 

 
Жіптердің бұралу жылдамдығы ұзындығы 1 м кесіндіде анықталады; 

кесіндінің ұштарын жалғаған кезде пайда болған цикл бұрала бастайды 
(сурет. 3.15, а). Жақсы теңдестірілген жіп алты реттен артық емес бұралуы 
керек. Теңдестірілмеген жіптердің жіптері тігін машиналарында жұмыс 
істеген кезде сукрутиндер мен орамалар береді, бұл жартастың ұлғаюына 
әкеледі. 

Ескерту. Үзу жүктемесінің шамасы бойынша рұқсат етілген ауытқулары 2,0 – 
3,0% 
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3.15-сурет. Жіптің бұралу (б) бағыты мен тепе-теңдігін анықтау 
 

Кейбір жағдайларда бұралудың тепе-теңдігімен қатар оның бағыты 
да маңызды (сурет. 3.15, б). Әдетте, тігін жіптері оң иірімді, аз - сол жақ 
иірімді шығарады. Сол жақ иірімжіптің (иірімжіптің S) жіптерінде 
бұрылыстар оңнан солға жоғары орналасқан, ал жіптерді айналдыру оң 
қолдың саусақтарымен өзіне жүргізіледі. Оң иірімнің жіптерінде (Z 
иірімдері), керісінше, бұрылыстар солдан оңға қарай жоғары қарай 
орналасады, ал жіптер оң қолдың саусақтарымен бұралған кезде олар одан 
да көп бұралады. 

100 м жіптің салмағы жіптердің санын және орауыштың ұзындығын 
тексерумен бір уақытта анықталады; жіптердің салмағы 7% ылғалдылыққа 
қайта есептеледі. 100 м жіптің салмағы олардың санына, түсіне және өңдеу 
сипатына байланысты. Жіп санының жоғарылауымен олардың салмағы 
күрт төмендейді. Мысалы, 100 м жылтыр қара және түрлі-түсті № 00 
жіптердің салмағы 34,0-38,0 г құрайды; 
№ 0 - 24,8-27,4 г; № 1 - 17,0-18,6 г; № 3 - 14,0-15,7 г; № 6 - 9,2-10,2 г; № 10 - 
9,5-11,0 г; № 20 - 7,7-8,7 г; № 30 - 6,3-7,5 г; № 40 - 4,6-5,9 г. Салмағы 100 м, 
қара және түрлі-түсті жіптер ақтарға қарағанда жоғары, бір жіп иірілген 
жіптің қалыңдығы мен қосылыстарының саны бірдей. Негізінен аяқ киім 
өнеркәсібінде қолданылатын жылтыр жіптер күңгірт жіптерден салмағы 
жағынан аз ерекшеленеді. 

100 м жіптің салмағын аныққалып кезде олардың осы көрсеткіш 
бойынша біркелкі еместігі де анықталады. Салмағы бойынша біркелкі емес 
жіптерді есептеу формула бойынша жүзеге асырылады 
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мұндағы Н-біркелкі емес, %; 
Мср - орта арифметикалық шамасы бірі барлық сынақ 

нәтижелерін; 
Ммин - орта арифметикалық шамасы бірі Мср-дан кем 

болған нәтижелер; 
n - нәтижелері Мср кем сынақтар саны;  
N-сынақтардың жалпы саны, әдетте 20-ға тең. 

 

Салмағы бойынша жіптердің 3% - дан аспайтын жол берілетін 
әркелкілігі. 

Үзіліс кезінде сыну жүктемесі мен ұзаруы жіп сапасының маңызды 
көрсеткіштері болып табылады. Тігін машиналарында жұмыс істеу кезінде 
жіптердің үзілуі, аяқ киімнің үстіңгі жағындағы жіп тігістерінің беріктігі 
мен икемділігі жіптердің сыну жүктемесінің мөлшеріне және олардың 
үзілуіне байланысты. Жіптердің үзілу кезіндегі үзілу жүктемесі мен 
ұзартылуы 100 сынақтың орташа мәні ретінде анықталады (талдау үшін 
іріктелетін 20 бобинаның әрқайсысы үшін 5 сынаудан). Сынақ алдында 
іріктеп алынған жіп үлгілерін ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 65±5% 
және 20±3°С температурада кемінде 24 сағат ұстайды. Жіптерді жырту 
кезіндегі сыну жүктемесі мен ұзаруы көптеген факторларға байланысты, 
олардың ішіндегі ең маңыздылары жіптердің қалыңдығы және олардың 
аяқталу сипаты. Қалыңдығының жоғарылауымен мақта тігін жіптерінің 
беріктігі мен икемділігі айтарлықтай өзгереді (25 кестені қараңыз.). 

Барлығы бірдей, ақ жіптер түсті және қараға қарағанда 3,5% күшті; 
жылтыр жіптер маталарға қарағанда 5,8% - ға күшті. Жіптердің жалпы 
орташа үзілу жүктемесімен қатар олардың үзілу жүктемесі бойынша 
әркелкілігі кем емес: беріктігі бойынша жіптердің жол берілетін әркелкілігі 
(салмағы бойынша біркелкілікті есептеу үшін бұрын келтірілгенге ұқсас 
формула бойынша есептеу кезінде) - 6,0-8,5% - дан артық емес (жіптердің 
қалыңдығына байланысты). 

Мақта-мата тігін жіптерін I немесе II сортқа жатқызу әрбір 
қаптаманы орау ұзындығы 200 м болған кезде 100 қаптамадан тұратын 
үлгідегі ақаулардың жиынтық балдық бағалауына негізделеді.Жіп 
ақауларының әрбір түріне белгілі бір балл беріледі (1, 2 немесе 3). I 
сұрыпты ақ жіптерде 50 балдан аспайтын, ал I сұрыпты түрлі - түсті және 
қара жіптерде 40 балдан аспайтын мөлшерде ақауларға жол беріледі. II 
сұрыпты жіптерде, түсіне қарамастан, 120 балдан аспайтын мөлшерде 
ақауларға жол беріледі. Мақта-мата тігін жіптерінің қаптамаларында 
жолақтармен бояуға, бүкіл ұзындығы бойынша түктелуге, айналмалы 
жұмсақ (әлсіз) орауға, орамдары түсіп толып кеткен орауға, жіптерді 
өткізіп жіберуге, үлгідегі қаптамалардың бетінде 10-нан астам тораптарға 
жол берілмейді. 

Табан бояуларының сапасын бағалау 
Араластырғаннан кейін табан бояулары біркелкі боялуы тиіс: жылы 

сумен қажетті тұтқырлыққа дейін сұйылтқан кезде олар табан мен өкшенің 
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мұндағы Н-біркелкі емес, %; 
Мср - орта арифметикалық шамасы бірі барлық сынақ 
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әркелкілігі кем емес: беріктігі бойынша жіптердің жол берілетін әркелкілігі 
(салмағы бойынша біркелкілікті есептеу үшін бұрын келтірілгенге ұқсас 
формула бойынша есептеу кезінде) - 6,0-8,5% - дан артық емес (жіптердің 
қалыңдығына байланысты). 

Мақта-мата тігін жіптерін I немесе II сортқа жатқызу әрбір 
қаптаманы орау ұзындығы 200 м болған кезде 100 қаптамадан тұратын 
үлгідегі ақаулардың жиынтық балдық бағалауына негізделеді.Жіп 
ақауларының әрбір түріне белгілі бір балл беріледі (1, 2 немесе 3). I 
сұрыпты ақ жіптерде 50 балдан аспайтын, ал I сұрыпты түрлі - түсті және 
қара жіптерде 40 балдан аспайтын мөлшерде ақауларға жол беріледі. II 
сұрыпты жіптерде, түсіне қарамастан, 120 балдан аспайтын мөлшерде 
ақауларға жол беріледі. Мақта-мата тігін жіптерінің қаптамаларында 
жолақтармен бояуға, бүкіл ұзындығы бойынша түктелуге, айналмалы 
жұмсақ (әлсіз) орауға, орамдары түсіп толып кеткен орауға, жіптерді 
өткізіп жіберуге, үлгідегі қаптамалардың бетінде 10-нан астам тораптарға 
жол берілмейді. 

Табан бояуларының сапасын бағалау 
Араластырғаннан кейін табан бояулары біркелкі боялуы тиіс: жылы 

сумен қажетті тұтқырлыққа дейін сұйылтқан кезде олар табан мен өкшенің 
 

сырланатын беттеріне біркелкі жағылуы, жағу кезінде жайылмауы, 
кептіргеннен кейін көбік пен жолақ іздері қалмауы тиіс. Әрленген 
беттердегі бояу қабаты жылтыратудан кейін біркелкі түсті және тегіс 
жылтыр болуы тиіс (жылтыратпау кезінде жылтыратпайтын бояулар үшін), 
аяқ киімді сақтау кезінде сынбауы және жарылып кетпеуі тиіс. Бояулар тиеп 
жөнелтілген күннен бастап кемінде 3,5 ай сақтау кезінде ыдырамауы және 
шірімейтін қоры болуы тиіс (сақтау шарттары - температурасы 25-тен 
жоғары емес және 2°С-тан төмен емес). 

Сыртқы тексеруден және технологиялық сынамадан басқа, табан 
бояуларының сапасын бағалау құрғақ қалдықтың құрамын, жапқыштығын, 
кебу жылдамдығын, сутегі иондарының концентрациясының көрсеткішін (р 
Н), сүзгілеу кезінде електегі бояудың қалдығын анықтауға негізделеді. 

Табандық бояулардағы құрғақ қалдықтың мөлшері желімдердегідей 
анықталады, яғни.кептіру шкафында немесе инфрақызыл сәуле электр 
шамының астында бояу ілмегін кептіру арқылы. 

Қара түсті балауыз және латекс бояуларындағы құрғақ қалдық 
кемінде 12%, қара түсті шелл-казеин бояуларында - кемінде 16%; қоңыр 
түсті балауыз бояуларында, сондай - ақ бордо және шие түстерінде-кемінде 
25%, қоңыр түсті Шелл - казеин бояуларында - кемінде 20%, латекс қоңыр 
түстерінде - кемінде 25%; ақшыл түсті балауыз бояуларында-кемінде 25-
35%, қара түсті Шелл - казеин және латекс түстері ақшыл-кем дегенде 35%. 

Табан бояуының жабылуы оның мөлшері (грамммен) сипатталады, ол 
тегіс шыны бетінің 1 м2 толық жабылуына жұмсалады. 

Жабу мөлшері неғұрлым аз болса, бояу соғұрлым үнемді және жұмыс 
істеуге ыңғайлы болады. Әдетте, қара түстер жасырудың ең аз мөлшерімен 
сипатталады, содан кейін қара және ашық қоңыр, соңында сұр және ақшыл 
болады. Қара, қоңыр және ақшылтабандық балауыз бояулары үшін 
максималды жабу нормалары сәйкесінше 6, 15-17 және 30-40, сол түстердегі 
Шелл - казеин бояулары үшін - 10, 25 және 30, осы түстердің латекс бояуы 
үшін - 6-10, 15-17 және 30 г/см2. 

Табан бояуларының кептіру жылдамдығы олардың технологиялық 
қасиеттерінің маңызды көрсеткіші болып табылады; кептіру жылдамдығы 
төмен бояуларды аяқ киім конвейерлік зауыттарында қолдануға болмайды, 
себебі жаққыштарда Жылтырату кезінде аяқ киімнің былғары бөліктерінің 
боялған бетінен құрғақ бояу кетеді. Табан бояуларының кебу уақыты 
20±2°С температурада 15-20 минуттан аспауы тиіс. 

Бояулардың сутегі иондарының концентрациясын (р Н) 
потенциометриялық әдіспен анықтайды. Електегі қалдықты 1 мм2 төрт 
саңылауы бар елек арқылы 100 г мұқият араластырылған бояуды сүзу 
жолымен орнатады; сынау алдында бояуды температураға дейін 
қыздырылған сумен екі есе сұйылтады 
25-30°С. 

Сүзгеннен кейін електе қалдық болмауы керек. 
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Аяқ киімді жөндеу кезінде маңызды мерзім ұғымы. Аяқ киімді 

жөндеу және кию мерзімдері болады. Жөндеу жұмыстарын орындау мерзімі 
3-24 сағаттан (жедел жөндеу жағдайында) 5-15 күнге дейін белгіленген. Аяқ 
киімді кию мерзімі жөнделген аяқ киімді киюдің жөндеу алдындағы, 
жөндеу аралық және кепілдік мерзімі болып бөлінеді. 

Аяқ киімді киюдің жөндеуге дейінгі мерзімдері дайын аяқ киімге 
киюдің кепілдік мерзімдерімен шартталмаған аяқ киімді алғашқы жөндеу 
қажеттілігінің туындауымен айқындалады. Аяқ киімнің орташа жөндеу 
мерзімі төрт айға тең. Аяқ киімнің жекелеген бөлшектерінің қызмет ету 
мерзімі әртүрлі. 3.1-кестеде табан қызметінің жөндеу алдындағы мерзімі 
көрсетілген. 

 
3.1-кестеде табанның жөндеу алдындағы қызмет мерзімі. 

 

№ 
р/с 

Жыныстық 
және жас 
ерекшелігі 

Материал Жөндеу 
алдындағы 
қызмет 
мерзімі, 
күндермен 

1 Ерлер тері 100 

резеңке 225 

2 Әйелдер тері 130 

резеңке 250 
 

Жөндеу аралық кию мерзімі оны қайта жөндеу қажеттілігіне дейін 
пайдалану кезеңінің ұзақтығымен анықталады. 

Жөнделген аяқ киімді киюдің кепілдік мерзімі оны пайдалану 
уақытымен анықталады, оның барысында өндірістік ақаулар анықталуы 
мүмкін. Жөнделген аяқ киімге киюдің кепілдік мерзімі ақау түзетілген 
жағдайда белгіленеді 
(3.2-кесте). 

 
 
 
 
 
 

 
3.1.2 Аяқ киімді жөндеу және киюдің технологиялық нормалары мен 

орындалу мерзімдері 
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Аяқ киімді жөндеу кезінде маңызды мерзім ұғымы. Аяқ киімді 

жөндеу және кию мерзімдері болады. Жөндеу жұмыстарын орындау мерзімі 
3-24 сағаттан (жедел жөндеу жағдайында) 5-15 күнге дейін белгіленген. Аяқ 
киімді кию мерзімі жөнделген аяқ киімді киюдің жөндеу алдындағы, 
жөндеу аралық және кепілдік мерзімі болып бөлінеді. 

Аяқ киімді киюдің жөндеуге дейінгі мерзімдері дайын аяқ киімге 
киюдің кепілдік мерзімдерімен шартталмаған аяқ киімді алғашқы жөндеу 
қажеттілігінің туындауымен айқындалады. Аяқ киімнің орташа жөндеу 
мерзімі төрт айға тең. Аяқ киімнің жекелеген бөлшектерінің қызмет ету 
мерзімі әртүрлі. 3.1-кестеде табан қызметінің жөндеу алдындағы мерзімі 
көрсетілген. 

 
3.1-кестеде табанның жөндеу алдындағы қызмет мерзімі. 

 

№ 
р/с 

Жыныстық 
және жас 
ерекшелігі 

Материал Жөндеу 
алдындағы 
қызмет 
мерзімі, 
күндермен 

1 Ерлер тері 100 

резеңке 225 

2 Әйелдер тері 130 

резеңке 250 
 

Жөндеу аралық кию мерзімі оны қайта жөндеу қажеттілігіне дейін 
пайдалану кезеңінің ұзақтығымен анықталады. 

Жөнделген аяқ киімді киюдің кепілдік мерзімі оны пайдалану 
уақытымен анықталады, оның барысында өндірістік ақаулар анықталуы 
мүмкін. Жөнделген аяқ киімге киюдің кепілдік мерзімі ақау түзетілген 
жағдайда белгіленеді 
(3.2-кесте). 

 
 
 
 
 
 

 
3.1.2 Аяқ киімді жөндеу және киюдің технологиялық нормалары мен 

орындалу мерзімдері 

 

3.1.3 Аяқ киім сапасының көрсеткіштері туралы жалпы 
мәліметтер 

3.2-кесте жөнделген аяқ киімге киюдің кепілдік мерзімі. 
 

№ 
р/с 

Ақау түрлері Кепілдік
 күн
мен қызмет ету мерзімі 

1 
Табиғи және жасанды ұлтанды бекітетін 
тігістің бұзылуы тері 25 

2 Табанды аяқ киімнің үстімен бекітетін 
тігістің бұзылуы 

40 

3 Табиғи былғарыдан жасалған аяқ 
киімнің үстіңгі қабатын бұзу 

25 

 

Аяқ киімді киюдің жөндеу және жөндеу мерзімі көптеген факторларға 
байланысты-түрі, тегі, мақсаты, конструкция ерекшеліктері, төменгі және 
үстіңгі материалдар, астын бекіту әдістері, аяқ киімді киюдің географиялық 
аймақтарының климаттық ерекшеліктері және т. б. Жөнделген аяқ киімге 
киюдің кепілдік мерзімі МЕМСТ-пен бекітіледі. Аяқ киімді жаңарту 
бойынша қызмет көрсету кезінде Тапсырыс беруші табанының жеке 
ерекшеліктерін ескере отырып, МЕМСТ 3927 бойынша қалыпдар 
қолданылуы тиіс. Қызмет көрсету кезінде қолданылатын материалдар, егер 
Тапсырыс берушімен келісім бойынша өзге шарттар келісілмесе, түрі, 
қалыңдығы және түсі бойынша жөнделетін аяқ киім бөлшектерінің 
материалдарына сәйкес келуі тиіс. 

 

 
Аяқ киім сәні киім сәні сияқты тез өзгермейді және оны болжауға 

болады. Аяқ киімнің бүкіл тарихында екі негізгі форма басым болды-қалың 
биік өкшесі бар платформада массивті және жұқа табанмен талғампаз, 
көбінесе өте биік емес, өкшесі бар. 

Бұл екі үрдіс үнемі бір-бірін алмастырды, бірақ аяқ киім сәнінің әрбір 
жаңа раунды аяқ киімнің қайталанатын формасын жаңа құрылымдық 
мазмұнмен толтырды. Өндіріс, компоненттер, материалдар мен технология 
өзгеріп, жетілдірілуде. Сондықтан, өткен ғасырдың 70-жылдарындағыдай 
етік бүгінде жұмсақ, жақсы өңделген былғарыдан тігілген. Стильдің өзі өткен 
дәуірдегі өрескел ауыр аяқ киімге ұқсайды, ашық шұлық немесе өкше бар 
жазғы әйелдер етіктері, шілтерде немесе тіпті аяқ киімнің биіктігі түрінде 
пайда болды. Аяқ киім өндірісінде материалдардың әртүрлі комбинациясы 
қолданылады, күнделікті аяқ киімде әртүрлі әшекейлер мен элементтерді 
көруге болады. Қауырсындар, ринстондар, моншақтар, шифон, сәндік 
тігістер, перфорация, аппликация, өрнек... Қазіргі заманғы өндіріс 
жағдайында бір немесе екі бөлікті, технологиялық процестің бір немесе екі 
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сатысын өзгерту, әртүрлі текстуралары мен түстері бар жаңа материалдарды 
қолдану жеткілікті. Заманауи материалдар мен технологиялар әйелдердің 
өкшесін биік, қуыс және жұқа қабырғалы етуге мүмкіндік берді. 

Аяқ киімнің жайлылығын арттыру үрдісі танымал болып келеді.  
«Балетки» 
- іс жүзінде шәрке нысаны мен дәрежесі бойынша ыңғайлы — 
пайдаланылады ғана емес, дайындық залдарында, бірақ жұмыс 
кабинеттерінде. Жұмсақ былғары табанында өкшесі жоқ кеңсе 
тәпішкелерінің американдық нұсқасы, артқы жағы да, онсыз да әртүрлі 
материалдардан жасалған: жібек, пластик, былғары, мақта, жүн күрделі 
өрнектермен, кестелермен, перфорациямен безендірілген... 

Кейбір модельдерді тіпті машинада жууға болады-олар судан 
қорықпайды. Осылайша, жайлылықты арттыру кезінде аяқ киімнің 
қатаңдығы мен минимализмі бұрынғы нәрсе болды және олардың орнына 
көп түсті және көп құрылымды шешімдер қабылдана бастады. Сонымен 
қатар, классикалық қайықтар, инспектор етіктері және мокасиндер өзектілігін 
жоғалтпайды. Ең бастысы-сапалы материалдар мен мұқият орындау. Бірінші 
орында табиғи, жоғары сапалы былғары, күдері және нубук, ыңғайлы қалып 
және мінсіз өңдеу. Сапа критерийлерінен басқа, аяқ киімді таңдағанда 
клиенттердің жеке ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Аяқ киімге кепілдік мерзімі заң бойынша 
Аяқ киім міндетті кепілдік мерзімі көрсетілген нақты МЕМСТ - қа сәйкес 
келуі керек. Бұл ереже аяқ киімнің барлық түрлеріне қолданылады. Әр түрлі 
аяқ киім үшін бұл күндер әртүрлі, бірақ кез-келген аяқ киім үшін олар 30 
күннен қысқа болмайды. 
Кепілдік мерзімінің басталуы аяқ киімнің түріне байланысты: 

 Маусымдық (жазғы, қысқы, деми – маусымдық) - оған кепілдік 
мерзімі ол арналған маусым басталған кезден бастап есептеле бастайды. Әр 
маусымның нақты басталу күні Ресей Федерациясының субъектілері үшін 
бөлек анықталады. Егер сатып алушы аяқ киімді ертерек кие бастаса 
(мысалы, жазда күзгі аяқ киім) және ол жарамсыз болып қалса, оған кепілдік 
берілмейді.

 Маусымнан тыс-бұл тәпішке, спорттық немесе кеңсе аяқ киімі болуы 
мүмкін. Кепілдік мерзімінің басталуы оны сатып алған немесе сатып алушы 
алған сәттен басталады (егер мәміле қашықтан жасалса).

 Кепілдік мерзімі тек аяқ киімге ғана емес, сонымен қатар 
гарнитураға да белгіленетінін ескерген жөн: сыдырмалар, шелектер, 
бекітпелер, тақталар, декор элементтері. Егер бұл мерзім жеке келісілмесе, ол 
аяқ киімге кепілдіктің ұзақтығына теңестіріледі.
МЕМСТ әр түрлі аяқ киімге кепілдік мерзімінің ұзақтығын белгілейді: 

 жасанды былғарыдан - 30-дан 80 күнге дейін;
 былғары табанда - 50 күн;
 спорттық аяқ киімге - 60 күн;
 питомникте-30 күн;
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сатысын өзгерту, әртүрлі текстуралары мен түстері бар жаңа материалдарды 
қолдану жеткілікті. Заманауи материалдар мен технологиялар әйелдердің 
өкшесін биік, қуыс және жұқа қабырғалы етуге мүмкіндік берді. 

Аяқ киімнің жайлылығын арттыру үрдісі танымал болып келеді.  
«Балетки» 
- іс жүзінде шәрке нысаны мен дәрежесі бойынша ыңғайлы — 
пайдаланылады ғана емес, дайындық залдарында, бірақ жұмыс 
кабинеттерінде. Жұмсақ былғары табанында өкшесі жоқ кеңсе 
тәпішкелерінің американдық нұсқасы, артқы жағы да, онсыз да әртүрлі 
материалдардан жасалған: жібек, пластик, былғары, мақта, жүн күрделі 
өрнектермен, кестелермен, перфорациямен безендірілген... 

Кейбір модельдерді тіпті машинада жууға болады-олар судан 
қорықпайды. Осылайша, жайлылықты арттыру кезінде аяқ киімнің 
қатаңдығы мен минимализмі бұрынғы нәрсе болды және олардың орнына 
көп түсті және көп құрылымды шешімдер қабылдана бастады. Сонымен 
қатар, классикалық қайықтар, инспектор етіктері және мокасиндер өзектілігін 
жоғалтпайды. Ең бастысы-сапалы материалдар мен мұқият орындау. Бірінші 
орында табиғи, жоғары сапалы былғары, күдері және нубук, ыңғайлы қалып 
және мінсіз өңдеу. Сапа критерийлерінен басқа, аяқ киімді таңдағанда 
клиенттердің жеке ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Аяқ киімге кепілдік мерзімі заң бойынша 
Аяқ киім міндетті кепілдік мерзімі көрсетілген нақты МЕМСТ - қа сәйкес 
келуі керек. Бұл ереже аяқ киімнің барлық түрлеріне қолданылады. Әр түрлі 
аяқ киім үшін бұл күндер әртүрлі, бірақ кез-келген аяқ киім үшін олар 30 
күннен қысқа болмайды. 
Кепілдік мерзімінің басталуы аяқ киімнің түріне байланысты: 

 Маусымдық (жазғы, қысқы, деми – маусымдық) - оған кепілдік 
мерзімі ол арналған маусым басталған кезден бастап есептеле бастайды. Әр 
маусымның нақты басталу күні Ресей Федерациясының субъектілері үшін 
бөлек анықталады. Егер сатып алушы аяқ киімді ертерек кие бастаса 
(мысалы, жазда күзгі аяқ киім) және ол жарамсыз болып қалса, оған кепілдік 
берілмейді.

 Маусымнан тыс-бұл тәпішке, спорттық немесе кеңсе аяқ киімі болуы 
мүмкін. Кепілдік мерзімінің басталуы оны сатып алған немесе сатып алушы 
алған сәттен басталады (егер мәміле қашықтан жасалса).

 Кепілдік мерзімі тек аяқ киімге ғана емес, сонымен қатар 
гарнитураға да белгіленетінін ескерген жөн: сыдырмалар, шелектер, 
бекітпелер, тақталар, декор элементтері. Егер бұл мерзім жеке келісілмесе, ол 
аяқ киімге кепілдіктің ұзақтығына теңестіріледі.
МЕМСТ әр түрлі аяқ киімге кепілдік мерзімінің ұзақтығын белгілейді: 

 жасанды былғарыдан - 30-дан 80 күнге дейін;
 былғары табанда - 50 күн;
 спорттық аяқ киімге - 60 күн;
 питомникте-30 күн;

 

3.1.4 Жөнделген аяқ киімнің сенімділігі мен сапасы 

 модель үшін - 60-тан 90 күнге дейін.
Аяқ киім ақаулары 
Аяқ киім ақауларының пайда болуының 2 негізгі себебі бар: 
пайдалану қағидаларын бұзу

 өндіріс стандарттарын сақтамау.
Аяқ киімді пайдалану тұтынушыға тікелей байланысты. Тұтынушы 
тарапынан жасалған бұзушылық-бұл аяқ киім дұрыс емес немесе дұрыс 
күтілмеген. Кемшіліктері бар, олар табиғатта өндірістік сипаты қиын 
анықтап. Кейде олар көзден жасырылады және тек жұмыс кезінде көрінеді. 
Өндіріс ақауларына мыналарды жатқызуға болады: 

 сапасыз материалдар;
 үлгі схемаларын сақтамау;
 астарлық мата тегіссіздігі;
 аттас бөлшектердің әртүрлі параметрлері;
 қате құрастыру;
 сапасыз сыртқы өңдеу және фурнитура;
 тегіс емес табан немесе ұлтарақ;
 буып-түю, тасымалдау және сақтаудың бұзылуы.

Пайдалану кезінде де, өндіріс кезінде де болуы мүмкін зақымдарды бөліп 
көрсету маңызды: 

 жарықтар, қыртыстар немесе материалдың жарылуы;
 жол тігісін бұзу;
 аяқ киімнің үстіңгі жағынан табанның шығуы;
 бұзу сыртқы параметрлерін өкше.
 

 

 
Жөнделген аяқ киімнің сенімділігі мен сапасы сапаға байланысты 

материалды. 

Әйелдерге арналған бәтеңке – күзгі-көктемгі 
және қысқы маусымға арналған әмбебап аяқ 
киім. Көптеген жылдар бойы олар өзектілігін 
жоғалтпайды. Бұл таңқаларлық емес, себебі 
олардың модельдері өте алуан түрлі, олар 
шалбар, джинсы, көйлектер, юбкалар үшін 
жарамды. Сапалы етік сапалы 
материалдардан жасалған. Бұл жарқын 
немесе қатаң классикалық модельдер болуы 
мүмкін. 
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 Үстіңгі материал. Оның таңдауы жылдың уақытына байланысты. Эко-
былғарыдан жасалған бұйымдар күзде және көктемде киюге өте ыңғайлы. 
Материал оңай тазаланады, ылғалға жол бермейді және жақсы дем алады, 
ұзақ уақыт бойы тартымдылықты сақтайды. Жасанды материалдардан 
жасалған модельдер құрғақ ауа-райына қолайлы. Олар стильді және 
талғампаз көрінеді, әртүрлі стильдегі классикалық шалбармен, юбкалармен 
және көйлектермен тамаша көрінеді.Модель шикізаттың бірнеше түрінен 
жасалуы мүмкін, ол түпнұсқа және жаңа көрінеді.

 Табан неден жасалады. Көп жағдайда өндірушілер табан үшін резеңке 
немесе полиуретанды пайдаланады. Бірінші нұсқа арзан, екіншісі тозуға 
төзімді. Қымбат жұптар үшін механикалық зақымдарға және температураның 
шектен тыс әсеріне төзімді, жаяу жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ететін аралас 
материалдар қолданылады.

 Өкше биіктігі және табан түрі. Өкше модельдері талғампаз көрінеді, 
суретке белгілі бір романсты қосуға мүмкіндік береді, көзбен аяқтарын 
ұзартады. Күнделікті киюге жарамайды, бірақ мерекелік іс-шаралар үшін 
тамаша нұсқа болады. Платформалық етік кез-келген жастағы әйелдер үшін 
жақсы шешім болып табылады. Мұндай аяқ киім аздап өседі, жүру өте 
ыңғайлы. Жасырын платформасы бар өнімдер ерекше көрінеді. Ең 
практикалық нұсқа – жалпақ аяқ киім. Олар омыртқа мен буындарға 
ауыртпалық түсірмейді. Олар үнемі қозғалыста болатын белсенді қыздар 
үшін таптырмас шешім. Резервуардағы модельдер әйелдік және талғампаз 
көрінеді. Олар көйлектер мен юбкалармен ыңғайлы және әдемі көрінеді. 
Трактор табаны түпнұсқа кескіндерді жасай отырып, қатаң және еркін 
киімдермен сәтті үйлеседі.

Дайын аяқ киімде мынадай ақауларға жол берілмейді: пішінін 
Жоғалтатын жұмсақ тұмсықтар мен артқы жағы; табанның жергілікті 
жабыспауы; дайындаманың нашар (қатпарлармен) қалыпталуы; 
дайындаманың және жалпы аяқ киімнің деформациясы; материалдардың 
механикалық зақымдануы; бояғыштың төгілуі; бөлшектердің ластануы; 
жіптердің түсі мен фурнитура сапасының дайындама материалдарына сәйкес 
келмеуі; төменгі бөліктер арасындағы жарықтар; гелен бөлігінің 
тұрақсыздығы; төсемнің дайындаманың үстіңгі жағының шетінен шығуы 
(ішкі астардың жеткіліксіздігі); синтетикалық табанның бетіндегі 
раковиналар; шамадан тыс көтерілген шұлық артқы және астыңғы жағына 
желімделген төсем; былғары мен тоқыма материалдарының қатты байқалған 
ақаулары (жақын, астарлар, тесіктер, жетіспеушілік, үйрек аралықтары және 
т.б.); материалдар мен бөлшектерді бекітудің жеткіліксіз беріктігі; 
материалдар мен бекітпелердің өтпелі жарықтары мен жарықтары; балтыр 
мен өкшенің сынуы. 

 
 
 
 
 
 



277
 

 Үстіңгі материал. Оның таңдауы жылдың уақытына байланысты. Эко-
былғарыдан жасалған бұйымдар күзде және көктемде киюге өте ыңғайлы. 
Материал оңай тазаланады, ылғалға жол бермейді және жақсы дем алады, 
ұзақ уақыт бойы тартымдылықты сақтайды. Жасанды материалдардан 
жасалған модельдер құрғақ ауа-райына қолайлы. Олар стильді және 
талғампаз көрінеді, әртүрлі стильдегі классикалық шалбармен, юбкалармен 
және көйлектермен тамаша көрінеді.Модель шикізаттың бірнеше түрінен 
жасалуы мүмкін, ол түпнұсқа және жаңа көрінеді.

 Табан неден жасалады. Көп жағдайда өндірушілер табан үшін резеңке 
немесе полиуретанды пайдаланады. Бірінші нұсқа арзан, екіншісі тозуға 
төзімді. Қымбат жұптар үшін механикалық зақымдарға және температураның 
шектен тыс әсеріне төзімді, жаяу жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ететін аралас 
материалдар қолданылады.

 Өкше биіктігі және табан түрі. Өкше модельдері талғампаз көрінеді, 
суретке белгілі бір романсты қосуға мүмкіндік береді, көзбен аяқтарын 
ұзартады. Күнделікті киюге жарамайды, бірақ мерекелік іс-шаралар үшін 
тамаша нұсқа болады. Платформалық етік кез-келген жастағы әйелдер үшін 
жақсы шешім болып табылады. Мұндай аяқ киім аздап өседі, жүру өте 
ыңғайлы. Жасырын платформасы бар өнімдер ерекше көрінеді. Ең 
практикалық нұсқа – жалпақ аяқ киім. Олар омыртқа мен буындарға 
ауыртпалық түсірмейді. Олар үнемі қозғалыста болатын белсенді қыздар 
үшін таптырмас шешім. Резервуардағы модельдер әйелдік және талғампаз 
көрінеді. Олар көйлектер мен юбкалармен ыңғайлы және әдемі көрінеді. 
Трактор табаны түпнұсқа кескіндерді жасай отырып, қатаң және еркін 
киімдермен сәтті үйлеседі.

Дайын аяқ киімде мынадай ақауларға жол берілмейді: пішінін 
Жоғалтатын жұмсақ тұмсықтар мен артқы жағы; табанның жергілікті 
жабыспауы; дайындаманың нашар (қатпарлармен) қалыпталуы; 
дайындаманың және жалпы аяқ киімнің деформациясы; материалдардың 
механикалық зақымдануы; бояғыштың төгілуі; бөлшектердің ластануы; 
жіптердің түсі мен фурнитура сапасының дайындама материалдарына сәйкес 
келмеуі; төменгі бөліктер арасындағы жарықтар; гелен бөлігінің 
тұрақсыздығы; төсемнің дайындаманың үстіңгі жағының шетінен шығуы 
(ішкі астардың жеткіліксіздігі); синтетикалық табанның бетіндегі 
раковиналар; шамадан тыс көтерілген шұлық артқы және астыңғы жағына 
желімделген төсем; былғары мен тоқыма материалдарының қатты байқалған 
ақаулары (жақын, астарлар, тесіктер, жетіспеушілік, үйрек аралықтары және 
т.б.); материалдар мен бөлшектерді бекітудің жеткіліксіз беріктігі; 
материалдар мен бекітпелердің өтпелі жарықтары мен жарықтары; балтыр 
мен өкшенің сынуы. 

 
 
 
 
 
 

 

3.2 Аяқ киімді жөндеудегі кемшіліктерді жою бойынша шаралар 

 
 

1. Жөндеуді бастамас бұрын аяқ киімді мұқият тексеру керектігістің 
зақымдану орнын табыңыз. 
2. Біз қандай жолмен анықтаймыз жөндеу-аяқ киімнің үстіңгі жағын 
тігіс бойымен жыртылған жерлерде бекіту. 
3. Біз құралдарды таңдаймыз – тоқылған, етік пышағы, щетка және 
материалдар: аяқ киімнің түсі бойынша жіптер, аяқ киім 
кремі,желім. 
4. Бастау үшін, тігіс сынған жерде бөлшектерді бір-бірінің үстіне қойып, бір 
бөліктің ескі тігісінен пункциялар басқа бөліктің тесулерімен сәйкес келуі 
керек. 
5. Біз қолмен тігіспен тігуді бастаймыз, осылайша жаңа тігіс зақымдалған 
тігістің басында және соңында 1 сантиметрге ескіге түседі. 
6. Тігістердің жиілігі 1 см-ге 3-4 тігіс! 

 
Барлық мүмкін болатын ақаулар сыни, маңызды және маңызды емес болып 
бөлінуі мүмкін (3.1-кесте). Мұндай бөлу әрбір қарастырылып отырған 
ақаудың өнімді пайдалану тиімділігі мен қауіпсіздігіне оның мақсатын, 
құрылғысын, сапа көрсеткіштерін, пайдалану режимдері мен жағдайларын 
ескере отырып әсер ету дәрежесін бағалауға негізделген. 

 
Кесте 3.1 Ақаулардың сипаттамасы 

 
Ақау Өнімді пайдалануға әсері 

 
Сыни 

Ақау болған кезде өнімді пайдалану 
тағайындау іс жүзінде мүмкін емес немесе 
қолайсыз 

 
Елеулі 

Өнімді пайдалануға айтарлықтай әсер ететін ақау 
және (немесе) оның ұзақ мерзімділігіне; бірақ сыни 
болып табылмайды 

 
Маңызы аз 

Өнімді пайдалануға айтарлықтай әсер етпейтін ақау 
мақсаты және оның беріктігі 
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Ақаулардың алдын алу үшін аяқ киімнің үстіңгі жағындағы 
бекітілген бөлшектерге қойылатын технологиялық талаптарды қатаң 
сақтау, машиналардың жетектерін дәл реттеу, сонымен қатар жіптер мен 
инелер. Аяқ киімнің үстіңгі жағын жинау және ақауларды жою сапасын 
арттырудың маңызды факторы бірі орындаушылар біліктілігі болып 
табылады. 
 

Бөлім бойынша бақылау сұрақтары 
1.Аяқ киімді сыртқы бақылау бойынша операцияларды 
атаңыз?  
2.Аяқ киімді жөндеуге арналған бастапқы материалдар? 
3.Аяқ киімді жөндеу мерзімдерін атаңыз?  
4.Аяқ киім сымының сапасын қалай анықтауға 
болады? 
5.Сымның иілуге тұрақтылығын анықтайтын құрылғы неден тұрады? 
6.Жөндеу мерзіміне дейін қалай анықталады? 
7.Жөндеуаралық мерзімдер немен 
анықталады?  
8.Аяқ киімнің кепілдік мерзімі неге 
байланысты? 
9. Дайын аяқ киімде қандай ақауларға жол берілмейді? 
10. Аяқ киімді жөндеудегі кемшіліктерді жою шараларын атаңыз? 

 
Бөлімде жөнделген бұйымның сапасын бақылауды жүзеге асыру үшін 

қажетті базалық білімдер, іскерліктер мен дағдылар сипатталады. 
Тарауды зерделеу және берілген практикалық жұмыстарды орындау 
нәтижесінде білім алушылар аяқ киімнің сапасын бақылау бойынша негізгі 
технологиялық операциялар мен нормативтерге қойылатын талаптарды, аяқ 
киім ақауларының түрлерін, дайын өнімнің сыртқы түріне қойылатын 
талаптарды меңгереді; 

Бөлімді оқу кезінде білім алушылар сапаны бақылауды жүзеге асыруға 
үйренеді жөнделген бұйымдар; жүргізу өлшеу жөндеу түрін анықтау; 
кемшіліктерді жою бойынша шаралар қабылдау; жөндеуде. 
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Ақаулардың алдын алу үшін аяқ киімнің үстіңгі жағындағы 
бекітілген бөлшектерге қойылатын технологиялық талаптарды қатаң 
сақтау, машиналардың жетектерін дәл реттеу, сонымен қатар жіптер мен 
инелер. Аяқ киімнің үстіңгі жағын жинау және ақауларды жою сапасын 
арттырудың маңызды факторы бірі орындаушылар біліктілігі болып 
табылады. 
 

Бөлім бойынша бақылау сұрақтары 
1.Аяқ киімді сыртқы бақылау бойынша операцияларды 
атаңыз?  
2.Аяқ киімді жөндеуге арналған бастапқы материалдар? 
3.Аяқ киімді жөндеу мерзімдерін атаңыз?  
4.Аяқ киім сымының сапасын қалай анықтауға 
болады? 
5.Сымның иілуге тұрақтылығын анықтайтын құрылғы неден тұрады? 
6.Жөндеу мерзіміне дейін қалай анықталады? 
7.Жөндеуаралық мерзімдер немен 
анықталады?  
8.Аяқ киімнің кепілдік мерзімі неге 
байланысты? 
9. Дайын аяқ киімде қандай ақауларға жол берілмейді? 
10. Аяқ киімді жөндеудегі кемшіліктерді жою шараларын атаңыз? 

 
Бөлімде жөнделген бұйымның сапасын бақылауды жүзеге асыру үшін 

қажетті базалық білімдер, іскерліктер мен дағдылар сипатталады. 
Тарауды зерделеу және берілген практикалық жұмыстарды орындау 
нәтижесінде білім алушылар аяқ киімнің сапасын бақылау бойынша негізгі 
технологиялық операциялар мен нормативтерге қойылатын талаптарды, аяқ 
киім ақауларының түрлерін, дайын өнімнің сыртқы түріне қойылатын 
талаптарды меңгереді; 

Бөлімді оқу кезінде білім алушылар сапаны бақылауды жүзеге асыруға 
үйренеді жөнделген бұйымдар; жүргізу өлшеу жөндеу түрін анықтау; 
кемшіліктерді жою бойынша шаралар қабылдау; жөндеуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кәсіби терминдер / Глоссарий/ 
Терминдердің нақты қысқаша сөздігі кәсіптік сабақтарда аяқ киім 

бизнесін зерттейтін студенттер мен мұғалімдерге қызығушылық тудырады. 
Студент осы сөздікте аяқ киім ісінде қолданылатын терминдердің 

қысқаша техникалық түсіндірмесін табады. 
Бұл сөздік әр сөздің түсіндірмесімен толығырақ танысуға көмектеседі 

және аяқ киім саласында жұмыс істейтін мамандарға пайдалы болатындай 
етіп жасалады. 

 
А 
 

Амидис былғары-полиамидті жабыны бар тоқылмаған (НТ), маталы 
(Т) немесе трикотаж негіздегі (ТР) жұмсақ жасанды былғары. 

Анидті жіптер-бұл оң жақ жіптің жіптері күңгірт, қатал және боялған. 
Арматураланған иірілген жіптен жасалған; аяқ киімнің үстіңгі жағын жинау 
үшін қолданылады. 

Анилин былғары - органикалық бояғыштармен боялған былғары 
технологиялық өңдеумен.  

Аппликация – 
1. материалдың түрлі-түсті бөліктерін желімдеу, тігу, қолдану арқылы 

сәндік өңдеу. 
2. осылайша алынған үлгі. 
Аппреттеу-сыртқы түрін жақсартуды қамтамасыз ететін және оған 

күтім жасауды жеңілдететін арнайы сұйықтықтың (аппретураның) жұқа 
қабатын түпкілікті өңдеу кезінде жағу. 

Аяқ киім артикулы-материалдар дайындау үшін пайдаланылған 
технологиялар, конструкциялар туралы деректерді қамтитын қысқаша 
шартты сипаттама және тағайындау аяқ-киім. Ресейлік МЕМСТ-ға сәйкес, 
мақаланың бірінші әрпі Мақсаты мен өндіріс әдісін, екінші және үшінші - 
терінің түрін көрсетеді. Келесі сандар: бірінші-аяқ киім Түрі, екінші, үшінші 
және төртінші - оның әртүрлілігі, бесінші және алтыншы - бекіту әдісі. 
Сандардан кейін тұрған хат үстіңгі материалдың түсін көрсетеді. Қазіргі 
уақытта көптеген ресейлік кәсіпорындар әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, 
өнімдерді таңбалау кезінде бұл МЕМСТ сақталмайды. Әлемнің көптеген 
елдерінде артикулды кодтаудың қатаң ережелері жоқ, әр компания өз 
компаниясын пайдаланады. 

Аяқ киім ассортименті-кәсіпорын шығаратын немесе дүкенде бар 
аяқ киімнің қонақ үй түрлерінің құрамы мен арақатынасы. 
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Бахилалар- 
1. Батпақты етік, балық аулайтын етік, етік. 
2. Медицинада, химия өнеркәсібінде қолданылатын арнайы қорғаныш 

жұмсақ аяқ киім. 
3. Канадалық -  биік, мокасин  етік. 
Былғарының төменгі жағы-жыртылған терінің, жануардың терісінің 

төменгі беті. 
Бейка-ашық аяқ киімнің үстіңгі жағын жасау үшін қолданылатын бау. 
Берцы-бәтеңкеде немесе жартылай бәтеңкеде табанның артқы бетін 

жабатын аяқ киімнің үстіңгі жағының сыртқы бөлшектері. Әдетте, аяқтағы 
аяқ киімді бекіту элементтері бар. 

Бизик-бұл жұлықтың алдыңғы тігісін нығайтуға және безендіруге 
арналған бөлік. 

Блок-аяқ киім бөлшектеріндегі саңылауларды бекіту үшін. 
Бүйір-жұлықтың бүйір бетінің пішінін сақтауға қызмет етеді, оны аяқ 

киімді кию кезінде созудан қорғайды, аяқтың саусағымен және артқы 
жағымен байланыстыратын жерлерді нығайтады. 

Аяқ киім-әйелдер үлгісі қысқа етік. 
Бәтеңке-табанның барлық артқы бетін жабатын үсті бар аяқ киім; 

балтыры жоқ төмен етік. 
Ботфорты (фр.)- қайырмасы бар етік; атқа мінуге арналған биік етік. 

Боттар-Ресейде - кең етік, чебот, етік,Сібір аяқ киімі - орамалдар мен аяқ 
киім, яғни шұлық етік. Қазіргі уақытта негізінен калоши деп аталады. 

Буркалар-былғары жұлықтары мен арқалары бар киіз немесе фетр 
етік. 

 
В 
 

Пима-киізден жасалған қысқы етік. 
Велутон-жасанды велюрге ұқсайтын астарлы мата.  
Велюр (фр.)- сыртқы түрі бойынша күдеріге ұқсас, бірақ одан қатты 

және түгі төмен, бұл оны аяқ киім өнеркәсібінде және былғары галантереяда 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

Қосымша ұлтарақ-аяқ киімнің үстіңгі жағының негізгі ұлтарақ 
пішініне сәйкес келетін ішкі бөлшегі. Аяқ киімнің эстетикалық, ыңғайлы 
және гигиеналық қасиеттерін жақсартуға қызмет етеді. Соңғы кездері кең 
таралуы алды ортопедиялық аяқ-киім. 
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Бахилалар- 
1. Батпақты етік, балық аулайтын етік, етік. 
2. Медицинада, химия өнеркәсібінде қолданылатын арнайы қорғаныш 

жұмсақ аяқ киім. 
3. Канадалық -  биік, мокасин  етік. 
Былғарының төменгі жағы-жыртылған терінің, жануардың терісінің 

төменгі беті. 
Бейка-ашық аяқ киімнің үстіңгі жағын жасау үшін қолданылатын бау. 
Берцы-бәтеңкеде немесе жартылай бәтеңкеде табанның артқы бетін 

жабатын аяқ киімнің үстіңгі жағының сыртқы бөлшектері. Әдетте, аяқтағы 
аяқ киімді бекіту элементтері бар. 

Бизик-бұл жұлықтың алдыңғы тігісін нығайтуға және безендіруге 
арналған бөлік. 

Блок-аяқ киім бөлшектеріндегі саңылауларды бекіту үшін. 
Бүйір-жұлықтың бүйір бетінің пішінін сақтауға қызмет етеді, оны аяқ 

киімді кию кезінде созудан қорғайды, аяқтың саусағымен және артқы 
жағымен байланыстыратын жерлерді нығайтады. 

Аяқ киім-әйелдер үлгісі қысқа етік. 
Бәтеңке-табанның барлық артқы бетін жабатын үсті бар аяқ киім; 

балтыры жоқ төмен етік. 
Ботфорты (фр.)- қайырмасы бар етік; атқа мінуге арналған биік етік. 

Боттар-Ресейде - кең етік, чебот, етік,Сібір аяқ киімі - орамалдар мен аяқ 
киім, яғни шұлық етік. Қазіргі уақытта негізінен калоши деп аталады. 

Буркалар-былғары жұлықтары мен арқалары бар киіз немесе фетр 
етік. 

 
В 
 

Пима-киізден жасалған қысқы етік. 
Велутон-жасанды велюрге ұқсайтын астарлы мата.  
Велюр (фр.)- сыртқы түрі бойынша күдеріге ұқсас, бірақ одан қатты 

және түгі төмен, бұл оны аяқ киім өнеркәсібінде және былғары галантереяда 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

Қосымша ұлтарақ-аяқ киімнің үстіңгі жағының негізгі ұлтарақ 
пішініне сәйкес келетін ішкі бөлшегі. Аяқ киімнің эстетикалық, ыңғайлы 
және гигиеналық қасиеттерін жақсартуға қызмет етеді. Соңғы кездері кең 
таралуы алды ортопедиялық аяқ-киім. 

 

Киіз-жүн талшықтарының қоспасынан жасалған материал. 
Дәл келуі-аяқ киімнің аяқтың ұзындығына және толықтығына 

сәйкестігі, жайлылық көрсеткіштерінің бірі. 
Аяқ киім түрлері-аяқ киімнің құрылымы мен сыртқы түріне қарай 

жіктелуі. Бес негізгі топ бар: сандал, аяқ киім, қысқа аяқ киім, етік және етік. 
Винил былғары-поливинилхлоридті жабыны бар жұмсақ жасанды 

былғары. Тоқыма емес негізде ВНТ - винилисбылғары; ВТ - мата негізінде; 
Вт - трикотаж негізінде. 

Винилуретанисбылғары-ТР - екі қабатты жабыны бар трикотаж 
жаймадағы жасанды былғары қолғап: төменгі қабаты - кеуекті ПВХ, алдыңғы 
қабаты-полиуретанды. 

Қосымша жартылай ұлтарақ - негізгі ұлтарақтың өкше-гелен бөлігі 
пішініне сәйкес келетін және қосымша ұлтарақ функциясын орындайтын аяқ 
киімнің үстіңгі жағының ішкі бөлшегі. 

Қосымша ұлтарақ-аяқ киімнің үстіңгі жағының негізгі ұлтарақ 
пішініне сәйкес келетін ішкі бөлшегі. Аяқ киімнің эстетикалық, ыңғайлы 
және гигиеналық қасиеттерін жақсартуға қызмет етеді. Жақында 
ортопедиялық кең таралды. 

Вулканизация-жылу, радиация және микротолқынды токтардың 
әсерінен резеңкеде кеңістіктік құрылымның пайда болуының физика-
химиялық процесі. 

Өкше биіктігі төмен, орташа жоғары, әсіресе жоғары. 
Жеңдер-өкше мен металл төсенішті өкшеге бекіту үшін. 
Бұзылған табандық бекітпелерді қалпына келтіру-табанның 

желімделген бөлігін технологиялық процеске сәйкес желімдейді. 
Терінің бетін жақсы жабыстыру үшін оны терімен немесе жонғышпен 

сүрту. 
 

Г 
 

Галантереялық винилисбылғары - поливинилхлоридті жабыны бар 
және галантерея бұйымдарына арналған өңдеуі бар мата, трикотаж және 
талшықты негіздегі жасанды былғары. 

Галантереялық былғары-галантереялық бұйымдар үшін 
қолданылатын әр түрлі иленген жасанды немесе шынайы былғары. 

Галоштар-төмен тұтас құйылған резеңке аяқ киім. 
Гелен-аяқ киімнің гелен бөлігінде қажетті қаттылық пен серпімділік 

жасау үшін негізгі ұлтарақ пен табанның арасына бекітілетін металл 
фигуралы тілімше. 
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Аяқ киім шегелері-аяқ киім өндірісінің негізгі және қосалқы 
операцияларына арналған шегелер. Үшін МО бараяқ киім үстінің 
дайындамаларын керу, керу, табанын немесе оның крокульін бекіту, сондай-
ақ аяқ киім бөлшектерін қолмен бекіту. 

Аяқ киімнің гигиеналық қасиеттері-адам денсаулығын сақтау үшін 
аяқ киімді киюдің оңтайлы жағдайларын қамтамасыз ететін қасиеттер 
кешені. ГСО-ға мыналар жатады гигроскопиялық, ылғал беру, бу 
өткізгіштігі, жылу өткізгіштігі және т. б. 

Қонышғы-етіктің үстіңгі бөлігінің сыртқы бөлігі, қонышты, кейде 
оның бір бөлігін немесе жамбасын жабады. 

Білек буыны-қоныш пен табан сүйектерін жалғайтын буын. 
Ыстық вулканизация-шикі резеңке қоспадан жасалған табан мен 

өкшені қалыптау, вулканизациялау және бекіту жоғары температурада 
жүретін резеңке астын бекіту әдісі. 

Қалыптың тарағы-қалыптың сыртқы және ішкі бетінің түйіскен 
жеріндегі шығыңқы жері. 

Мойын-бұл жанасу арқылы анықталған терінің қасиеттері. 
Топырақ-модель-бөлшектеуге қолданылатын құрастырудағы модель 

сызбасы. 
Грунттау-құрамында полимерлік материалдар бар сіңдіру 

топырағының жұқа қабатын терінің бетіне жағу. Бұл хош иісті азайту немесе 
жою, сонымен қатар терінің сапасын жақсарту үшін жасалады. 

Еріннің ерні-рант бекітілген Аяқ киімнің негізгі ішкі бөлігінің шығуы. 
Гусариктер-аяқтың ұзындығы 120-14 мм болатын 1-1,5 жастағы 

балаларға арналған аяқ киімнің түрлер тобы. 
Тарақ-аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің ұзартылған жиегін уақытша бекіту 

үшін қолданылатын тістері бар металл табақ. 
Голье-аяқ киімнің үстіңгі жағындағы теріні өндіруге арналған. 
Шеге суырғыш-шеге мен тістерді кетіруге арналған. 
Үтіктегіш - арналған ыстық Жылтырату жүріс бетінің былғары табан 

және өкше аяқ киім. 
 

Д 
 

Қыздарға арналған аяқ киім-кеңестік және ресейлік МЕМСТ - 230 –
250 мм ұзындығы бар жасөспірім қыздарға арналған аяқ киім тобы. 

Дерма-теріні өндіруде қолданылатын терінің ортаңғы қабаты. Ол 
негізгі аморфты заттан, әртүрлі жасушалық элементтерден және талшықты 
түзілімдерден құралған тығыз ұлпадан тұрады. 
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Аяқ киім шегелері-аяқ киім өндірісінің негізгі және қосалқы 
операцияларына арналған шегелер. Үшін МО бараяқ киім үстінің 
дайындамаларын керу, керу, табанын немесе оның крокульін бекіту, сондай-
ақ аяқ киім бөлшектерін қолмен бекіту. 

Аяқ киімнің гигиеналық қасиеттері-адам денсаулығын сақтау үшін 
аяқ киімді киюдің оңтайлы жағдайларын қамтамасыз ететін қасиеттер 
кешені. ГСО-ға мыналар жатады гигроскопиялық, ылғал беру, бу 
өткізгіштігі, жылу өткізгіштігі және т. б. 

Қонышғы-етіктің үстіңгі бөлігінің сыртқы бөлігі, қонышты, кейде 
оның бір бөлігін немесе жамбасын жабады. 

Білек буыны-қоныш пен табан сүйектерін жалғайтын буын. 
Ыстық вулканизация-шикі резеңке қоспадан жасалған табан мен 

өкшені қалыптау, вулканизациялау және бекіту жоғары температурада 
жүретін резеңке астын бекіту әдісі. 

Қалыптың тарағы-қалыптың сыртқы және ішкі бетінің түйіскен 
жеріндегі шығыңқы жері. 

Мойын-бұл жанасу арқылы анықталған терінің қасиеттері. 
Топырақ-модель-бөлшектеуге қолданылатын құрастырудағы модель 

сызбасы. 
Грунттау-құрамында полимерлік материалдар бар сіңдіру 

топырағының жұқа қабатын терінің бетіне жағу. Бұл хош иісті азайту немесе 
жою, сонымен қатар терінің сапасын жақсарту үшін жасалады. 

Еріннің ерні-рант бекітілген Аяқ киімнің негізгі ішкі бөлігінің шығуы. 
Гусариктер-аяқтың ұзындығы 120-14 мм болатын 1-1,5 жастағы 

балаларға арналған аяқ киімнің түрлер тобы. 
Тарақ-аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің ұзартылған жиегін уақытша бекіту 

үшін қолданылатын тістері бар металл табақ. 
Голье-аяқ киімнің үстіңгі жағындағы теріні өндіруге арналған. 
Шеге суырғыш-шеге мен тістерді кетіруге арналған. 
Үтіктегіш - арналған ыстық Жылтырату жүріс бетінің былғары табан 

және өкше аяқ киім. 
 

Д 
 

Қыздарға арналған аяқ киім-кеңестік және ресейлік МЕМСТ - 230 –
250 мм ұзындығы бар жасөспірім қыздарға арналған аяқ киім тобы. 

Дерма-теріні өндіруде қолданылатын терінің ортаңғы қабаты. Ол 
негізгі аморфты заттан, әртүрлі жасушалық элементтерден және талшықты 
түзілімдерден құралған тығыз ұлпадан тұрады. 

 

Аяқ киімнің ақауы-аяқ киімнің, оның жеке бөлшектерінің, 
материалдарының кемшілігі, зақымдануы. Тері үшін "вице"термині жиі 
қолданылады. 

Балалар аяқ киімі-сәбиден бастап мектеп жасына дейінгі балаларға 
арналған белгілі бір конструктивті аяқ киім тобыерекшеліктері. 
Материалдарға Д. О. жоғары экологиялық және гигиеналық талаптар 
қойылады. 

Аяқ киімнің деформациясы-аяқ киімнің қалыптары мен берілген 
параметрлерге қатысты өзгеруінде көрінетін ақау. 

Тұмсығының бұзылуы (сірлік)- тұмсықтың қалпына келтірілмейтін 
пішіні өзгеретін аяқ киім ақауы. 

Аяқтың деформациясы-аяқтың мөлшері мен формасындағы туа 
біткен немесе алынған ауытқулар. Сатып алынған Д. с. ұзақ уақытқа 
созылған аяқ киімнің немесе сәтсіз салынған аяқ киімнің немесе тым қатты 
аяқ киім материалдарын қолданудың салдары болуы мүмкін. 

Қалыпның ізінің ұзындығы-қалыпның саусақтық және өкше 
бөліктерінің ең алыс нүктелері арасындағы қашықтық. 

Аяқтың ұзындығы-өкшенің ең шығатын нүктесінен бірінші немесе 
екінші саусақтың ең алыс нүктесіне дейінгі қашықтық. 

Беріктік-өнімнің механикалық тозғанға дейін қасиеттерін сақтау 
мүмкіндігі. 

Үйге арналған аяқ киім - үйде киюге арналған аяқ киім көп жағдайда 
матадан немесе шынайы былғарыдан жасалған. 

Тотығу-тотығу заттарының коллагеннің молекулааралық тізбектерінің 
функционалды топтарымен өзара әрекеттесуі, тұрақты қосымша көлденең 
байланыстарды қалыптастыру. Илеудің негізгі түрлері - минералды, майлы, 
формальдегидті, таннидті, аралас. Таниндер-минералды немесе органикалық 
заттар, олар ақуыз заттарымен әрекеттескенде теріні теріге айналдыра алады. 

Аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің ақаулары-жұлықтың жарылуы, 
бөкселердің тозуы, тігістердің, блоктардың, ілгектердің бұзылуы және т. б. 

Аяқ киімнің төменгі бөлігінің ақаулары-табанның, ұлтандың, 
өкшенің, табанның тозуы. 

Сәндік рант-аяқ киімнің үстіңгі және астыңғы жағы арасындағы 
алшақтықты жабуға қызмет етеді. 

Бөлшектердің екі ішекті бекітпелері-табанды бекіту кезінде ішкі 
тоқудың екі ішекті тігісін қалыптастыруға екі жіп қатысады. 
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Ж 
 

Әйелдер аяқ киімі-әйелдер үшін арнайы жасалған аяқ киімнің түрі. 
Өнеркәсібі мен бұқаралық тәртібі шығарады. Ж. О жылғы 21,5-ден 27.5 
мөлшерін. 

Қатты артқы-аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің екі бөлігінің артқы 
жағындағы былғарыдан жасалған қатайтатын элемент, аяқтың аяқ киімге 
бекітілуіне ықпал етеді. 

Қатты науа-аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің үстіңгі және астыңғы 
бөлігінің аралық бөлігі. Аяқтың пішінін сақтайды, механикалық әсерлердің 
аяғын қорғайды. 

 
З 
 

Артқы жағы-аяқтың өкшесін жабатын аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің 
сыртқы бөлігі. 

Артқы жағы-өкше бөлігінде орналасқан аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің 
ішкі немесе аралық бөлігі. Аяқ киімнің пішінін сақтау үшін қажет. 

Тері күпшектері-нығыздау және аршу процесінде пайда болатын тері 
учаскелеріндегі қатпарлар түріндегі ақау. 

Күдері-майлы тотығу терісі. Аяқ киім, қолғап, галантерея бұйымдары, 
киім жасау үшін, сондай-ақ сүзгі және жылтыратқыш материал ретінде 
қызмет етеді. Жоғары сапалы аяқ киім күдері бұғы терісінен алынады. Өскін 
және орыс қысқа құйрықты қой, техникалық-орыс ұзын құйрықты қойлардың 
қойынан, сүртілген - ересек бұғы, орыс қойының терісінен. Күдері жоғары 
тұтқырлыққа және кеуектілікке ие, бұл оның үлкен ауа өткізгіштігін 
тудырады. Күдері судың өтуіне мүмкіндік береді, бірақ ісінген сайын ол су 
өткізбейді. Күдері жасаудың ерекшелігі-алдыңғы қабатты алып тастау және 
алдыңғы жағынан (бұғы күдері) және былғарының төменгі жағыдан (қой 
терісінен жасалған күдері) өңдеу. 

Бекіткіш-былғары галантерея, тігін және аяқ киім бұйымдарының 
бөлінетін шеттерін немесе ұштарын қосуға арналған құрылғы. 

Сыдырма-сыдырма қозғалған кезде қосылатын буындары бар екі 
лентадан тұратын ілгек. 

Созылмалы қыспақтар-қалыптағы дайындаманы қолмен қатайтуға 
және қатайтуға арналған балғасы бар қыспақтар. 

Ұзартылған қалыптар-аяқ киімнің үстіңгі жағын қалыптастыру кезінде 
қолданылады 
Кескіш пышақ-үстіңгі және астыңғы бөліктерді кесуге қызмет етеді. 
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Ж 
 

Әйелдер аяқ киімі-әйелдер үшін арнайы жасалған аяқ киімнің түрі. 
Өнеркәсібі мен бұқаралық тәртібі шығарады. Ж. О жылғы 21,5-ден 27.5 
мөлшерін. 

Қатты артқы-аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің екі бөлігінің артқы 
жағындағы былғарыдан жасалған қатайтатын элемент, аяқтың аяқ киімге 
бекітілуіне ықпал етеді. 

Қатты науа-аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің үстіңгі және астыңғы 
бөлігінің аралық бөлігі. Аяқтың пішінін сақтайды, механикалық әсерлердің 
аяғын қорғайды. 

 
З 
 

Артқы жағы-аяқтың өкшесін жабатын аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің 
сыртқы бөлігі. 

Артқы жағы-өкше бөлігінде орналасқан аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің 
ішкі немесе аралық бөлігі. Аяқ киімнің пішінін сақтау үшін қажет. 

Тері күпшектері-нығыздау және аршу процесінде пайда болатын тері 
учаскелеріндегі қатпарлар түріндегі ақау. 

Күдері-майлы тотығу терісі. Аяқ киім, қолғап, галантерея бұйымдары, 
киім жасау үшін, сондай-ақ сүзгі және жылтыратқыш материал ретінде 
қызмет етеді. Жоғары сапалы аяқ киім күдері бұғы терісінен алынады. Өскін 
және орыс қысқа құйрықты қой, техникалық-орыс ұзын құйрықты қойлардың 
қойынан, сүртілген - ересек бұғы, орыс қойының терісінен. Күдері жоғары 
тұтқырлыққа және кеуектілікке ие, бұл оның үлкен ауа өткізгіштігін 
тудырады. Күдері судың өтуіне мүмкіндік береді, бірақ ісінген сайын ол су 
өткізбейді. Күдері жасаудың ерекшелігі-алдыңғы қабатты алып тастау және 
алдыңғы жағынан (бұғы күдері) және былғарының төменгі жағыдан (қой 
терісінен жасалған күдері) өңдеу. 

Бекіткіш-былғары галантерея, тігін және аяқ киім бұйымдарының 
бөлінетін шеттерін немесе ұштарын қосуға арналған құрылғы. 

Сыдырма-сыдырма қозғалған кезде қосылатын буындары бар екі 
лентадан тұратын ілгек. 

Созылмалы қыспақтар-қалыптағы дайындаманы қолмен қатайтуға 
және қатайтуға арналған балғасы бар қыспақтар. 

Ұзартылған қалыптар-аяқ киімнің үстіңгі жағын қалыптастыру кезінде 
қолданылады 
Кескіш пышақ-үстіңгі және астыңғы бөліктерді кесуге қызмет етеді. 

 

Терең және өтпелі жарықтарды бітеу-ҚБЖ ерітіндісімен жүргізіледі- 
25. 

Өкше ауыстыру–қатты тозған кезде жасалады. 
Тойтармалар –қызмет етеді үшін қыстыруға бөлшектер 

және сәндік безендіру. 
Ұзартылған шегелер-аяқ киімнің үстіңгі жағының созылған жиегін 

нығайтуға арналған. 
Жамаулар-пішіні бойынша бөлінеді (дөңгелек, сопақ, қалақша 

түрінде). 
Созылған жиек-аяқ киімнің үстіңгі жағының бүгілген асты, оның 

периметрі бойынша дайындамаларды қалыпқа бекіту кезінде пайда 
болады. 

Артқы сыртқы белдеу-артқы, береттер мен қоныштардың артқы тігісін 
нығайтуға қызмет ететін бөлік. 

 
И 
 

Тозуға төзімділік-материалдар мен бұйымдардың тозуға төзімділігі. 
Импрегнирлеу-теріні толтырудың бір түрі, теріні жоғары молекулалық 

массалармен сіңдіру қосылыстармен-латекстермен, шайырлар. Импрегнерлеу 
табандық терілердің суға төзімділігі мен тозуға төзімділігін арттырады, 
алайда олардың гигиеналық қасиеттерін белгілі бір дәрежеде төмендетеді. 

Жасанды былғары-бұл табиғи теріге жақын сыртқы түрі мен кейбір 
тұтынушылық қасиеттері бар материалдың жалпы анықтамасы. Тар мағынада 
и. К. - бұл полимер жабыны тоқыма негізіне қолданылатын материал. 

Терінің жасанды алдыңғы беті-алынған табиғи бет қабатының 
орнына полимер үлдірінің қабатын жағу арқылы жақсартылған табиғи тері 
беті. 

Терінің шынайы тығыздығы-тері массасының оның тығыз зат 
көлеміне қатынасы (тері тесігі жоқ). 

Идитол лак-резеңке табандарды аяқтауға арналған. 
 

К 
 

Өкше-аяқтың өкшесін белгілі бір биіктікке көтеру үшін қолданылатын 
аяқ киімнің төменгі бөлігінің сыртқы бөлігі.   Өкше ерекшеленеді: биіктігі 
бойынша-төмен (29 мм-ге дейін), орташа (30-дан 49 мм-ге дейін), жоғары 
(50-ден 60 мм), және ерекше жоғары (60-тан жоғары мм); түрі 
бойынша: баған, түйреуіш, француздық, ағылшын түзу, веналық, қынама бел, 
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кеңейтілген нәл, сына тәрізді және т. б; материал бойынша: ағаш, пластмасса, 
резеңке, былғары (жиынтықты), аралас; 
Құрылымы бойынша: тұтас, көп қабатты, астары бар және астарсыз, 
нығыздалған төлкесі бар және төлкесі жоқ, жеңіл қуыстары бар және 
қуыстары жоқ, тұтас имитацияланған нәлмен, ойығы бар, тарту кезінде май 
құюға арналған алдыңғы бетіндегі саңылауы бар, металл қондырмасы бар; 
аяқ киімнің орналасу тәсілі бойынша: табанында, платформасында, 
тартылған аяқ киімнің ізінде. 

Кирза-етік жасау үшін қолданылатын резеңке жабыны бар мақта мата. 
Былғары галантерея бұйымдары-әртүрлі заттарды тасуға және 

сақтауға, қол саусақтарын сыртқы әсерлерден қорғауға, әртүрлі заттарды 
(чемодандар, портфельдер, әмияндар, сөмкелер) бекітуге қызмет ететін 
табиғи, жасанды былғарыдан немесе матадан жасалған бұйымдар. 

Аяқ киім коллекциясы-белгілі бір белгілері бойынша жүйеленген 
модельдер жиынтығы: жыныстық-жас, маусымдық, авторлық. 

Былғары-аяқ киімге аяқ киімнің төменгі және үстіңгі жағындағы 
былғары жатады. 

Аяқ киімнің астыне арналған былғары-ірі қара малдың, түйенің, 
шошқаның, теңіз аңының және жылқының терісінен әр түрлі тотығу 
заттарын қолдана отырып шығарылатын, иілуге және қысылуға қатаң 
материал. Аяқ киімнің табандары, ішектері және басқа бөлшектері жасалады. 

Аяқ киімнің үстіңгі жағына арналған былғары-жұмсақ материал, ол 
жұмыс кезінде (сондай-ақ аяқ киім бөлшектерін жасау кезінде) бірнеше рет 
созылып, қысылып, бүгіліп, шаң, кір, химиялық заттар және т. б. 

Қалып-аяқ киімге қажетті пішін беруге және оны өндіріс процесінде 
сақтауға арналған құрылғы. Пластмассадан, металдан немесе ағаштан 
жасалған. 

Табиғи каучук-сүт шырынынан (латекстен) алынған материал) 
резеңке өсімдіктер, Бразилиялық гевея. Ол негізінен полиизопреннен тұрады. 
Синтетикалық каучуктарға негізделген ерітінділерде қоспа ретінде, сондай - 
ақ резеңке желім жасау үшін қолданылады. 

Синтетикалық каучук-бутадиенді, изопренді немесе хлоропренді 
резеңке қоспалар мен желімдерді дайындау кезінде қолданылатын бірқатар 
басқа компоненттермен бірге полимерлеу өнімі.  Олар: стирол бутадиен, 
нитрил бутадиен, изопрен, хлоропрен резеңке. 

Балқарағай-былғары галантерея бұйымдарының сыртқы бөлігі, 
тігістің құрылымын нығайтады, өнімнің пішінін тұрақтандырады және сәндік 
мақсатқа ие. 

Кирголин-етік қонышына арналған мақта-матаға каучукпен қапталған 
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кеңейтілген нәл, сына тәрізді және т. б; материал бойынша: ағаш, пластмасса, 
резеңке, былғары (жиынтықты), аралас; 
Құрылымы бойынша: тұтас, көп қабатты, астары бар және астарсыз, 
нығыздалған төлкесі бар және төлкесі жоқ, жеңіл қуыстары бар және 
қуыстары жоқ, тұтас имитацияланған нәлмен, ойығы бар, тарту кезінде май 
құюға арналған алдыңғы бетіндегі саңылауы бар, металл қондырмасы бар; 
аяқ киімнің орналасу тәсілі бойынша: табанында, платформасында, 
тартылған аяқ киімнің ізінде. 

Кирза-етік жасау үшін қолданылатын резеңке жабыны бар мақта мата. 
Былғары галантерея бұйымдары-әртүрлі заттарды тасуға және 

сақтауға, қол саусақтарын сыртқы әсерлерден қорғауға, әртүрлі заттарды 
(чемодандар, портфельдер, әмияндар, сөмкелер) бекітуге қызмет ететін 
табиғи, жасанды былғарыдан немесе матадан жасалған бұйымдар. 

Аяқ киім коллекциясы-белгілі бір белгілері бойынша жүйеленген 
модельдер жиынтығы: жыныстық-жас, маусымдық, авторлық. 

Былғары-аяқ киімге аяқ киімнің төменгі және үстіңгі жағындағы 
былғары жатады. 

Аяқ киімнің астыне арналған былғары-ірі қара малдың, түйенің, 
шошқаның, теңіз аңының және жылқының терісінен әр түрлі тотығу 
заттарын қолдана отырып шығарылатын, иілуге және қысылуға қатаң 
материал. Аяқ киімнің табандары, ішектері және басқа бөлшектері жасалады. 

Аяқ киімнің үстіңгі жағына арналған былғары-жұмсақ материал, ол 
жұмыс кезінде (сондай-ақ аяқ киім бөлшектерін жасау кезінде) бірнеше рет 
созылып, қысылып, бүгіліп, шаң, кір, химиялық заттар және т. б. 

Қалып-аяқ киімге қажетті пішін беруге және оны өндіріс процесінде 
сақтауға арналған құрылғы. Пластмассадан, металдан немесе ағаштан 
жасалған. 

Табиғи каучук-сүт шырынынан (латекстен) алынған материал) 
резеңке өсімдіктер, Бразилиялық гевея. Ол негізінен полиизопреннен тұрады. 
Синтетикалық каучуктарға негізделген ерітінділерде қоспа ретінде, сондай - 
ақ резеңке желім жасау үшін қолданылады. 

Синтетикалық каучук-бутадиенді, изопренді немесе хлоропренді 
резеңке қоспалар мен желімдерді дайындау кезінде қолданылатын бірқатар 
басқа компоненттермен бірге полимерлеу өнімі.  Олар: стирол бутадиен, 
нитрил бутадиен, изопрен, хлоропрен резеңке. 

Балқарағай-былғары галантерея бұйымдарының сыртқы бөлігі, 
тігістің құрылымын нығайтады, өнімнің пішінін тұрақтандырады және сәндік 
мақсатқа ие. 

Кирголин-етік қонышына арналған мақта-матаға каучукпен қапталған 
 

жасанды былғары. 
Аяқ киімнің конструкцияы-бұл аяқ киімнің ішкі құрылымы, ондағы 

белгілі бір бөліктердің болуы және олардың өзара орналасуы. Құрылымдық 
жағынан қазіргі заманғы аяқ киім келесі сипаттамаларға сәйкес бөлінеді: 
сыртқы түрі, ішкі өлшемі мен формасы, материалы, бөлшектердің болуы, 
мөлшері мен формасы, оларды қосу әдісі, тарихи түрлері бойынша. Көбінесе 
термин әр түрлі бөлшектерді аяқ киімде орналастыру және біріктіру әдісімен 
ерекшеленетін сорттарды белгілеу үшін қолданылады. 

Жиек - оны тозудан қорғауға арналған аяқ киімнің астының бөлігі. 
Котурналар-бұл ежелгі театрдың қайғылы актерлері киген биіктігі 40 

см-ге дейін жететін сандалдар. Қалыңдатылған табан актерді биік етіп, 
сахнада көрінді. 

Кросс-аяқ киім-қысқа бәтеңке немесе спортпен айналысуға және 
белсенді демалысқа арналған бәтеңке түріндегі аяқ киім. 

Аяқ киім ілгегі-аяқ киімді байлауға арналған фурнитура. 
Клапан-бұл аяқ киім мен былғары галантерея бұйымдарының сыртқы 

бөлігі, ол өнімді немесе қалтаны негізінен қабырғаның бүкіл ұзындығы 
бойымен жабады.Шағын клапан өнімді немесе қалтаны ішінара жабады. Аяқ 
киімде-сыдырманың астына орнатылған төсемнің ішкі бөлігі. 

Кожволон-терінің қаттылығы, қалыңдығы, икемділігі ұқсас 
табандық резеңке. 

Былғары шикізаты-жануарлардың өндіріске жарамды терілері 
.Ешкі терісі-ешкі терісі. 
Аяқ киім кремі-былғарыдан жасалған аяқ киімнің үстіңгі жағының түсін 

тегістеуге арналған. 
Аяқ киімді жөндеу сапасы-жөнделген аяқ киімнің сәйкестігі 

қолданыстағы техникалық құжаттама, сондай-ақ тапсырыс берушілердің жеке 
сұраныстары. 

Аяқ киімді жөндеудің жіктелуі-кішігірім жөндеу, орташа және үлкен. 
Аралық төсеме - учаске өкшеден шығыңқы табан бөлігі. 
Өкшенің өкше бөлігіне неғұрлым тығыз орналасуына ықпал етеді. 
Картон аяқ киім – материал, дайындалған бірі өсімдік және 

латекспен желімделген былғары талшықтарын немесе олардың қоспаларын. 
Капрон жіптері-табанның рантын бекіту үшін қолданылатын табиғи 

талшықтардан жасалған жіптер. 
Кларино-тегіс лакталған беті бар синтетикалық былғары. 
Жылқы терісі-ересек жылқылардың терісі. 
Өкшелі нәлді шеге – үшін тіркелу аяқ киімнің 

ішінен пластикалық өкшелер. 
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Тістеуіктер, сыналар – металл бекіткіштерді жою 
немесе бөлшектің бет үстінен бекіткіштерді ішінен кесуге арналған. 

Өкше бекіткіштері-өкшелерді бекіту беріктігі өкше бекіткіштерін 
құрайтын бөлшектердің материалдарымен және өкшелерді бекіту 
тәсілдерімен анықталады. 

Доңғалақты доңғалақтар-аяқ киімді өңдеу үшін қолданылады. Өңдеу 
операциясы қыздырылған айналмалы дөңгелектермен орындалады. 

Көмкерме-құрал табанның гелен бөлігінің тілігін жылтыратуға 
арналған. 

Өңдеу қалыптары-аяқ киімді созылмалы қалыптан алып тасқалыпнан 
кейін тігу, шеге, ағаш-түйреуіш бекіту әдістерінің аяқ киімдерінде 
қолданылады.  

 
Л 
 

Латекс-құрамында 40% - ға дейін табиғи немесе синтетикалық каучук 
бар су дисперсиясы. Резеңке қоспаларды, инъекциялық пластикаттарды, аяқ 
киім желімдерін алуға арналған шикізат. 

Терінің беткі қабаты-папиллярлы қабаттың үстіңгі бөлігінің қалың 
талшықтарынан құралған терінің үстіңгі бөлігі. 

Лобаш-бұл жануардың маңдайынан алынған терінің бөлігі. 
Қоныш- баянда саласындағы буынның сүйек қоныш құрылған үлкен 

және кіші қоныш сүйектері. Сыртқы білек ішкі жағынан төмен орналасқан. 
Аяқ киім-бұл бастардан немесе қайың қабығынан тоқылған аяқ киім 

(кейде былғары белдіктер беріктік үшін тоқылған). Олар батыс және шығыс 
славяндарда, Балтық, Еділ, Прикамья және Орал халықтарында кең таралған. 
19 ғасырдың ортасына дейін.аяқ киім Шығыс Еуропаның шаруа 
тұрғындарының аяқ киімінің негізгі түрі болды. 

Лавсан жіптері-аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің дайындамаларын жинауға 
арналған. 

Зығыр жіптер-ұзын зығыр сабақтарынан алынады және табандар мен 
ранттарды бекіту үшін қолданылады. 

Люверс-бұйымдардың шеттерін нығайтатын шайбасы бар фасонды 
төлке. Лак былғары-ірі қара, қой, ешкі терісінен жасалады және бөлінеді, 
мақалалар арналған оң бетіне лакты негізді комқалып. 

 
М 
 

Тері - қалың шаштары бар жануарлардың терісі. Ер адам аң терісін 
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Тістеуіктер, сыналар – металл бекіткіштерді жою 
немесе бөлшектің бет үстінен бекіткіштерді ішінен кесуге арналған. 

Өкше бекіткіштері-өкшелерді бекіту беріктігі өкше бекіткіштерін 
құрайтын бөлшектердің материалдарымен және өкшелерді бекіту 
тәсілдерімен анықталады. 

Доңғалақты доңғалақтар-аяқ киімді өңдеу үшін қолданылады. Өңдеу 
операциясы қыздырылған айналмалы дөңгелектермен орындалады. 

Көмкерме-құрал табанның гелен бөлігінің тілігін жылтыратуға 
арналған. 

Өңдеу қалыптары-аяқ киімді созылмалы қалыптан алып тасқалыпнан 
кейін тігу, шеге, ағаш-түйреуіш бекіту әдістерінің аяқ киімдерінде 
қолданылады.  
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Латекс-құрамында 40% - ға дейін табиғи немесе синтетикалық каучук 
бар су дисперсиясы. Резеңке қоспаларды, инъекциялық пластикаттарды, аяқ 
киім желімдерін алуға арналған шикізат. 

Терінің беткі қабаты-папиллярлы қабаттың үстіңгі бөлігінің қалың 
талшықтарынан құралған терінің үстіңгі бөлігі. 

Лобаш-бұл жануардың маңдайынан алынған терінің бөлігі. 
Қоныш- баянда саласындағы буынның сүйек қоныш құрылған үлкен 

және кіші қоныш сүйектері. Сыртқы білек ішкі жағынан төмен орналасқан. 
Аяқ киім-бұл бастардан немесе қайың қабығынан тоқылған аяқ киім 

(кейде былғары белдіктер беріктік үшін тоқылған). Олар батыс және шығыс 
славяндарда, Балтық, Еділ, Прикамья және Орал халықтарында кең таралған. 
19 ғасырдың ортасына дейін.аяқ киім Шығыс Еуропаның шаруа 
тұрғындарының аяқ киімінің негізгі түрі болды. 

Лавсан жіптері-аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің дайындамаларын жинауға 
арналған. 

Зығыр жіптер-ұзын зығыр сабақтарынан алынады және табандар мен 
ранттарды бекіту үшін қолданылады. 

Люверс-бұйымдардың шеттерін нығайтатын шайбасы бар фасонды 
төлке. Лак былғары-ірі қара, қой, ешкі терісінен жасалады және бөлінеді, 
мақалалар арналған оң бетіне лакты негізді комқалып. 
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Тері - қалың шаштары бар жануарлардың терісі. Ер адам аң терісін 
 

ежелден бері қолданып келеді; бұл адамның өзіне киім жасаған алғашқы 
материалы болған шығар. Ең құнды аң терісі-ермексаз, шиншилла, сабан, 
қаракөл және т. б. 

Модель-сыртқы түрі, пішіні және материалы бойынша жаңа үлгі. 
Модельдік аяқ киім-бұл конструкция кезінде ең алдымен қазіргі сән 

бағытына баса назар аударылатын аяқ киім. 
Мокасиндер (ағылш.)- бір немесе үш былғарыдан тігілген, қатты 

табаны жоқ, ою-өрнекпен әшекейленген жұмсақ аяқ киім. Солтүстік 
Американың үндістеріне тән. Қазіргі уақытта бұл жұлықтас аймақта әртүрлі 
кірістері бар серпімді аяқ киімнің атауы. 

Бала аяқ киімі-кеңестік және ресейлік МЕМСТ-аяқтың ұзындығы 230-
255 мм болатын жасөспірім ұлдарға арналған аяқ киім тобы. 

Терінің таңбалануы-бұл терінің онымен жанасатын беттерді ластауы 
мүмкін екенін білдіретін ақау. Бояу режимін бұзудың немесе нәзік бояуды 
қолданудың салдары. 

Күңгірт-жұмсақ жасанды терінің алдыңғы бетінде жылтырлығы төмен 
аймақтар түрінде көрінетін ақау. 

Аяқ киім машиналары-аяқ киім жасау процесінде механикалық 
қозғалысты орындайтын, күрделі қол операцияларын алмастыратын 
құрылғылар. Ажыратыңыз: тігін - дайындаманың бөлшектерін тігу үшін, 
ұзартылған - үстіңгі жағын қатайту үшін, тығыздалған; өңдеу және қосалқы 
операциялар үшін: кесуді ыстық Жылтырату, иілу, аяқ киімді қалыптардан 
шығару және өлшеу - өлшеу және тестілеу үшін. 

Меандр зиппер - Зиппер, оның пластикалық байланыстары негізгі 
таспаға бекітілген спираль болып табылады. 

Мездра-теріні өңдеу процесінде дермистен бөлінетін тері қабаты. 
Мерея-бұл терінің беткі қабатының табиғи үлгісі. 
Аяқ киімді бекіту әдістері-бұрандалар, шегелер, түйреуіштер, жіптер, 

желімнің көмегімен аяқ киімнің астын үстіңгі жағына бекіту әдістері. Рант, 
платформаны қатайтыңыз. М. К. О. келесі топтарға бөлінеді: химиялық; 
аралас, механикалық. 

Ерлерге арналған аяқ киім-ерлерге арналған арнайы құрастырылған 
аяқ киімнің түрі, көлемі 24,5-тен 30,5-ке дейін шығарылады. 

Аяқ киімді модельдеу-сән бағыттарын, материалдардың қасиеттерін, 
адамның келбетін ескере отырып, аяқ киімнің жаңа моделін жасау процесі. 

Модель-сыртқы түрі, пішіні және материалы бойынша жаңа үлгі. 
Модельдік аяқ киім-бұл конструкция кезінде ең алдымен қазіргі сән 

бағытына баса назар аударылатын аяқ киім. 
Мокасиндер-үстіңгі жағы тігілген ендірмесі бар аяқ киім бүкіл із 
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немесе шұлық бөлігінде құрылымдық бірлікті білдіреді. М.және мокасин 
түріндегі аяқ киім бар, олардың үстіңгі жағы сопақша салынған, бірақ ішкі 
жағымен біріктірілмеген.  

Аралық төсеу-тұрақтылықты арттыруға және үстіңгі бөліктердің 
беріктігін азайтуға қызмет етеді. 

Аралық асты - береттердің алдыңғы жиегінің қалыңдығы мен 
нығыздалуын арттыру үшін қолданылады. 

Аяқ киімнің үстін ұсақ жөндеу-бұл қалыптарды, тігістерді қою, 
сондай-ақ фурнитураны (ілгектерді, блоктарды, түймелерді) ауыстыру. 

 
Н 
 

Толтыру-тоқыма материалдарын қолмен немесе машинамен өңдеу 
тәсілі; бетіне кесілген өрнектері бар тақтайшалармен немесе біліктермен 
жасалады, олар бояумен толтырылады. 

Аяқ киім-аяқ киімнің төменгі бөлігінің сыртқы бөлігі, өкшенің 
төменгі бетіне бекітілген. 

Жапсырма-1. аяқ киім астының сыртқы бөлшегі; бұйымның 
сырғанауға қарсы, жылудан қорғау қасиеттерін және тозуға төзімділігін 
арттыру үшін бүкіл бетінің ақ табанының төменгі бөлігімен немесе шұлық - 
шоқ бөлігімен бекітілетін; 2. сыдырманың үстіңгі бекітілген бөлігі, былғары 
галантерея бұйымының жабылатын жақтарының біріне бекітіледі. 

Жапсырма рант-аяқ киім астының сыртқы бөлшегі, тігістің беріктігін 
арттырады, табаны үстіңгі дайындамамен бекітеді және доппель аяқ киімі 
мен сандалды бекіту әдістерінің сыртқы түрін жақсартады. 

Аяқтың сыртқы доғасы-өкше, таран, кубоид, төртінші және бесінші 
метатарсальды сүйектерден құралған аяқтың иілісі. Тірек функциясын 
орындайды. Биіктігі орта есеппен 2 см. 

Өкше саптамасы-өкшені желімделген табанмен немесе онсыз аяқ 
киімнің дайындамасына бекіту процесінің алдын-ала жұмысы. Н. саптама 
шегелерге сыртынан бұрғыланғанөкше тесігі немесе өкше бөлігінде 
бұранданы өкшеге бұрау арқылы. 

Ұлттық аяқ киім-ол үшін дәстүрлі материалдар мен декор 
элементтерін пайдалана отырып жасалған ұлттық костюмнің, белгілі бір 
халыққа тән конструкциялардың аяқ киімінің бір бөлігі. 

Жұмсыздығы-аяқ киім. Жартылай беттердің өлшемі, толықтығы, түсі, 
өңдеуі бойынша айырмашылығы. 

Желімделмеген табан-табанның жергілікті ажыратылуының 
болуымен көрінетін аяқ киімнің алаңдық ақауы; майлаудың, кептірудің, іске 
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немесе шұлық бөлігінде құрылымдық бірлікті білдіреді. М.және мокасин 
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қосудың, престеудің технологиялық режимдерінің бұзылуының салдары. 
Тірек рант - аяқ киімнің төменгі бөлігінің сыртқы бөлігі, рант-тігіс 

немесе табан немесе субстрат бекітілген бекіту әдістерінің "паркі". 
Аяқ-аяқтың артқы бөлігін жабатын аяқ киімнің алдыңғы бөлігі 
Аралық қабатты желімдеу - материалдардың беріктігін азайту және 

үстіңгі бөліктердің беріктігін арттыру үшін қолданылады 
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Аяқ киім-утилитарлық және эстетикалық функцияларды орындайтын 
аяқтарды сыртқы әсерлерден қорғауға арналған өнім. Аяқ киім мақсатқа, 
материалдарға, бөлшектерді қосу әдістеріне, үстіңгі және төменгі бөліктің 
биіктігі мен конструкцияына сәйкес бөлінеді.  

Жиектеу-кесу үшін өңделген аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің жиектерін 
безендіру және нығайту мақсатында жиектемені тігу немесе желімдеу. 

Аяқ киімді өңдеу-1.Аяқ киімге тауарлық түр беру мақсатында 
түпкілікті өңдеу; 2.аяқ киімді безендіру (кесте, аппликация). 

Ашық аяқ киім-аяқ киім, аяқ киім, аяқ киім және өкше ашық. 
Орау-табанның өтпейтін бетінің шетіне бекітілетін және оның керілген 

аяқ киімнің ізіне тығыз жанасуын қамтамасыз ететін табиғи немесе жасанды 
былғарыдан жасалған жолақ түріндегі аяқ киімнің аралық бөлшегі. 

Қаптау-1. қалыптың үстін дайындамамен қаптау және оны алдыңғы 
бөлігіндегі ұлтараққа шегелермен, жақшалармен бекіту процесі; 2. аяқ 
киімнің сыртқы бөлігі, өкшенің бүйір және алдыңғы бетін немесе 
платформаның ұшын жабады. 

Тығыздалған аяқ киімді айнала қағу-дайындаманың созылған 
жиегіндегі түйнектер мен қатпарларды қысыммен қыздырылған 
тілімшелермен немесе соққы әсерімен тегістеу. 

Опанка-ернеулі немесе желімдеп тігу әдісімен дайындалған аяқ киім, 
онда ернеуі бар қалыпталған табан үстіне желіммен, жіппен немесе баумен 
өру арқылы бекітіледі. 

Негізгі ойық-аяқ киімнің төменгі бөлігінің ішкі бөлігі, оған аяқ 
киімнің үстіңгі бөлігінің және төменгі бөлігінің ұзартылған жиегі бекітілген. 

Аяқ киімді өңдеу-1.Аяқ киімге тауарлық түр беру мақсатында 
түпкілікті өңдеу; 2.Аяқ киімді безендіру (кесте, аппликация). 

Негізгі ойық-аяқ киімнің астының бөлігі, оның үстіне бекітілген. Ол 
аяқ киімнің қаттылығына байланысты қалыңдығы 2,5-3,5 мм былғарыдан 
жасалған. 

Бөлшектердің бір ішекті бекітпелері - біліктерді (аз дәрежеде-табан, 
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ұлтандар) үстіңгі және ішкі жағының созылған жиегіне бекіту үшін 
қолданылады. 

Өңдеу қалыптары - аяқ киімді өңдеу процесінде оның деформациясын 
болдырмау үшін. 

Аяқтау балауызы - жіптерді (драт) сүртуге және аяқ киімнің былғары 
астын жылтыратуға арналған. 

Опоек/былғары - 6 айға дейінгі балтырлардың терісінен бастапқы 
жүнмен жасалады. 

Қой терісі - қойдың терісі. 
Аяқ киім шегелері-бөлшектерді қосуға арналған (ұзартылған, 

табандық, өкше, табан). 
Аяқ киім пышағы - материалдарды, сондай-ақ аяқ киімнің төменгі 

және үстіңгі бөліктерін кесуге арналған. 
Аяқ киім балғасы - шегелерді қағу үшін және аяқ киімнің үстіңгі және 

астыңғы бөліктерінің керілген жиегін қағу үшін. 
Ұлтандарды, ұсақ тігіс мен табандарды кесу – артық ұлтандар мен 

табандарды периметрдің айналасында қолмен кесіп тастайды. Кесу тегіс 
болуы керек. 

Жібіту-процесс үдеткіштерін қоса отырып, теріні сумен жуу. 
Бұрғыштар – тач тігісінде, сірлік тігісінде тігіс сызығын өңдеу үшін 

етік дайындау кезінде қолданылады. 
Қаптап керу үшін өкшені – деталь, жабылатын бүйір жағы 

платформалар, бүйірлік жағына қарай өкшені. 
Негізгі астар - қорғайды табан тікелей әсерінен оған жіктердің сыртқы 

бөлшектер 
 

П 
 

Пантолеттер-көтеру аймағында аяқты жабатын таспа түріндегі үсті 
бар аяқ киім. 

Пантофли-өкшесі ашық өкшесі бар аяқ киім. 
Керу-қажетті қалдық ұзартуды алғанға дейін қолғап терілерін берілген 

бағыттарда тарту. 
Етік-бір жасқа дейінгі балаларға арналған жұмсақ аяқ киім. 
Платформа-1. Аяқ киім астының аралық бөлшегі, формасы бойынша 

табанның тұмсық-бумалы бөлігіне немесе оның барлық бетіне сәйкес келеді; 
2. Қалың құйылған табан. 

Жағажай аяқ киімі-жағажайға, бассейнге арналған жеңіл аяқ киім, 
монша. 
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Ұлтан- сыртқы деталь төменгі аяқ киім, бойынш нысан 
және өлшемдері оның тозуға төзімділігін арттыруға арналған 
табанның тиісті шұлық бөлігі. 

Поднаряд-аяқ киімнің алдыңғы жағына сәйкес келетін пішіні мен 
өлшемі бойынша аяқ киімнің үстіңгі жағының ішкі бөлшегі. 
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Табан-аяқтың бүкіл табандық бетінің астында орналасқан аяқ киімнің 
астының негізгі сыртқы бөлігі. 
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дейінгі дөңес беті. 

Аяқ киімнің толықтығы-орамның шартты белгісі (аяқ киімнің ішкі 
формасы), аяқ киімнің сәйкес болуының негізгі сипаттамаларының бірі. 
Аралас Р арасындағы интервал күнделікті аяқ киім үшін 8 мм, Модель үшін - 
6 мм.  

Қысқа қонышты бәтеңке-аяққа бекітуге арналған құрылғысы бар 
қонышы бар аяқ киім. Үстіңгі П. аяқтың бүкіл артқы бетін жабады. 

Қысқа етік-балтырдың ортасына жететін қонышғы бар аяқ киім. 
Жартылай ұлтарақ - негізгі ұлтарақтың өкше-гелен бөлігіне сәйкес 

келетін пішіні мен өлшемі бойынша аяқ киім астының ішкі немесе аралық 
бөлшегі. 

Терінің кеуектілігі-терідегі кеуектер көлемінің жалпы көлемге 
қатынасытері. 

Піспегі – тұтас қалыпталған туфлидің қарапайым конструкциясы 
Өндірістік аяқ киім-қорғаныс материалдары мен бөлшектерін 

қолданбай, арнайы мамандыққа қарағанда жасалған, әртүрлі мамандықтағы 
жұмысшыларға арналған аяқ киім. 

Протекторлы табандар-топыраққа жабысуды күшейту үшін терең 
гофрленген жүріс беті бар қалың табандар. 

Профильді табан-әртүрлі учаскелерде әртүрлі қалыңдығы бар 
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қалыпталған табан.  
Тігіс-бұл тігістің беріктігі мен суға төзімділігін арттыру үшін аяқтың 

артқы жиектерінің арасында орналасқан материалдың жолағы түріндегі аяқ 
киімнің үстіңгі бөлігінің бөлігі. 

Тоға-бұйым элементтерін белдікпен қосуға арналған немесе оны 
безендірудің элементі болып табылатын ілгек. 

Аяқ киім-бұл аяқтың созылған көтерілуімен саусақтардың ұштарында 
билеуге мүмкіндік беретін қатты аяқ киім. Кейде аяқ киім балет аяқ киімі деп 
аталады. 

Бүгілетін тістермен бекітілген дөңес түйме түріндегі металл бөлік. 
1. Галантереялық былғары бұйымдарда қатты беттермен тікелей 

жанасу салдарынан материалды тозудан қорғау үшін астыне орнатылады. 
2. Аяқ киімде ол әдетте сәндік функцияларды орындайды. 
Полиуретанды лак-бөлшектердің бетінде лак қабатын қалыптастыру 

үшін. 
Шегелер-резеңке ұлтандарды бекіту үшін. Өкшешегесі-

табанның өкше бөлігін бекіту үшін.Табандықшеге-табанды бекіту 
үшін. 

Төсеніш-рант тігу кезінде пайда болған қуыстарды толтыруға қызмет 
етеді. Жаяу жүргенде табаны серіппелі және тұрақты етеді. 

Астары-өсімдік иленген былғарыдан жасалған аяқ киімнің ішкі 
бөлшегі. 

Жолды кешіру-жөнделетін аяқ киімдегі жарамсыз төсемді картоннан, 
киізден немесе мата қалдықтарынан жаңасына ауыстырады. 

Тігу-қоныштің үстіңгі бөлігінің астына тоқыма астар.  
Қалыптарды таңдау-таңдалған қалып аяқ киімнің түрі мен тегіне 

сәйкес келуі тиіс. 
Жылтырату –өндіреді үшін беру жылтыр және аяқ киімнің жақсы 

көрінісін қамтамасыз ету. 
Полиуретанды табандар-термопластикалық полиуретаннан жасалған 

және монолитті құрылымға ие және негізінен ашық аяқ киім үшін 
қолданылады. 

Алдында-аяқтың бүкіл артқы бөлігін жабатын дайындаманың бөлігі. 
Тескіш-үстіңгі бөліктерді қолмен тесуге, блоктарды, ілмектерді 

орнатуға арналған тесіктерді тесуге қызмет етеді. 
Тігістердің сызықтарын перфорациялау және белгілеу – аяқ киімнің 

үстіңгі жағында; негізінен жазғы аяқ киім өндірісінде қолданылады.  
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Р 
Өлшем-аяқтың немесе аяқ киімнің ұзындығын сипаттайтын шама. 

Метрикалық жүйеде. Ресей Федерациясында қолданылатын аяқ киімнің 
мөлшері-аяқтың ізінің ұзындығы миллиметрмен (іргелес Англияда нөл 
санақтың басы ретінде қабылданады, ал АҚШ – та-санақтың басынан бастап 
4 дюймге дейінгі нүкте. 

Рант-аяқ киімнің сыртқы бөлігі, ол табанмен және үстіңгі жағымен 
бекітіледі. 

Рант саңылауы-ерні бар негізгі ойық. Оған Үстіңгі және рант 
дайындаманың ұзартылған жиегі бекітілген. 

Аяқ киімді тұтынудың ұтымды нормасы-осы климаттық және 
әлеуметтік жағдайларда орташа тұтынушыға 1 жылға қажетті аяқ киім саны. 

Ұтымды аяқ киім-конструкцияы бар аяқ киім. Пайдаланылатын 
материалдар мен ішкі түрі медициналық, гигиеналық және экологиялық 
нормаларға сәйкес келеді. 

Резеңке аяқ киім-серпімді материал, түзілетін нәтижесінде 
Вулканизация каучук қолданылатын дайындау үшін әр түрлі бөлшектерді 
үстіңгі және қоныш киім. Құрылымы кеуекті және кеуекті емес Р. О. 
салыстырмалы түрде жақында термопластикалық Р. О. жасалды, ол аяқ 
киімнің астын құю әдісімен жасау үшін қолданылады. 

Резеңке аяқ киім-төменгі және үстіңгі бөліктері негізінен резеңкеден 
жасалған аяқ киім.  

Қоныштың кеңеюі-үстіңгі модельдің конструкцияын өзгерту 
(қонышғындағы сыдырма, кесу, байлау). 

Созылу төсемдері-жөндеу кезінде киілген және жаңа аяқ киімді созу 
үшін. 

Аяқ киімді жөндеу-бұл кию мерзімін ұзарту, аяқ киімнің үстіңгі 
жағының бастапқы пішінін қалпына келтіру, аяқ киімді кию кезеңінде оның 
сыртқы түрін жақсарту. 

Аяқ киімді созу-аяқ киімнің үстіңгі жағының көлденең және ұзын 
өлшемдерін ұлғайту үшін жасалады.  

Жөндеуге болатын аяқ киім-бұл үнемі қолданылатын аяқ киім, оны 
жөндеу қажеттілігін тудыратын пайдалану ақауларын қалпына келтіруге 
мүмкіндік береді. 

Резеңке қалыпталған табандар-сырғу мен тозуды азайтуға қызмет 
ететін бедерлі жүріс беті бар табандар. 

Аяқ киімнің үстін тегістеу зақымдалған жерде (жарықтар мен 
қатпарлар) ыстық роликпен немесе токмачпен жүргізіледі. 

Резеңке желім-бензиндегі табиғи каучуктың ерітіндісі. 
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Аяқ киімнің үстін жөндеу-үстіңгі және астардың бұзылған жіп 
тігістерін қалпына келтіру, қалыптарды бекіту пішіні мен мөлшерін өзгерту. 

Өтпелі зақымдарды жөндеу-аяқ киімнің үстіңгі жағын жамаулармен 
жөндеу. 

Аяқ киімнің астын жөндеу-табанды бекіту, аяқ киімнің астарлық 
бөлігін жөндеу, табанның жіппен бекітілуін қалпына келтіру, өкшелерді 
жөндеу. 

Жонғыш-аяқ киімнің үстіңгі және астыңғы бөліктерінің созылмалы 
жиегінің жекелеген учаскелерін жыртуға арналған құрал. 

Қолмен фумель-былғары табандар мен ұлтандардың кесектерін ыстық 
жылтыратуға қызмет етеді. 

Қолмен тігу - әр жіп кезек-кезек тігілген материалдардың бір жағынан 
екінші жағына өтеді. 

 
С 
 

Сабо-Ағаш аяқ киім, Голландия, Бельгия тұрғындарының ұлттық аяқ 
киімі. Франция және басқа да бірқатар елдер. Күнделікті өмірде бітелу 
термині қалың табанға флип-флоп түрінде жазғы аяқ киімге қолданылады. 

Сандалеттер-жазғы қысқа бәтеңкелер немесе перфорацияланған үсті 
және қатты артқы жағы бар туфли. 

Сандалдар-ерлер мен балаларға арналған аяқ киім, оның үстіңгі жағы 
аяқтың артқы бетін ішінара жабады. Б.сондай-ақ белбеу аяқ киімінің барлық 
түрлерін атайды. 

Етік-аяқты, қонышты, кейде жамбасты жабатын жоғары аяқтары бар 
аяқ киім. Әйелдер модельдері с. етік деп аталады. 

Етікші-аяқ киім жасау және жөндеу шебері. 
Сафян - қой терісінен немесе ешкіден жасалған таннидті илеу терісінің 

ашық түстерімен боялған, аздап ашытылған. Ол негізінен ұлттық аяқ киімнің 
үстіңгі жағында қолданылады. 

Аяқ киімнің ізі-аяқ киімнің ізіне сәйкес келетін бөлігі. 
Арнайы аяқ киім – аяқтарды қауіпті әсерлерден қорғау үшін арнайы 

материалдар мен бөлшектерді қолданатын аяқ киім.  
Спорттық аяқ киім-әртүрлі спорт түрлерімен айналысуға арналған 

арнайы конструкциядағы аяқ киім. Мысалы, жеңіл атлетикалық күртешелер, 
балуандарға арналған бәтеңкелер, футбол етіктері, тау шаңғысы бәтеңкелері. 

Боялу дәрежесі-илегішпен боялған таудың қалыңдығының оның 
барлық қалыңдығына қатынасы. 

Аяқ-күй, жүру,жүгіру кезінде тірек және амортизациялық 
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Аяқ киімнің үстін жөндеу-үстіңгі және астардың бұзылған жіп 
тігістерін қалпына келтіру, қалыптарды бекіту пішіні мен мөлшерін өзгерту. 

Өтпелі зақымдарды жөндеу-аяқ киімнің үстіңгі жағын жамаулармен 
жөндеу. 

Аяқ киімнің астын жөндеу-табанды бекіту, аяқ киімнің астарлық 
бөлігін жөндеу, табанның жіппен бекітілуін қалпына келтіру, өкшелерді 
жөндеу. 

Жонғыш-аяқ киімнің үстіңгі және астыңғы бөліктерінің созылмалы 
жиегінің жекелеген учаскелерін жыртуға арналған құрал. 

Қолмен фумель-былғары табандар мен ұлтандардың кесектерін ыстық 
жылтыратуға қызмет етеді. 

Қолмен тігу - әр жіп кезек-кезек тігілген материалдардың бір жағынан 
екінші жағына өтеді. 

 
С 
 

Сабо-Ағаш аяқ киім, Голландия, Бельгия тұрғындарының ұлттық аяқ 
киімі. Франция және басқа да бірқатар елдер. Күнделікті өмірде бітелу 
термині қалың табанға флип-флоп түрінде жазғы аяқ киімге қолданылады. 

Сандалеттер-жазғы қысқа бәтеңкелер немесе перфорацияланған үсті 
және қатты артқы жағы бар туфли. 

Сандалдар-ерлер мен балаларға арналған аяқ киім, оның үстіңгі жағы 
аяқтың артқы бетін ішінара жабады. Б.сондай-ақ белбеу аяқ киімінің барлық 
түрлерін атайды. 

Етік-аяқты, қонышты, кейде жамбасты жабатын жоғары аяқтары бар 
аяқ киім. Әйелдер модельдері с. етік деп аталады. 

Етікші-аяқ киім жасау және жөндеу шебері. 
Сафян - қой терісінен немесе ешкіден жасалған таннидті илеу терісінің 

ашық түстерімен боялған, аздап ашытылған. Ол негізінен ұлттық аяқ киімнің 
үстіңгі жағында қолданылады. 

Аяқ киімнің ізі-аяқ киімнің ізіне сәйкес келетін бөлігі. 
Арнайы аяқ киім – аяқтарды қауіпті әсерлерден қорғау үшін арнайы 

материалдар мен бөлшектерді қолданатын аяқ киім.  
Спорттық аяқ киім-әртүрлі спорт түрлерімен айналысуға арналған 

арнайы конструкциядағы аяқ киім. Мысалы, жеңіл атлетикалық күртешелер, 
балуандарға арналған бәтеңкелер, футбол етіктері, тау шаңғысы бәтеңкелері. 

Боялу дәрежесі-илегішпен боялған таудың қалыңдығының оның 
барлық қалыңдығына қатынасы. 

Аяқ-күй, жүру,жүгіру кезінде тірек және амортизациялық 
 

функцияларды орындайтын адамның аяғының төменгі бөлігі. Тарсус, 
метатарус және саусақтардан тұрады. 

Өңделмей бүгілген – ірі қара малдың терісінен, шошқа терісінен, түйе 
терісінен және Бұлан терісінен жасалған, майланған және сынған тері. 
Қайыс-ер және техникалық бұйымдарды дайындауға арналған. 

Теріні түсіру-аяқ киім пышағының көмегімен (периметрі бойынша) 
кесу сызығы бойынша аяқ киім (плат) үсті бөлшектерінің шеттерін суға 
батыру. 

Тірек-аяқ-аяқ аяқ киім Жөндеу кезінде із дайындау және аяқ киім 
астының бөліктерін бекіту үшін қол операцияларын орындауға арналған. 

Шошқа терілері-шошқа терілері. 
Аяқ киім пышағы (аяқ киім) – аяқ киімнен Тозған бөлшектер мен 

олардың бөліктерін кесуге қызмет етеді; аяқ киімді өңдеу және басқа да 
көптеген операциялар. 

Желім қабатын кептіру-желімдеуге жататын аяқ киім мен төменгі 
бөлшектердің беттеріндегі желім қабаты кептіріледі. Кептіру ұзақтығы 
қолданылатын желімнің қасиетіне байланысты өзгереді. 

Жіп байланыстарының құрылымы-екі ішекті (қос тоқылған), бір 
ішекті (сыртқы тоқылған). 

Тігіс -аяқ киімнің астын жөндеу кезінде табандарды, ұлтандарды бекіту 
үшін жіптерді бекіту әдістері қолданылады (үстіңгі және астыңғы жағы 
арқылы). 

Кесу-ірі қара малдың терісінен жасалады және велюр мен төсеніш 
терілерін өндіру үшін қолданылады. 

Синтетикалық былғары - әртүрлі тоқыма емес талшықты негіздерде 
жасалған. 

Супинатор-бұл табанның өкше бөлігінен табанның гелен бөлігіне 
дейінгі жолдың профилінде қисық болат штампталған табақ, өкшені ұстап 
тұруға және жүру кезінде оның бүйірге - артқа бүгілуіне жол бермейді. 

Аяқтың супинациясы-аяқтың буындарда жоғары көтерілуі. 
 

Т 
 

Таңба-жануарды таңбалау кезінде теріге немесе мүйізге жағылатын 
таңба. 

1. Онда күйдірілген таңбаның салдары болып табылатын терінің 
ақаулығы. Теріде ол беті зақымдалған, сынғыш, сынғыш және қараңғы 
түсімен ерекшеленетін жерлер түрінде көрінеді. 

Танкетка – утолщающаяся к пятке подошва әйелдер туфель. 
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Техникалық былғары-ірі қара малдың терісінен жасалған, жетек 
белдіктерін, былғары бөлшектерін машиналарға және басқа да техникалық 
бұйымдарды өндіруге арналған өсімдік, хром және аралас иленген былғары. 

Бедерлеу-қолмен немесе механикалық Баспақтың көмегімен терінің 
алдыңғы бетіндегі суретті сығу. 

Тоқыма-аяқ киімнің үстіңгі жағын нығайту және жиектеу үшін. 
Желім қабықшаларын термобелсендіру-аяқ киімнің бөлшектеріне 

рефлекторлардың (электр плиталарының) көмегімен жағылған желім 
қабықшаларын қыздыру; желім қабықшаларына желімдітық беру. 

Токмач-құрал аяқ киімнің өңделген беттерін ыстық күйінде өңдеу 
үшін қолданылады. 

 
У 
 

Унты-жылы тері етік. Солтүстік халықтар бұғы жүнінен қолмен 
жасайды. Өнеркәсіптік әдіспен жасалған унттарда былғары жұлықтар мен 
артқы жағы бар. Киізден, балтырдан жасалған табандар және үлбірден 
жасалған қосымша ұлтарақ. 

Қоныштарды қысқарту-кең клапандарды, сәндік жолақтарды және т. 
б. реттеу арқылы жүзеге асырылады. 

 
Ф 
 

Стиль (фр.)- киім, бас киім, аяқ киім және т.б. жасалған пішім, үлгі; 
бұйымның сыртқы пішіні. 

Қалыптау - полимерлі комқалыплардан бұйымдар жасау әдісі, онда 
балқытылған материалдың белгілі бір бөлігі қысыммен қалыпқа түседі. Онда 
Балқыма берілген пішінді алады, ол содан кейін бекітіледі. F. аяқ киімнің 
әртүрлі бөлшектерін алыңыз: табан, өкше, дайындама. 

Фурнитура-бұйымдарды түймелеуге, бекітуге, бекітуге, қатайтуға және 
безендіруге қызмет ететін қосалқы бұйымдар. 

Футор – ішкі деталь үстіңгі етік, бойынша нысан және мөлшері 
тиісті голенищу. 

Киіз-жоғары сапалы жүн талшықтарын орау арқылы жасалады. 
Фурнитура-бекітуге, бекітуге, ыңғайлылыққа қызмет ететін қосалқы 

бұйымдар. 
Флик – жекелеген тілімшелер тері, арналған өкше бастапқы биіктікке 

дейін өседі. 
Есептеу формулалары-аяқ киімде тігіс жасау үшін жіптердің қажетті 
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Техникалық былғары-ірі қара малдың терісінен жасалған, жетек 
белдіктерін, былғары бөлшектерін машиналарға және басқа да техникалық 
бұйымдарды өндіруге арналған өсімдік, хром және аралас иленген былғары. 

Бедерлеу-қолмен немесе механикалық Баспақтың көмегімен терінің 
алдыңғы бетіндегі суретті сығу. 

Тоқыма-аяқ киімнің үстіңгі жағын нығайту және жиектеу үшін. 
Желім қабықшаларын термобелсендіру-аяқ киімнің бөлшектеріне 

рефлекторлардың (электр плиталарының) көмегімен жағылған желім 
қабықшаларын қыздыру; желім қабықшаларына желімдітық беру. 

Токмач-құрал аяқ киімнің өңделген беттерін ыстық күйінде өңдеу 
үшін қолданылады. 

 
У 
 

Унты-жылы тері етік. Солтүстік халықтар бұғы жүнінен қолмен 
жасайды. Өнеркәсіптік әдіспен жасалған унттарда былғары жұлықтар мен 
артқы жағы бар. Киізден, балтырдан жасалған табандар және үлбірден 
жасалған қосымша ұлтарақ. 

Қоныштарды қысқарту-кең клапандарды, сәндік жолақтарды және т. 
б. реттеу арқылы жүзеге асырылады. 

 
Ф 
 

Стиль (фр.)- киім, бас киім, аяқ киім және т.б. жасалған пішім, үлгі; 
бұйымның сыртқы пішіні. 

Қалыптау - полимерлі комқалыплардан бұйымдар жасау әдісі, онда 
балқытылған материалдың белгілі бір бөлігі қысыммен қалыпқа түседі. Онда 
Балқыма берілген пішінді алады, ол содан кейін бекітіледі. F. аяқ киімнің 
әртүрлі бөлшектерін алыңыз: табан, өкше, дайындама. 

Фурнитура-бұйымдарды түймелеуге, бекітуге, бекітуге, қатайтуға және 
безендіруге қызмет ететін қосалқы бұйымдар. 

Футор – ішкі деталь үстіңгі етік, бойынша нысан және мөлшері 
тиісті голенищу. 

Киіз-жоғары сапалы жүн талшықтарын орау арқылы жасалады. 
Фурнитура-бекітуге, бекітуге, ыңғайлылыққа қызмет ететін қосалқы 

бұйымдар. 
Флик – жекелеген тілімшелер тері, арналған өкше бастапқы биіктікке 

дейін өседі. 
Есептеу формулалары-аяқ киімде тігіс жасау үшін жіптердің қажетті 

 

ұзындығы. 
1 нұсқа: Д=К х 4см + 20см, мұндағы 

Д-жіп кесіндісінің ұзындығы см. 
К-болашақ тігістің ұзындығы см. 

2 опция: табанның айналасындағы жіптерді (периметрдің айналасында) 
5-7 рет ораңыз және бұл табанды тігу үшін қажетті жіп болады. 

 
Х 
 

Хромды илеу-үш валентті хромның негізгі тұздарының Сулы 
ерітінділерімен илеу. Орындау әдісіне сәйкес олар ерекшеленеді: бір фазалы, 
екі фазалы, екі білікті, "түпнұсқа". 

 
Ц 
 

Мақсатты мақсаты аяқ киім – (тұрмыстық, спорттық, кәсіби). 
 

Ч 
 

Черевики, черевички - былғары аяқ киімнің ескі орыс атауы. Ресейдің 
оңтүстік-батыс аймақтарында, Украинада бұл былғары, әдетте түрлі-түсті, 
өткір мұрны бар аяқ киім, өкшесі бар (негізінен әйелдер). Ресейдің 
солтүстігінде-бұл ескі мерекелік Әйелдер аяқ киімі. 

Чувяки (түрік.)- Кавказдың кейбір халықтарында өкшесі жоқ жұмсақ 
былғары аяқ киім. 

Чуни-1. кендір арқан лапти; 2. Ixx ст. шахтаға түсіру кезінде шахтерлер 
үшін қолданылатын қатты резеңке галоштар. 

Чепрак-терінің бір бөлігі, оның жағасы мен екі қабаты бөлінген. 
 

Ш 
 

Шнур-аяқ киімді аяққа бекіту үшін қолданылатын жұқа, әдетте 
тоқылған сым. 

Штиблеттер (нем.)- 18 ғ-дың соңында Ресейде мата, астары бар, сирек 
- былғары, ілгегі немесе түймелері бар қоныш, гетр. Кейін осылай атай 
бастады ерлерге арналған бәтеңке бауы бар. 

Шагрен-мерияның тән үлгісі бар ешкі немесе қой терісінің терісі. 
Шарголин-етікке арналған поливинлхлоридті комқалыпмен қапталған 

матадағы жасанды былғары. 
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Шеврет-қой терісінен жасалған аяқ киім мен галантерея бұйымдарына 
арналған хром иленген былғары. 

Шевро-Кубада ауданы 60 дм-ден аспайтын козлиннен жасалған аяқ 
киімнің үстіңгі жағына арналған хромды илеу терісі. 

Штаферка-дайындаманың үстіңгі жиегін нығайту үшін қолданылатын 
аяқ киімнің үстіңгі жағының ішкі бөлшегі. 

Түйреуіштер-металл аяқ киімді өкшеге бекіту үшін. 
Тегістеу терісі-оған желім көмегімен абразивті материал қабаты 

(электрокорунд) жағылған мата) 
Біз-ілгек-жіпті (бөлшектерді жіппен бекіту кезінде) ұстауға қызмет 

ететін Ілмек түріндегі ұшы тиісті түрде қайралған дөңгелек немесе ромб 
тәрізді қималы металл өзек. 

Төменгі бөлшектерді тегістеу-астын бекіту үшін тегістеу терісімен 
беткі емес жағынан тегістеңіз (ұлтандар, табандар). 

 
Э 
 

Серпімді терілер-беті сәл тегістелген ірі қара малдың, шошқа мен 
ешкінің терісінен жасалады. 

 
Ю 

 
Юфтин-поливинилхлоридті жабыны бар матадағы жасанды былғары, 

жылытылған етіктердің қоныштарына арналған. 
Юфт-құрамында майлы заттар көп ірі қара малдың терісінен, жылқы 

пероронынан және шошқа терісінен жасалған аралас иленген аяқ киімнің 
үстіңгі жағына арналған былғары. 

 
Я 
 

Тілшік-аяқты блоктар мен шілтермен жеткізілетін қолайсыздықтардан 
қорғау үшін етік немесе қысқа қонышты бәтеңкенің үстіңгі жағының сыртқы 
бөлшегі. 
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Шеврет-қой терісінен жасалған аяқ киім мен галантерея бұйымдарына 
арналған хром иленген былғары. 

Шевро-Кубада ауданы 60 дм-ден аспайтын козлиннен жасалған аяқ 
киімнің үстіңгі жағына арналған хромды илеу терісі. 

Штаферка-дайындаманың үстіңгі жиегін нығайту үшін қолданылатын 
аяқ киімнің үстіңгі жағының ішкі бөлшегі. 

Түйреуіштер-металл аяқ киімді өкшеге бекіту үшін. 
Тегістеу терісі-оған желім көмегімен абразивті материал қабаты 

(электрокорунд) жағылған мата) 
Біз-ілгек-жіпті (бөлшектерді жіппен бекіту кезінде) ұстауға қызмет 

ететін Ілмек түріндегі ұшы тиісті түрде қайралған дөңгелек немесе ромб 
тәрізді қималы металл өзек. 

Төменгі бөлшектерді тегістеу-астын бекіту үшін тегістеу терісімен 
беткі емес жағынан тегістеңіз (ұлтандар, табандар). 

 
Э 
 

Серпімді терілер-беті сәл тегістелген ірі қара малдың, шошқа мен 
ешкінің терісінен жасалады. 

 
Ю 

 
Юфтин-поливинилхлоридті жабыны бар матадағы жасанды былғары, 

жылытылған етіктердің қоныштарына арналған. 
Юфт-құрамында майлы заттар көп ірі қара малдың терісінен, жылқы 

пероронынан және шошқа терісінен жасалған аралас иленген аяқ киімнің 
үстіңгі жағына арналған былғары. 

 
Я 
 

Тілшік-аяқты блоктар мен шілтермен жеткізілетін қолайсыздықтардан 
қорғау үшін етік немесе қысқа қонышты бәтеңкенің үстіңгі жағының сыртқы 
бөлшегі. 

Яровка - салмағы 13 кг–нан асатын сиырлардың терісі 
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