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ӘЙЕЛ КИІМІНДЕГІ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНТЫН 

БӨЛШЕКТЕРГЕ СӘНДІК МАТЕРИАЛДАРДЫ 

ЖЕЛІМДЕП БІРІКТІРУДІ ЗЕРТТЕУ 
 

Андатпа. Мақалада әйел киім жиынтығындағы трансформациялантын бөлшектерді 

безендіруде сәндік материалдарды желімдеп біріктіру әдістері талданды. Сәндік материал-

дарды желімдеп біріктірудің шыдамдылығы, қаттылығы, ауа өткізгіштігі, бояуға 

тұрақтылығы, төзімділігі және иілгіштік қасиеттері зерттелді, нәтижесінде әйел киім 

жиынтығы дайындалды. 

Түйін сөздер: сәндік материалдар, желімдік біріктіру, әрлеп безендіру, желімдеудің 

қаттылығы мен иілгіштігі. 

 

Тігін бұйымдарында трансформациялантын бөлшектерді сәндік әшекей 

материалдармен безендіруде желімдік біріктіру әдісі қазіргі кезеңде кеңінен қол-

данылады. Желімдеп біріктіру әдістері бұйымды өңдеу сапасын жоғарылатады 

және әйел киімдерін дайындаудағы уақыт шығынын азайтады. 

Трансформацияланатын бөлшектерді әрлеп безендіруде, әйел киімдерінде 

сәндік әшекей материалдарды желімдеп біріктіруге XL-E20 20W маркалы құрал 

жабдығы қолданылды. XL-E20 20W маркалы құралын электрмен 120-180°C тем-

пературасында қыздырғанда силиконды желім балқып, сұйық желім күйіне ай-

налады [1]. 

Трансформацияланатын әйел киім жиынтығын дайындауға барби, шифон, 

органза, трикотаж, атлас материалдары негізгі матаға және әрлеп безіндіруге де-

коративтік гүлдер, әрлеуіш тастар, таспа, шілтер, ызба, аппликациялар таңдалды. 

Көлемдік декоративтік гүлдерді және әрлеуіш материалдарды желімдеп бірік-

тіруге, сынақтық үлгілерде жібек, шифон, органза, атлас материалдары қолда-

нылды [2]. Әйел киім жиынтығында сәндік және негізгі бөлшектерге таңдалған 

өңдеу тәртібінде, сәндік әрлеуіш материалдарды желімдеп біріктіріп безендіріл-

ген сынақтық үлгілердің сандық және сапалық көрсеткіштері сынақтан өткізілді. 

Әрлеп безендіруде декоративтік гүлдер, әрлеуіш тастар, таспа, шілтер, ызба 

(тоқылған орама), аппликациялар желімдеп біріктіру әдісі қолданылды және 

оларды бөлшектерге желімдеп біріктірудегі қаттылығы мен иілгіштігі, бояуға 

тұрақтылығы мен шыдамдылығы, төзімділігі және ауа өткізгіштік қасиеттерін 

стандарттық көрсеткіштермен анықталды. Сәндік материалдардың өрнектері, 

әйел киім жиынтығын безендірудің композициялық шешіміне қарай дайындалды 

және дайындалған сәндік әрлеуіш материалдарды сынақтық үлгілерге желімдеп 

біріктірілді. 
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Сәндік әрлеуіш материалдарды желімдеп біріктірудің шыдамдылығы, қат-

тылығы, төзімділігі және иілгіштік қасиеттерінің сапалық көрсеткіштері Алматы 

Технологиялық Университетінің зертханасында сынақтан өткізілді. Сынақтық 

үлгілердегі желімдеп біріктірудің қаттылығы мениілгіштігі, бояуға тұрақтылығы 

мен шыдамдылық қасиеттерінің тұтынушылық талаптарға сай келуін, мемлекет-

тік техникалық реттеу комитеті (МемСТ) бекітілген стандарттық көрсеткіштер-

мен талданды. Сәндік материалдармен бөлшектерді көркемдеп безендіруде, яғни 

зерттеу кезінде желімдеп біріктіруге декоративті гүлдер, таспа, шілтер, апплика-

ция, қолданылды. Негізгі материалдарға (барби, шифон, органза, атлас, трико-

таж) желімделген сәндік әрлеуіш материалдардың стандарттық көрсеткіш талап-

тарына сәйкестігі талданды. Сәндік әрлеуіш материалдарды желімдеп біріктіру-

дегі қаттылығы МеМСТ 8977-74, шыдамдылығы МеМСТ3813-72, бояуға 

тұрақтылығы МеМСТ 9733.27-83, ауа өткізгіштігі МеМСТ 12088-77стандарттық 

көрсеткіштермен талданды [3, 4]. 

Сынақтық үлгіде таңдалған негізгі материалдарға сәндік әшекей материал-

дарды желімдеп біріктіру, бұйымның композициялық шешімі негізінде орын-

далды және МемСТ бекіткен стандарттар талабымен сынақтан өткізілді [5]. 

Сәндік әрлеуіш материалдарды желімдеп біріктіру қаттылығымен иілгіштігі МТ 

376 құрылғыда зерттелді, құрылғы әртүрлі желімдеп біріктірілген материалдар-

дың қаттылығы мен иілгіштігін анықтауға қолданылады. Зерттеу жұмысына 

бірінші үлгідегі барби, екінші үлгідегі шифон, үшінші үлгідегі органза, төртінші 

үлгідегі атлас, бесінші үлгідегі трикотаж материалдардың сынақтық үлгілері қол-

данылды. Осы материалдарға шілтерді, әрлеуіш тастарды, ызбаны не тоқылған 

жіптерді желімдеп біріктірілді және сапасы стандарттық көрсеткіштермен зерт-

телді, сынақтық үлгілерлерді талдаудан өткізілген және орындалған зерттеу нәти-

желері 1-кестеде берілген. Сәндік әрлеуіш материалдарды желімдеп біріктірудің 

қаттылығы мен иілгіштік көрсеткішін анықтауға келесі формула (1) қолданылды:  
 

 G= m · 0,98 (1) 
 

мұндағы: G – қаттылық, cH; m – масса, г; 0,98 – ауырлық күшінің үдеуін, масса-

ның кг-ға айналуын және H-нің cH-ге айналуын ескеретін коэффициент. 

Мысалы, шілтерді негізгі материалға желімдеп біріктірудің қаттылық 

көрсеткіші (1) формуламен есептелді: 
 

G1= m· 0,98=1,935 · 0,98 = 1,89 сН 
 

Материалдарға әрлеуіштерді желімдеп біріктірудің иілгіштік көрсеткіші 

пайызбен көрсетілді және келесі формула (2) қолданылды: 
 

 У=100 · (У0 - У1)/У0 (2) 
 

мұндағы: У0 – қаттылықты анықтауға арналған үлгі ауытқуының мәні, мм; У1 – 

түзетуден кейінгі үлгінің ауытқу мәні, мм. 

Мысалы, шілтерді негізгі материалға желімдеп біріктірудің иілгіштік 

көрсеткіші (2) формуламен есептелді:  

У=100 · (У0 - У1)/У0 = 100 · (10-0,030)/10 = 99,7% 
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1-кесте – Сәндік әрлеуіш материалдарды желімдеп біріктірудің қаттылығы мен иілгіштік 

көрсеткіштері 

№ 
Қаттылық  

көрсеткіші, сН 

Иілгіштік 

көрсеткіші, % 
Сынақтық үлгілер 

1-үлгі 

1,89 99,7 
 

0,22 99,5 
 

0,75 99,2 

 

2-үлгі 

0,31 99,8 
 

- - 

 

- - 

 

3-үлгі 

1,72 99,8 

 

0,98 99,6 

 

0,10 99,6 
 

4-үлгі 

0,21 99,9 

 

0,06 99,8 

 

1,09 98,2 
 

5-үлгі 

0,35 99,5 
 

0,24 99,5 
 

0,10 98,4 

 
 

Трансформацияланатын әйел киім жиынтығында декоративті және әр-

леуіш материалдарды желімдеп біріктіріп безендіру мен талдау нәтижелері 1-

кестеде берілген, МемСТ бекіткен стандарттармен жүргізілді. Зерттеу нәтиже-

лерінде, бірінші үлгідегі барби матасы, үшінші үлгідегі органза, төртінші үл-

гідегі атлас, бесінші үлгідегі трикотаж матасында сәндік әрлеуіш материалдарды 
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желімдеп беріктірудің қаттылығы мен иілгіштігі, стандарттартық талаптарға 

сәйкес көрсеткіштерді көрсетті.  

Екінші үлгідегі шифон матасына шілдерді желімдегенде, әрлеп безендіріл-

ген материал қаттылығы жоғары көрсеткіштті беріп және зерттеу кезіндегі 

көрсеткіш нәтижесі стандарттық талапқа сәйкес келмеді. Ал осы үлгідегі мате-

риалға, әшекей тастар және ызбаны (тоқылған жіптер) желімдегенде, әрлеуіш ма-

териалдар желімделген шифон материалы, өзінің формасын ұстамады, сынақтық 

үлгілерге зерттеу жүргізілмеді. 

Материалдың бояуға тұрақтылығы мен желімдеп біріктірудің шыдамды-

лығы, МТ 197 қол аппаратымен анықталды және зерттеуде сынақтық үлгілерде 

екі түрлі тәсіл қолданылды. Әрбір сынақтық үлгіде, бірінші құрғақ үлгідегі үй-

келіс және екінші ылғалды үйкеліске зерттеу жүргізілді. Бағалау тәсілі 5 балдық 

көрсеткішпен нәтижесі анықталды. Зерттеу нәтижесінде, сәндік әрлеуіш матери-

алдарды барби матасына желімдеп біріктірудің сынақтық үлгісі, жоғары дәре-

желі көрсеткішті көрсетті. 

Матаның ауа өткізгіштігі МТ 160 құрылғысы арқылы анықталды. Құрылғы 

жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарындағы сынақтық зертханаларында, стандарттау 

және сертификаттау орталықтарында тоқыма материалдарының, соның ішінде 

техникалық маталар, тоқыма емес материалдар, киіз, жасанды мех, тоқылған ма-

талар мен дайын тоқыма материалдарының әр түрлі түрлерінің ауа өткізгіштігін 

анықтау үшін қолданылады. Бұл аппарат 3 түрлі аудан (5, 20, 50) арқылы зеттеу 

жүргізіледі. Зерттеу жұмысында, сынақтық үлгілерге 20 см2 аудандағы 60 се-

кундтағы ауа өткізу көрсеткішіне талдау жүргізілді. Аспаптың жұмыс істеу 

принципі, сорғы көмегімен өлшеу қондырғысындағы ауаны шығаруға негіздел-

ген, ауаның сынамадан өту кезінде қысымның төмендеуі тұрақты болып, уақыт 

бірлігінде зерттелетін материалдың берілген аймағынан өтетін ауаның шығыны 

өлшенеді. Сәндік әрлеуіш материалдар желімдеп біріктірілген матаның ауа 

өткізгіштігін анықтауға (Q) дм3 / м2·с, келесі формула (3) қолданылды: 
 

 𝑄 =
𝑉 ∗ 10000

𝑆 ∗ 𝜏
 (3) 

мұндағы: S – сыналатын аймақ, см2;τ – сынау уақыты, с. 

Мысалы шілтерді негізгі материалға желімдеп біріктірудегі ауа 

өткізгіштігі: 
 

Q= 55·10000/20см2·60с= 458,3 
 

Сәндік әрлеуіш материалдар желімделген материалдардың ауа өткізгіштігі 

30°C (Q1), 40°C (Q2) жуылған сынақтық үлгілерде және жуылмаған сынақтық 

үлгілерде (Q3) зерттелді. Зерттеу кезіндегі көрсеткен көлемі бойынша ауа 

өткізгіштік көрсеткіші (3) формуламен есептелінді және орындалған зерттеу 

нәтижелері 2-кестеде берілген. Материалдардың ауа өткізгіштік зерттеу нәтиже-

лері, барлық сынақтық үлгілерде стандарттық талаптарға сәйкес келді. 
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2-кесте – Материалдардың ауа өткізгіштігі көрсеткіші 

 

Зерттеу нәтижесінде, барби мен атлас матасына сәндік әрлеуіш материал-

дарды желімдеп біріктірудің қаттылығы және иілгіштігі, бояуға тұрақтылығы 

мен шыдамдылығы жоғары дәрежелі көрсеткішті қамтамассыз етті, ал шифон 

мен органза матасына әрлеуіш материалдарды желімдеп біріктірудің көрсет-

кіштері стандарттық талапқа сәйкес келмеді. Сынақ нәтижесінде 1-суретте, жо-

баланған киім үлгісіне сәндік әрлеуіш материалдарды желімдеп біріктіруге және 

бөлек өңделген трансформациялантын бөлшектерді түрлендіруде, жоғары дәре-

желі көрсеткішті барби мен атлас матасы негізгі материалдарға қолданылды. 

Барби матасы трансформациялантын әйел киім жиынтығын дайындауға 

таңдалды, сәндік бөлшекті әрлеп безендіруде органза материалы ұсынылды және 

әрлеуіш материалдарды желімдеп біріктіру қолданылды. 
 

 

 

   

 

1-сурет – Трансформацияланатын әйел киім жиынтығы 
 

Қорытынды 

Әйел киім жиынтығын дайындауда негізгі матаға барби мен атлас матери-

алдары қолданылды, әрлеуіш материал ретінде органза материалы және транс-

формациялантын бөлшектерді безендіруде сәндікәрлеуіш материалдарды желім-

деп біріктіру қолданылды. Әйел киім жиынтығында сәндік әрлеуіш материал-

дарды желімдеп біріктіру және трансформацияланатын бөлшектерді түрлендіру 

тәсілдері қолданылды. Нәтижесінде, трансформацияланатын бөлшектердің аз-

даған жиынтығы көмегімен әйел киімінің қызметі кеңейтілді, уақыт пен матери-

алдағы шығын көлемі азайтылды және бәсекеге қабілетті заманауи трансформа-

циялантын әйел киім жиынтығы дайындалды. 

№ Сынақтық үлгілердің ауа өткізгіштігі (дм3/м2·с) 

Q1 Q2 Q3 

1-үлгі 458 458 447 

2-үлгі 1371 1394 1388 

3-үлгі 1412 1130 1390 

4-үлгі 1405 1227 1402 

5-үлгі 1230 1356 1419 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ ДЕТАЛЯХ  

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Аннотация. В статье проанализированы способы клеевых соединений отделочных 

материалов в декоре трансформируемых деталей женской одежды. Изучены прочность, 

жесткость, воздухопроницаемость, стойкость к окраске, прочность и гибкость клеевого со-

единения отделочных материалов, в результате разработан комплект женской одежды. 

Ключевые слова: отделочные материалы, клеевые соединения, отделочное оформле-

ние, жесткость и упругость клеевых соединений. 
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RESEARCH OF ADHESIVE JOINTS OF DECORATING MATERIALS 

ON TRANSFORMABLE PARTS OF WOMEN'S CLOTHING 
 

Annotation. The article analyzes the ways of gluing finishing materials in the decor of 

transformed parts of women's clothing. The strength, stiffness, breathability, color resistance, 

strength and flexibility of the adhesive connection of finishing materials were studied, as a result of 

which a set of women's clothing was created. 

Keywords: finishing materials, adhesive connections, finishing design, rigidity and elasticity 

of adhesive connections. 
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