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İŞÇİ   STİLİN  ANLAYIŞI   VƏ İNKİŞAF 

TARİXİ 

Şəkildə  Amerika Birləşmiş Ştatlarında dəmir yolu tikintisində 

yarımkobinezon geyinmiş işçi görünür. Məhz elə o vaxt müasir cins 

geyiminin nümunəsi olan davamlı kətandan və ya 100% pambıqdan 

tikilmiş İşçi şalvar işlənib-hazırlanmışdır.   



 İnqilabaqədərki 

zavod və ya 

fabriklər həmişə 

daha rəngarəng 

görünüş verirdi: 

kim “kim necə 

istəyir geyinə 

bilər” prinsipinə 

görə 

geyindirilirdilər.   
 

Qayçı istehsalı üzrə kustar emalatxanası 



İşçi geyim – işçinin funksional 

vəzifələrinin yerinə yetirməsi 

zaman istifadə etdiyi geyimdir. 

İşlərin xüsusiyyətlərinə əsasən, 

işçi geyimi seçilir. İşçi geyimi 

necə seçmək lazımdır?  İşçi 

geyimin istifadəsi işçi personalı 

vahid şəklə salmağa imkan 

verir, bu da, araşdırmalara 

əsasən, intizamı yüksəldir və 

sadəcə tozdan, atmosfer 

çirklənməsinin təsirindən və bir 

çox digər amillərdən qoruyur. 

İŞÇİ GEYİMİN NÖVLƏRİ. SEÇİMİN 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 



İşçi kostyumlar  

Tibbi personal üçün 

geyim  

Müxtəlif  mühafizə 

strukturları üçün xüsusi 

geyim  

Qoruyucu iş geyimi  

Su itici xüsusi geyim 

  

İŞLƏRİN NÖVÜNDƏN ASILI   OLARAQ, BİR NEÇƏ XÜSUSİ GEYİM NÖVÜ 

MÜƏYYƏN EDİLİR, BUNLARI AŞAĞIDAKI KATEQORİYALARA BÖLMƏK 

OLAR:  



  

  

İşçi geyimin qiymətləndirilməsi 

və seçimi meyarlarının 

erqonomik qrupu 

aşağıdakılardan ibarətdir:  

antropometrik meyarlar;  

fəaliyyətin qiymətləndirilməsi 

meyarları;  

subyektiv meyarlar;  

obyektiv fizioloji göstəricilər. 
 

 

İŞÇİ  KOSTYUMUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

VƏ SEÇİMİ  MEYARLARI 



  

 

TİKİŞ İSTEHSALININ MEXANİKLƏŞDİRMƏ XƏTTİNİN 

HAZIRLANMASI VƏ TƏTBİQİNİN ARDICILLIĞI 

MEXANİKLƏŞDİRMƏ XƏTTİ AVADANLIQLARININ 

NOMENKLATURASI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Kütləvi məhsulların (kişi 

kostyumları, şalvar, köynək, 

palto, qadın plaşları, donlar, 

işçi kostyumlar) hazırlanması 

üçün kompleks-

mexanikləşdirilmiş xəttlər 190 

adda tikiş avadanlığını tələb 

edir – tikiş maşınlar və 

yarımavtomatlar, presslər və 

nəm-istilik işlənməsi üçün 

digər avadanlıq.   



İşçi kostyum – tikiş 

müəssisələrində istehsal edilən 

ən sabit məhsullardan biridir.   

 

 İŞÇİ KOSTYUMLARIN HAZIRLANMASININ MEXANİKLƏŞDİRİLMİŞ 

XƏTTİNİN TEXNOLOGİYALARININ ANALİZİ 

XƏTLƏRİN XARAKTERİSTİKASI 

 

 

 



Montaj bölməsində quraşdırılmış 

digər avadanlıq növü bir qəbulda 

halqaların şalvar kəmərinə tikilməsi 

üzrə yarımavtomatdır. Rulondan 

eyni zamanda lazımi uzunluğa 

malik halqa kəsilir. O, kənarları 

qatlanmış halda tikiş zonasına 

verilir. Halqaların şalvara tikilməsi 

sxemi şəkil 3.4-də göstərilmişdir.  

Şalvarda halqa tikiş sxemi 



İşçi kostyumun şalvar və gödəkçələrin kəmər 

sonluqlarının işlənməsi 



İşçi kostyumların istehsalı üzrə xətt yerləşməsi müxtəlif  ola 
bilən dörd bölmədən ibarətdir. Çox vaxt fabrikalarda olan 

sexlər 6x6 kolonlar şəbəkəsində uzadılmış formaya malikdir. 
Bu halda bütün bölmələr ardıcıl olaraq yerləşir. Bu cür 

yerləşmə konveyer xəttlərindən ənənəvi olaraq qalıb. 
   

 

İŞÇİ KOSTYUMLARIN İSTEHSALININ 

TƏŞKİLİ 



NƏTİCƏ 
 



DİQQƏTİNİZ  ÜÇÜN  TƏŞƏKKÜRLƏR! 


