Tanulmányi kirándulás.
2010. október 11.-én látogatást tettünk a CSÁRDA-TEX Kft. Csárdaszállási szövıüzemében.
Két csoportot vittünk el, a Nıi szabó szakmát tanuló diákok közül. A 10/G osztályból 9 fıt, a
11/G osztályból 7 fıt. A tanulókat két szaktanár kísérte, Borbíróné Komócsin Julianna és
Szijjártóné Sándor Ágota.
A vállalat rövid bemutatása:
A cég neve: CSÁRDA-TEX Ipari és Kereskedelmi KFT
Cég alapítás idıpontja: 1996. 11. 21.
Tulajdonosok: magyar magánszemélyek.
Ügyvezetı igazgató: Szőcs Tibor
A cég fennállása óta nem zárt veszteséges évet. Termelés kapacitása: 7.000.000,- m2/év
A vállalkozási tevékenység: nyersáruszövés, pamut és kevertszálas alapanyagú valamint
tarkán-szıtt termékek gyártása.
A cégnél bevezetésre került a minıség irányítási rendszer.
Az üzemlátogatás célja az volt, hogy a 11. és 10. osztályban, elméleti órán tanultakat a
gyakorlatban is láthassák diákjaink. A szövés technikáját, a különféle alap és levezetett
kötéseket. Ez a látogatás szervesen illeszkedik a tananyaghoz, és szemléletesen alátámasztotta
a tanultakat.
Láthattuk a szövés elıkészítı mőveleteit, az elıhengeres felvetést, írezést, befőzést (1., 2., 3.
ábra).

1. ábra Elıkészítı mőveletek

2. ábra Felvetés, írezés

3. ábra Befőzés mőveletei

Megfigyelhettük a szövıgép legfontosabb részeit, a nyüstöket, lamellákat, a szövés menetét
és természetesen a kész szövetet is megvizsgálhattuk (4. ábra).

4. ábra A szövıgép részei, a szövés menete

Mindezt a vállalat legmodernebb szövıgépein láthattuk, munka közben. A vállalat gépparkja
európai szintő, az 1950-tıl gyártott világmárkájú DORNIER szövıgépeket is alkalmazzák.
Hazánkban a „70”-es évek elejétıl használatosak ezek a szövıgépek, azóta a hanyatló hazai
szövıipar ellenére is, napjaink szövödei beruházásaiban ezek a gépek döntı fontosságúak. A
vállalatnál láthattunk légsugaras vetülékbevivıs szövıgépeket, amelyek 1988-tól vannak
piacon. Ezeken, a szövıgépeken a különbözı szerkezetek számítógép vezérlésőek (5. ábra).

5. ábra Számítógép vezérlés panelja

A DORNIER merevkaros szövıgépek erıssége a robosztus felépítés (6. ábra), a biztonságos
mőködés, a nagy mintázási lehetıség. Ezért különleges mőszaki szövetek és nagy mintázatú
bútorszövetek, gazdaságos és jó minıségő gyártását teszik lehetıvé. A DORNIER
vetülékvivıs szövıgépek közel 40%-át jacquard gépekkel szerelik fel. A kötésmintázat és a
szövetszélesség tetszılegesen változtatható.

6. ábra Nagymintázatú bútorszövet gyártása

Az üzemben természetes alapanyagú fonalakból, mint a len, pamut, készítik a textileket,
melyeket igen sok területen dolgoznak fel.
A cég által gyártott textiltermékek választéka széleskörő:
-

Munkaruha és védıruha alapanyagban és konfekcióban.
Egészségügyi termékek: alapanyagban és konfekcióban.
Szállodai termékek: ágy és éttermi textíliák.
Frottír darabáru törölközık, köntösök egyedi beszövésekkel is.
Háztartási textíliák a színes nyomott kelmék, asztalnemő, hímzı szövet, angin,
kárpitos kellékek.
Finom textília: ing és blúzanyag egyszínő és tarkán-szıtt.
Mőszaki textíliák mőbır alapanyagok, különbözı nagyszilárdságú gumigyártás alap
és kiegészítı szövetei.

A megrendelık a cég által gyártott textíliákat általában feldolgozzák, konfekcionálják és így
kerül értékesítésre.
-

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Beanett Bt, Flemex Kft és Mediporta Kft
egészségügyi textíliához vásárol alapanyagot.
Hunguest Hotel Kft szállodalánc szállodai termékek konfekcionált ágynemő és
lepedı, éttermi abroszok felhasználója.
GRABO Padló-, Tapéta és Mőbırgyártó Kft, mőbır alapanyagot használ fel.

A CSÁRDA-TEX KFT a fenti vevıkön kívül még több vevıvel áll rendszeres kapcsolatban.
Érdekesség volt számunkra, hogy a vállalat a Felina Hungária Kft. részére kapcsozást és
pántvágást is végez. A míderek és melltartók záródásához készítik elı a pántokat, amelyekre
speciális kapcsozó géppel varrják fel a kapcsokat (7. ábra).

7. ábra Kapocsfelvarró gép

Továbbá láthattuk a ferdepánt készítı és ferdepánt vágó gépeket (8. ábra). Megfigyelhettük,
hogy a pánt készítése, milyen mőveletekbıl áll és, hogyan vágják fel a kívánt méretre.

8. ábra A pántkészítés és felvágás menete

Tanulmányi kirándulásunk sikeres volt, diákjaink jól érezték magukat, és nagy érdeklıdést
tanúsítottak a látottak iránt. Hasznos volt bemutatni, élıben megtapasztalni a szövés menetét,
a látottak hozzájárultak az elméleti tananyag mélyebb elsajátításához.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Igazgató Úrnak, és a CSÁRDA-TEX Kft-nek,
hogy lehetıvé tették és támogatták üzemlátogatásunkat.

Szerzık: Szijjártóné Sándor Ágota és Borbíróné Komócsin Julianna
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