
 

 

 

Basın bülteni 
 

 

Oerlikon Nonwoven Cenevre’de INDEX’e katılıyor 

 

Odak noktası dokumasız kumaş kalitesi: Her uy-
gulama için optimum üretim prosesi 
 

Neumünster, 03 Eylül 2021 – „Your reliable partner in the nonwoven industry“ – sloganı progra-

mımızdır: Oerlikon Nonwoven, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen dünyanın önde gelen 

nonwoven ticaret fuarı INDEX'te piyasadaki en geniş portföylerden birini sunuyor. (19 – 22 Ekim 

2021). Neumünster'li sistem üreticisinin odağında filtrasyon, hijyen ve medikal ile jeotekstil ve 

diğer teknik uygulamalar için pazar ve müşteri odaklı sistem çözümler bulunmaktadır. Fuar ziya-

retçileri hem canlı olarak yerinde 2314 numaralı fuar standında hem de INDEX çevrim içi platfor-

munda, kapsamlı ürün ve süreç bilgi birikimini inceleyebilirler. 

 

Filtreleme: Neumünster’den lider yetkinlikler 

Filtrasyon, izolasyon ve sorpsiyon uygulamaları için benzersiz ve yüksek dayanımlı dokumasız kumaş-

lar, Oerlikon Nonwoven’in Meltblown teknolojisi sayesinde kolay ve verimli bir şekilde üretilir.  

Filtre maddelerinin ve membranların üretimi için kullanılan polimerler, uygulama alanları kadar çok yön-

lüdür. Ürün yelpazesi klasik poliolefinlerden (PP, PE), PET, PLA, PBT ve PA’dan PPS ve TPU gibi özel 

plastiklere kadar uzanıyor. Tüm bu ve diğer ham maddeler Oerlikon Nonwoven Meltblown yöntemi ile 

güvenli bir şekilde işlenebilir. 

Elektroşarj ünitesi ecuTEC+ ile filtre maddeleri elektrostatik olarak yüklenir. Böylece filtre verimi daha 

da artırılır. Aşırı esnekliği, onu şu anda pazarda temin edilebilen diğer konseptlerden ayırıyor. Kullanıcı, 

sayısız çeşit seçeneği arasından istediğini seçebilir ve böylece filtre uygulaması için ideal yükleme yo-

ğunluğunu ayarlayabilir. 

 

Kapsamlı spunbond portföyü - daima uygun çözüm 

Oerlikon Nonwoven'ın sistemleri, teknik kumaşlar için düşük enerji tüketiminde yüksek üretim kapasite-

leri ve verim vaat ediyor. Böylece, örneğin alan ağırlıkları azami 400 g/m2 kadar olan polyester veya 

polipropilenden jeotekstil ürünleri ve 9 dtex’ kadar filaman titresi verimli bir şekilde üretilir. Ayrıca Oerli-

kon Nonwoven, çatı membranları için kumaş taşıyıcıların (Underlayment) (PP- veya PET eğrilmiş doku-

suz kumaş) ve bitüm yalıtım membranları için (iğnelenmiş PET eğrilmiş dokusuz kumaş) bitüm çatı kap-

lama malzemelerinin üretimi için de özel eğrilmiş kumaş yöntemleri sunar. 

Bunun haricinde eğrilmiş dokumasız kumaş maddeler, filtrasyon uygulamalarında gittikçe daha fazla 

önem kazanır. Esnek bir dokumasız kumaş sayesinde çeşitli fonksiyonlar için müşteriye özel talepler 



 

 

 

gerçekleştirilebilir. Özellikle Oerlikon Nonwoven‘ın, çift bileşenli eğirme yöntemi alanında uzun yıllara 

dayanan deneyimi, tamamen yeni dokumasız kumaş yapılarının ve böylece bir malzemedeki çeşitli fonk-

siyonların yerine getirilmesini mümkün kılar. Biko eğirme yöntemi ile aynı anda farklı kombine elyaf ke-

sitleri ve aynı zamanda bir veya farklı polimerlerden farklı elyaflar üretilebilir. Ürün yelpazesi klasik çe-

kirdek kılıfından ve Side-by-Side (yan yana) Biko filamentlerden başlar, bölünebilir liflere ve karışık liflere 

kadar uzanır. 

 

QSR: Hijyen ve medikal pazarı için çekici Spunmelt sistemleri 

Hijyenik ve medikal dokunmamış kumaşların üretimi için, QSR (Quality Sized Right) teknolojisi, bu çeşitli 

spunbond ve meltblown kompozitleri (SSMMS, SMMS, SSS vb.) dünya çapında kabul görmüş standart-

lara göre üretmek için finansal açıdan cazip bir çözüm sunar. Oerlikon Nonwoven, yoğun iş birliği ve 

ortaklıklar, sıkı kalite güvence önlemleri ve ayrıca teknoloji ortaklarıyla yoğun bir alış veriş sayesinde bu 

sistemi tipini, üreticilerin daha yüksek hacim, yumuşaklık veya müşteriye özel kabartma desenleri gibi 

özel dokusuz kumaş özellikleri ile pazarlarında kendilerini farklılaştırmalarına olanak sağlayan benzersiz 

özelliklerle donatabilir. 

 

Phantom teknolojisi ile birinci sınıf silme bezleri 

Oerlikon Nonwoven, selülöz ve polimer liflerden farklı ıslak mendil üretimi için Phantom teknolojisi ile 

alternatif bir Coform teknolojisi sunuyor. Bu sırada Spunmelt ve Airlaid yöntemleri, ana malzemelerin 

özellikleri ideal olarak birleşecek şekilde kombine edilir. Malzeme karışımı %90’a kadar selüloz elyaflar-

dan oluşabilir. Alternatif olarak pamuk ve sentetik elyaflar eklenebilir. 

Phantom teknolojisi, şimdiye kadarki klasik Spunlace (su hüzmesi ile sıkıştırılmış taraklı dokumasız ku-

maş) gibi yöntemler ile karşılaştırıldığında ekolojik ve ayrıca performans ve maliyet avantajlarına sahip-

tir. Su huzmesi ile sıkıştırmadan vazgeçilmesi sayesinde, madde işlem ardından kurutulmaz. Yumuşak-

lık, mukavemet, kir ve sıvı alımı gibi ilgili ürün parametreleri optimum şekilde ayarlanabilir. Phantom 

teknolojisi hem esnek ve emici yapıların hem de yoğun bir şekilde tekstüre edilmiş malzemelerin üreti-

mini mümkün kılar. 

 

Sürdürülebilir dokumasız kumaşlar için Airlaid teknolojisi  

Dokumasız kumaş üretiminde ham madde olarak selüloz (Pulp) veya selüloz elyafları, sürdürülebilirlik 

ve çevreye uygunluğu açısından rakipsizdir. Oerlikon Nonwoven’ın Airlaid prosesi bu ham maddenin 

birçok uygulama için yüksek kaliteli ürünlere dönüştürülmesi için ideal bir çözümdür. Günümüzde eko-

nomik açıdan cazip üretim hızı ve hat verimliliğine sahip yüksek kalitede hafif Airlaid dokumasız kumaş 

üretimi oldukça talep görmektedir. Oerlikon Nonwoven'ın patentli şekillendirme prosesi bu alanda, düşük 

alan ağırlığına sahip kumaşlarda da homojen elyaf yerleşimi ve yüksek denge için standartlar belirliyor. 

Ayrıca selülöz, kısa ve uzun istiflenmiş doğal ve sentetik lifler (20 mm’ye kadar) ve tozlar gibi birbirinden 

farklı ham maddelerin homojen olarak karışmasını ve ayrıca gerekli ürün özelliklerinin ayarlanması için 



 

 

 

çeşitli mekanik, termal ve kimyasal dokumasız kumaş sıkıştırma proseslerinin uygulanmasını ve kom-

binasyonunu mümkün kılar. 

 

Boşluklar dahil 5715 Karakter 

 

 

 

 

 
Başlık: Bir 2 kirişli Meltblown sistemi – Burada, maddelerin elektrostatik olarak yüklenmesi için 

entegre ecuTEC+ ile birlikte. 

 

 

 

 

 
Başlık: Oerlikon Nonwoven OSR Spunmelt teknolojisi, rekabetçi bir çözüm. 

 

  



 

 

 

 

Başlık: Geri dönüşümde kullanım için de idealdir - Oerlikon Nonwoven Airlaid teknolojisi. 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için:   

 

Claudia Henkel 

Pazarlama, Kurumsal İletişim 

& Halkla İlişkiler  

Tel. +49 4321 305 105 

Faks +49 4321 305 212 

claudia.henkel@oerlikon.com 

André Wissenberg 

Pazarlama, Kurumsal İletişim  

& Halkla İlişkiler 

Tel. +49 2191 67 2331 

Faks +49 2191 67 1313 

andre.wissenberg@oerlikon.com 

  

 

Oerlikon Hakkında 

Oerlikon (SIX: OERL) yüzey mühendisliği, polimer işleme ve katkı maddesi imalatçılığının küresel çapta 

yenilikçi bir güç merkezidir. Oerlikon; çözümleri ve kapsayıcı hizmetleri, ileri düzey malzemeleriyle bir-

likte, müşterilerinin ürünlerini ve üretim süreçlerinin kilit sektörlerdeki performansı, işlevi, tasarımı ve 

sürdürülebilirliğini geliştirir ve en üst düzeye çıkarır. On yıllardır teknoloji öncülüğü yapan şirkette geliş-

tirilen ve yapılan her şey müşterilerini destekleme ve daha sürdürülebilir bir dünya teşvik etme tutkusuyla 

yapılır. Merkezi İsviçre’nin Pfaeffikon bölgesinde bulunan Group, faaliyetlerini iki bölüm hâlinde sürdür-

mektedir: Yüzey Çözümleri ve Polimer İşleme Çözümleri. 37 ülkede 179 konumda 10.600'den fazla 

çalışanı olan firma küresel bir ize sahiptir ve 2020'de 2,3 milyar İsviçre frangı satış gerçekleştirmiştir. 

 

Daha fazla bilgi için: www.oerlikon.com 

 

Oerlikon Polimer İşleme Çözümleri Bölümü hakkında 

Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag, Oerlikon Nonwoven ve Oerlikon HRSflow markalarıyla; Oerlikon 

Polimer İşleme Çözümleri Bölümü yapay elyaf tesis mühendisliği ve akış kontrol ekipmanı çözümlerine 

odaklanmaktadır. Oerlikon; nonwoven ürünlerin üretimi için yapay elyaf üretim sistemleri, tekstüre ma-

kineleri, BCF halı ipliği makineleri ve kesik elyaf sistemleri ve çözümleri konusunda lider tedarikçilerden 

biridir ve bir hizmet sağlayıcısı olarak tüm tekstil katma değer zinciri için mühendislik çözümleri sunar. 

Ayrıca Oerlikon; şu anda tekstil ve otomotiv, kimya ve boya piyasaları dâhil olmak üzere diğer sektörler 

için geniş bir dişli ölçüm pompası yelpazesi sunan yüksek hassasiyetli akış kontrol bileşenleri işinin 

sahibidir. Oerlikon HRSflow bölümü, polimer işleme endüstrisi için yenilikçi sıcak kanal  sistemleri geliş-

tiriyor. Oerlikon Balzers ile işbirliği içinde tek bir kaynaktan yüksek verimli ve etkili kaplama çözümleri 

sunulmaktadır. 

 

http://www.oerlikon.com/


 

 

 

Gelecek odaklı bir şirket olarak, Oerlikon Group’un bu bölümündeki araştırma ve geliştirme enerji ve-

rimliliği ve sürdürülebilir teknolojiler (e-save) ile sürdürülmektedir. Polikondenzasyon ve ekstrüzyon sis-

temleri yelpazesi, ayrıca bunların temel bileşenleri ile şirket, monomerden tekstüre ipliğe ve diğer yeni-

likçi polimer işleme malzeme ve uygulamalarına kadar tüm üretim sürecine hitap etmektedir. Ürün port-

föyü, otomasyon ve Industry 4.0 çözümleri ile tamamlanmıştır.  

 

Oerlikon Barmag'ın ürün portföyünün ana pazarları Asya'da, özellikle Çin, Hindistan ve Türkiye'dedir. 

Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven’ın ana pazarları ise ABD, Asya, Türkiye ve Avrupa'dadır. Oer-

likon HRSflow özellikle ana otomotiv pazarlarında kendine yer buluyor. Bu pazarlara Almanya, Çin, Kore 

ve Brezilya dahildir. Dünya çapında 4.500 çalışanıyla bu bölüm, 120 ülkede üretimleri, satışları, dağı-

tımları ve hizmet organizasyonlarıyla varlığını sürdürmektedir. Almanya’daki Remscheid ve Neumüns-

ter, San Polo di Piave Treviso (İtalya) ve Çin’deki Suzhou kentlerindeki AR-GE merkezlerinde son de-

rece kalifiye mühendisler, teknoloji uzmanları ve teknisyenler yarının dünyası için yenilikçi ve teknolojik 

olan öncü ürünler geliştiriyor. 

 

Daha fazla bilgi için: www.oerlikon.com/polymer-processing 

http://www.oerlikon.com/polymer-processing

