
 

 

 

Basın Bülteni 
 

 
Hindistan'da ilk silme robotu başarıyla çalıştırıldı 

 

Silme robotu iplik kopmalarını azaltıyor  

 
Remscheid, 5 Mart 2020 - Çin'de birçok büyük iplik üreticisi tarafından uygulanmasının ardından 

2019 yılının sonundan beri Hindistan'da ilk silme robotu kullanılıyor. Çinli müşterilerde olduğu 

gibi, Oerlikon Barmag'ın çözüm performansı burada da kendini gösteriyor: eşit, yüksek kaliteli 

silme prosesi iplik kopmalarında belirgin bir azalma ve yüksek bir tam sarma oranı sağlıyor. İplik 

nozüllerinin düzenli silinmesi (temizleme) proses stabilitesi ve iplik kalitesi açısından oldukça 

önemlidir. 

 

Hintli iplik üreticisinden üç aylık performans verileri toplanıp değerlendirildi. Sonuç: iplik kopma oranı 

ürün türüne bakılmaksızın yaklaşık %30 azalma görüldü. Erken çalışma süresi kopmaları %10, bağlama 

kopmaları ise %40 oranında azalma görüldü. Sonuç olarak tam sarma oranı %3 oranında artarken, atık 

oranı %0,2 oranında azalma görüldü. POY Teknoloji Departmanı Müdürü Stephan Faulstich, "İplik kop-

maları her zaman bir sorun olmuştur ve üretim rakamları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu du-

rumda silme robotu katma değerini gözler önüne seriyor," dedi. Sistem, silme döngüleri uyarınca oto-

matik olarak ve kendi kendine her bir pozisyonu yönetir. Planlanan silme proseslerine ek olarak, doğru-

dan planlanamayan veya görülemeyen olaylar da mevcuttur. Yönetim işlevselliği sayesinde silme robotu 

iplik kopması veya paralel silme proseslerini kendiliğinden tanıyabilir ve çözüm sunabilir. Aynısı manüel 

çağrı için de geçerlidir: aynı sırada farklı bir işlemin de gerekmesi halinde sistem bunu tanır ve çözümleri 

gösterir. 

 

Silme robotu tüm hatları kapsar. Manüel silmeye kıyasla, silme kalitesi daima aynı kalır. Bu şekilde 

silmenin hem iplikhanenin proses stabilitesi hem de eğrilen ipliklerin verileri üzerindeki etkisini azaltır. 

Ayrıca iki temizleme döngüsü arasında üretim zamanı da kazanılır: Manüel silme işleminin 48 saat sonra 

yeniden bir silme gerektirmesi halinde, robotun kullanılmasıyla iki silme prosesi arasındaki zaman aralığı 

60 saate kadar arttırılabilir. Silme robotuyla eğirme prosesinde erişilebilen verimlilik artışı marjinde de 

kendini gösterir. Örneğin, bir müşterimizin silme robotunu kullanılmasıyla aynı iplik için üretim maliyetleri 

%3'ten fazla azalmıştır.  
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Başlık:  

Tüm silme pozisyonları, döngüleri ve süreleri, silme robotunun kontrol sisteminde kaydedilir. Robot, 

kaydedilen silme aralıklarını otomatik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirir.  
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Oerlikon hakkında 

Oerlikon (SIX: OERL) hammadde, sistem ve yüzey teknolojileri geliştirir ve müşteriler için uzun kullanım 

ömrüne sahip yüksek performanslı ürün ve sistemler sunmak amacıyla özelleştirilmiş servisler sağlar. 

Teknolojik kilit yetkinlikleri ve güçlü finansal temeli sayesinde şirket, uyguladığı üç stratejik faktörle orta 

vadeli büyüme planını devam ettirmektedir. Bu faktörler, cazip büyüme piyasaları, yapısal büyümenin 

sağlanması ve hedefe odaklı birleşme ve satın alım faaliyetleri ile genişlemedir. Oerlikon iki segmentte 

faaliyet gösteren (Surface Solutions ve Manmade Fibers) ve dünya genelinde 37 ülkede 182 tesiste 

yaklaşık 11.100 çalışana sahip dünya çapında lider bir teknoloji ve mühendislik şirketler grubudur. 2019 

yılında Oerlikon 2,6 milyar CHF değerinde bir ciro elde etmiş ve araştırma & geliştirme alanına 120 

Milyon CHF değerinde yatırım yapmıştır. 

 

Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com 

 

Oerlikon Manmade Fibers Segmenti hakkında 

Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven markalarıyla birlikte Oerlikon’un Manmade Fibers segmenti, 

yapay fiber üretimi sistemleri, tekstüre makineleri, BCF sistemleri, kesik elyaf sistemlerinin yanı sıra 

dokusuz kumaş üretimi çözümlerinde dünya çapında piyasa lideridir ve tüm tekstil tedarik zinciri için 

mühendislik çözümleri sunar.  

Gelecek odaklı bir şirket olan Oerlikon Group’un bu segmentindeki tüm araştırma ve geliştirme çalışma-

ları enerji tasarruflu ve sürdürülebilir teknolojiler kapsamında yönetilir (e-save). Polikondenzasyon ve 

ekstrüzyon sistemlerinin ve kilit bileşenlerinin tedariki sayesinde şirket, monomerlerden tekstüre ipliğe 

kadar üretim prosesindeki tüm gereksinimlere cevap vermektedir. Otomasyon ve endüstri 4.0 çözümle-

riyle birlikte ürün portföyü tamamlanır.  

Oerlikon Barmag’ın ürün portföyünün ana piyasası başta Çin, Hindistan ve Türkiye olmak üzere Asya 

olup Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven’ın ana piyasaları ABD, Asya, Türkiye ve Avrupa’dır. 

Dünya çapında segmentin 120 ülkedeki üretim, satış ve servis departmanlarında yaklaşık 3000 çalışanı 

bulunur. Remscheid, Neumünster (Almanya) ve Suzhou’da (Çin) bulunan araştırma merkezlerindeki 

uzman mühendisler, teknoloji uzmanları ve teknisyenler yenilikçi ve teknolojik açıdan lider ürünler geliş-

tirmektedir. 

 

Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com/manmade-fibers 

 

http://www.oerlikon.com/manmade-fibers

