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Asfalt döşemede geotekstil
Yol kullanım ömrünü arttırmak
Asfalt, Federal otoyol ve otobanların yüzde 70’inden
fazlasında kullanılıyor. Bu nedenle, uzun yıllardır yolların
ömrünü uzatacak çözümler bulmak için uğraşılması
anlaşılabilir bir durum.

Geleceğin prosesleri için dijital çözümler
Endüstri 4.0
Yenilikçi Endüstri 4.0 çözümleriyle, şirket müşteri yararını
göz önünde tutarak yeni standartlar belirliyor.

”We offer our customers
innovative solutions that ensure
they remain competitive.”
Martin Rademacher
Head of Sales Oerlikon Neumag

Staple fiber production –
the right solution for every need
More than 4 million tons of installed production capacity worldwide speak
for themselves. Oerlikon Neumag staple fiber plants stand for highest
product quality and absolute reliability.
From 10 - 300 tons per day
One-step or two-step technology
Polypropylene, polyester, recycled polyester, polyamide and more
Commodity or special applications
Mono- or bicomponent fibers
For further information visit us at
www.oerlikon.com/manmade-fibers

Follow us on Facebook!
www.facebook.com/OerlikonNeumag

İnceleme

Editörden
Asfalt döşemede geotekstil
Yeni inşa etme yerine bakım Yolun
ömrünü uzatmak için bir seçenek de
asfalt döşemede geotekstil kullanımıdır.
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İnovasyon ve teknoloji
Görünmez fakat vazgeçilemez:
Zeminde geosentetikler
Oerlikon Neumag yüksek kalite spunbond ve taraklı nonwovenler için elyaf
üretmek için proses ve sistem sunabilir.
12
EvoTape ile
verimli geotekstil üretimi
Geotekstil bantlardan ve/veya monofilamentlerden üretilen endüstriyel kumaşların büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
16

Değerli Müşteriler, Değerli Okuyucular,
Dünya tekstil üzerine kurulu. Bunu bir kez daha geotekstil örneğinde
açıkça gördük. İlk bakışta o kadar bariz olmasa da, dokuma kumaşları
sıklıkla belirleyici bir rol oynuyor. Çok çeşitli özellikleri bu gelişmiş
malzemeleri birçok farklı uygulama için ideal çözümler haline getiriyor.
Geotekstiller inşaat mühendisliğinde kullanılan dokuma ve dokunmamış
kumaşlardır, uygulama alanları yol yapımından dolgu stabilize işlerine,
demir yolu raylarından zararlı ot kontrolü için dokunmamış kumaşlara
kadar değişmektedir. Bu ileri teknoloji, komplike malzemeler gerilim
dengeleme ürünleri aracılığıyla drenaj, katman ayırma, takviye gibi
uygulamalarda kullanılmaktadır. Kullanılan polimerler genelde polipropilen, polyester ya da poliamitten yapılır, oysa temel malzeme endüstriyel
filaman iplikleri, bant veya tek filaman iplikleri, dokunmamış hatta karde
dokunmamış kumaşlar olabilir.
Her malzemenin bir gerekçesi ve her üretim prosesinin özel avantajları
vardır. Dergimiz Fibers & Filaments’in bu baskısında
geotekstil üretim olanakları hakkında biraz bilgi vermek ve modern yol
yapımındaki önemlerini vurgulamak istiyoruz.

Piyasa fırsatı geogridler
Geotekstiller son zamanlarda
inşaatın neredeyse her safhasında
çok farklı işler için başarılı bir şekilde
kullanılmaktadır

TechTextil fuarına ilişkin olarak, asıl odak noktamız endüstriyel uygulamalar olsa da, dokuma iplik üreticileri için eAFK HQ 4 katlı tekstüre makinesi ve VarioFil R+ POY polyester geri dönüşüm sistemi gibi heyecan
verici destekler hazırladık.

18

Çözüm sağlayıcı olarak, makine ve sistemlerimizi her zaman genel bir
bağlama oturtuyoruz. Bu düşünceyle, Endüstri 4.0’ın konusu uzun
yıllardır bizim odaklandığımız konulardan biri. Plant Operation Center
(POC) çalışmamızla halihazırda büyük bir ilerleme sağladık. Nasıl ağ
oluşturup ürününüzü optimize edeceğinizi keşfedin ve böylecye
rakiplerinizin daima birkaç adım ilerisinde olun.

eAFK HQ – Dünyanın en verimli DTY makinesi
Müşteriler ürünlerini, DTY pazarında pozisyon başına en az
yer ihtiyacına sahip bir makinede tekstüre etme olanağına
sahip olacak.
20
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Bunların tamamı müşterilerimizin yatırımlarının kapsamlı izlenmesi ile
tamamlanmaktadır. Kullanım ömrü yönetimimiz ile Müşteri Destek
birimimiz hizmete alma aşamasından hurdaya ayırmaya kadar tüm aşamalarda sizle ve yatırımınızla ilgilenecek. Burada uzmanlarımız özellikle
sistem kârlılığı ve üretim tesislerinizin mümkün olan en iyi performansına odaklanarak tavsiye ve destek vermekteler. Özetle: operasyonel
mükemmellik! Bu prosesin başarı etkenlerinden biri global hizmet
ağımızdır. Çok yakın zamanda, müşterilerimizi kapsamı daha geniş
hizmetlerimizle desteklemek üzere Vadodara, Hindistan’daki servis
istasyonumuzu büyük oranda genişlettik.
Çeşitli konuları ele alan bir Fibers & Filaments baskısıyla tekrar karşınıza
çıkmak heyecan verici, umarım keyifle okursunuz.
Saygılarımla,

Georg Stausberg
Oerlikon Manmade Fibers Segment CEO'su

kısaca
Bengal Global Business
Summit 2017

Büyüme yolunda

Hindistan, özellikle Bengal bölgesi,
tekstil endüstrisi için hala yüksek bir
potansiyel taşıyor. Hindistan’ın batısı
boyunca, örneğin Gujarat Silvassa gibi,
yapay elyaf sektörüne odaklanılmış
olsa da, alt kıtanın doğusunda Kalküta
çevresinde yakında yeni bir “merkez”
kurulabilir. Bengal’de tekstil katma
değer zinciri için endüstriyel altyapının
kurulması ve tekstil işleme merkezi
Bangladeş’e yakınlığı bu gelişmenin
öneminin göstergesi. Global Business
Summit 2017 için Bengal’de bir araya
gelen uluslararası paydaşlar bölgeyi

B. Chatterjee, IVL Dhunseri Petrochem Industries Ltd. CEO’su (solda), ve Meghna Mukherjee, Batı Bengal
Kamu Görevlisi (ortada), Oerlikon Barmag'dan Klaus Kürten ve Debrabata Ghosh ile bir araya geldi.

ilerletmek ve tanıtmak için alınabilecek
önlemleri tartıştılar. Klaus Kürten ve
Debabrata Ghosh, Oerlikon Manmade

Fibers segmentini temsilen etkinlikte yer
aldılar. (aw)

SASA 50. yılını kutluyor
SASA Polyester Sanayi AŞ Geçen sene
Kasım ayında 50. yıl dönümünü kutladı.
Türk firması bu önemli günü ağırladığı
çok sayıda misafiriyle kutladı.

özel polyester bazlı polimer üretiminde
lider isimlerden biri haline geldi. Kesik
elyaf kapasitesini arttırmak için firma
geçtiğimiz iki yıl içinde bazı Oerlikon
Neumag tesislerine yatırım yaptı. (che)

1966'da kurulmasından beri SASA
polyester kesik elyaf , filament ipliği ve

SASA’yı tebrik etmek
üzere kutlamalara
katılanlar arasında
Oerlikon Neumag
temsilcileri de vardı:
Manmade Fibers
segmenti adına; Satış
Birimi Başkanı Martin
Rademacher (sağdan
üçüncü) ve Satış
Direktörü Max
Hergenreder (sağdan
ikinci) SASA Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim
Erdemoğlu’nu (soldan
üçüncü) tebrik ettiler.
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takvim
Eriyikten İpliğe

İplik üreticilerinde polikondenzasyon entegrasyon trendi

Etkinlikler

Manmade Fibers segmenti geçtiğimiz
aylarda polikondenzasyon sistemlerine
büyük alaka gösterdiler. Mumbai’de
düzenlenen India ITME 2016 (ITME;
Uluslararası Tekstil Makineleri Sergisi)
kapsamında sorgulamalarda hızlı bir
artış vardı, Satış Müdürü Sven Streiber
şöyle yorumluyor: “Çok sayıda müşteriyle somut görüşmeler yaptık. Yapay
elyaf üreticileri arasında üretim prosesini
kaynağa yönelik olarak entegre etmeye
gösterilen ilgi oldukça dikkat çekici.
Ve arttırılan üretim derinliği yüksek kâr
vadediyor.”

International Conference
on Nonwovens for HighPerformance Applications 2017
(Yüksek Performans Uygulamalar
için Dokunmayan Kumaş üzerine
Uluslararası Konferans 2017)

Mantıklı bir kurumsal strateji, diyor
Oerlikon Barmag’da proses mühendisi ve polikondenzasyon uzmanı olan
Michael Mächtig ve ekliyor: “Eğer yapay
elyaf üreticileri eriyik üretim prosesini
kaynağa yönelik olarak entegre ederse,

ham maddeden iplik ve elyafa kadar
tüm üretim zinciri üzerinde ideal etki
kurma imkanları olur. Bu şekilde müşterilerimize rekabet üstünlüğü sağlayacak
birinci sınıf kalitede iplik üretimini mümkün kılar. Özellikle son birkaç yıldaki
piyasa göstergelerine göre “standart
iplik” üzerinden para kazanmak giderek
zorlaşıyor. Uzun vadede oyuncu olmak
isteyenlerin yüksek kalite iplik, elyaf ve
özel ürünler sunabilmeleri gerekiyor.”
Oerlikon Manmade Fibers segmenti,
ham maddeden nihai ürüne kadar tüm
proseslerde mühendislik yetkinliğini
kanıtlamış dünyada tek yapay elyaf
sistemleri tedarikçisi ve aynı zamanda
ortak girişimi olan Oerlikon Barmag
Huitong Engineering aracılığıyla polikondenzasyon sistemleri tedarik
edebiliyor. (bey)

7-8 Mart, 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti

www.intnews.com/NHPA
PU Tech India
8-10 Mart, 2017, Yeni Delhi, Hindistan

www.putechindia.com
Domotex Asia/Chinafloor 2017
21-23 Mart, 2017, Şanghay, Çin

www.domotexasiachinafloor.com
Index 2017
4-7 Nisan, 2017, Cenevre, İsviçre

www.index17.org
Saigontex 2017
5-8 Nisan, 2017, Ho Chi Minh Şehri,
Vietnam

www.vfabric.com/sgtextile
Technotex India
12-14 Nisan, 2017, Mumbai, Hindistan

http://technotexindia.in
Techtextil 2017
9-12 Mayıs, 2017, Frankfurt, Almanya

www.techtextil.com
Eurasian Geotextiles Symposium
(Avrasya Geotekstil Sempozyumu)
7-8 Haziran, 2017, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

www.edana.org
Techtextil North America
20-22 Haziran, 2017, Chicago, ABD

www.techtextilna.com

Eriyik üretim prosesini kaynağa yönelik olarak entegre etmek yapay elyaf üreticisinin tüm üretim zinciri üzerinde
ideal etki kurmasını sağlar.

kısaca| No. 26 | Şubat 2017
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kısaca
Oerlikon Neumag Domotex 2017’de

BCF iplik üretiminde Endüstri 4.0 çözümleri
Bu seneki DOMOTEX standı her
zamanki gibi Oerlikon Neumag’ın son
yeniliklerini yansıtıyor. Yeni Endüstri
4.0 çözümleri de ilk defa tanıtıldı: Yeni
‘IPC 4.0’ (Akıllı Fabrika Kontrol) müşteri hizmetlerini sunarak, Oerlikon aynı
zamanda BCF iplik üretiminin geleceği
için yeni standartlar belirliyor.
“DOMOTEX bizim ana BCF etkinliğimiz
ve bizim için yeni yılın başladığını işaret
ediyor. Aralık’ta Mumbai’de gerçekleşen ITME etkinliğinden döndükten hemen sonra, Hanover bizim için ürünlerimizi gerçekten küresel bir seyirci önüne
çıkarabildiğimiz yerel bir sergi gibi. Her
zamanki gibi son sunumlarımız hakkında bilgi almak için teknik adamları
ve satış personeliyle standımızda uzun
vakit geçiren çok sayıda ziyaretçi ve üst
düzey karar verici ile görüşmelerimiz
oldu. DOMOTEX günden güne ürün
tanıtımından ziyade yaklaşan trendler
için ilham verici bir buluşma alanına
dönüşüyor,” diye belirtiyor Oerlikon
Neumag’da Satış Birimi Başkanı Martin
Rademacher.
Yoğun günlerde 60’tan fazla ülkeden
toplam 1.409 sergi katılımcısı Hanover
Sergi Merkezinde en son yeniliklerini
küresel bir seyirci önüne çıkarıyor. Ziyaretçilerin yaklaşık %70’i yurt dışından,
çoğunluğu ise AB ülkelerinden geliyor.
Yakın ve Orta Doğu ile Orta Asya’dan
gelen ziyaretçi sayısında kayda değer
bir artış vardı. (rst)

Domotex trendler için ilham verici bir buluşma noktasına dönüşüyor.
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Oerlikon Neumag'ın teknolojisi talep görüyor

Kesik elyaf sektörü büyümeye devam ediyor
Geçen yılın trendi Oerlikon Neumag’ın kesik elyaf işi için
hala geçerli: sistem ve komponent talepleri sürekli yüksek
düzeyde.

Komponent sektörü özellikle Oerlikon Neumag crimper ve
kesicilere odaklanıyor. Yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik,
düşük bakım maliyetleri ve minimum duruş süresi demektir.

Geçen iki yılda, şirket farklı türden 20’den fazla sistem sattı.
Bu satışlarda özel bir trend gözlenmedi: sipariş defterine
göre müşteriler hem Avrupa hem de Asya'dan, Amerika'dan
müşteriler de var. Sistem kapasitesi günlük 10 ila 225 metrik
ton arasında, elyaf türleri monofilament özel elyaftan, bikomponent elyaf ve klasik pamuk tipi elyaflara kadar değişir.

Mükemmel sipariş durumu, Oerlikon Neumag ve portfolyosundaki tek ve iki aşamalı kesik elyaf sistemlerinin karşılık
gelen komponentlerle piyasa konumlanmasının çok iyi
durumda olduğunu ve müşterilerinin ihtiyaçlarını
mükemmel karşıladığını gösteriyor. (che)

Oerlikon Neumag Cenevre’deki ‘Index’ etkinliğinde

FAUS ile etkin, yüksek teknoloji meltblown dokunmamış kumaş üretimine doğru
4-7 Nisan 2017’de gerçekleşecek
Cenevre’deki “Index” etkinliğinde
Oerlikon Neumag kendini spunbond,
meltblown ve hava serimli dokunmamış
kumaş teknolojileri ile tanıtacak. Edana
‘Filtrex’ konferansı da ilk kez aynı tarihte
gerçekleşecek.

bölgeleri mevcut. Bu son derece esnek
şekil verme ve dolayısıyla artan ürün
çeşitliliği sağlıyor.
Otomatik meltblown sistemlerine yönelik FAUS işletim ünitesi, hem verimlilik,
hem de güvenilirlikte artış sağlıyor.

FAUS, varsayılan yapılandırmasında
toplam sekiz farklı programla beş
farklı işletim moduna sahip, böylece
geleceğin yüksek teknoloji meltblown
dokunmamış kumaşlarının daha etkin
bir şekilde üretilmesini garanti ediyor.
(che)

Verimliliği düşünüldüğünde en büyük
ilginin Oerlikon Neumag spunbond
teknolojisinde olması şaşırtıcı değil:
piyasadaki klasik spunbond prosesleriyle karşılaştırıldığında %30’a kadar
daha düşük dönüştürme maliyetleri.
Bu, geleneksel sistemler ile karşılaştırıldığında sadece spin sistemi ile toplamda yaklaşık yüzde 20 enerji tasarrufuyla
mümkün oldu. Dahası, ham madde
kullanımı optimize edildi, sonuç olarak
standart Avrupa ürünleri kullanılarak
sağlanan eş değer üretim kalitesi yüzde
5 daha az ham madde tüketilerek
yakalanıyor.
Oerlikon Neumag, meltblown ürünleri
için iki yeniliği daha tanıtacak: Oerlikon
Neumag sistemleri için çok fonksiyonlu
şekil verme tezgâhı, kapladığı alanın
önemli ölçüde azaltılmış olmasıyla
dikkat çekiyor. Yatay ve dikey olarak
hareket ettirilebilir ve çok segmentli,
istenildiği gibi ayarlanabilen, farklı emme
kısaca | No. 26 | Şubat 2017

Oerlikon Neumag'ın spunbond teknolojisi %30’a kadar daha düşük dönüştürme maliyeti vadediyor.
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Asfalt döşemede geotekstil

Yol Kullanım ömrünü arttırmak
Alman yol ağı eskiyene kadar kullanılıyor ve çok uzun yıllardır da böyle. Yol ve
ulaştırma altyapısı çok büyük yatırım gerektiriyor ve bu alanda masraflar artıyorken
yerel Alman topluluklarında kayda değer oranda yetersiz yatırım yapılıyor. Bu nedenle
önümüzdeki birkaç yılın mottosu: yeni inşa etme yerine bakım. İşte,
yolun ömrünü uzatmak için bir seçenek de asfalt döşemede geotekstil kullanımıdır.

Y

erel yönetimin ulaştırma altyapısının %95’ini asfalt oluşturuyor. Ve asfalt, Federal
otoyol ve otobanların yüzde
70’inden fazlasında kullanılıyor. Bu
nedenle, uzun yıllardır yolların ömrünü
uzatacak çözümler bulmak için uğraşılması anlaşılabilir bir durum.
Çatlakların artması durumunda,
“Sözleşmeye ek teknik şartlar ve trafik
alanlarının yapısal bakımı; asfalt yapımı
kılavuzları” (ZTV BEA-StB/Zusätzliche
Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für die Bauliche Erhaltung
von Verkehrsflächenbefestigungen
– Asphaltbauweisen) göz önünde bulundurulduğunda alınabilecek iki bakım
önlemi var. Bir yanda, bakım ya da
başka bir deyişle çatlakların doldurulup
kapatılması yani asfalt döşeme kullanımı. Ancak, bu prosedürün dayanıklılığı
büyük oranda yol yüzeyinin durumuna
bağlıdır. Eğer yüzeyde çatlaklar varsa,
bunların yeni uygulanmış asfalt yüzeyinde tekrar ortaya çıkma riski vardır. Bunu
önlemek için, pratikte asfalt döşemeler sıklıkla güvenilir çözüm olmuştur.
Çünkü asfalt döşemeler tercih edilir ve
özel amacına uygun olarak takılırsa, bu
yapı metodu onarım periyotlarının ve
yol ömrünün uzamasını ve çatlakların
ve boşlukların çok daha uzun zaman
sonra ortaya çıkması sebebiyle bakım
maliyetlerinin azalmasını sağlayabilir.
Burada hedef; onarım periyotlarını
uzatmak, bakım maliyetlerini düşürmek
ve böylece yol ömrünü uzatmak. Asfalt
döşemeler hem kısmi bölgelerde hem
de tüm yol yüzeyinde kullanılabilir.
Burada, asfalt takviyesinin hiçbir şekilde
yol yapısının mevcut yük taşıma kapasi8
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tesini arttırmayacağı akılda tutulmalıdır.
Her durumda yol durumunun ve hasar
sebebinin düzgün bir şekilde incelenmesi zorunludur, çünkü hasarın sebebi
yapının bakımıyla ilgili uygun prosedürün belirlenmesinde kararı etkileyici
faktörlerden biri.
Geosentetikler asfalt döşemede ilk
kez Almanya'da kullanılmıştır ve tarihi
1970’lere kadar uzanır. O dönemde,

İnceleme| No. 26 | Şubat 2017

Geosentetikler neredeyse sadece temel
tabaka takviyesi gibi toprak işlerinde
kullanıldığından, bu tamamen yeni bir
uygulamaydı. İlk problemlerin ardından,
son 20 yıl boyunca üreticiler ürünlerini
sürekli geliştirdiler ve uzman şirketler
kurulum tekniklerini sürekli olarak iyileştirdiler. Asfalt döşemelerin düzgün bir
biçimde profesyonel kurulumu hakkında bilgiye Alman Kara Yolu ve Ulaştırma
Araştırma Derneğinin (FGSV/ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) Çalışma Raporu
770’ten ulaşılabilir:
‘Dokunmamış kumaş,
ızgara ve bileşik malzemelerin asfalt yol
yapımında kullanımı
üzerine çalışma rapo-

ru’ (Arbeitspapier für die Verwendung
von Vliesstoffen, Gittern und Verbundstoffen im Asphaltstraßenbau). Detayında, bu çalışma raporu; önemli terimlerin
tanımlamalarını, uygulama temellerini,
çalışma prensiplerini, asfalt döşeme
şekillerini/ türlerini ve özelliklerini, test
prosedürlerini ve referans değerlerini
ana hatlarıyla belirlemektedir.
İlgili malzemelerin kullanımında güvenilirliği daha iyi sağlamak için 2008’den
bu yana ürünlere zorunlu CE işaretlemesi getirildi.
Uygulama alanları
Ürünün işlevleri Avrupa DIN EN
15381:2008-11 standardında ana
hatlarıyla belirlenmiştir; “Geotekstiller ve

9

geotekstille ilgili mamuller - kaldırım ve
asfalt kaplamalarda kullanım için gerekli
özellikler”. Temel olarak, tasarımına
göre asfalt döşeme üç görevi gerçekleştirir:
Takviye işlevi
Altyapımızdaki gerilme sürekli yükseliyor. Bu sebeple, işler durumdaki bir yol
ağı zorunlu. Bu yol ağının iyi durumda
kalması için tespit edilen her hasarın zamanında ve uygun yapı bakım
önlemleriyle giderilmesi gerekli. Ancak
yeni asfalt kaplama çatlak ancak yük
taşımaya devam eden bir yol yüzeyine
uygulanırsa, öngörülemeyen zayıf noktalar oluşturabilir. Bu durumda çekme
gerilmesi oluşur ve yeni uygulanmış
asfalt tabakasının üzerine kadar ulaşır.
Eğer asfalt döşeme kullanılırsa, döşeme
çekme gerilimini absorbe eder ve daha
büyük bir alana dağıtır ve çatlak ucun
baskısını azaltır. Asfalt döşeme olmayan
sistemlere kıyasla mevcut asfalt kalınlığının daha uzun süre muhafazasını
sağlıyor.
Gerilim boşaltma işlevi
Aynı ölçekte, substratlardaki hareketin
bir sonucu olarak yol yapısına hasar
verebilecek eğilmeler meydana gelebilir. Bu gerilim bitümlü ara katman ya
da SAMI (gerilme emici membran ara

katman) uygulanarak ortadan kaldırılabilir. SAMI çoğunlukla beton kaldırım
üzerine inşa esnasında kullanılır ancak
buna ek olarak katmanlar arası birleşmeyi arttırmaya yardımcı olur ve gerilimi
azaltarak yatay hareket sağlar; böylece
reflektif çatlamanın önüne geçilir. Uygun
asfalt döşemeler kullanarak da bu işlev
yerine getirilebilir.
Sızdırmazlık işlevi
Tüm hasarlı yolların yüzeyinde derin çukurlar şöyle oluşur: Bakım önlemlerinin
uygulanmaması sonucu önceden hasar
almış alanlara, örneğin çatlaklara, su
nüfuz eder. Kışın, bu su donar, genleşir
ve yol yüzeyini parçalar. Dondurucu kış
havası ve onu takip eden çözünme,
buz çözdürmek için tuzlama işlemleri sağlam bir asfalt katmanına hasar
veremez. İşin sırrı açığı bulunmayan bir
asfalt katmanında. Asfalt döşemelerin
yol yüzeyinde sızdırmazlık için kullanımı,
örneğin asfalt katmanının kırılgan ya
da çatlak olduğu durumlarda suyun bu
yüzeye nüfuz etmesini önleyebilir. Döşeme, suyun aşağıdaki asfalt katmanlarına girmesini ve böylece asfalt yapının
daha ciddi hasar almasını önler.
Asfalt döşeme çeşitleri
Üç çeşit asfalt döşeme vardır:
Dokunmamış kumaşlar
Gridler ve kurulum yardımcılı gridler
Dokunmamış kumaşlı gridler
Dokunmamış kumaşlar bitüm emülsiyonla doygun hale getirildikten sonra
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“bitüm haznesi” işlevi görür. Böylece
sızdırmazlık sağlanır. Su geçirmez, madeni yağ türevi bağlayıcı madde olarak
Bitüm, dokunmamış kumaştan yapılmış
asfalt döşemelerin çok iyi bir sızdırmazlık katmanı olmasını sağlar. Dahası,
gerilim azaltıcı etkisi vardır. Dokunmamış kumaşlar uygulanırken belirtilen
bağlayıcı madde dozajına uymak çok
önemlidir. Bitümü çok fazla kullanmanın
“kusma” riski vardır, yani dokunmamış
kumaştan bitüm geri salınır. Bitümü çok
az kullanarak da malzemenin asfaltla iyi
bağlanmaması ya da hiç bağlanmaması
riski vardır. Dokunmamış kumaşların
çekme gerilimini absorbe etmede yeterli
olmadığı unutulmamalıdır.
Aksine, gridler çekme gerilimini absorbe
etmekte çok başarılıdır. Takviye etkisi,
gerilmenin olduğu yerden emilip daha
geniş bir yüzeye yayılması amacıyla
geliştirilmiştir. Bu şekilde asfalt yapının
çekme mukavemeti artar. Gridler, farklı
grid boyutlarıyla, cam elyafı ve polipropilen gibi sentetik elyaflardan elde edilen grid yapılardan oluşur. Burada, etkili
bir katmanlar arası birleşmenin sağlanması ve böylece gerilim transferinin
sağlanması için ön şart asfalt döşemelerin yol yapısına profesyonel bir şekilde
uygulanmasıdır. Şayet bu başarılırsa
çekme gerilimi bir malzemeden diğerine
aktarılabilir.
Bileşik malzemelerle ulaşılmak istenen
nihai amaç; dokunmamış kumaş ve
gridleri bir arada kullanıp iki malzemenin
sızdırmazlık, gerilim azaltma ve takviye özelliklerini birleştirip etkilerini ikiye
katlamaktır. Doğru asfalt döşemeyi seçmek; hasara özel yapı bakım önlemlerinin alınması için yol durumunun hassas
bir şekilde analiz edilmesini gerektirir,
böylece ilgili yapı alanına uygun asfalt
döşeme seçilir.
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Asfalt döşeme kullanımı,
klasik düzeltici yapı
işlerine maliyet tasarrufu
sağlayan ve ekonomik
açıdan tutumlu bir
alternatiftir.

Geri dönüştürme
Almanya’da 30 yıldan fazla süredir
asfalt elden çıkarılmamakta, geri dönüştürülmektedir. Asfalt yüzde yüz geri
dönüştürülebilir bir yapı malzemesidir.
Almanya’da her yıl yaklaşık 14 milyon
metrik ton asfalt kazılır ve bunun %84’ü
yine asfalta, diğer adıyla taze asfalta
geri dönüştürülür. Kalan 2,3 milyon
metrik tonluk kısım ise yine inşa malzemesi olarak kullanılır. Asfalt döşemeler
de dahil olmak üzere, asfaltın ekolojik
ve ekonomik faydalarından yararlanmaya devam etmek amacıyla, asfaltların
tekrar kullanımı hakkında detaylı araştırmalar yapıldı.
Sonuç: Doldurma işlemi sırasında
mevcut asfalt döşemelerin kullanılmasında bir sakınca yok. Bir karıştırma
sistemiyle asfalt döşeme kalıntılarından
yapılan öğütülmüş asfaltı ekleyerek asfalt karışımı yapmakta da sakınca yok.
Ancak burada önemli olan, geri dönüştürülebilirliğin ve çevresel uygunluğun
üretici tarafından doğrulanması. Bunlar,
asfaltın ve asfalt döşemenin sürdürülebilir kullanımını ve geri dönüştürülmesini
garanti eder.
Sonuç
Asfalt döşeme kullanımı, klasik düzeltici
yapı işlerine maliyet tasarrufu sağlayan
ve ekonomik açıdan tutumlu bir
alternatiftir. Ancak asfalt döşeme kullanılmadan önce, yol durumunun
ve hasarın sebebinin doğru şekilde
değerlendirilmesi ve yapılan keşfe
göre önlem alınması gereklidir. Sadece
böyle bir değerlendirmenin ardından
asfalt döşeme uygulamasına yönelik
bir karara varılabilir. Ve en iyi sonucun
alınması için kaliteli uygulama yapılması
şarttır. Bakımı yapılmış yolun kullanım
ömrünün uzaması, hem bakım maliyetlerini azaltarak para tasarrufuna
hem de doğal kaynakların kullanımının
azaltılmasıyla çevrenin korunmasına
katkı sağlıyor. Ve geri dönüştürülmüş
asfalt karışımının kullanımı da tamamen
sorunsuz. (bhi)
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Kesik elyaflar ve dokunmamış (nonwoven) kumaşlar

Görünmez fakat vazgeçilemez:
geosentetikler
Dokunmamış kumaşların
kalitesi; stabilizasyon,
uygulama ve elyaf
kalitesiyle belirlenir. Spin
uzmanlığı kanıtlanmış bir
şirket olarak, Oerlikon
Neumag hem spunbond
hem de kesik elyaf
teknolojilerinde uzun yıllara
dayanan uzmanlığını yararlı
bir şekilde kullanıyor.
Bu nedenle, Oerlikon
Neumag yüksek kalite
taraklı nonwoven kumaşlar,
spunbond ve iplikler
üretmek için proses ve
sistem çözümleri sunmaya
hazır.

G

eotekstillerde kullanımları
açısından 2002'den bu
yana dokunmamış kumaşlarda yıllık yüzde altı büyümeyle ani artış yaşandı. Özellikle Çin'de
ve gelişmekte olan ülkelerde devasa
altyapı programlarının devreye alınmasıyla çok büyük hacimlerde geotekstil
ihtiyacı var ve bu ortalama üstünde seyreden büyüme trendi devam edecek.
Dahası, birçok üretici durmaksızın klasik
malzemelerin yerini sıklıkla dokunmamış
kumaşlara bıraktığı yenilikçi uygulamalar
geliştiriyor. Bu uygulamalarda, dokunmamış kumaşlar sık sık geogrid, HAVA
KABARCIKLI FİLM ya da geomembran
gibi diğer yapılarla bir arada kullanılarak
geosentetik oluşturulması ve böylece
aynı anda farklı işlevleri yerine getirmesi
amaçlanmaktadır. Dokunmamış kumaş
ürünleri halihazırda çeşitli işlevler sunuyor: drenaj, katman ayırma, takviye ve
sızma önleme gibi. Yol, PATİKA/ İZLEK,
demir yolu yapılarındaki substratın yük
taşıma kapasitesini arttırarak, baraj ya
da boşaltım alanlarının korunmasını
sağlar. Ve uygulandıktan sonra görünmez olurlar!
12

Burada çeşitli tekstil kumaşların özgün
özellikleri sergileniyor: geo dokunmamış kumaşlar hacimlidir ve gerilimi iyi
absorbe eder. Yol yapımında, bu ihtiyaç
duyulan MADEN alt yapısının kayda
değer bir şekilde azaltılmasını sağlayabilir. Böyle endüstriyel uygulamalarda
başka faktörlerin yanında dokunmamış
kumaşların direnci de büyük önem taşır.
Yırtılmaya karşı çok dirençli olmalarının
yanında oldukça esnek de olmalılar.
Malzemelerin eş yönlü hareket etmesi örneğin yatay ve verev yönlerdeki
hareketin benzer özellikler göstermesi
gerekir (MD/CD=1).
Mümkün olan en iyi mekanik sağlamlığı
ve dayanıklılığı yakalamak için kullanılan
polimer ham maddenin ya polipropilen
(PP) ya da polyester olması gerekir. PP
ürünün çok dayanıklı olması gerektiği
durumlarda kullanılır, geotekstillerin
uygulandığı yerde çoğunlukla 50 yıldan
uzun süre kalması ve bu süre zarfında
hala yük taşıma işlevini yerine getirebiliyor olması gerekir. PP’nin kimyasal
direnci ve hidroliz direnci, PET’e göre
daha avantajlıdır. Buna karşın, PET
daha ucuzdur ve uygulandığı yerde
daha kısa süreli direnç gerektiren
çözümler için ya da geo dokunmamış
kumaşların yer yüzeyine yakın uygulandığı, başka bir deyişle güneşin UV ışınlarına daha uzun süre maruz kaldıkları
durumlar için uygundur. Burada PET’in
UV direnci PP’den üstündür.
Dokunmamış kumaş kalitesi hedeflenen
polimerlerin uygulamaya uygun özelliklerde elyafa ya da filamana dönüştürülmesiyle belirlenir. Ve tam burada
Oerlikon Neumag denkleme yılların
deneyimini katıyor. Dünya çapında yılda
4,3 milyon metrik tondan fazla elyaf,
merkezi Neumünster'de olan şirketin
sistemleri kullanılarak üretiliyor. Spin
uzmanlığı da başarılı bir şekilde spunbond teknolojisine aktarıldı. Bunun için,
Oerlikon Neumag, hem geotekstil karde
dokunmamış kumaş için elyaf üretimi
hem de geotekstil spunbond üretimi
için gerekli ilerici teknolojilere sahip.
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  zemin çalışmalarında
Taraklı nonwoven kumaşlar:
Talep gören yüksek kalite elyaf
Taraklı dokunmamış kumaşlar kesik
elyaftan imal edilir. Burada tarak tülbenti
çapraz serici kullanılarak genellikle
katlanır ve daha sonra iğnelenir. Geo
dokunmamış kumaşlarda kullanılan
kesik elyaflar tek aşamalı kesik elyaf
sistemlerinde üretilebilir, bu sistemlerde
sıralı proseste spin ve çekme yapılır.
Bu küçük özel sistemlerin kapasitesi
genelde günlük 40 ila 80 metrik ton
arasındadır. Çoğu elyaf beyaz olarak
üretilir, ancak kullanılan ekstrüder teknolojisi elyafların hedef uygulamaların
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iplikleri
boyanmış olarak ve/veya UV dengeleyici gibi katkı maddeleriyle kullanımını
mümkün kılıyor.
Sistemler ham madde konusunda (PP,
PET, geri dönüştürülmüş PET, PA6)
üstün esnekliğin yanı sıra en iyi ürün
kalitesini ve güvenilirliği sunuyor. Elyafta
kalite gereksinimi yüksek olduğundan
bunu sağlamak önemli.

Oerlikon Neumag, hem geotekstil taraklı nonwoven
kumaş için elyaf üretimi hem de geotekstil spunbond
üretimi için gerekli ilerici teknolojilere sahip.
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Geotekstiller için, kontrol edilebilir
dokunmamış kumaş kalitesine ulaşma,
tarakta ve iğneleme makinelerinde işlenebilirlik açısından kritik elyaf özellikleri yüksek direnç ve aynı zamanda
yüksek uzamadır. Bu elyaf özelliklerine
ek olarak, güvenilir işleme ayrıca spin
finiş uygulama ve elyaf kıvırma (crimp)
işlemlerinin düzgün ve eşit bir şekilde
yapılmasını gerektirir. Kıvırma ve spin
finiş uygulamasının daha iyi yapılması
tarak sisteminde elyafların daha hızlı
ve düzgün açılmasını sağlar. Geo
dokunmamış kumaş üretimi genellikle kıvrılma şeklinin 2 yöne olduğu 2D
kıvırmalı denilen elyafların kullanımını
kapsar. Oerlikon Neumag Baltic Crimper homojen kıvırma ve elyafların iyi
açılmasını sağladığından bu görev için
çok uygun.

Spunbondlar gittikçe tarak ile üretilmiş dokunmamış kumaşların yerini alıyor.

14
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Bu açıdan, Oerlikon Neumag spunbond
sistemlerinin şimdiki nesli, özellikle
polyesterler konusunda, düşük malzeme girdisiyle mükemmel dokunmamış
kumaş direnci yakalamayı başardı.
Bir önceki nesle kıyasla, enerji tüketimi yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında
azaltıldı. Avrupa’dan standart ürünlerle
yapılan kıyaslama sonucu eş değer
taban ağırlığında daha yüksek dokunmamış kumaş direnci
sağlanabildiği görülmüştür. Diğer taraftan, gereken direnç azaltılmış taban
ağırlığıyla ve dolayısıyla daha az ham
madde girdisi ile yakalanabilmektedir:
yapılan denemeler sadece bununla
yüzde beşten daha fazla bir oranda
ham madde tasarrufu sağlanabildiğini
göstermiştir.
Geotekstiller için iğnelenmiş spunbond
üretiminde, Oerlikon Neumag polimer tanelemeden silindir ürüne kadar
proseslerin tamamını sunuyor. Etkinliği
ve üretkenliği buluşturan tek adımlı
spunbond teknolojisi, klasik spunbond
proseslerine kıyasla düşük atık oranı ve
maksimum dokunmamış kumaş kalitesiyle üretim maliyetlerinde yüze 20’ye
varan oranlarda düşürme potansiyeli
sunuyor. Burada, üretim kapasitesi ürün
tipi ve dokunmamış kumaş ağırlığına göre 800 ila 1,500 kg/h arasında
değişiklik gösteriyor. Eşsiz Oerlikon
Neumag spunbond teknolojisi, yüksek
dirençli filaman üretimi için gerekli olan
çok yüksek spin hızı sağlar. Bununla,
özellikle (ama onla sınırlı olmayarak) son
İnovasyon ve teknoloji | No. 26 | Şubat 2017

Oerlikon Neumag Spunbond Geotekstil
Referans karşılaştırma ve ürün ayar seçenekleri

+13 MD mukavemet
Çekme mukavemeti [kN/m]

Spunbond: düşük malzeme
girdisi yüksek direnç
Piyasanın artış gösteren daha etkin proses ve ürün talebi, başka bir
deyişle daha az ham maddeyle aynı
ya da daha iyi kalitede ürün gereksinimi; birçok endüstriyel dokunmamış
kumaş uygulamalarında spunbondu
yükselişe geçirdi. Bu nedenle, teknik ve
ticari faydalarından ötürü spunbondlar
klasik karde dokunmamış kumaşların
yerini alıyor. Ve geotekstil uygulamaları
yükselişte.

20

15

+25 CD mukavemet
-5 taban ağırlığı

10

5

0
Referans EU
Verisi
130 g/m2

BİR
Numune
120 g/m2

MD (makine yönünde -uzunlamasına)

Referans EU
Verisi
150 g/m2

BİR
Numune
150 g/m2

Referans EU
Verisi
250 g/m2

BİR
Numune
250 g/m2

CD (makine yönünün çaprazı -verev olarak)

 Azaltılan taban ağırlığı
 Aynı taban ağırlığında iyileştirilmiş mukavemet
 Taban ağırlığı dağılımı ≤ %5

derece sağlam ve çok düşük çekme
özelliği olan PET filaman dokunmamış kumaşlar üretilebilir. Eşyönlülüğü
ayarlamak için, spunbondlar iğnelemeyi
takip ederek doğrudan hat üzerinden
çaprazlama çekilir. Nihai ürünler arasında olağanüstü fiyat-performans oranı
olan, üstün özellikli geo dokunmamış
kumaşlar bulunur. (imm)
15

Bantlar ve monofilamentler

EvoTape ile
verimli geotekstil üretimi
Geotekstil, bantlardan ve/
veya monofilamentlerden
üretilen endüstriyel
kumaşların büyük bir
kısmını oluşturuyor. Bu
kumaşlar önemli uygulama
alanlarına örnek olarak;
yollarda ve baraj yapımında
dolgu stabilize işlerinde
takviye olarak, kaplamada
katman ayırma işlevinde,
malzeme filtrelemede,
drenajda ve zirai tekstilde
kullanılmaktadır.

16

T

arım alanındaki uygulamalar
zararlı ot kontrolü için kumaşlardan, böcek ve doluya
karşı koruma tekstillerine ve
“meyve renklendirme” denen kumaşa kadar değişiklik gösterir. Siyah ısı
depolama filmleri gibi, burada da renk
ve güneş ışınları arasındaki ilişkiden
yararlanılmaktadır: beyaz kumaş güneş
ışığını yansıtır, ve meyvenin eşit şekilde
renklenmesini sağlar.
Kumaşın ve temel bant ipliklerin istenen
özellikleri yapılacak uygulamaya bağlıdır.
Yüksek dirençli, düşük esneme (başka
bir deyişle rijitlik) takviye uygulamalarında belirleyicidir. Eğer amaç mümkün
olan en az malzemeyle en iyi performansın alınacağı bir kumaş oluşturmaksa, yüksek direnç ve iyi esneme gerekli
özelliklerdir. Filtreleme uygulamalarında ya da yüksek metretül ağırlıkların
gerektiği durumlarda tek filamanlar ilave
olarak kullanılmalıdır. Tüm uygulamalarda istenen UV direnci ham maddeye
katkı maddeleri eklenerek elde edilebilir.

Temel malzemesi genelde polipropilen
(PP) ya da HDPE olduğu halde, geotekstil uygulamaları için olan bant iplikler
normalde beyaz ve siyah renklerde
(iplikleri boyanmış) üretilir.
Bu kumaşlar çoğunlukla düz ya da
500 ile 10.000 dtex sayımlı fibrilat
bantlardan imal edilir. Hafif kumaşlarda
metretülü 70 ila 200 g/m² arasında, ağır
kumaşlarda 200 ila 800 g/m² arasında
değişiyor. Eğer uygulama tek filaman
kullanılmasını gerektiriyorsa çözgü için
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İlgilenen müşterilerimiz
EvoTape’i çalışırken
izleyerek Oerlikon
Barmag AR-GE
Merkezindeki ürün geliştirme ve test referans
materyalleri hakkında
bilgi sahibi olabilirler.

monofilament, argaç için bant kullanılabilir, ya da %100 monofilamentten
yapılabilir.
Bant ve monofilament üretiminde
çeşitli çözümler
Oerlikon Barmag ekstrüzyon sistemleri,
uzun yıllardır geotekstil kumaşlar için
üstün kalite ve yüksek performans bant
ve tek filaman üretimi taahhüt etmektedir. İhtiyaca göre bant üretimi için hem
EvoTape sistemi hem de klasik çekme
prosesleri mevcuttur. Dahası, Oerlikon
Barmag monofilament sistemleri, düze
çaplarını ilgili uygulamaya göre ayarlayarak monofilament üretebilmektedir.
Ayrıca esnekliğe ihtiyacı olan müşteriler
için ürün değişimi esnasında kolayca
çevrilebilen kombinasyon sistemler de
var.
EvoTape ile – daha hızlı, daha
yüksek, daha akıllı
Yüksek direnç, ortadan yükseğe esneme gerektiren tüm uygulamalarda
EvoTape kullanımı avantaj sağlar. Toplam çekme oranı yüksek hızla birlikte
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(birçok geotekstil 600 m/dk hızla üretilebilmektedir) 800 kg/h’ye varan çok
yüksek üretim sonucu verebilmektedir.
EvoTape yenileme yatırımında da; kısa
sürede sağladığı yatırım getirisi (ROI) ve
düşük özgül enerji tüketimi üretimciler
için birkaç eski sistemi yenilemek için
EvoTape sisteme yatırım yapmayı cazip
hale getiriyor.
Rijit (yüksek direnç, düşük esneme)
ürünler klasik çekme prosesleri kullanılarak Oerlikon Barmag sistemlerine
benzer yüksek ürün kalitesiyle ekstrüde
edilebilir.
Geotekstil üretimiyle ilgili tüm prosesler ve ürün kaliteleri EvoTape sistemi
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Sistem
özellikleri standart düzenlerden müşteriye özel ayarlanan yapılandırmalara
kadar değişmektedir.
Hem fibrilat olan hem de olmayan bantlar genişlik ve kalınlık açısından çeşitli
özellikler gösterir, güvenilir teknolojiyle
istikrarlı bir proses gerektirir. Fibrilat

olmayan bantlar için >6,7cN/dtex
(>7,5g/den) dirençleri ve Fibrilat bantlar
için ~6,0cN/dtex (~6,6g/den) dirençleri
geotekstillerde mükemmel ürün kalitesi
için referans değerlerdir. Esneme özellikleri ihtiyaçla ilgilidir ve %5 ile çok rijitten, %25-30 esnemeye kadar değişebilmektedir. Farklı özellikleri karşılamak
için çekme oranları 1:5 ila 1:15 arasında
değişkenlik göstermektedir. Sonuç:
uzamanın düşük olduğu uygulamalarda
özellikle dokuma esnasında çok düşük
direnç kaybı.
Ekstrüderde akıllı polimer işleme
ardından nispeten düşük proses ısısı
ve çekme oranındaki EvoTape ekstrüzyon prosesi ham maddede yüksek ısı
istikrarı ve genel düşük kasılma sağlar.
Ürünler (4,000dtex’e kadar) WinTape ya
da WinOro (20,000dtex’e kadar) sarıcı
kullanılarak sarılır. Metretül uzunlukları
özdeş desteli otomatik sarıcılar, dokuma tesisi için çözgü leventleri üretilirken
yüksek verim ve düşük sarf sağlar. (jwe)
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Endüstriyel iplikler

Piyasa fırsatı geogridler
Düşük uzama, ultra yüksek direnç, düşük esneme;
endüstriyel iplikler geotekstillerin yüksek çarpma dirençli
görevleri için üstün özellikler sunuyor. Esnek sistem
konseptleri, sadece Oerlikon Barmag sistem konseptleri
kullanan profillerin çeşitli ihtiyaçlarına adapte olmakla
kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli endüstriyel iplik ürün
seçenekleri ve en düşük dönüştürme maliyetiyle yüksek
kalite ve verim sunar.

G

eotekstillerle inşa, klasik
inşa metotlarına ekonomik
açıdan tutumlu ve aynı
zamanda maliyet tasarruflu
bir alternatiftir; çünkü bu esnek kumaşlar mükemmel malzeme özellikleri ve
dayanıklılığıyla çok zorlu projelerde bile
kullanılabilir. Geotekstiller son zamanlarda yol yapımından inşaat mühendisliğine, peyzaj ve bahçe işlerinden yapı
mühendisliğine, inşaatın neredeyse her
safhasında çok farklı işler için başarılı bir
şekilde kullanılmaktadır. Ve başlangıç
ürünlerine olan talepler çok çeşitli işler
için: bunlar arasında ayırma, filtreleme,
takviye, koruma ve de sızdırmazlık
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bulunuyor. Bu uygulama çeşitliliği, geotekstil piyasasını üreticiler için cazip hale
getiriyor; ünlü piyasa araştırma kurumlarının tahminlerine göre 2020’ye kadar
yıllık yüzde 9 büyüme oranı beklentisi
mevcut. Bu pozitif trend geotekstiller ve
tekstil yapıyla ilgili Oerlikon Barmag endüstriyel iplik sistemlerine artan taleple
de teyit ediliyor.
Bu sektörde karşılanması beklenen
başlıca kalite gereksinimi uygulama
alanlarında çok dayanıklı olmaları. Kullanılan ipliğin oldukça sağlam ve sürünme
dirençli olması, bunların yanında düşük
uzama, düşük esneme ve ultra yüksek

direnç ürün özelliklerini taşıması gerekir.
Bu gereksinimleri uygulamaya uygun
bir şekilde karşılamak için, Oerlikon
Barmag geotekstil için endüstriyel iplik
üretmeye son derece uygun makine
konseptleri sunmaktadır. Sistemler
sadece üstün ürün kalitesi, verimlilik
ve en uygun dönüştürme maliyetleri
sunmuyor, aynı zamanda diğer birçok
endüstriyel iplik ürünü çeşidini üretmeye
imkan veren esnekliği sağlıyor. Böylece
sonraki imalatçı ya da nihai kullanıcıya
mümkün olan en üst faydayı sağlamak
hedefleniyor.
Bu düşünceyle, potansiyel olarak azami
8,800 dtex’e varan sarılabilir tek kat
iplik sayımı sonucunda, örneğin, yaygın
sonraki işlem olan katlama prosesinin
bir bölümü kaldırılabilir.
Makine konseptleri:
HT/LS ve HMLS
Katlama boyunca 8 kere 2,200 dtex’e
kadar ya da 2 kez 8,800 dtex’e kadar
tek katlı iplik sayımı aralığında sonuç
verebilen 8 uçlu HT/LS (yüksek direnç
/ az çekme) makine konsepti, polyester
geotekstillerde ilk tercih edilen kon-

Şubat 2017 | No. 26 | İnovasyon ve teknoloji

Çok dirençli olmaları
şart: Geotekstillerdeki
endüstriyel iplikler.

septtir. Bununla, çekme ünitesi yapılandırması hem üstün iplik kalitesini hem
de en üst seviye verimliliği aynı anda
sunuyor. Bundan farklı olarak, düşük
esneme ve az çekme yapan geotekstil
ip tipleri 4 uçlu HMLS (düşük esneme
az çekme) sistemiyle üretilebilir.
Bu iki makine konseptini tamamlayacak sistem yapılandırmaları; geniş
yelpazede ürün ve böylece çeşitli nihai
uygulama sunabilen altı gode sistemli
çekme ünitesi içerir. Sağlanan esneklikle, sadece geotekstiller değil, aynı
makine konseptini kullanan demirleme
halatları, branda ya da otomotiv ürünleri
için kaplamalı kumaş gibi ürünler de
mükemmel kaliteyle üretilebilir.
Komponentler: 3LA filtreden ACW
IY sarıcıya kadar her şey
Oerlikon Barmag IDY sistemi kullanılarak sağlanabilecek düşük dönüştürme maliyetleri ve yüksek marjlar için
belirleyici kıstaslar sadece ürün kalitesi
ve sistem esnekliği değildir. Etkenler,
uyumlu bir genel konsepti ve özel proses gereksinimlerine uygun iyi tasarlanmış komponent seçimini de kapsar.
Sistem konseptleri, yüksek üretim
hızlarının bir sonucu olarak mükemmel
verimliliği yakalar: HMLS prosesinde,
örneğin, 6.000 m/dk’yı aşan hızlara
ulaşılır, klasik 8 uçlu proseste pozisyon
başına toplam 17,600 dtex’e kadar
sayım sağlanabilir.
Komponent tarafında, örneğin patentli
filtre 3LA spin paketi, mükemmel filtre
özellikleri sayesinde kayda değer bir
hizmet ömrüne ve çok iyi derecede güvenilirliğe sahiptir. Bunlar aynı zamanda
6LA filtre için de geçerli ve ek olarak
yüksek iplik sayılı kompakt spin sistemi
yapısı da sağlar. HMLS konseptinde
SP8 spin kafasında eriyiğin etkin sevki
ve çapraz akış tavlama ya da EvoQuench radyal tavlama ünitesinin yüksek hızı,
iyi iplik kalitesinin temel taşını oluşturur.
SP8 spin kafasının ve EvoQuench tavlama ünitesinin yüksek enerji verimliliği
İnovasyon ve teknoloji | No. 26 | Şubat 2017

aynı zamanda HF gode konseptinde de
görülebilir. Her gode sistemi başına ayrı
kontrol edilebilir dört ya da sekiz ısıtma
bölgesi aracılığıyla filaman bu noktada
tam olarak ihtiyaç duyulan ısı miktarına
maruz kalmaktadır. Geotekstilin gerektirdiği zorlu özellikleri taşıyan bir iplik
üretmenin temel ön şartı budur. Aynı
zamanda, verimlilik ve enerji tüketimi
açısından yüksek frekanslı ısıtıcılar
klasik 50 Hz teknolojisi yanında kayda
değer bir üstünlüğe sahiptir.
Endüstriyel ipliğin gereksinimlerine göre
özel olarak geliştirilmiş ACW IY sarıcı,
çekme prosesinin son kısmında yer
alır. Tasarıma bağlı olarak, bu komponent 4.000 m/dk ya da 7.000 m/dk hız
aralığında piyasada mevcuttur. Burada,
en uygun pakette tek katlı iplik sayımı
8,800 dtex’e kadar sarılabilmektedir.

Ve son olarak daha da iyisi:
POC ve Variofil
Plant Operation Center (POC), makine
prosesleri, hata tanımlama ve ürünlerin etkinliğini daha da arttırabilir. Bu
ilave üst seviye proses kontrol sistemi,
reçete yönetimi dahil tüm proseslerin
kontrolüne izin veriyor.
Ve son olarak, Oerlikon Barmag hem
anlatılan PET konseptlerinin hem de
PA ve PP ürünlerinin ihtiyaçlarına aynı
oranda yetkinlikle cevap verebilen sistemler de sunuyor. Bu amaçla, Variofil
konsepti, klima sistemi ve basınçlı hava
ekipmanları gibi yan gereksinimler dahil
olmak üzere, ilgili IDY bağımsız çözümlerini temin eder. Mühendislik projesi
bağlamında tüm bir endüstriyel iplik
üretim tesisi anahtar teslim olarak temin
edilebilir. (rei)
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Tekstürde yeni bir boyut

eAFK HQ – Dünyanın en
verimli DTY makinesi
Şanghay’daki ITMA Asia 2016’da, Oerlikon Barmag son DTY inovasyonunu tanıttı;
eAFK otomatik çekme tekstüre makinesi ailesinin bir uzantısı olarak, eAFK HQ.
Yerden mükemmel bir şekilde tasarruf sağlayan tasarımı ile aynı anda 576 pozisyonda
mükemmel sonuç veren dünyanın en verimli tekstüre makinesi.

B

ununla, müşteriler ürünlerini,
DTY pazarında pozisyon
başına en az yer ihtiyacına
sahip bir makinede tekstüre
etme olanağına sahip olacak. Dahası,
rakiplerin tekstüre makinelerine göre
verimlilikte eAFK HQ’nun sunduğu
%50’ye varan oranlarda bir artıştan da
faydalanacaklar.
Her şeyin başladığı yer:
Son birkaç on yılda, makine uzunlukları
216’dan bile azken, 288’e, oradan da
384 pozisyona ulaştı. Bugün, Oerlikon
Barmag DTY makine protfolyosunda
tüm enine kesitlerde 16 bölüme ya da
384 pozisyona kadar manuel ve otomatik makine bulunmaktadır.

Mevcut 4 katlı makinelerden daha
verimli bir makine konsepti geliştirmek
amacıyla, Oerlikon Barmag otomatik
eAFK makine ailesi için yeni bir konsepte odaklandı ve hedefleri şunlar:
İplik uçları ve m² başına iplik yoğunluğunu yükseltmek
-- Yer gereksinimini azaltmak,
-- m² başına üretimi arttırmak ve
-- Enerji verimliliğini iyileştirmek.
Özellikler:
-- Kullanıcı dostu tasarım,
-- %99 verimlilikle bobin çıkarmak
-- Geniş operasyonel aralık ve
-- İplik kalitesinden ve paket formundan
ödün vermeme

Sunduğu geniş denye aralığıyla en verimli tekstüre
makinesi: eAFK HQ.
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Geliştirme çabalarının sonucu: eAFK
HQ. HQ; Yüksek Miktar/ Yüksek Kalite
için bir kısaltma, çıkış kapasitesini arttırırken prosesin daha tasarruflu olmasını
da sağlayacak 576 pozisyona kadar
seçenekli 4 katlı çözüm. m² başına iplik
oranını daha da iyileştirmek için dördüncü katı eklerken, her kata iki pozisyon
daha eklendi. Verilen alanda iplik uçlarının arttırılması için, iplik yolunda alma
aşamasından önceki her bir komponent
adreslendi.

Makine başına üretim

Makine konsepti
Konsept açısından, eAFK HQ, başlangıçtan itibaren tek kat iplik işlemeye
imkan veren, bağımsız işleyen sürtünme toplayıcılı, Oerlikon Barmag’ın çok
milli tekstüre bölge tasarımına sahip.
İlave iplik uçlarının daha fazla işlenmesine imkan sağlamak için, alma ünitesine
yapılan genel değişikliklere ek olarak,
besleme sistemi, askı, ilk ve ikinci
ısıtıcıların yeniden tasarlanması gerekti.
Geliştirmenin ana odağı iplik işlemini
optimize etmekti.

eAFK HQ: Mevcut teknolojiye göre makine başına %50 daha yüksek verimlilik.

Rakip

+ %50

eAFKHQ 576 Pos

Üretkenlik
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Standart enine kesitte eAFK HQ müşterilerimize azami 1200m/dk mekanik
hızda 30-300 den aralığında proses
sunuyor. Dördüncü kat ve her kata 4
yerine 6 pozisyon eklenmesinin yanı
sıra bölüm başına iplik ucu 24’ten 48’e
arttırıldı. Yer optimizasyonu dikkate
alınarak, her bir komponent yeniden
yapılandırıldı:
-- G1/G2/G2x gode beslemelerinin çapı
düşürülerek tek beslemeye imkan
sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı.
-- Pnömatik askı aparatı, 24 tek katlı
iplik ucu alacak şekilde yeniden tasarlandı.
-- Daha yüksek sayıda iplik uçları dikkate alınarak daha fazla tasarruf için ilk
ısıtıcı yeniden tasarlandı ve klasik 2,0
m ilk ısıtıcıya kıyasla %10-15 enerji
tasarrufu potansiyeli yakalandı. Yeni,
enerji tasarruflu ikinci ısıtıcı oluşturuldu ve o da klasik ikinci ısıtıcılara
kıyasla %10-15’e kadar enerji tasarruf
potansiyeline sahip.
-- eAFK HQ ATT, Advanced Take-Up
çözümünün gelecek neslidir. Yeni sistem hem klasik hem de boya paket
formunu daha da iyileştiriyor.
-- Bağımsız otomatik bobin çıkarıcı, bobin çıkarma verimliliğini %99’a kadar
arttırıyor.

-- Standart olarak dahil edilmiş ‘Jumbo Rotary Creel’ döner cağlık, daha
çok sayıda POY bobinlerin tutma
ve yüklenmesini kolaylaştırmak için
geliştirilmiştir.
576 pozisyona kadar en yüksek
iplik yoğunluğu, yeni bir dünya
rekoru!
Benzerlerine kıyasla, eAFK HQ’nun m²
başına iplik ucu oranı, en fazla yer tasarrufu sağlayan tasarımda her bir iplik
ucu için 0,68 m² ve bu alternatif makine
konseptlerine kıyasla pozisyon başına
aynı çıkışta %15 yer tasarrufu sağlıyor.
12 bölümlü bir üretim makinesi azamı
576 pozisyon sunuyor. Her bir kenarda
288 pozisyon bulunmaktadır, bu sayı
günümüz makinelerdeki pozisyon sayısının tamamına eşittir. Büyük oranda
azaltılmış yer gereksinimi, en yüksek
enerji verimliliği potansiyeliyle birleştirilmiştir.
Oerlikon Barmag, eAFK HQ ile, üreticilere geleceğin üretim proseslerinin nasıl
optimize edileceğini bugünden göstermektedir. (as)
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OTIZ, Oerlikon Barmag teknolojisiyle
PA66 otomotiv piyasasına giriyor
Çin endüstriyel iplik üreticisi Oriental Industries (Suzhou) Ltd (OTIZ) yakın zamanda ilk
poliamit 66 yatırımını başarılı bir şekilde hizmete aldı.

B

urada, şirket tercihini
Remscheid’da bulunan spin
sistem tasarımcısı Oerlikon
Barmag’tan yana kullandı.
“Oerlikon Barmag tarafından sunulan
PA 66 deneyimi, yatırım kararımızı etkileyen belirleyici bir faktördü. Bu deneyim, bizim için yeni olan bir prosesle de
başarılı olabileceğimizi düşündürecek
güveni sağladı”, şeklinde yorumluyor
OTIZ Başkanı Moji Wu. Gelecekte,
OTIZ sayım aralığı 270 ila 1440 dtek
arasında olan endüstriyel PA66 ipliklerini
de içerecek şekilde portfolyosunu genişletecek. Bununla, Tayvan'da bulunan
Far Eastern Group’un alt kuruluşu şu
anda PA66 büyüyen otomotiv piyasasına girdi.

Tam entegre endüstriyel iplik uzmanı
olarak, OTIZ polyester çiplerinden spine, bükmeden dokumaya, tüm proses
zincirine dahil oluyor. Ana ürünleri,
polyester çipler, polyester endüstriyel
filaman, poliamit 66 endüstriyel iplik, kord bezleri ve kauçuk ve plastik
ürünler için kumaş takviyeleridir. Şirketin
müşteri tabanında dünya genelinde tanınan otomobil sektörünün tedarikçileri
de bulunuyor. (bey)

Oerlikon Barmag tarafından tedarik
edilen yeni sistem üç farklı segmentin
ihtiyaçlarını karşılıyor; düşük denye endüstriyel iplik (LDI), orta denye endüstriyel iplik (MDI) ve yüksek denye endüstriyel iplik (HDI). 1440 dtex’e kadar HDI
iplik aralığı için 8 uçlu sistem ilk kez
tedarik edildi. Pozisyon başına büyük
oranda yüksek üretim ile, 2005’te kurulan şirket büyük bir rekabet üstünlüğü
sağladı. “Bizim için, bu yenilikçi teknoloji
için, sonraki proseslerde de denenmiş
ve test edilmiş deneyime sahip, uzun
vadeli bir ortak bulmak önemliydi” diye
aktarıyor Bölge Satış Direktörü Oliver
Lemke.
İplik ürünleri hava yastıkları, bavullar,
paraşütler, spor konfeksiyon (LDI),
peyzaj, geotekstiller (MDI) ve ayrıca
lastiklerde (HDI) kullanılmaktadır.

OTIZ'in ana ürünleri; kord bezleri, hava yastıkları,
emniyet kemerleri gibi otomotiv iplikleridir.
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Sinowin hava yastığı ipliğine
odaklanıyor
Poliamit 66 endüstriyel iplik üretimi için yeni Flex 6 konseptinin on pozisyonu Sinowin
Chemical Fiber Co. Ltd’de yakın zamanda hizmete alındı.

Y

eni makine konseptinin
faydaları arasında, klasik çözümlere kıyasla ter
gereksinimini büyük oranda
azaltan uygulamaya göre optimize
edilmiş komponentler ve optimize edilmiş enerji tüketimi bulunuyor. Oerlikon
Barmag Satış Direktörü Oliver Lemke:
“Yeni gode yapılandırmasıyla, Flex 6
konsepti yüksek kalite iplik üretiminde
benzersiz bir ürün-performans oranı
vadediyor. Bu yüzden, Sinowin Çin’de
yeni teknolojimizi kullanan ilk endüstriyel
iplik üreticisi oldu.”
Snowin kendini müşterileri için değer
katmaya tamamen adamıştır. Kalite ve
yenilikçi teknolojilerin kesinlikle gerekli
olduğunu vurgulayan Genel Müdür
Sheng Jian Wang: “Kimyasal elyaf
endüstrisinde lider ‘Çin Malı’ işletme
olmak için uğraşıyoruz. Bunun için,
kaliteli ürünler üreten son teknolojilere
ihtiyacımız var. Oerlikon Barmag bu
konuda mükemmel bir üne sahip,
özellikle de PA66 endüstriyel iplik
prosesinde. Bu nedenle, daha iyi bir
ortak bulmamız imkansızdı.”

Sinowin'in Genel Müdürü Sheng Jian Wang kaliteye çok değer veriyor: şirket ağırlıklı olarak hava yastığı iplikleri
tedarik ediyor.

Endüstriyel iplik üreticisi olan Sinowin
Chemical Fiber Co., Ltd. 2015’te
Çin piyasasına girdi: hala genç olan
bu şirket, Oerlikon Barmag poliamit
66 düşük denye endüstriyel iplik (LDI)
ve orta denye endüstriyel iplik (MDI)
sistemleri kullanılarak üretilen hava
yastıkları ipliklerinde uzmanlaşmıştır.
Sinowin’in programı dikiş iplikleri, bavul,
yelken ve branda ipliklerini de içeriyor.
(bey)
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Endüstriyel iplik sistemlerine artan talep

Enteresan marjlar sunan
teknik uygulamalar
Geçen sene, Oerlikon Barmag ortalamanın üzerinde bir sayıda endüstriyel iplik projesi
tedarik etti. Genel trend, Ekim 2016’da ITMA Asia + CITME bağlamında bir kez daha
doğrulandı.

B

u, tüm endüstriyel iplik ürünü programı için sunulan
kapsamlı yenilikçi proses çözümleri yelpazesinin
sürdürülebilir başarısını gösteriyor. Global ağıyla
birlikte Oerlikon Barmag kendisini lider bir ortak ve
etkin “eriyikten ipliğe” üretim proseslerini bir çözüm sağlayıcı
olarak konumlandırıyor.
Bu sene devreye alınacak olan yeni sistemler öncelikle Asya
bölgesinde yoğunlaşıyor, bununla birlikte endüstriyel iplik üretimi nispeten yüksek marjlar ve uzmanlaşılan uygulama alan-

ları sebebiyle Avrupa’daki üreticiler için de cazip. “Endüstriyel
iplik sistemleri için devasa bir taleple karşı karşıyayız.” diyen
Oerlikon Barmag Bölge Satış Direktörü Oliver Lemke: “Müşterilerimiz özel üretim ve endüstriyel iplikler gibi cazip marjlar
sağlayan ürünler talep ediyorlar” diye ekliyor.
Kıdemli Araştırma ve Geliştirme Uzmanı Stefan Becker’in
yorumu şöyle: “Müşterilerimiz tarafından çok olumlu dönüşler aldığımız çözümlere örnek olarak; endüstriyel ince sayım
naylon iplik için mevcut makine konseptlerimizin bu ipliklerin
nihai uygulaması olan tente, branda, paraşüt vb gibi ürünlerin
gereksinimlerine özel yapılandırmalar sunmaya imkan vermesi
verilebilir. Burada, makine tasarımında hem tipik 20 ila 70 den
sayım aralığındaki ipliklerin ürün kalitesine, hem üretim verimliliğine, hem de her şeyden önce dönüştürme maliyetlerinin
optimize edilmesine odaklanılmaktadır.”
Polyester ve poliamit ipliklerin ilave üretiminin büyük çoğunluğu otomotiv sektöründe (hava yastıkları, emniyet kemerleri, kord bezleri) kullanılacaktır. Başka bir uygulama alanı
geotekstillerin geniş yelpazesine ve tekstil yapı için ürünlere
odaklanıyor. Ve örneğin, hava yastığı gibi birçok ürün kategorisinde yaygın olan poliamidin muadili olarak polyestere
devam eden rağbet bizim projelerimizde de gözlemleniyor.
Bu, her şeyden önce polyesterin sürekli gelişen özellikleri ve
bununla birlikte oldukça düşük ham madde maliyetlerinden
kaynaklanıyor. Tüm bunlara rağmen, endüstriyel iplik piyasası
belirli nihai uygulamalara paralel olarak çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Burada, yüksek performanslı lastikler adı verilen
ürüne talebin artması, hem PET HMLS ipliklerine olan talebin
artmasına hem de kaplama tabakası için PA66 ipliklerinin
daha yüksek üretimine sebep oluyor.
Oerlikon Barmag, tüm ürün kategorileri için mükemmel
dönüşüm maliyetleri ile bu gereksinimleri etkin bir şekilde
karşılayan esnek ve ürün kalitesine odaklı makine konseptleri
sunuyor. Bu amaçla, PET ve PA hava yastığı, lastik ve emniyet kemerleri için iplik üreten sistemler otomotiv sektöründe
başarılı bir şekilde çalışırken, döşeme ve halı gibi tekstil uygulamaları için de kullanılan sistemler mevcut. Böylece, Oerlikon
Barmag çözümleriyle tüm otomotiv sektörü uygulamaları için
iplik üretimi karşılanabilir. (bey)

Hava yastıkları, emniyet kemerleri, kord bezleri, geotekstiler, emniyet halatları,
konveyör kayışları – Oerlikon Barmag endüstriyel iplik sistemleri çok fazla çeşitli
uyuglamaya filaman iplikler üretiyor.
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VarioFil R+

PET şişelerden ipliğe
Piyasa lansmandan bu yana geçen 18 ayda, Oerlikon Barmag’ın VarioFil R+ sistemi,
Orta Asya’daki ev tekstili üreticisine başarılı bir şekilde ürün üretiyor. Şirket, ağırlıklı
olarak kurum içi sonraki prosesler için kompakt sistem kullanarak geri dönüştürülmüş
polyester üretiyor.

V

arioFil R+ geri dönüştürülmüş şişe pullarını eriyikten boyalı tekstil POY için besleme malzemesi
olarak kullanan dünyadaki ilk POY spin hattı. Hat,
şişe pul malzemeleri için özel ekstrüzyon sistemi,
eriyikten boyama için en yeni ölçüm ve karıştırma teknolojisi
ve geliştirilmiş iki adımlı eriyik filtreleme gibi bazı teknolojik
özelliklere sahip. Sonuç: yüksek kalite eriyikten boyalı POY
‘Tak çalıştır’ makine her biri Oerlikon Barmag 10-uçlu WINGS
POY sarıcı ile donatılmış 4 spin pozisyonundan oluşur.
rPET granülleri yerine şişe pulları (bottle flakes)
VarioFil R+ spin prosesini bir adım kısaltıyor
PET, içecek ambalajlamada birincil malzeme haline geldi,
her sene dünya genelinde milyarlarca PET şişe kullanılıyor.
Genellikle ilk kullanımın ardından atık olarak çöpe giden bu

kadar fazla miktardaki PET şişe, sürdürülebilir sentetik elyaf
üretimi için mükemmel bir ham madde kaynağı. Dahası,
kaynakların ve ham maddelerin yeniden kullanılması, enerji
tasarruflu üretim prosesleriyle birlikte giderek popüler bir hale
geliyor. VarioFil R+ tüm bu trendleri bir araya getiriyor. Ham
madde olarak şişe pullarını kullanıyor ve şişe pullarını rPET
granüllere dönüştürmediğinden ilave granül hale getirme
işlemi gerektirmiyor. Bu da yatırım ve enerji maliyetleri açısından belirgin bir avantaj sağlıyor. Ayrıca en iyi kaynak tasarrufu
sağlayan boyama prosesi olan son teknoloji eriyikten boyama
tekniğini kullanıyor. Bu sebeple, VarioFil R+ geliştirmesi “sürdürülebilir arka planı olan” ipliklerden yapılma tekstillere olan
talep artışı trendini de vurguluyor. Ek olarak geri dönüşüm
şirketlerine şişe pulları yerine yüksek kalite iplik satma olanağı
sağlıyor ve böylece katma değer yaratıyor. (kos)

VarioFil R+ geri dönüştürülmüş şişe pullarını eriyikten boyalı tekstil ipi üretimi için besleme malzemesi olarak kullanan dünyadaki ilk POY spin hattı.
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Korteks’in Şirket Müdürü Necat Altın’la Sohbet

“Rekabetin önüne geçmek için
kullanılabilecek en önemli araç AR-GE”
Avrupa tekstil
endüstrisinin dinamosu
olan Türkiye’de birkaç
seçkin uluslararası tekstil
firması bulunmaktadır.
Bunlardan biri olan ve
merkezi Bursa’da bulunan
Korteks, Zorlu Grubu’nun
bünyesinde yer almaktadır
ve Avrupa'nın en büyük
tam entegre filament iplik
üreticisidir.

M

arka haline gelmiş bu Türk
şirketi neredeyse otuz
yıldır yerel ve uluslararası
polyester piyasaları için
kaliteli iplik üretiyor. Fibers and Filaments
olarak, Korteks Genel Müdürü Necat
Altın’la görüşme imkanı bulduk.
» Sayın Altın, Korteks en başından
beri tüm tekstil katma değer zincirine
yatırım yaptı. Bunun sebepleri nelerdir
ve entegrasyonun faydalarını nerede
görüyorsunuz?
Korteks, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun
en büyük entegre polyester iplik üreticisi olarak geleceğe kararlılıkla bakmaktadır. Yaklaşık 2.500 farklı iplik çeşidi
üreten Korteks, Türkiye genelinde 2.240
müşterinin dokuma, örme ve diğer faaliyetlerindeki ihtiyaçlarına kaliteli, etkin
ve hızlı bir şekilde cevap verebiliyor.
Yerel piyasaya hizmet etmenin yanı sıra,
Korteks ürünlerini küresel arenada beş
kıtada; aralarında Almanya, İngiltere,
İtalya, İspanya, ABD, Kanada, İran,
Mısır, Cezayir, Brezilya, Meksika ve
Güney Afrika'nın bulunduğu altmıştan
fazla ülkeye ihraç ediyor.
Bugün, KORTEKS’in faaliyet gösterdiği
alanlarda, kullandığı teknoloji açısından,
Avrupa’daki üretim tesislerinden çok
daha ileri bir noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

ihtiyaç ve beklentilerine kolaylıkla cevap
verebiliyor.
Gururla ifade etmek isterim ki, üretim
proseslerimiz ISO 9001, ISO 10002,
ISO 14001 ve TS 16949 gibi farklı
uluslararası standartlarda kalite sertifikasyonlarına sahiptir. Buna ek olarak,
bütün üretim proseslerimiz online olarak
kontrol edilmekte böylece herhangi bir
sapma durumunda müdahale edilmektedir.
Korteks, üretmiş olduğu iplikleri, bünyesinde ileri teknoloji ile hizmet sunan
ve her türlü donanıma sahip laboratuvarlarında çeşitli testlerden geçirerek
müşterisine ulaştırmaktadır. Teknolojiyi
yenilikçiliğimizle birleştirerek, ileri seviyede bir müşteri deneyimini sürdürmek
için kullanma becerisi, bizi rakiplerimizden ayıran özelliklerden sadece biri.
» Sayın Altın, şirketinizin ana odağı
polyester iplikler…
Evet, bugün Korteks İplik, tesislerindeki günlük üretim kapasiteleri 580 ton
polimer, 400 ton POY ve 120 ton FDY
iplik olan 335,000 m²’lik üretim tesislerine sahiptir. Bunların yanı sıra günlük
350 ton tekstüreden bükümlü ve 25

» Sayın Altın, neredeyse her alanda
uygulama için iplikler üretiyorsunuz.
Kalite standartlarınızı nasıl güvence
altına alıyorsunuz?
Korteks'in ürünleri ev tekstilinden (tül
perde, nevresim, halı, havlu vb.) giysiye
(takım elbise, kravat, eşarp, iç giyim,
vb.) otomotiv endüstrisinden (kapı
panoları, tavanlar, döşemeler, şapkalıklar, güneşlikler, vb.) dış ortama (tente,
branda, bahçe mobilyası, şezlonglar,
şemsiyeler, vb.) kadar çok çeşitli alanlarda kullanılmakta. Ayrıca bilgi ve deneyimiyle, şirket müşterilerinin değişen
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Avrupa ve Orta Doğudaki en büyük tam
entegre polyester iplik
üreticisinin başındaki
isim: Necat Altın.

ton iplikten bükümlü, fantezi ve elastik
polyester iplik imal etmektedir.
Tight-spot, krinkel (KDK), tursuz, özel
efektli, fantezi bükümlü ve elastik ipliklerin yüzden fazla eriyikten boyalı renk
seçeneğiyle çeşitli uygulama alanlarında kullanımı amaçlanmıştır. Gelişmiş
fonksiyonel özellikleriyle şirketin DRY
TOUCH® gibi lisanslı markalı ürünleri ile
Korteks’in standart POY, FDY, klasik
tekstüre, hava tekstüre, geliştirilmiş
tekstüre iplikleri (ITY), tek filaman,
bükümlü iplikleri dikkate alındığında
neredeyse tüm sektörlerin ihtiyaçlarını
karşılayacak bir ürün gamı bulunmaktadır.

“Bugün, KORTEKS’in, kullandığı
teknoloji açısından, Avrupa’daki üretim
tesislerinden çok daha ileri bir noktada
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz...”

» Sayın Altın, markalı ve özel ürünlerden bahsedersek…
DRY TOUCH® kumaşımız, Korteks AŞ
İplik fabrikasında özel teknikler kullanılarak üretilen ileri teknoloji ürünü
fonksiyonel kanal kesitli filamanlardan
oluşmaktadır. Üstün performanslı nem
yönetimi fonksiyonlu bir kumaş olan
DRY TOUCH®, aynı zamanda doğal
görünümlü ve yumuşak tutumludur,
mükemmel nem ve hava transferi sağlar
ve daha örtücüdür. Yüksek Fonksiyonellik sağlayan üstün performanslı kumaş-

ların üretiminde TAÇ iplikler kullanılmaktadır. Korteks aynı zamanda otomotiv
tekstili ve halı iplikleri üzerine de çalışmaktadır. Yüksek kalite, 100’ün üzerinde
standart, çok fazla sayıda özelleştirilmiş
renk seçeneği, esneklik ve kısa teslim
süreleri ile Korteks’in otomotiv ipliği
programları son derece başarılı.
Aynı durum, halı ipliklerinde de geçerli.
Halı üretiminde PES ipliklerin kullanımının
sürekli artması ile, KORTEKS, polimer
boyalı renkleri, üstün kalitesi, tesis içi
kimyasal ve tekstil laboratuvarlarında
uzmanlığı ve yetenekleriyle bu alanda
rekabet üstünlüğü kazanıyor.
» Sayın Altın, tekstil piyasaları her
zaman dinamik oldu. Gelecekteki
gelişimlerini nasıl görüyorsunuz?
Son yıllarda, polyester iplik piyasası
iki yönde değişti. İlk olarak, teknolojide değişim ve dönüşüm gerçekleşti.
Masterbatch teknolojileri, fonksiyonel
ürünler, otomotiv ve teknik tekstiller
ile bikomponent ürünler teknolojideki
gelişmelerin sonuçlarıdır. İkinci olarak
ise, piyasa oyuncularında değişim ve
çeşitlilik yaşandı. Avrupa piyasasında
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Uzak Doğulu oyuncuların artan hakimiyetini buna örnek olarak verebiliriz.
Önümüzdeki senelerde nanoteknoloji
kullanan teknik ve otomotiv tekstillerine, e-tekstillere ve masterbatch tabanlı
katma değer yaratan ürünlere talebin
artacağını öngörmekteyiz. Ayrıca çevre
dostu üretim metotlarının ve geri dönüştürülmüş polyester iplik üretiminin
endüstrinin en önemli konuları arasında
yer aldığını düşünüyoruz.
» Sayın Altın, bu değişken piyasada Korteks’in gelecek için ne kadar
sağlam konumlandırılmış olduğunu
düşünüyorsunuz?
Günümüzde bilimsel ve teknolojik bulguları ekonomik ve toplumsal faydaya
dönüştürme yeteneğine sahip olmayan herhangi bir işletmenin, varlığını
sürdüremeyeceğinin bilincindeyiz. Ve
bunu sağlamanın tek yolu araştırma ve
geliştirmeden geçiyor. AR-GE rekabetin önüne geçmek için kullanılabilecek
en önemli araç. Enerji kaynaklarının
sonsuz olmadığını biliyoruz. Son yıllarda
tüketicilerin enerjinin verimli kullanılması
konusunda farkındalığının arttığını gözlemledik. Bu trend doğrultusunda, hafif
ve sağlam izolasyon sağlayan polyester iplikler üretmeye devam edeceğiz,
bununla birlikte enerji ve güç tüketimimizi düşürecek üretim metotlarımıza
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“Ayrıca söyleyebilirim ki,
doğru iletişimle başarılı iş
birliği kurmayı öğrenmek
çok önemli.”
yenilerini ekleyeceğiz. Korteks’te, doğru
stratejiyle büyüme sağladık; yeniliğe
inanarak ve ürünlerimizin kalitesine
güvenerek.
Teknoloji, inovasyon, hızlı düşünme,
araştırma ve bilgiye kolay erişimin
sürekli geliştiği, fark yaratacak bir fikre
sahip olmanın başarıya ulaşmadaki en
büyük etmen olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ayrıca söyleyebilirim ki, doğru
iletişimle başarılı iş birliği kurmayı öğrenmek çok önemli.
Bu yenilikçi girişimlerin odak noktası
makinelerimize ve ekipmanlarımıza
duyduğumuz güvende yatıyor. Yeni yatırımlarda ve modernizasyon projelerinde
Oerlikon Barmag’ın en önemli ortağımız
olacağından eminiz. 2016’daki en son
yatırım hamlemiz olan mevcut makinelerimizi, son teknoloji, tasarım harikası
Oerlikon Barmag e-AFK makineleriyle
değiştirmemizin bizi daha güçlü kıldığına inanıyoruz.
Bizimle görüşme yaptığınız için teşekkür
ederiz Sayın Altın. (wa)
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Techtextil ve Texprocess Frankfurt’ta

Yapay elyaf endüstrisi için
gelişmiş malzemeler
Frankfurt, Almanya'da düzenlenen Techtextil, teknik tekstiller ve dokunmamış
kumaşlar için tekstil teknolojilerinin bütün potansiyel kullanımlarının sergilendiği önde
gelen uluslararası bir fuar. “Geleceği Buluşturuyor” mottosu altında 9 mayıs-12 Mayıs
2017 tarihlerinde uluslararası katılımcılar fuar ziyaretçilerine tekstil inovasyonlarını
sergileyecekler. Oerlikon’un Manmade Fibers segmenti sektörün geleceğine dair
fikirlerini Hol 3, Stant B06’da sergiliyor olacak.

O

erlikon Barmag ve
Oerlikon Neumag endüstriyel iplik, elyaf ve dokunmamış kumaş üretme ve
işleme için sayısız teknolojiler sunuyor.
Bunlar, elektronik, enerji, gıda, fonksiyonel giyim, altyapı ve ulaştırma gibi
büyüme piyasalarındaki neredeyse tüm
teknik tekstillerin temellerini oluşturuyor.

Oerlikon, Microsoft
HoloLens ortaklığıyla
müşterilerine Endüstri
4.0 çözümleri sunuyor.

Otomobil lastikleri, emniyet kemerleri,
hava yastıkları, geotekstiller, çatı kaplamalar, sondaj kulelerini demirleme halatları, konveyör kayışlar, yelkenler, balık
ağları; tüm bunlar endüstriyel iplik, elyaf
ve dokunmamış
kumaş kullanılarak
üretiliyor. Sadece bahsedilen
uygulamalar bile
tekstil sektörünün
potansiyel olarak
en heyecan verici
alanında yapılabileceklerin çeşitliliğini gösteriyor.
Endüstri 4.0
çözümleri
'Öngörülü bakım'
konseptleri için
Microsoft HoloLens ile arttırılmış
gerçeklik çözümleri ve spin
fabrikalarında
sanal 360 derece
turları kullanılarak,
Techtextil fuarının
ziyaretçilerine,
modern teknolojinin günümüzde
mümkün kıldığı
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Uzayda Yaşam
Daha fazla fuar katılımcısı ve
Mars'a yolculuk: Techtextil fuar
katılımcılarını ve ziyaretçilerini
tamamen farklı bir fuar deneyimi
bekliyor. Bu seneki Techtextil’in
öne çıkan etkinliği; Avrupa Uzay
Ajansı (ESA) ve Alman Havacılık ve
Uzay Merkezi (DLR - Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt) işbirliğiyle sunulan ‘Uzayda
Yaşam’.

tüm olanaklar sunulacak. Oerlikon,
gelecek odaklı hizmet ve otomasyon
çözümleriyle bağlantılı olarak müşterilerini yapay fiber üretiminin geleceği için
hazırlamak istiyor. Bunun iplik kalitesinin
gelişmesiyle sonuçlanacağı gerçeği,
çevre açısından uyumlu ve sürdürülebilir üretim proseslerinin sunulmasıyla
birlikte pazar lideri şirket açısından da
geçerli. Segment burada, arka arkaya
13. yılda e-save girişimini sunacak ve
yeni geri dönüşüm çözümlerini vitrine
çıkaracak ('Parçalanmış PET'ten katma
değere').
Tekstil Sempozyumu
Fuarlara ilginç bir ilave olarak Techtextil
Symposium. Bu sene, konsept olarak
genişletildi ve her biri yedi sunumdan
oluşan yedi bölmüme ayrıldı. İlk kez,
“Saal Europa” alanı Hol 4,0’da düzenlenen Dornbirn MFC Man-made
Fibers Congress etkinliğiyle iş birliği
şeklinde yapılacak. (aw)
29

Endüstri 4.0

Geleceğin prosesleri için
dijital çözümler
Oerlikon Manmade Fibers segmenti
teknolojisi tamamen düşük maliyetli,
yüksek kalite yapay elyaf üretimiyle ilgili.
Yenilikçi Endüstri 4.0 çözümleriyle, şirket
müşteri yararını göz önünde tutarak yeni
standartlar belirliyor.

P

lant Operation Center (POC)
ile, örneğin üreticiler yapay elyaf sistemi hakkında
polikondenzasyondan, spin
sistemine, tekstüreden sonraki proseslere kadar hepsini içeren bütüncül genel
değerlendirmeye ulaşabilirler. Bununla,
prosesler optimize edilebilir, üretim en
iyi şekilde planlanabilir ve ürün kalitesi
geliştirilebilir. Bu açıdan, konsept üretim
proseslerinde esnekliğe günden güne
daha da fazla duyulan ihtiyaca şimdiden cevap verebiliyor. Dijital gelecek
kapıda!
Yapay elyaf endüstrisindeki küresel
rekabet ve moda bakımından değişen
müşteri beklentileri, iplik üreticilerinin
karşılaştığı zorluklardan ve giderek
artıyor. İplikleri boyalı ürünler ve özel

iplik kesitleri gibi özel üretim koşullarının
esnek ve hızlı bir biçimde küçük partiler
olarak, standart ürünlerin üretimini etkilemeden verimli bir şekilde üretilmesi
gerekiyor. Ürün geçişinin en iyi şekilde
planlanması israf, kalite sorunu ya da
fazla veya eksik üretim riskini engeller.
Modüler sistemle iş akışına
genel bakış
POC sisteminin bu modüler yapısı müşteri başarısını garanti ediyor. Kalite kontrol, bakım ve üretim planlama ve reçete
yönetimi gibi 20’den fazla modülüyle,
iş akışı yönetim sistemi müşteri gereksinimlerine uygun olarak ayarlanabilir.
250’nin üzerinde POC donanımlı başarılı kurulum zaten her şeyi kanıtlıyor.
Ana odağımız, tüm proses verilerinin
gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi ve
makine verimliliği ya da ürün kalitesinde sapma olması durumunda anında
müdahale edilebilmesi. Buraya, sadece
kurum içi laboratuvardaki veri değil, ilgili
bağlantı ile, örneğin tekstüre işlemi gibi
sonraki proseslerden veriler de doğrudan entegre edilebilir. POC benzer
şekilde, iklim sistemi, basınçlı hava

Toplam Kalite Yönetimi (TQM) – çözüm “filaman'
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ekipmanları ve tüm polikondenzasyon
sistemi (CP) gibi yardımcı sistemleri de
kontrol edebilir.
Detaylı olarak: POC modülleri
Modüler yapı, iplik üreticilerine kendi
Plant Operation Center çözümlerini ihtiyaçlarına göre uyarlama imkanı sağlıyor.
Toplam konsept olarak, POC, üst
seviye ERP sistemine, ilgili otomasyon
sistemi arayüzlerine (spin sisteminde
ambalaj işleme ve depolama gibi) bağlantı dahil olmak üzere imalat yürütme
sistemi (MES) tarafından sağlanan
fonksiyonların büyük bir kısmını üstlenir
. Bu nedenle, spin prosesi içerisindeki
otomasyon sistemlerinin kontrolü de
konseptin bir parçasıdır.
Her bir modül, somut olarak üretim
maliyet tasarrufu potansiyeli sunar.
1. Üretim planlama
Sipariş emirleri en uygun şekilde hazırlanır ve üretim prosesine entegre edilir,
böylece şeffaf bir üretim sağlar. Bu
şekilde, küçük partilerde bile fazla ya da
eksik üretimin önüne geçilmiş olur.
2. Reçete yönetimi
İlgili ürüne göre optimize edilmiş makine
ayarları reçete yönetim sisteminde
saklanır ve ürün değişiminde üretim
sistemine hatasız olarak aktarılır. Sonuç
olarak en sık ürün değişimlerinde bile
ürün kalitesi garanti altına alınır.
3. Kalite kontrol
Laboratuvarda ölçülen değerin entegre
edilmesi yüksek ürün kalitesi sağlamaya yardımcı olur. Tüm üretim prosesi
boyunca her üretim biriminin (paketin)
%100 izlenebilirliğine ek olarak, siber
fiziksel adı verilen sistem sayesinde
potansiyel kalite sapması hızlı bir
şekilde tespit edilebilir ve müdahale
edilebilir.
Tekstüre gibi ilave işleme prosedürleri
entegre edilirken, cağlık yönetim sistemi
gibi fonksiyonlar verimli bir ürün kalitesi
optimizasyonu için kullanılabilir.
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POC ne yapar?
-- Tüm üretim prosesi boyunca şeffaflık ve dünya
genelinde birkaç tesiste büyümeyle ilgili önlemler
-- Güvenilir gerçek zamanlı veri analizi
-- Hata kaynağının hızlı tespiti
-- Gerekli proses ayarlamalarına hızlı karar verme ve
hızla uygulamaya geçirmeyi destekler
-- Mevcut personelden optimum yararlanma ve
azaltılmış duruş süresi
-- Yanlış proses ayarlamayı engelleme

4. Verimlilik izleme
İstatistik modülü, daimi olarak her bir
ürün, komple bir makine ya da tesisin
üretim verimliliğini denetler. Bu şekilde,
örneğin düşük randıman ya da yüksek
israf oranına sebep olabilecek üretim
prosesi arızaları erken tespit edilebilir ve
hızlı bir şekilde giderilebilir.
5. Alarmlar ve bakım planlama
Üretim prosesine özel ayarlanmış ikazlar ve bakım planlaması yönetiminin sonucunda POC sistem müşteriye duruş
süresinin, planlanmamış kesintilerin ve
dolayısıyla üretim israfının en aza indirilmesinde destek sağlar. Aynı zamanda,
personel yerleştirme ve sistem kullanımı
optimize edilir. Tesisteki arızalar şeffaflıkla, monitör ya da mobil cihazlar kullanılarak gösterilir, bu, üretim süreci esnasında uzman personel müsaitliğine göre
hızlı arıza gidermeye ve gerekli bakımını
en iyi şekilde planlanmasına imkan
verir. Aynı şekilde vardiya planlamasının
gerçek personel gereksinimlerine uygun
olarak yapılmasına destek verir.
6. Performans izleme
Üretim tesisi verimliliğin gerçek zamanlı
denetlenmesi için, veri temel performans göstergelerine göre müşteri ağında ya da mobil cihazlarda gösterilebilir.
Sonuç olarak, yönetim sistemi dilediği
zaman, tesis dışındayken bile kontrol
edebilir.
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Dijitalleştirilen üretim;
verimliliği ve kaliteyi
arttırır, esnek, küçük
partilerde bile rekabetçi
üretime dikkate değer
bir katkı sağlayabilir.

Ancak, planlanmamış makine duruşu
ya da proses sorunları yine de meydana gelirse, Oerlikon Manmade Fibers
Müşteri Hizmetleri uzmanları sisteme

giriş yapmak için uzaktan destek fonksiyonunu kullanarak sistem operatörüne
hızlı bir şekilde destek verebilirler.

POC kullanıldığında maliyet avantajları:

POC yokken

Modül: Raporlar ve İstatistikler

Bir üretim prosesinde
mümkün olduğu kadar
çok alanın izlenmesi,
en iyi ürün kalitesini ve
performans kontrolünü sağlar ve böylece
müşteriler için en uygun
maliyetlilik yakalanmış
olur.
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Örnek: Raporlar ve İstatistikler + Reçete Yönetimi

Örnek: Raporlar ve İstatistikler + Reçete Yönetimi + Pozisyon Duruş İkazı
Şikayetler/ İsraf

Bildirim

Ürün Değişikliği

Personel Yerleştirme

Tüm değerler kendi araştırma ve piyasa bilgilerine dayanmaktadır, yanılma payı vardır.
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Oerlikon, arttırılmış
gerçeklik çözümleriyle
müşterilerini yapay fiber
üretiminin geleceği için
hazırlıyor.

POC kullanarak mevcut
sistemlerin güncellenmesi
POC sistemi yeni sistemler için sadece
bir denetleme/kontrol seçeneği değil.
Mevcut yapay elyaf sistemlerini POC
sisteme bağlamak genelde sorun çıkarmaz. Bu nedenle, eski sistemlerde bile
kalite ve verimlilik artışı ve dolayısıyla
rekabet gücü artışı elde edilebilir.
myOerlikon müşteri portalı
kanalıyla kapsamlı destek
Ne var ki, dijitalleşme üretim sistemiyle son bulmuyor. Oerlikon Manmade
Fibers, “myOerlikon” (www.myoerlikon.
com) web platformuyla; bakım, yedek
parça ve müşteri destek için modern bir
çözüm sunuyor. Bu platform basit bir
web mağaza olarak değil, daha ziyade
müşteri odaklı küresel bilgi ve destek
platformu olarak görülmeli. En önemli
özellikleri arasında; müşteri tesislerine
kurulmuş OMF makinelerinin tüm kullanım talimatları, planları, parça listeleri
dahil tüm dokümantasyon, 3D katalog
ve çizimlerden yedek parça ürün seçimi
ile parça görünüşünde ürün resimleri
bulunmaktadır.
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Tüm müşteriler tüm fiyatlandırma,
sipariş ve sevkiyat dokümanlarını online
olarak takip etme imkanına sahiptir ve
böylece sipariş durumu konusunda
sürekli güncel bilgiye ulaşabilirler. Dahası, eğitim videoları, talimatlar ve ürün
sunumları da temin edilebilir. Bonus
olarak, müşterilerimiz elbette, fonksiyonları ve proses performansı Oerlikon
Manmade Fibers sistemleri aracılığıyla
takip edilebilen test edilmiş orijinal
Oerlikon yedek parçaları da satın alabilirler.
Oerlikon Manmade Fibers ile
Endüstri 4.0’ın geleceğine giriş
Oerlikon Manmade Fibers, geçen sene
Şanghay’daki ITMA Asia ve Mumbai’deki ITME fuarlarında Endüstri 4.0
çözümlerinin potansiyel geleceğine ışık
tutan fikirler sundu. Oerlikon, gelecek
odaklı hizmet ve otomasyon çözümleriyle bağlantılı olarak müşterilerini yapay
fiber üretiminin geleceği için hazırlıyor.
Ve açıkça görülüyor ki, her zaman
geliştirilen iplik kalitesi ve artan üretim
verimliliği sonuçları alınıyor. (rei)
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Müşteri Hizmetleri operasyonel mükemmelliğe odaklanıyor

Kalıcı başarı için en iyi
Oerlikon Manmade Fibers için, tüm
operasyonlarda verimlilik sadece
teknolojik bir hedef değil, aynı zamanda
tüm müşterilere sunduğu “Operasyonel
Mükemmellik” adı verilen bir hizmettir.
Operasyon ve üretim proseslerinin
müşteri ihtiyaçlarına göre optimizasyonu,
analizi ve danışmanlığını içermektedir.
Çünkü, sadece ürünlerini verimli ve
maliyet azaltan bir şekilde üreten,
kaliteyi güvence altına alan, kaynakları
israf etmeyen ve çalışanlarına eğitim ve
motivasyon sağlayanlar, uzun vadede
rekabet üstünlüğünü koruyacaktır.
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İ

nsanlar gibi şirketler de benzersizdir. Özellikler; makine ayarları
ve iş prosesleri örneğinde olduğu
gibi küçük detaylara kadar uzanmaktadır. Bu özel proseslerin hepsi
birlikte gerçekten düzgün bir şekilde
çalışıp aynı büyük motoru çalıştırıyorlar
mı? Zincirdeki her bir halka, diğerleriyle
gücünü birleştirerek mümkün olan en
iyi ticari sonuçları vermesine imkan
verecek şekilde görevine özel olarak
ayarlanmış mı?
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prosesler
Operasyonel mükemmellik, gerekirse
en küçük detayına kadar odaklanarak,
bu sorulara cevap arıyor. “Üstün performans, sayısız faktörün etkileşiminin
sonucudur. Servis uzmanlarımız, etki
eden faktörleri biliyor ve performansı
arttırmak, gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen sistemler ve konseptler geliştirmek ve tasarruf potansiyeline erişmek için gerekli tüm araçlara
sahipler” diyor, Servis Satış Departmanı
Yöneticisi Dr Wolfgang Ernst.
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Servis için başlangıç noktası her zaman
işletme ve proseslerin gereksinime
uygun analizidir. Bunun için, Oerlikon
Manmade Fibers servis uzmanları tesisi
ziyaret ederek sistem yönetiminden
servise, temizlikten acil durum planlamasına, kalite ve güvenlik gereksinimlerinden çalışan eğitimine kadar bir çok
görev ve prosesi detaylı olarak incelemektedir. Analizin ardından özelleştirilmiş çözüm taslakları çıkarılır, sunulur ve
gerektiği gibi uygulanır. Bir süre sonra,
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“Müşterilerimizin
başarısı,
performansımızın
göstergesidir.”

Oerlikon'ın mühendisleri mümkün olan en iyi fiyat/fayda oranında mükemmel
kalitede iplik garanti eden sistem ve proses optimizasyonu gerçekleştiriyor.
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sonuçlar değerlendirilerek optimizasyonların beklentileri karşılayıp karşılamadığı analiz edilir.
Yetkinlikten gelen beceri
“Bu sürecin büyük oranda güvene
dayalı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple,
“Performans Ortaklığı” adını verdiğimiz
ortaklığa dayalı işbirliği doğrultusunda
çalışıyoruz. Her zaman müşterinin istek
ve ihtiyaçları doğrultusunda ilerliyor
ve uygulamayı planladığımız adımları şeffaflıkla paylaşmaya çalışıyoruz.
Ve sonunda bu güvenin karşılığında
müşterimize operasyon mükemmelliği
mümkün olan en iyi şekliyle sunuyoruz”,
diye ekliyor Dr Ernst. Bu amaçla, servis
uzmanlarımız makineler ve piyasalar
üzerine uzmanlaşmış, teknoloji lideri,
küresel orijinal parça üreticisi (OEM)
yetkinliği ve önlemleri alıyor. Bunlar
arasında teknik enerji verimliliği arttıran
e-save, yükseltmeler, modernizasyon
ve orijinal parçalar vasıtasıyla makinenin ömrünü uzatan ve performansını
arttıran kullanım ömrü yönetimi gibi
konseptler bulunuyor. Bu açıdan proses
yükseltmesi, üretim çıktısını ya da iplik
özelliklerini geliştirebilir ya da diğer
ürünler için elverişli yeni bir proses
yaratabilir, modernizasyon küçük bir
yatırımla mevcut teknolojinizi gelecekteki olası değişimlerden etkilenmemesini
sağlayabilir.
Ne var ki, genelde yükseltme sadece teknoloji optimizasyonu olmakla
kalmıyor, iş süreçleri ve yapılarını da
geliştiriyor. Örneğin, tedarik zincirindeki
gecikmeler üretimi etkileyebilir. Bunların tespit edilip her adımın daha iyi
organize edilmesi verimliliği arttırmaya
yardımcı olur. Böyle konular iyi eğitim
almış çalışanlara da bağlıdır, çünkü
çalışanlar duruş süresinin, israf ve
maliyetlerin azaltılmasında ve yüksem
sistem performansı ve ürün kalitesinin
sağlanmasında belirleyici rol oynuyorlar.
Bu nedenle, optimizasyon sürecinin
uygulamaya alınırken, personelin vasıflı
ve süreç hakkında bilgili olması çok
önemlidir. Oerlikon Manmade Fibers
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müşterinin gereksinimleri ve ekipmanlarına uyarlanabilen eğitim programları da
sunmaktadır.
“Operasyonel mükemmellik farklı tedbirler gerektirir. Tem donanımlı küresel
bir servis sağlayıcısı olarak, proseslerin
en yüksek standartlara ulaşmasını sağlayan eşsiz servis portfolyosuna sahibiz.
Müşterilerimizin başarısı, performansımızın göstergesidir. “Performans Ortaklığı anlayışımız budur” şeklinde özetliyor
Dr Ernst. (tho)

Operasyonel mükemmellik yakın inceleme
gerektiriyor.

Performans kontrol: kayda değer tasarruf
Performans kontrol, Oerlikon Manmade Fibers Müşteri Hizmetlerinin sunduğu operasyonel mükemmellik prensiplerine
odaklı özel bir hizmettir. Bu analiz aracı, müşterinin operasyonel performansı hakkında derinleme bilgi ve hedeflenen
proses, kalite ve verimlilik optimizasyonu için tavsiyeler
sunuyor. Hizmet paketi içerisinde:
Makine kontrol (elektriksel, mekanik ve çevre), proses
kontrol (operasyon, bakım, onarım), operatörlerle, servis
personeliyle ve tesis müdürleriyle görüşmeler ve sorun
giderme sürecinin analizinden oluşan birkaç günlük tesis
analizi
Toplanan verinin işlenmesi ve müşteriye özel hedef ve
gereksinimlere göre tavsiyelerin dokümantasyonu
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Sonuçların sunulması ve aksiyon seçeneklerinin tartışılması bulunmaktadır
Önde gelen tekstil üreticilerinden biri performans kontrolü
temel alarak şi süreçlerini optimize etti. Sadece temizleme
prosesi için gereken zaman ve oluşan israf bakımından
yüzde elliye varan tasarruf sağlandı. Başka bir tekstil üreticisi, performans kontrol sonucu gerçekleştirilen optimizasyon sebebiyle iki yıl içerisinde Euro değeri altı haneli
rakamlara varan büyük tasarruf sağlayacak ve ileriki yıllarda
da tasarruf etmeye devam edecek.
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Modern servis istasyonu
yenilik ve sürdürülebilirliğe odaklanıyor

Geleceğe hazırlıklıyız
Oerlikon’un Manmade Fibers segmentinin otuz yıldan
uzun süredir Hindistan’da çalışmaları bulunuyor ve
Oerlikon Barmag ile Oerlikon Neumag şirketlerinin
ikisi de yapay elyaf sektörünün tanık olduğu devasa
büyümenin gururlu teknoloji ortakları. Müşterilerimize
mümkün olan en iyi hizmeti verme konusundaki
bağlılığımızın bir parçası olarak, Vadodara, Gujarat’taki
Makarpura GIDC’de (Gujarat Endüstriyel Kalkınma
Kurumu) son teknoloji servis istasyonumuzu açtık.

D

iğer servis istasyonumuz
gibi, yeni istasyonumuz da
müşterilerimizin büyük kısmı
Gujarat ve çevresinde olduğundan müşterilerimizin ihtiyacını en iyi
karşılayacak lokasyonda, Vadodara’da
bulunuyor. Yeni servis istasyonumuz
9 Şubat 2017 tarihinde Oerlikon
Manmade Fibers CEO’su, Georg
Stausberg tarafından müşterilerimiz,
tedarikçilerimiz ve ortaklarımızın katıldığı
bir törenle açıldı. Etkinliğe 50 kadar
müşterimiz katıldı ve yeni servis istasyonunu kendi başarıları için de tamamlayıcı bir etken olarak gördüklerini belirttiler,
böyle bir ayrıcalığı eriştiğimiz için onur
duyuyoruz.

desteği veriyor. Bu yeni servis istasyonundaki geliştirilmiş tesislerden bazıları;
müşterilerimize daha fazla depolama
alanı, pano montaj işlemi ve donanımlı
bir eğitim merkezi.
Açılış töreninde Georg Stausberg bu
servis istasyonu yapılırken benimsenen
geleceğe dönük yaklaşımı vurguladı:
Burası Hindistan pazarının büyümesine
ayak uydurmak için genişlemeye imkan
tanıyan devasa bir alan ve geleceğin
müşteri hizmetleri anlayışıyla Şeylerin
İnterneti /(IoT) ve bulut teknolojisi adapte olma imkanı sunuyor”.

çevrelerde bile güvenilir bir ortak olarak
kalmamızı sağlayan piyasa anlayışı
kazanmamıza katkı sağlayan tüm Hint
müşterilerimizle yakın ilişkiler kurmuş
olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni servis
istasyonumuzun açılışını yaparak, Hint
ortaklarımızla kurduğumuz
yakın ilişkiyi sürdürmek için
gerekli sonraki adımı attık.”

Ayrıca Manmade Fiber segmenti için
Hindistan’ın önemine değindi: “Burada,
Hint ortaklarımızServis istasyonu
“Hindistan piyasasının büyüme la yakın işbirliği
8.230 metrekare
dinamikleri, Barmag yönetiminin içerisinde geçen
bir alan üzerine
1995’te ilk servis istasyonunun neredeyse 60 yıllık
kurulu ve bu alanın Baroda’da açılıp müşterilerimitarihi ortaklığa bakı3.185 metrekayoruz, ilk adımımızı
ze profesyonel hizmet vermesi
relik kısmında;
1959’da Hint müşkararını almalarında belirleyici
içerisinde kapterimize Barmag
oldu”.
samlı mekanik ve
germe ekipmanı
elektronik atölyeler barındıran mevcut
teslimatı yaptığımızda atmıştık.” O
yerleşik birimimiz bulunuyor. Sürdüzamandan bu yana, OMF’nin müşteri
rülebilirliğe olan bağlılığımızdan evsel
tabanı sürekli olarak genişlemedi ve
atık suları işleyip bahçe vb. işlerinde
1984’ten bu yana Barmag Hindistan’da
kullanmak için evsel atık su arıtma
kendi kuruluşuyla varlık gösteriyor. “Hintesisi (STP) kurduk. Aynı şekilde, çatı
distan piyasasının büyüme dinamikleri,
katına solar paneller kurduk ve mason
Barmag yönetiminin 1995’te ilk servis
yağmurları sırasında doldurmak için
istasyonunun Baroda’da açılıp müştedoldurma kuyusuna bağlı yağmur suyu
rilerimize profesyonel hizmet vermesi
şebekesi kurduk. IGBC Gold Rating
kararını almalarında belirleyici oldu”.
sertifikasyon başvurusu yaptık ve “yeşil” O zamandan bu yana Barmag müservis istasyonu için de sertifika alacahendisleri binlerce mekanik ve elektrikli
ğımıza güvenimiz tam. Vadodara servis
komponent için servis sağladı ve sayısız
istasyonu, Global Servis Ağımızın bir
müşteri teknik elemanlarına eğitim
parçası ve müşterilerimize 7/24 telefon
verdi. “Bugün, zorlu ve hızla değişen
38
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sınıfının en iyi satış sonrası servis sağlayıcısı olarak, Hindistan yapay elyaf endüstrisinin tercih edilen teknoloji ortağı
olmaya olan bağlılığını açıkça ifade etti.
Etkinlikte öne çıkan diğer bir konuşma,
tanınmış danışmanlık firması “Wazir
Advisors” kurucu ortaklarından, Şirket
Müdürü Prashant Agarwal’ın ‘2025’te
Polyester Endüstrisi’ üzerine yaptığı
Hindistan yapay elyaf endüstrisinin

geleceği hakkında harika fikirler veren
konuşmaydı. (rk)

Açılış konuşmasını yaparken, Oerlikon
Textile India’nın Şirket Müdürü Bhanu
Patel, Oerlikon Textile India Limited’in

Şölen gibi bir törenle açıldı: Vadodara, Hindistan’daki yeni servis istasyonu.
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