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Fiber zeka
Tekstil aşamasındaki yeni yıldızlar:
akıllı tekstil ürünleri
Isı, ışık ve elektrik üretir; hastayı korur, araçları ve binaları
daha rahat kılarlar ve artık gündelik hayatta önemli bir
görev üstlenmek üzereler.

Fark yaratan halılar
Türk Boyteks Tekstil ‘akıllı’ halılar üretiyor
Halılar havayı temizler, hoş bir serinleme hissi verir,
vücudun biyo-ritmini geliştirir, stres seviyesini azaltır ve
aynı zamanda gül kokuludur.
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Değerli Müşteriler, Değerli Okuyucular,
Akıllı tekstiller ‘fibers and filaments’ Kasım sayısının ana
başlığıdır. Peki akıllı tekstil kapsamında neler vardır?
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iletken eldiven veya ısıtmalı gömlek gibi gündelik kullanım işlevleri üretiyor olmasıdır.
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yaşlıların, riskli ve tedavi gören hastaların tele-tıbbi bakımına ve atletlerin idman gelişimlerine katkıda bulunur.
Ev tekstili ürünleri bile gelecekte hayatlarımızı daha
kolay kılacaktır. Mevcut uygulamalarla ilgili daha fazla
bilgi edinin.
Endüstriyel tekstil ürünleri de geleceğe ulaştı. Örneğin, Alman bir iplik ve kumaş imalatçısının ürünlerinin
binalarda küf oluşumunu önlemesi bekleniyor. Malzeme
nem oranını algılayabilir ve kritik seviyede nem oranına
ulaşıldığında kendini ve çevreleyen duvarları ısıtabilir.
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Yeni bir ‘fibers and filaments’ baskısıyla karşınıza
çıkmaktan heyecan duyuyor ve keyifle okumanızı umut
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Georg Stausberg
Oerlikon Manmade Fibers Segment CEO'su

kısaca
Çin’deki Yapay Fiber Konferansı (Manmade Fibers Conference)

Shanghaitex

Manmade Fibers’in CEO’su Georg Stausberg, Xiaoshan Çin’de bu yıl yapılan
23. Yapay Fiber Konferansında yaptığı “Intelligent Manufacturing for the Manmade
Fiber Industry” (Yapay Fiber Sanayisi için Akıllı İmalat) başlıklı konuşmasında
Oerlikon’un mevcut Endüstri 4.0 çözümlerini sundu ve gelecek için ilk fikirlere
değindi. (aw)

Oerlikon Manmade Fibers segmenti;
dünya çapında tekstil ve giyim üretimi
için en önemli pazar olduğu öne sürülen
ve Çin’de düzenlenecek olan bu yılki
Shanghaitex’te yine bayrağını dalgalandıracaktır. Oerlikon Barmag ve Oerlikon
Neumag’dan çalışanlar 27 ila 30 Kasım
2017 arasında Expo Centre’da (SNIEC)
bulunan E1 salonundaki yaklaşık 100
m²’lik B19 numaralı standında ticari
ziyaretçileri karşılıyor olacak. Sunum
tamamen dijital çağ üzerine kuruludur.
İlginç açılış konuşmaları ve Oerlikon
Endüstri 4.0 çözümleri ile ilgili mevcut
konular hakkında sunumlar çok işlevli
standlarında gün içerisinde birkaç kez
düzenlenecektir. (aw)

Georg Stausberg Endüstri 4.0 çözümlerinde konuşma yaptı

Ana başlık: Dijitalleşme

Çin’de büyük ayak izi

20 yıldır Suzhou ve Wuxi’de
Çin her zaman Oerlikon’un Manmade
Fibers segmenti için temel piyasa
olmuştur. Bu durum, yirmi yıl önce Wuxi
ve Suzhou'da üretim ve kurulum faaliyetlerinin kurulumuna ön ayak olmuştur.
6 Kasım’da şirket; Şanghay, Suzhou ve
Wuxi’deki tüm çalışanları ve Çin'in diğer
yerlerinden gelen misafirlerle birlikte
Suzhou Kültür ve Sanat Merkezinde bu
yıl dönümünün kutlamasını yapmıştır.
600’den fazla kişi bu heyecan verici şov
programına, yönetim konuşmalarına
ve kutlama yemeğine katıldı. Çin’deki
Oerlikon Manmade Fibers’in kıyas kabul etmeyen başarısının bir parçası olan
tüm çalışanlara “Teşekkür” niteliğinde
çok özel bir organizasyon. (bey)
4

Güçlü bir ekip Oerlikon Tekstil Çin’i oluşturur, kısaca “OCN”.
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takvim
ITMF Yıllık Konferansı

Odak noktası: Sürdürülebilirlik

Etkinlikler
Shanghaitex 2017
27-30 Kasım 2017, Şanghay, Çin

www.shanghaitex.cn
Domotex 2018
12-15 Ocak 2018, Hanover, Almanya

www.domotex.de
Orta Asya ve Kuzey Afrika Dokunmamış Kumaşlar Sempozyumu
6-7 Şubat 2018, Dubai, Birleşik Arap
Emirlikleri

www.edana.org
Outlook Asia

Bu yıl Endonezya’da 14 ila 16 Eylül 2017 arasında düzenlenen ITMF Yıllık Konferansı'ndaki 250 temsilci için bir konu
netlik kazandı: Küresel boyutta birbiriyle bağlantılı tekstil sektörüne olan talepler kayda değer ölçüde artmaktadır. Amazon’un talep üzerine üretimine ilk girişlerinin sebep olduğu
üretim hızından, yarının tüketicileri için yeni işlevsel özelliklere
sahip yeni malzeme alanlarına veya gelecekte sürdürülebilir
çözümler ve tekstil geri dönüşümünün gelişimine dek. Konferans geniş bir konu yelpazesini kapsayarak, uzman konuşmacılar tarafından ilk özel çözümleri ortaya koydu. (aw)

14-15 Mart 2018, Singapur

www.edana.org
Egy Stitch & Tex
15-18 Mart 2018, Nasr, Mısır

www.egystitchandtex.com
Domotex Asia/Chinafloor 2018
20-22 Mart 2018, Şanghay, Çin

www.domotexasiachinafloor.com
Inlegmash
20-23 Mart 2018, Moskova, Rusya

OUTLOOK™ 2017’de Oerlikon Nonwoven
Kumaşlar

www.inlegmash-expo.ru/en

Nonwoven kumaş ve ilgili sanayi alanlarından katılan 470’ten
fazla temsilci ile, Nonwoven mamul hijyeni ve kişisel bakım
endüstrisinin başlıca konferansı olan OUTLOOK™;
EDANA’nın sanayi büyümesini ve sürdürülebilir gelişimini
destekleme misyonunu sergileyerek bir kez daha sektör için
endüstrinin temel organizasyonu olduğunu kanıtlamıştır.

20-23 Mart 2018, Moskova, Rusya

Techtextil Russia

https://techtextil-russia.ru.
messefrankfurt.com

Oerlikon yeni Nonwoven mamul ekibi ile 27 ila 29 Eylül 2017
tarihleri arasında Lizbon Portekiz’deki etkinliğe katılarak
Nonwoven mamuller camiasında mükemmel networking
sonuçları elde etmeyi başarmıştır. (aw)
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kısaca
Oerlikon Neumag

Xinjiang Tianmu Lake Carpet Weaving Co. Ltd.’de üretim lansmanı
Üretim için resmi başlangıç vuruşu yeni
Xinjiang Tianmu Lake Carpet Weaving Co. Ltd.’de 18 Ağustos 2017’de
yapılmıştır.
Shawan bölgesindeki Gold River Textile
and Clothing endüstri parkındaki fabrika; çok sayıda davetli siyasetçi ve ticari
misafirin katılımı ile büyük bir merasim
eşliğinde açılmıştır.
40.000 metrekarelik fabrika binaları,
mevcut durumda yılda 2.000 ton BCF
iplik imal eden Oerlikon Neumag BCF
S+ sistemlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ve bu sadece başlangıç, Xinjiang
Tianmu önümüzdeki iki yıl içinde BCF
kapasitelerini dört kata çıkarmayı planlamaktadır.
Gold River Textile and Clothing endüstri
parkı Çin’in eski görkemine kavuşturmayı planladığı İpek Yolunun restorasyonu kapsamında oluşturulmuştur.
Bu projeyi desteklemek için Jiangsu
Kaili Limited Share Ltd.; Mart 2016’da
Xinjiang Tianmu Lake Carpet Weaving
Co. Ltd.’nin bir iştiraki olarak kurulmuştur. Jiangsu Kaili, Çin’deki halı sanayi
piyasa lideridir ve on yılı aşkın süredir bir
Oerlikon Neumag müşterisidir.
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Fakat bu bölgeyi geliştirmek tek odak
noktası değil. Tüm imalat sürecini kapsayan bir ‘yeşil çevreyi koruma’ konsepti de başlatılmıştır. Xinjiang Tianmu
kendini bir araştırma ve geliştirme ve
halı üretim şirketi markasına dönüştürmeyi umut etmektedir. İpliğin kilogram
başına düşük enerji tüketmesi ve %99
verimlilik seviyesi sayesinde Oerlikon
Neumag S+ sistemleri bu konsepte
mükemmel bir şekilde uyar. (che)



Ekim 2017 | No. 28 | kısaca

ABD ve Meksika’da VDMA B2B Forumu
VDMA Tekstil Makinesi Birliği 6.11.2017’de
Charlotte (NC) ABD’de ve 8.11.2017’de
Meksiko City’de bir B2B Forum ve Teknoloji Konferansına ev sahipliği yapmıştır.
Oerlikon Yapar Fiber segmenti kendi “ Eriyikten İpliğe, Fibere
ve Dokunmamış Mamullere“ sloganı ile örtüşen en son yenilikçi çözümlerini sunmuştur. (aw)
Daha fazla bilgi için bakınız: www.vdma.org

SINCE’te yeni kurulan Oerlikon
Nonwoven
Yılın ortasında yeni oluşturulan dokunmamış mamul işlemleri birimi ile
Oerlikon, Şangay Çin'deki SINCE’te ilk
defa kendini geniş bir kitleye tanıtma
fırsatı buldu. 8-10.11.2017 arasında
uzman bir satış ekibi üyeleri ve teknoloji uzmanları, Dünya Expo Sergi
ve Toplantı Merkezinde toplanarak;
Oerlikon’un havalı serme, meltblown ve
spunbond alanlarındaki mevcut dokunmamış mamul teknolojisi çözümleriyle
bağlantılı tüm konularda yöneltilen
soruları yanıtladılar. (aw)

Oerlikon Neumag

Hindistan’da 2 kesik elyaf hattının devreye alınması
Her biri günlük 100 ton kapasiteye sahip 2 adet polyester
kesik elyaf hattının Shubhalakshmi Polyesters Ltd.’de kurulumu yapılmıştır. Müşteri, ham beyaz yarı-mat, siyah ve optik
beyaz renklerde boyalı iplikli polyester elyaf imalatı yapar.
Wellknown Polyesters Ltd. aynı zamanda PET pamuk tipi
elyaf imal eder. Günlük 225 ton kapasitesi ile Oerlikon
Neumag’ın Hindistan'da bugüne kadar kurduğu ve devreye
aldığı en büyük sistemdir.
Shubhalakshmi
Polyesters Ltd.
ve Wellknown
Polyesters Ltd.
şirketleri için bunlar kesik elyaf sistemi yatırımlarını
oluşturmaktadır.
Her iki firma da
yıllardır Oerlikon
Barmag sistemlerini kullanarak
filaman iplik üretimi yapmaktadır.
(che)

Geotekstiller, dokunmamış mamullerin temel uygulamasıdır.

Kesik elyaf üretimi Hindistan’da yükseliştedir.

kısaca| No. 28 | Ekim 2017

7

Halıların alerji-azaltıcı potansiyeli hakkında haberleri duydunuz mu?

Sihirli halıların yeni
Genel inanışı alerjik ve astımlı kişileri halılardan uzak tutmuştur. Şimdi yeni bir
araştırma o halı efsanelerini çürütmekte ve inovasyon, “sihirli” özelliklere sahip yeni
bir halı çağına eşlik etmektedir.

K

ral Solomon’un halısı efsanesinden “Bin Bir Gece Masalları”nın sihirli halı hikayesine
kadar halıların uzun zamandır kendilerine atfedilen ve dünyanın
her yerindeki insanları büyüleyen mistik
özellikleri olmuştur. Günümüzdeyse halıların efsanevi özellikleri; sağlık üzerinde
olumsuz etkileri olabilecek kir ve alerjen
lejyonları topladıklarına ve barındırdıklarına ilişkin raporlarla gölgelenmektedir.
Yıllar boyunca doktorlar ve bilim adamları insanlara alerjik ve astımlıların halı
yerine ahşap, seramik veya taş karo
gibi sert yüzeyli zeminleri tercih etmesini
söylemiştir. Halıların; alerjik reaksiyonları ve astım nöbetlerini tetikleyebilecek alerjenleri içine hapsettiğini öne
sürmekteydiler. İngiliz gazetesi ‘The
Guardian’ daki bir rapor; halıların kirli
şehir sokaklarında görülenden daha
yüksek oranlarda kurşun, zirai ilaç ve
kanserojen dahil toksinleri barındırdığını
belirtecek kadar ileriye taşımıştır.
Fakat yakın dönemdeki araştırmalar halıyı arzu edilen
yerine geri getirebilir. Deutscher
Allergie-
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und Asthmabund e.v. – DAAB (Alman
Alerji ve Astım Birliği) tarafından yakın
dönemde yayınlanan bir çalışmada sert
zeminli evlerdeki ince toz kirliliği halı
olan evlerdeki ile kıyaslanmıştır. Sonuçlar etkileyici: Sert zeminli evlerdeki
ortalama ince toz kirliliği halı olan evlerdekinin iki katı oranındadır. İmalatta kullanılan fiberlerdeki ilerlemeler sayesinde
halı aslında iç mekan kirini hapsederek
sürekli olarak etkili bir iç mekan hava
filtresi görevi görmektedir.
Modern halı yapısı ve gelişmiş yapay ve
doğal fiber ile filaman yapıları havadaki
ince parçacıkları yakalayıp içine hapsederek bunu doğrulamaktadır. Sağlık
konularına odaklanan bir biyomedikal
araştırma kuruluşu olan Airmid Healthgroup Limited tarafından son dönemde yapılan bir diğer çalışma; halıların
sert yüzeyli zeminlere göre daha fazla
alerjeni hapsederek havada daha az
parçacık dolaşmasını sağladığını göstermiştir.
BCF (kesintisiz dökme filaman) halı
iplikleri, suni elyaf ve nonwoven ürünler
üretimi için bir sistem imalatçısı olan
Oerlikon Neumag’da BCF Geliştirme
Yöneticisi; Mathias Stündl şu şekilde
konuştu: “Halılar pasif bir hava filtresi
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çağı
olarak görev alarak tozu, polenleri ve
diğer parçacıkları içine hapsedip nefes
alma alanını bunlardan temizler”. BCF
halı ipliği halının bir bölümünü oluşturan
uzun ve kesintisiz bir fiberdir.
Halı üzerinde yürümek ve diğer aktiviteler parçacıkların havaya salınmasına
sebep olmaz. En güzel yanı ise, HEPA-sınıfı bir filtre veya sıcak su ekstrasyonu ile temizlenen halılar hem yüzey
alerjenlerini hem de havadaki parçacık
sayısını azaltarak iç mekan hava kalitesini dengeler. Halılar ayrıca izolasyon ve
gürültü azaltımı sağlarken aynı zamanda iç mekan dekorlarına konfor ve ek
tasarım opsiyonları ekler.

ve halı imalatçıları; serinlik hissi veren
ve iç mekan havasını daha da iyileştiren
yüksek termal emilim özelliklerine sahip
halılar üretmektedirler. Bu tarz özellik ve
avantajlarla halı imalatındaki yenilikler
yeni sihirli halı çağını başlatmakta ve
sadece alerji ve astım hastaları için değil
sağlığını önemseyen hemen herkes için
daha iyi seçenekler sunmaktadır. (gm)

İmalatta kullanılan
fiberlerdeki ilerlemeler
sayesinde halı aslında iç
mekan kirini hapsederek sürekli olarak etkili
bir iç mekan hava filtresi
görevi görmektedir.

Oerlikon Neumag’ın yenilikçi makineleri
ve iplik üretim süreçleri; iplik filamanlarını tozu etkili bir şekilde içine hapsedebilecek şekilde geliştirmenin yanı sıra,
müşterilerin aynı ebat için daha az iplik
kullanan halılar imal etmesine yardımcı
olur. Bu, halı üretiminde kayda değer
maliyet avantajları sağlar. İlaveten,
sürdürülebilir malzeme inovasyonları
sayesinde günümüz halıları hiçbir ev
mobilyası veya bina malzemesi ortamında, neredeyse hiç uçucu organik bileşen (VOC) açığa çıkarmaz; bunlar gaza
dönüşen ve hava kalitesini etkileyebilen
çeşitli ürünlerden salınan kimyasallardır.
Fiber inovasyonu da bazı ilgi çekici ve
devrim niteliğindeki yeni uygulamalara
ve fırsatlara vesile olmaktadır. Filaman
başına düşük denyeli iplikler imalatçıların daha yumuşak halılar üretmesine olanak sağlarken, diğer yenilikler
arasında olağanüstü leke ve kir direnci
vardır. En son gelişmeler arasında iplik
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Akıllı tekstil yükselişte

Fiber zeka
Tekstil aşamasındaki yeni yıldızlar: akıllı tekstil ürünleri.
Isı, ışık ve elektrik üretir; hastayı korur, araçları ve
binaları daha rahat kılarlar ve artık gündelik hayatta
önemli bir görev üstlenmek üzereler.

A

kıllıtelefonlar geçmişte
kaldı. Artık telefon çağrıları,
haberler ve internet bilgileri
ceketimizin kolunda görüntülenebilecektir. Kot pantolona entegre
elektrotlar kaslarımızı harekete geçirerek
ve dolayısıyla bacaklarımızı bu süreçte
istenen yönde hafif bir şekilde hareket
ettirerek şehirde dolaşmamıza yardım
eder. Jack ile buluştuğumuzda süveteri
renk değiştiriyor ve bizi parlak bir kırmızı
ile karşılıyor.
Uzmanlar bu tarz senaryoların önümüzdeki 10 ila 15 yıl içerisinde mümkün
olabileceğine inanıyor. Fikirler, teknolojiler ve bu alandaki gelişmeler ve halihazırda bulunan birçok diğer uygulama
için enerjik isminden de anlaşıldığı gibi:
akıllı tekstiller. Birbirinden temelde ayrı
iki dünyayı bir araya getiriyorlar: son
derece fonksiyonel teknoloji ve dijital
elektronikler ile moda, kıyafet ve işlevsel
tekstiller. Bu akıllı süper-kumaşların
kapasitesi olağanüstü. Akıllı tekstiller
ısı, ışık ve elektrik üretebilir; sıcaklığı ve
hayati fonksiyonları ölçebilir; yaraları
iyileştirebilir ve acıyı azaltabilir, sanayileri
modernize edebilir, araba üretebilir ve
inşaatı daha güvenli ve daha rahat kılabilir. Fakat gündelik hayatlarımıza ve ilgili
piyasalara taşınmaları genellikle zaman
almaktadır (ayrıca bkz. sayfa 15’teki
röportaj).
Ancak Avrupa’da, ABD’de ve Asya’da
piyasaya sürülmek üzere olan veya
çoktan başarılı bir şekilde satışa sunulmakta olan çok daha fazla gelişme
bulunmaktadır. Bu arka plan karşısında
Grand View Research piyasa araştırmacıları akıllı tekstil ve akıllı kumaşlar için
küresel piyasanın devasa bir büyüme
göstererek, 2015’te 544,7 milyon
10

dolardan 2024’te 9,3 milyar dolara
yükseleceğini öngörmektedir. Buradaki
etmenler; moda ve kıyafetler, sanayi ve
güvenlik, tıp, spor, inşaat ve mimari gibi
uygulama alanlarıdır.
Giyilebilir ürünler ve e-tekstil:
Moda 2.0
İletken iplikler çok sayıda akıllı uygulamanın temelini oluşturur ve on yıldan
önce yaratılmışlardır; örneğin elektrokimyasal değişiklikler veya fiber yüzeyi
kaplamaları. Bu amaçla, Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV/
Thüringen-Vogtland Tekstil Araştırma
Enstitüsü) tarafından geliştirilen son
derece iletken ELITEX® gümüş kaplamalı poliamit içerir. Dokuma, örme veya
süsleme teknolojileri kullanarak işlenebilir. Saçma temas ve bağlantı teknolojileri
gibi engeller, gerekli tekstil elastikliği ve
bükülme direnci bu süreçte üstesinden gelinmiş, böylece birçok iletken
tekstil-bazlı veya tekstil mikro-sistem
teknoloji-bazlı (baskılı devreler) ürünler
çok üretilmiştir.
Giyilebilir tekstil ürünleri projelerinin en
popülerlerinden biri Google ve Levi’s
firmalarından gelmiştir. 2016’da internet
ve kot devleri smartphone aramalarının ve müziğin kontrol edilebileceği bir
denim ceket açıklaması yapmıştır. Bu,
iletken ve temas-hassasiyetli tekstillerle
mümkün kılınmıştır. Ceket 2017 bitiminden önce 350 USD’ye satışa sunulacaktır. Gelecek vadeden uygulamalar
arasında ışıklı ve ısıtılabilir kıyafetler vardır: burada imalatçı Covestro devre levhaları yerine termoplastik poliüretandan
(TPU) yapılma şekillendirilebilir filmlerin
üzerine yerleştirilmiş LED’leri kullanır. Tedarikçi Warmx bir pil yardımıyla entegre
poliamit fiberlerden ısı üreten ısıtılabilir,
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Yakın dönemde piyasaya çıkarıldı: Google kontrollü
Jacquard özellikli Levi’s Commuter Trucker Jacket
sayesinde ceket kollarınızdan akıllı telefonunuzu
kontrol edebilirsiniz.
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yıkanabilir iç çamaşırlarını halihazırda
başarılı bir şekilde 269 Euro’dan satışa
sunmaktadır. Reusch’un ısıtılabilir kayak
eldivenleri de benzer fiyatlarla sunulmaktadır.
Sanayi ve güvenlik-bağlantılı
sektörler
Diğer bir eldiven sanayi dijitalleşmesini
destekler: RFID sensörü ile donatılmıştır
ve yapı bileşenlerinin otomatik taranmasına olanak sağlar. Tek gelecek vadeden müşteriler mobilite sektörü değil.
Burada, hand-free seti için entegre
mikrofon ve iletken iplik ile polyesterden yapılmış yeni bir araç emniyet
kemeri var. Ve sinyal amaçlı veya tavan
levhası olarak araç veya uçaklarda

kullanılabilecek kendinden aydınlatmalı
tekstil yüzeyleri için de bir potansiyel
bulunmaktadır. Burada, çok tabakalı
kumaşlar basılır ve aydınlatmayı eşit bir
şekilde yaymak için entegre aydınlatma
kondüktörleri ile kaplanır.
Akıllı tekstiller aynı zamanda koruyucu kıyafetler için de uygundur. Diğer
ürünlerin yanı sıra sinyal-aktarımlı bebek
tulumu ile başlayan Denkendorf’taki
Almanya merkezli Institut für Textil- und
Verfahrenstechnik (ITV/Tekstil ve Süreç
Mühendisliği) yangın ve acil durum
hizmetleri için yüksek teknolojili bir
koruyucu ceket geliştirmiştir. Isı-dirençli,
kendinden aydınlatmalı ceket giyen kişinin hayati parametreleri ve hareketleri

ile ortam koşulları ve yerleştirme şartları
hakkında bilgileri bir merkeze aktararak
kaydeder.
Spor ve sağlıktan tıbba
Akıllı kumaşları kullanarak hayati
değerlerin izlenmesi da tabii ki sağlık
hizmeti ve tıpla bağlantılı bir konudur.
Bu amaçla, akıllı tekstiller yaşlıların, riskli
hastaların ve rehabilitasyon hastalarının
uzaktan tıbbi izlenmesini sağlamak ve
atletlerin idmanlarının geliştirilmesi için
katkıda bulunur. Tişörtlerde kalp atış
sıklığını, nabzı ve nefes alış verişi ölçer;
halılardaki düşüşler hakkında bilgi verir;
çarşaflardaki nem seviyelerini raporlar
ve adımları, adım uzunluğunu ve yürüme sırasında adım etkisini tespit eder.

Swiss Schöller Textil
AG’nin karanlıkta (solda)
ışığı yansıtan, ısıyı
ileten (sağda) veya hava
alırken su geçirmez akıllı
kumaşları.

12
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Bunun için geliştirilen sensör teknolojisi kronik yaraların denetlenmesi için
fiber-bazlı minyatür sensörlere kadar
uzanmaktadır. Dresden Teknik Üniversitesindeki Enstitüler ve TITV bunları
işleme uygulamalarına dönüştürmeyi
başarmıştır ve tüm yara pansuman malzemelerini tasarlama sürecindedirler.
Aynı zamanda aktüatör teknolojisi
de yükselişte. İmalatçı Bomedus sırt,
omuz, diz ve direkler için özel elektronik bantlar ile ampütasyon çoraplarının
satışını yapmaktadır. Burada, elektrotlar
ince elektriksel impulslar kullanarak cilt
yüzeyindeki acı fiberlerini stimüle ederek
süreçte “acı hafızasına” etki ederek kronik acının azaltılmasına yardımcı olur.
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Textilforschungsinstitut
Thüringen-Vogtland
(TITV/Thüringen-Vogtland Tekstil Araştırma
Enstitüsü) kullanıcı
sağlığını ve güvenliğini
artırmayı amaçlayan
çok işlevli bir araç
koltuğu sunar. Enstitü
akıllı tekstil odaklı olarak
özel tekstiller alanında
temel ve kullanıcı odaklı
araştırmalar gerçekleştirir.
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Ve tekstil inşaatı da akıllı hale
gelir
Tekstillerle inşaat en çeşitli akıllı uygulamalara açılmaktadır. Bu amaçla Alman
ve Güney Koreli partnerler 2017’den itibaren çalışanları tehlikeli düşüşlere karşı
koruyacak taşınabilir bir hava yastığı
geliştirmiştir. Burada, bir sensör karşılık
gelen hareketleri tespit eder ve milisaniye kadar kısa bir sürede yırtılma karşıtı
“ScaffBag”i şişiren bir gaz kartuşunu
tetikler. Ve bir Alman iplik ve kumaş
imalatçısı tarafından geliştirilen bir ürün
2017 sonundan itibaren piyasaya sürülecek olup farklı bir amaca hizmet eder.
Nem-sensörü ve aynı zamanda ısıtıcı
kumaş küfü önlemek için tasarlanmıştır.
Kritik bir nem seviyesine ulaşıldığında
kumaş bandı ısınır, bu süreçte çevreleyen duvarları da ısıtır.
Ve mimarlar ve iç mekan konfeksiyoncuları ve tasarımcıları da akıllı fiberlerden faydalanmaktadır. Bu amaçla özel
kumaş ve LED’ler üç boyutlu, büyük
ölçekli ışıklı ekranlar imal etmek için;
örneğin şirket sunumları veya ticari fuar
standları için kullanılabilir. Bir Alman
sanayi tekstil, spin ve dokuma uzmanı
olan Ettlin bunlar için teknolojik temeli
oluşturdu. Bir Alman-Belçikalı proje
konsorsiyumu tekstil ve aydınlatmalı
yüzeyleri kombine etmekte başarılı oldu.
Burada, elektrikli-ışıldayan süslemeler
ve iletken bir katman doğrudan tekstilin
arka kısmına basılmıştır. Bunlar örneğin
aydınlatmalı duvar kağıtları ve mobilya
ışık tertibatı için kullanılmıştır.
Gelecek:
Fiberlerden üretilen enerji
Akıllı tekstillerin ise hala büyük bir zayıf
yönü var: pillerden güce ihtiyaçları var,
bu da konforu sınırlandırır. Peki tekstiller
kendileri enerji üretip enerji tasarrufu
yapamaz mı? Güney Koreli araştırmacılar bu soruya iki katman içeren bir
malzeme ile yanıt veriyor: büyük bir silikon grid ve özel bir gümüş film. Bunlar
hareket sırasında birbirine sürtünerek,
birbirini elektrostatik olarak yükler ve
bu süreçte enerji üretirler. Thüringische
14

Denkendorf Tekstil ve Süreç Teknolojisi Enstitüsü (ITV) Babybody sensörü örneğin nefes alış veriş ve kalp
frekansı dahil olmak üzere hayati parametreleri yakalar. Kendi bilgisine göre ITV toplam 200 tane çalışanıyla
Almanya’daki en büyük tekstil araştırma merkezidir.

Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK/Thuringian Tekstil ve Plastik
Araştırma Enstitüsü) sonsuz filaman
olarak ucun bir şekilde üretilebilecek
olan ince pizoelektrik iplikler üzerine
odaklanmaktadır. Çekirdekleri iletken,
karbon siyahı-dolu polipropilenden yapılmıştır ve sonrasında tekstil kumaşlarına dokunabilir veya işlenebilir. Sensör
olarak kullanıldıklarında meydana gelen
esneme, basınç ve titreşimler elektrik
voltajı üretir. Çok sayıda pizoelektrik ipliğin birleşimi zengin bir “enerji hasatına”
olanak sağlamalıdır.

ve fırsatlar da var. Bu amaçla, Oerlikon
Grubu tarafından şu anda öncülük edilen 3B baskı gibi imalat süreçleri klasik
kumaşları, yenilikçi kumaşları veya yeni
ham maddelerin işlenmesini mümkün
kılarak etkileyici piyasa olanaklarına hız
kazandırabilir. Ve, son ama bir o kadar
da önemli, akıllı tekstiller kendi imalatçılarını daha rekabetçi hale getirebilir:
sonrasında Jack sensörlü bir eldiven
kullanarak iplik bobinlerini tarar ve spin
makinesi hata mesajı verdiğinde takımı
kırmızı bir şekilde aydınlanır. (tho)

Akıllı tekstiller gündelik hayatlarımızı
değiştirmeden önce hala yapılması
gereken çok şey var. Zorluklar kalite
ve veri koruma standartlarıyla, mütevazı ürün fiyatları ve tüketici kabulü ile
bağlantılıdır. Son olarak ise başlangıçtaki yüksek yatırımı en kısa sürede telafi
etmekle ilgilidir. Aynı zamanda gelişme
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“Beklenti başka, uygulanabilirlik
başka”
Bir röportajda Almanya merkezli
Forschungskuratorium Textil e. V. (FKT/
Tekstil Araştırma Kurulu) Direktörü Dr.
Klaus Jansen, 2017’ye kadar akıllı
tekstillerin piyasaya sunulmaya hazır
olmadan önce katetmesi gereken uzun
yolculuğu tanımladı.

» Dr. Jansen, akıllı tekstillere odaklanan projeler aynı zamanda oldukça yaygın. Ama aynı zamanda Alman piyasasında da büyük gelişmeler oldu değil mi?
Bunun bir örneği iletken fiberli ısıtılabilir iç çamaşırıdır. Veya
kronik acıyı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış elektrotlara sahip tekstil sırt bantları. Bu tarz ürünler bir süredir
başarılı olmaktadır. Geçmiş bize piyasaya sürülmeye hazır
olmadan veya kabul görmeden önce biraz zaman alabileceğini öğretti.

» Neden peki?
Beklenti başka, uygulanabilirlik başka. Bazı gelişmeler hızlıdır,
diğerleri yıllar alır. 2005 yılında insanlar ceketlerimize entegre
ekranlarla dolaşabileceğimize inandı. ArGe bakış açısına göre
hala yapılacak çok fazla şey var, çünkü birçok alan ve yeni
teknoloji söz konusu. Yine de özellikle de Almanya’da piyasa
açısından işleri hızlandırmamız ve fırsatları daha fazla görerek
daha az riskle karşılaşıyor olmamız gerekir. Asya’da örneğin
toplum ve piyasalar akıllı tekstillere daha açıktır ve kimi zaman
bizim kalite standardımızı sağlayamamalarına rağmen yenilikler daha hızlı bir şekilde erişime sunulur.

» Ve hangi akıllı tekstiller gelecekte başarılı olacak?
Sağlık hizmetleri ve inşaat ürünleri, yukarıdakilerin hepsi.
Hayati işlevlerin ölçülmesi, hastalıkların önlenmesi ve erken
tespiti, zindeliğin artırılması büyük potansiyele sahip uygulamalardan bazılarıdır, özellikle de Almanya'da. Fakat daha
akıllı binalar üretmek için tasarlanan akıllı tekstiller gelecek
vadediyor.

» İplik imalatçıları da bu gelecek piyasasına dahil olabilir mi?
Evet, örneğin spin teknikleri veya iletken veya yalıtımlı polimerlerin işlenmesi için sonsuz fiber üretimi gibi. Veya yüzey
kaplama iplikleri için. Burada, iplik imalatçılarının ArGe projelerine erken aşamada dahil olmaları ve kullanıcı ve enstitülerle
etkileşime geçmeleri çok önemli. Bu arada: akıllı kumaşlar
örneğin giyen kişinin yanlış bir duruşta olduğunu bildiren kıyafet gibi tekstil ürünleri üretiminde de işe yarayabilir. Bu tarz
uygulamalar gelişmelerin odak noktasıdır. (tho)
Dr. Klaus Jansen akıllı tekstillerin riskinden ziyade
fırsatlarını görmektedir.
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Dornbirn’deki Yapay Fiber Kongresi
sürdürülebilirlik üzerine odaklanır
Bu yıl Dornbirn
Avusturya’da
gerçekleştirilen Yapay
Fiber Kongresine otuzdan
fazla ülkeden yaklaşık 700
katılımcı ilgi göstermiştir.

B

u, Oerlikon Textile tarafından bronz sponsorluk ile desteklenen inovasyon
platformunda yapay fiber endüstrisine olan büyük ilgiyi yansıtmaktadır.

Fiber inovasyonlar, hijyenik ve sağlık hizmetleri uygulamaları, koruyucu
uygulamalar ve spor ve gündelik kıyafet üzerine ilgi çekici çok sayıda konuşmadan
sonra, kongre networking için ideal fırsatı yaratmaktadır.
Kongrenin açılışından önceki gün tekstil işleme zincirinden birçok uzman; “Dairesel
ekonomi: tekstil ve dokunmamış atık” başlıklı bir atölye ve tartışma platformunda
tekstil endüstrisinde sürdürülebilirliği tartıştı. Bu aynı zamanda kongrenin açılışı
sırasında da önde gelen konuydu. Diğer kayda değer konuşmacılar koton/PET
veya viskoz/PET içerikli yapay fiber karışımlarının ve doğal fiberlere kıyasla yapay fiberlerin üretimi sırasındaki su kullanımı ve atık su yönetimi konuları üzerinde durdu.
Diğer önde gelen konular arasında yeni biyo-bazlı bir polietilen furanata (PEF) katkılar, biyo-bazlı polimerlere karşı giderek artan ilgi ve ultra-yüksek moleküler ağırlık
polietilen (UHMWPE) bazlı süper-yüksek-dirençli iplikler bulunmaktaydı.
İnovasyon süreçleri hakkında genç bilim adamları forumu
Genç sanayi bilim adamları için bir networking platformu konferansın son gününde
gerçekleşti. Oerlikon’un Manmade Fibers segmenti, POY Araştırma ve Geliştirme'den Marc-André Herrndorf foruma davet edilmiştir. Katılımcılar kalite yönetimi,
dijital birim, süreç mühendisliği ve ArGe gibi şirketlerin farklı departmanlarından
gelmiştir. Organizasyonun temel konusu “Dijital (D)evrimin araştırma ve geliştirme
üzerindeki etkisi”. Odak noktaları geliştirme süreci, trendlerin idaresi ve inovasyon
yönetimi üzerineydi.
Fikirler nereden gelir dijital dünyada nasıl inovasyona dönüştürülürler?
Bu sorular forum sırasında canlı bir şekilde tartışılmıştır. Bu durumlardaki önemli
etmenler yeni fikirler, hızlı prototip çalışması ve sanal ortamlarda test ile fikirlerin
oluşturulmasıdır. Bu nedenle disiplinlerarası paylaşım ve yaratıcılık inovasyon
süreçlerinin en önemli etmenleri arasındadır. (rdo)

Dairesel ekonomi, atık yönetimi ve geri dönüşüm
bu yıl Dornbirn’de düzenlenen Yapay Fiber
Kongresindeki temel konular arasındaydı.
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Sustainable Textile School & Textile University 4.0

Tekstil değer zincirinde modern ruh ve
sürdürülebilirliğin oluşturulması
Tekstil endüstrisinden
uluslararası uzmanlar
18 ila 20 Eylül arasında
Almanya’daki Chemnitz
Üniversitesinde
Sürdürülebilir Tekstil
Okulu için bir araya
gelmiştir.

Ü

ç gün boyunca araştırma ve
sanayi uzmanları; sürdürülebilir yaklaşıma doğru dönüştürülebilecek nitelikteki tekstil
zincirinde bulunan çeşitli alanlardaki
bilgilerini paylaştı. Misyon; sanayinin
tüm sektörlerinden profesyonelleri ve
öğrencileri sürdürülebilirlik odaklı tüm
katma-değer aşamalarına yakından bir
bakış kazandırmak olup yoğun tartışmalar için 14 ulustan 127 katılımcıyı bir
araya getirmiştir. Üç günlük organizasyonun her günü özel bir konuya odaklanmıştır: günler fiberlere, kimyasallara,
kumaşa ve dönüşüme ayrılmıştır.
Sistem tedarikçisi Oerlikon Manmade
Fibers; yapay fiber ve filaman üretiminde sürdürülebilirlik yaratan çözüm
ve teknolojiler üzerine bir konuşma ile
katkıda bulundu. Bunlar, konuşmacı
olarak katılan Oerlikon Manmade Fibers
Üretim Yönetimi Başkanı Markus
Reichwein’e göre
Mekanik ve kimyasal geri dönüşüm
süreçleri için çözümler
Masterbatch ve sıvı renkli işleme için
iplik boyama süreç ve teknolojileri
Spin süreçlerinde enerji tasarruf
teknolojileri, ör. WINGS FDY ve diğer
e-tasarruf belgeli makine, sistem ve
bileşenler
Dijital Plant Operations Center (POC)
tarafından desteklenen verimlilik
Endüstri 4.0 / Akıllı İmalat konseptleri

yaratmak günümüz tekstil endüstrisinin
en büyük hedefidir. Değer çok yönlüdür; verimli makineler kullanılarak ve
akıllı veri yardımıyla sürdürülebilir üretim
süreçlerinin yanı sıra geri dönüştürülmüş veya biyo-bazlı ham maddeler ve
tekstil değer zinciri içinde kapalı-döngü
geri dönüşümü ile yaratılabilir. Benim
odak noktam en iyi değer sürdürülebilirliğini sağlamak için optimum bileşimin
peşinden gitmektir.”
Sürdürülebilir Tekstil Okulu aynı zamanda tekstil değer zinciri içinde sürdürülebilirliği teşvik etmek için bir arada
çalışmanın yeni bir yolunu tanımlayan
“Tekstil Üniversitesi 4.0” için bir başlangıç niteliğindedir. (bey)

Markus Reichwein’in özetlediği gibi;
“sürdürülebilirlik üzerinden katma değer

Daha fazla bilgi için, bkz:
www.sustainable-textile-school.com.
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Oerlikon Manmade
Fibers Üretim Yönetimi
Başkanı Markus
Reichwein, yapay fiber
endüstrisinde sürdürülebilirlik için çözüm ve
teknolojiler hakkında
konuşma yaptı.
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Fark yaratan halılar
Halılar ayaklarımızı sıcak
tutar, halılar gürültüyü
azaltır, halılar odaları
dekore eder ve halılar
pasif toz ve polen filtreleri
olarak görev görür. Fakat
Boyteks Tekstil halıların
kapasitesinin daha da
fazla olduğunu gösteriyor.
Halılar havayı temizler,
hoş bir serinleme hissi
verir, vücudun biyo-ritmini
geliştirir, stres seviyelerini
azaltır ve aynı zamanda
gül kokuludur.

B

u nasıl mümkün oluyor?
Boyteks kendini sadece
muhteşem tasarımlar yaratmaya değil aynı zamanda
insanların sağlığı ve sıhhati üzerinde
olumlu etkisi olan halılar yaratmaya
adamıştır. Bu amaçla, Oerlikon Neumag
sistemleri kullanılarak imal edilmiş BCF
ipliklerini küçük halılara dönüştüren bir
süreç geliştirdiler.
Ametist yüzyıllardır iyileştirici bir taş
olarak kabul edilmektedir. Arındırıcı,
ilham verici ve içgörü sağlayan özellikleri olduğuna inanılır. Genellikle boyunda
kolye ucu olarak taşınırlar. Ama neden
bir değişiklik yapıp ametist üzerinde
yürüyüp, durup, hatta oturmuyoruz?
Çok rahatsız olmalı? Kesinlikle hayır!
Boyteks, ametist parçacıkları içerirken
aynı zamanda muhteşem yumuşaklıkta
olan bir halı geliştirdi. Canlandırıcı bir etkisi olduğuna ve negatif enerjiyi pozitife
dönüştürdüğüne inanılıyor.
Boyteks’in ‘Cooler’ ürünü de en az
bir o kadar etkileyici. Termal iletkenlik
özellikleri ve termal emilim kapasitesi
sayesinde bu halı cilt sıcaklığını yaklaşık
1°C derece düşürebilir. Bu sayede sıcak iklimlerde oldukça talep gören oda
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ortamının hoş bir şekilde serinletilmesini
sağlar.
Ve ‘Triple Fresh’ de, istenmeyen kokuları ve zararlı gazları yok ederken ortam
sağlığını iyileştirir. Özel geliştirilmiş bir
metal kompleks halının içine katalist görevi görmek için dokunmuştur. Onların
sadece üstünü örtmek yerine istenmeyen ve zararlı gazları parçalayarak bu
süreçte temiz hava yaratır.
Bunlar Boyteks’in üretim yelpazesinde
bulunan yenilikçi ve akıllı halılardan
sadece birkaçıdır. Fakat diğer ürünler de en az bu denli çarpıcı ve aynı
zamanda insanların sağlığına da hizmet
etmektedir. Açıklamaları kulağa her ne
kadar olağan dışı gelse de, gündelik
kullanıma son derece uygun normal
halılardan oluşuyorlar. Bu da onları
gerçekten özel kılıyor. Boyteks’in bizi
gelecekte hangi inovasyonlarla etkileyeceğini keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. (che)

Hakkında
2011 yılında kurulan ve Kayseri
Türkiye’de bulunan Boyteks
Tekstil ülkenin en büyük halı
ihracatçılarından biridir. 112.000
metrekarelik tesisiyle Boyteks yılda
4 milyon metrekare civarı halı imal
etmektedir. Üretim hollerinde kullanılan ekipmanların %60’ı Oerlikon
Neumag S+ sistemlerinden oluşur.

Boyteks Tekstil, Türkiye’nin en büyük halı imalatçılarından biri olup ‘akıllı’ halı imalatında uzmanlaşmıştır.
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Mohammed Abul Kalam ile sohbetimiz

“Modern Poly geriye dönük
entegrasyona odaklanıyor”
Bangladeş küresel ekonominin yükselen yıldızlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.
Bangladeş ekonomisinin potansiyelini göz önünde bulundurarak, PwC 2016 yılında
Bangladeş’i dünyanın 31. en büyük ekonomisi olarak listeleyerek 2050 yılına kadar
Hollanda, Avusturya, İspanya, Tayland ve Malezya’yı geride bırakarak 23. en büyük
ekonomi olacağını ön görmüştür.

B

ugüne kadar Bangladeş,
ülkenin yerli ve yabancı
piyasalardaki devasa potansiyeline rağmen, henüz
yapay fiber iplikleri için bir odak pazar
olarak görülmemiştir. Ancak Bangladeş
tekstil sanayi ağırlıklı olarak ilave proses
aşamaları üzerine odaklanmaktadır. Aksine; iplik, fiber ve tekstil kumaşları gibi
ham maddeler büyük ölçüde Çin’den,
Hindistan’dan ve diğer Asya ülkelerinden ithal edilmektedir.

Burada, T K Group of Industries firmasının ortağı olan filaman iplik imalatçısı
Modern Poly Industries Limited bu
gelişmekte olan ekonomi için bir fırsat
görmektedir. ‘fibers and filaments’,
Bangladeş’in büyük şirketlerinden
birinin Başkanı olan Mohammed Abul
Kalam ile gelecek planları hakkında
konuşma fırsatı yakaladı.

» Sayın Kalam, filaman kapasitenizi yakın dönemde genişlettiniz ve
filaman ile delikli fiber üretimi için
yakın gelecekte daha fazla genişleme
planlarınız var. Bunun arkasındaki
sebepler nedir?
Şu anda yapay fibere olan yerli piyasa
potansiyeli yerli üretim ile karşılanamamaktadır. Bu, ülkeyi ve tekstil sanayini
ithal edilen ham maddelere bağımlı
kılmaktadır. İplik üretimi için daha fazla
kapasite, tekstil değer zincirinin daha
fazla kısmını yerli sanayimize entegre
etmemize olanak sağlar. Bu ülkeye ve
insanlarına yardım eder.

Bir polikondenzasyon sisteminin entegrasyonu iplik üreticisine iplik kalitesinde daha güçlü bir etki sağlamaktadır.

Ve tabii ki ipliğimizi daha DTY ticareti
odaklı ülkelere veya daha da ileride
tekstil değer zincirine ihraç etme planlarımız da var.

» Ayrıca, polikondenzasyon fabrikasına yatırım yaparak geriye doğru bir
entegrasyon planlıyorsunuz. Bunun
arkasındaki sebep nedir?
Temel sebep ham madde ithal ederken kalite, fiyat ve erişebilirlik açısından
başkalarına güveniyoruz. Kendi polikondenzasyon fabrikamıza sahip olmamız

“İplik üretimi için daha
fazla kapasite, tekstil
değer zincirinin daha fazla
kısmını yerli sanayimize
entegre etmemize olanak
sağlar.”
20
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sayesinde ham madde pazarlarında
bağımsızlığımız olacak ve dahası tutarlı
bir erime kalitesi ile tutarlı iplik kalitesi
elde edeceğiz. Uluslararası yüksek
kalite iplik piyasasına girmek istiyorsak
bu çok önemli.

» Önceki projelerde Oerlikon’u seçme
sebebiniz neydi? Ve neden Oerlikon
ile mevcut projeler için görüşmeler
yapıyorsunuz?
Öncelikle ‘Made in Germany’ kalitesi karar verme açısından önemli bir
etmen. Oerlikon’un teknolojik üstünlüğüne güveniyoruz. Oerlikon Barmag ile
tedarikçi olarak kapsamlı deneyimimiz
bizi haklı çıkardı.

Modern Poly yönetiminden Mohammed Abul Kalam,
Abu Sufian Chowdhury ve Nasim Anwar (soldan
sağa üçüncü) mevcut ve gelecekteki projeleri görüşmek için Remscheid’deki Oerlikon Barmag tesislerini
ziyaret etti.

Bir başka nokta
“Kendi polikondenzasyon
ise, diğer sistem
fabrikamıza sahip
imalatçıları ile
kıyaslandığında,
olmamız sayesinde ham
Oerlikon’un ekipmadde pazarlarında
manlarının o zaman
bağımsızlığımız olacak
ve hala dönüşüm
ve dahası tutarlı bir erime
maliyetleri, işlekalitesi ile tutarlı iplik
tim maliyetleri ve
verimlilik konulakalitesi elde edeceğiz.”
rında en ikna edici
argümanlara sahip olmasıdır.

» Ülkenizde delikli fiber tesisi ve polikondenzasyon tesisi işleten ilk şirket
olacaksınız. Kendinizi akım başlatıcı
olarak görüyor musunuz?
Evet, kesinlikle! Belirli bir teknolojiye
sahip olan ilk şirket olmak rekabetçi bir
avantaj kazandırıyor. Ve eminim ki diğer
şirketler de bizim yolumuzu izleyecektir.
(bey)
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Hakkında
Modern Poly 1984 yılında T K
Group of Industries iştiraki olarak kurulan Bangladeşli BSM
Group’un bağlı şirketidir. Polyron
markası altında şirket; Chittagong
Bangladeş’teki tesislerinde grup
şirketleri içinde ilave prosesler
için hem ham beyaz hem eriyikten boyamalı POY, DTY ve FDY
üretmektedir. Buna, çözgülü örme
yuvarlak örmenin yanı sıra yerli ve
yabancı piyasalarda satış da dahildir. Mevcut yıllık 26.500 tonluk
kapasitesi ile Bangladeş’teki en
büyük filaman iplik üreticilerinden
biridir.
T K Group of Industries faaliyetlerine 1972 yılında başladı.
T K Group of Industries’in yemeklik yağ, çimento, temel kimyasallar,
petrokimyasallar, tekstil, çelik, deri,
çay yetiştirme, karides kuluçkahanesi ve mal ticareti konulu 42 tane
bağımsız şirketi bulunmaktadır. T
K Group of Industries 10.000’den
fazla çalışanı ile Bangladeş’teki
lider ve en çok çeşitliliğe sahip
işletmelerden biridir.
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Suni çim piyasasında yeni bir oyuncu Beens Grass-Yarns BV

Katılımcı ortaklıkta
Y
Hollanda’da yeni kurulmuş
bir şirket olan Beens
Grass-Yarns BV suni
çim piyasasına Oerlikon
Barmag’a ait bir suni
çim monofilaman hattı ile
girmektedir.

Beens Grass-Yarns BV, Oerlikon Barmag ekipmanları
ile monofilaman üretim sektörüne başarılı bir giriş
yaptı.

eni şirket, Overijssel ilinde
‘fibers and filaments’; Geert Beens
Genemuiden’de bulunan
şirketinin kurucusu ve sahibi ile yakın
Beens Group’un bir parçadönemde tamamlanan projeleri ve Besıdır. Ekstrüsyon hattı tipi
ens Grass-Yarns konusundaki vizyonu
MaryLine 1400 iki renk veya şekilde
hakkında bir konuşma yaptı.
monofilaman üretir. Hatta ilave proses
olarak; yeni iki uçlu aynı hatta-tekstüre
» Sayın Beens, suni çim piyasasına
özelliği ile monofilaman
neden girdiniz? Suni çim
yüzeyi ve dolgu ipliklerinin
için monofilaman hattına
“Müşteri
olarak
aynı hatta paketlenmesini
yatırım yaparken sebepbize değer
içerir. Suni çim iplikleri,
leriniz nelerdi?
verildiğini ve özen
özellikle peyzajın hızlı
büyüyen alanlarında
Suni çimin yüksek bir
gösterildiğini
kullanımın yanı sıra spor
potansiyeli var. Genehissettik.”
amaçlı çim saha olarak
muiden merkezli olarak
yüksek kaliteli segmentte
Avrupa’daki çim halı
üretilir.
kümeleri için başlıca ürün tedarikçisi
olmayı hedefliyorum. Suni çim iplikleri
bu piyasada kilit önemde ve müşterilerimizi bu büyüyen piyasayı geliştirmek
için yüksek kalite ipliklerle desteklemek
istiyorum.

Beens Group içinde proses su arıtması
ve halı destekleme bileşenleri üretiyoruz. Bu bakımdan suni çim iplik üretiminin ürün portföyümüze eklenmesi
gerçekten de akıllıca bir adım.
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yeni ufuklara doğru
» Neden Oerlikon Barmag’ı ortak olarak
seçtiniz?
Derinlemesine bir piyasa araştırmasından sonra Oerlikon Barmag’ı birçok
nedenden ötürü seçtim. Şirketin; test
edilip onaylanan yöntemleri ve teknolojileri tamamen entegredir ve projelerini
başlangıçtan itibaren başarılı bir işletim
süresiyle kontrol eder ve ilerletir. Satış
sonrası hizmet de benim için kilit önemde. Dahası Oerlikon Barmag vizyonumu
destekliyor: “Daima yeniliğe devam".

» Proje nasıl gelişti? Oerlikon Barmag
ile olan iş birliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Süreç Oerlikon Barmag gerekli destek,
insan ve arayüzleri bize sağlayarak
danışmanlık bakımından mükemmel
bir rehberlik sağlaması ile başladı. Tüm
proje boyunca düzenli ve yakın ilişki içerisindeydik. Chemnitz laboratuvar tesislerinde iplik satış sürecimizin başlangıcı
için tarif ve ürün numuneleri hazırlamak
üzere denemeler yaptık.
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Teslimat tam zamanında yapıldı ve anlaşıldığı şekilde üretime başladık. Zorluklar, her zaman vardır ama iyi iş birliği ile
çözüldü. Müşteri olarak bize değer verildiğini ve özen gösterildiğini hissettik.
Teknikerlere hem uzaktan hem yerinde
acil destek için erişilebilirdi.
» Kalite konusu -iplik ve ekipman kalitesi
- sizin için ne kadar önemli?
Beens Grass-Yarns BV kalitesi önemli
bir başarı etmenidir. Müşterilerimize
sürekli olarak tutarlı ürün kalitesi tedarik
edebilmek bizim için temel etkendir.
İpliklerin tekrar üretilebilmesi ve uzun bir
süre zarfı boyunca aynı kalitede kalabilmesi gerekir. Bu, tüm sürecin kontrol
altında olması gerektiği anlamına gelir.
Ekipmanlar, tarifler ve eğitimli çalışanlarımız kalitenin diğer adıdır, diğer bir
deyişle kalite; “donanım ve yazılımın”
optimal seviyede entegrasyonunun bir
sonucudur. Bu da Oerlikon Barmag’ı
bu proje için partner olarak seçmemizin
bir diğer sebebi. Şirket de bu süreci
desteklemektedir.

“Satış sonrası hizmet
benim için kilit önemde.”
» Gelecek için planlarınız nedir?
Tabii ki büyüme niyetimiz var. Sürekli
gelişme ve ürün yelpazemizin müşteri
taleplerine göre düzenlenmesi günlük
işlerimizin bir parçasıdır. Fakat Oerlikon
Barmag yanımızdayken onların deneyimlerinden yararlanabiliyoruz. Yeni
ürün fikirlerimiz için denemeler çoktan
programlandı.

Sayın Beens bu ilgi çekici sohbet için
size teşekkür ederim. Genç şirketinize
başarılar dileriz. (jwe)
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eFK – Tekstüre İşlemlerinde Devrim

Geniş ürün penceresi ile
kanıtlanmış teknoloji
Manuel tekstüre makinesi
eFK bir süredir ‘made by
Oerlikon Barmag’
tekstüre sürecinin evrimini
sergilemektedir.

T

est edilip onaylanan bileşenler ile yeni teknolojiler
maksimum verimlilik, kârlılık
ve makine için önemli ölçüde
geliştirilmiş idare özelliği sağlar. Tekstüre
öncesi ve sonrası Advanced Take-up
Technology (ATT) ile bir arada iplik besleme için çığır açan gode teknolojisi optimize enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik
özelliği ile ilişkilendirilen süreç stabilitesi
ve tutarlı bir şekilde yüksek iplik kalitesi
garanti eder.
ATT yüksek üretkenlik sağlayan daha
yüksek maksimum paket ağırlıklarında
yoğunluk kontrolü dahil mükemmel paket yapısı sunar. Çıkış zaman ayarı tarafından önceden belirlenen her pozisyon
ve kat için işleme uzunluğu sinyali,
operatörlerin paket işleme uzunluğuna
daha iyi uyulmasını sağlar, bu da sonraki iplik proseslerinde önemlidir. Aynı

anda üretim tarihlerine göre paketleri
numaralandırmak mümkündür, böylece
sonraki süreç aşamaları için sınıflandırma önemli ölçüde kolaylaşır.
eFK 2017 - Geniş kapsam,
idare kolaylığı
2017 Yayını ile Oerlikon Barmag evrim
yolunda ilerlemeye devam etmektedir.
Yüksek denyeli iplik için eFK ürün penceresinin genişletilmesi; iplik imalatçılarına alışılagelmiş yüksek kaliteyi temin
eden tamamen yeni bir piyasa segmenti açar. Aynı zamanda, idare ve bakım
işlemleri de büyük ölçüde kolaylaşmıştır.
Bu kısmen; geliştirilmiş iplik emme
tabancası, tekrar tasarlanmış yağlama,
basitleştirilmiş UNITENS1 sensör ayarlaması ve sıcak pin veya elastan kompozit gibi özel süreçler için geliştirilmiş
donanım entegrasyonu sayesindedir.

Müşteri ihtiyaçlarını
adapte edilebilir:
Oerlikon Barmag’ın
manuel tekstüre
makinesi eFK.

Mesela sıcak pinler “thick-and-thin” iplikleri gibi özel ipliklerin üretiminde kullanılır. Thick-and-thin etkisini elde edebilmek için, iplik ısıtılmış bir pin çevresinde
düzensiz hareketlerle döndürülür. Sıcak
pinler operasyon için ilave bir besleme
ünitesine ihtiyaç duyar. Gode G1 ve
G1.1 arasındaki daha geniş boşluklar

UNITENS; münhasıran Saurer Fibrevision Ltd.,
Macclesfield, İngiltere’ye ait uluslararası tescilli bir
ticari markadır.

1
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HMLS spin hattı

Modifikasyon ile daha
da iyi iplik kalitesi
sağlanır

eFK, güvenilirliği ve mükemmel kaliteyi tekstüre
sürecinde birleştirir.

bunu dikkate alır ve sıcak pinlere daha
kolay erişime olanak verir.
Elastanın PET veya PA iplikleri ile karıştırılması nihai üründe artırılmış konfor
elde etmeyi amaçlar. Genellikle iki aşamalı bir süreçtir, eFK cihazını kaplayan
elastan üretimi ve ipliğin kaplanmasını
tek bir aşamada mümkün kılarak sürecin ekonomisini büyük ölçüde artırır.
İplikler tekstüre süreci sırasında elastan
ile kaplanarak daha da iyi nihai iplik
ürünü stabilitesi elde edilebilir ve bu
ileriki süreçler için fayda sağlar. İlaveten,
elastan ipliğini yönlendiren gode G2.1
artık tekstüre ünitesi ile aynı tarafta
konumlandırılmaktadır. İplik sapmasında
ve gerginliğinde elde edilen büyük azalma çok daha iyi iplik kalitesi sağlar.
E-tasarruf ısıtıcılarının kullanımı eFK’nin
enerji tüketimini ısıtıcı başına 200 vat ile
kayda değer ölçüde azaltır. Kapalı kasadaki yüksek kaliteli yalıtım malzemeleri
düşük enerji maliyetleri sağlar.
eFK, Oerlikon Barmag müşterilerine;
yüksek verimliliğe sahip bir DTY makinesi sayesinde en son gode besleme
teknolojisi ve en iyi iplik kalitesinin
faydalarını sunmaya devam edecektir.
Farklı yapılandırmalar ve ideal süreç
cihazları sayesinde yüksek ürün esnekliğini en yüksek kalitede iplikle birleştirir.
(wa)
İnovasyon ve teknoloji | No. 28 | Ekim 2017

Çinli seçkin lastik kord
kumaş imalatçısı olan
Zhangjiangang Junma Tyre
Cord Company Ltd.; HMLS
spin performansını ve iplik
kalitesini geliştirmek için,
yakın dönemde modifiye bir
Oerlikon Barmag HMLS spin
hattını devreye aldı.

Y

eni tasarım ile, daha yüksek
iç-viskoziteli (IV) PET kullanmak
ve aynı zamanda erime ve iplik
arasındaki önlenemez IV düşüşünü en aza indirgemek de mümkündür.
Akabinde bu, HMLS ipliğinde daha yüksek
erişilebilir sağlamlık ve daha düşük EASL
(Elongation At Specific Load - Belirli Yükte
Uzama) değerlerine olanak sağlar. Bu aynı
zamanda işlem görmemiş sicim batırıldıktan sonra da sağlamlık kaybını azaltır.
Tabii ki Oerlikon Barmag HMLS sistemleri
için standart olan geliştirilmiş iplik kalitesi,
yüksek makine verimliliği seviyeleri ve düşük kırılma oranlarında 6.300 m/dakikalık
bir yüksek sarma hızında üretilebilir.
Oerlikon Barmag HMLS hatlarındaki
maksimum proses hızı 6.500 m/dakikadır.
İlk üretim sonuçları olumludur ve yeni
tasarımlar; 2017 sonuna kadar kurulumu
yapılacak olan yeni siparişi verilen hatlarda
uygulanacaktır. (rdo)
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Ne varsa eskilerde var

Yaşam boyu yönetim ile bir
Üretim sistemleri şimdi ve gelecekte iplik imalatçılarının başarısının arkasındaki sırdır.
Bu nedenle makineleri korumak ve gelecekteki değişikliklerden etkilenmemesini
sağlamak büyük önem arz eder.

B

u nedenle, her iplik imalatçısı eninde sonunda
eski sistemi ve makineleri ile gereken iplik kalitesini üretmeye nasıl makul bir şekilde nasıl devam
edeceği ile ilgili zorlukla karşı karşıya kalacaktır.
Öncelikle: Modernleşme ve yeni yatırımlar doğru çözüm ise
bu soruya verilebilecek doğru genel geçer bir yanıt yok.
Bunun duruma göre değerlendirilmesi gerekir.
Genel olarak, Oerlikon Barmag müşterilerine eski fabrikalarını
mevcut piyasa şartlarına uygun kalite ve performansa taşıma
fırsatı sunar. Bu hem büyük parçalar hem de küçükler için
geçerlidir. Örneğin WINGS XS eski makineleri modern sarma
teknolojisi ile donatmak için bulunan bir çözümdür. Fakat
seramik gibi küçük bileşenler bile ürün kalitesi ve verimliliği
açısından önemli avantajlar sunar.
Sürdürülebilir teknolojiler - daha az daha fazladır
Daha küçük parti ebatları ve daha yüksek üretim esnekliği
genellikle daha sık ürün değişikliği sebebiyle daha fazla atık
oranına sebep olacaktır. Bu durumda, on-katlı ve on iki-katlı

iplik sarıcılar yerine modern sekiz-katlı WINGS XS’i kullanmak
daha mantıklı olabilir. WINGS XS ayrıca, soğuk godelerin
ortadan kaldırılması ve zeminden çekme alanının daha kolay
operasyonu sayesinde optimize enerji tüketimi ile etkileyicidir.
Enerji tasarrufu bakımından iki tane altı-katlı sarıcının bir tane
on iki-katlı sarıcı ile değiştirilmesi de uygulama türüne bağlı
olarak bir seçenek olabilir. Tüm Oerlikon Manmade Fibers
segmenti sahalarında Servis Satış sorumlusu olan Dr Wolfgang Ernst; “Burada, yerleşim düzeni ve iplik yolunun önceden düşünülmesi gerekir” şeklinde belirtir. Modern elektrik
cihazlarının kullanımı ile azaltılmış enerji tüketiminin yanı sıra,
modern sarma nesilleri için
daha fazla yedek parça
erişilebilirliğinde daha fazla
avantajlar bulunmaktadır.
Spin işleminde bile eski
sistemler; genellikle spin
leventleri ile toplamda

Operasyonlar, bakım ve onarım

Talep üzerine modüler eğitimler
Oerlikon Manmade Fibers
segmenti eğitim ekibinin
profesyonel ve özel
eğitimleri ile teknisyenler
ve işletim elemanları
uzmanlara dönüşür.

İ

yi bir eğitimden geçen çalışanlar
üretim sisteminden maksimum
faydayı sağlarlar. Üretkenliği ve
kaliteyi artırır, arıza sürelerini ve red
durumlarını azaltır. Oerlikon Manmade
Fibers’in deneyimli eğitim ekibi, müşterilerin teknisyenlerine ve operatörlerine ilgili ekipmanları
üzerinde uzmanlaşmaları için destek

Yerinde eğitimler doğrudan ilgili ekipman üzerinde
teknisyenler için uygulamalı bir eğitim fırsatı sunar.
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adım önde olun

Bir sistem ancak iplik
kılavuzları gibi detaylarına da özen gösterilirse hayat boyu kalite
sağlayabilir.

aynı ebatlara sahip olan sistemle Bico gibi uzmanlık alanları
durumunda veya ikisi bir arada (DIO) spin paketi gibi modern
çözümlerle değiştirilebilir. İkisi bir arada spin paketi üretkenliği
artırarak üretim maliyetlerini düşürür. DIO iki bağımsız spin
paketini tek bir haznede bir araya getirerek aynı anda %25
daha az yer kaplayarak iki tane tek-uçlu spin paketi sağlar.
DIO’nun yararlı bir yan etkisi ise daha düşük ısı kaybı nedeniyle azaltılmış enerji tüketimidir.

ünlü partnerleri ile iş birliği içerisinde aşınma yatkınlığını,
kirlenme eğilimini ve sürtünmeyi azaltmak amacıyla seramik
imalatı için özel bir prosedüre güvenmektedir. Uzun servis
ömrünün yanı sıra, yeni yağlayıcılar; özel geometrik tasarımları sebebiyle fark edilir ölçüde daha eşit iplik yağlama tahriki
sağlama avantajına sahiptir; böylece ipliğin tekrar işlenmesine olumlu etki eder. İlaveten, sprey dağılımını azaltarak yağ
kullanımını da azaltırlar.

Ek olarak, mevcut ekstrüder spin fabrikaları; piyasada giderek daha çok aranan boyalı iplikler gibi diğer ürünler için
de uygun hale getirecek şekilde modifiye edilebilir. Oerlikon
Manmade Fiber segmenti masterbatch veya sıvı baza katkı
maddesi dozajlama ve karıştırma için mükemmel çözümlere
sahiptir. Mevcut bir spin tesisinin farklı bir denye aralığı üretmesi isteniyorsa, erimeye kılavuzluk eden bileşenlerin mevcut
düzenek bekleme süresini, basınç düşüşünü vb. sınırlayacaktır. Mühendislik uzmanlarımız burada daha iri veya daha
ince denye aralıklarına dönüştürmeyi mümkün kılacak özel
çözümlerle yardımcı olacaktır.

İplik kılavuzunu tekrar geliştirirken, odak noktası iplik sürtünmesini ve böylece tiftik oluşumunu da büyük ölçüde azaltmaktı. Bu ilerideki prosesler sırasında ürün kalitesini büyük
ölçüde artırır. Neticede, iplik yolundaki yeni seramik bileşenler
sonraki proseslerde büyük gelişme katetme potansiyeli sunar
ve böylece iplik imalatçılarının piyasada daha avantajlı bir yer
edinmelerine fırsat yaratır.

Yükseltme - yeni hedefler edinin
Önemsiz görülen konular bile makinenin üretkenliğini ve iplik
kalitesini büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle Oerlikon Barmag

Ekonomik ve yüksek kaliteli üretim prosesleri için bir partner
ve çözüm tedarikçisi olan Oerlikon Manmade Fibers segmenti; müşterilerinin en önemli sermayelerine uzun ve başarılı bir
ömür sağlamaya yardımcı olacak geniş bir opsiyon yelpazesi
sunar. (wa)

verir. Müşteriye özel eğitim programları
şirketin Almanya’daki modern eğitim
merkezinde, dünya çapındaki servis
istasyonlarında veya müşterinin kendi
tesisinde gerçekleştirilir.
Eğitim programları şunları içerir
-- Güvenlik eğitimi
-- Sarıcı mekaniği ve elektrik mühendisliği, sarıcılar için test ekipmanı,
elektronik arıza tespit ve bileşenlerin
değiştirilmesi
-- Pompalar
-- Ekstrüder ve filtreler
-- Devre şemalarının okunması ve işlevlerin açıklanması
-- Kılavuz - kurulum ve operasyon
-- Spin paketi idaresi
Eğitim modüllerinin birçoğu aynı zamanda e-öğrenme programları olarak
da sunulur. (bey)
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Daha fazla bilgi için:
Reiner Steinbach, Müşteri Hizmetleri, reiner.steinbach@oerlikon.com
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