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Endüstriyel uygulamalarda yapay elyaﬂar
Süper güçlü bir ipliğe asılmak
Örneğin en derin sularda yakındaki petrol platformlarından
petrol alan yüzer platformları sabitleyen demirleme halatları rijit/yüksek dirençli yapay elyaflardan yapılmış süper
güçlü bir örgüden oluşur.

Yazılım ve çözüm arasında
Makine ve sistem yapısında servis trendleri
Oerlikon’un Manmade Fibers’ servis departmanı segmenti şu anda ve gelecek için hangi trendlere odaklanıyor? Servis Satış Departmanı Yöneticisi Dr Wolfgang
Ernst bu soruyu ‘Elyaflar ve Filamanlar’ diye cevapladı.

"Focus on the future with
spunbond processes for
technical nonwovens. “
Dr. Ingo Mählmann
Product Manager Nonwoven
Oerlikon Neumag

From Melt to Material
The market for technical nonwovens annually grows by an average of 9 %.
You want to grow with this market? With our equipment you are prepared
for the future:






Full scope supply up to the finished rolled goods
High throughput
Low energy consumption
High grade nonwoven material
Competence in PET and PP

A combination of efficiency and productivity – e-save.

For further information visit us at
www.oerlikon.com/manmade-fibers
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Sahne ışıkları üzerlerinde olmayabilir
ancak sorunsuz teknik prosesler için
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Dünyayı daha temiz hâle getiren
filtreler
Filtrelerin temiz hava ve sudan verimli
ve temiz üretim proseslerine kadar her
şeyin üzerinde büyük bir etkisi vardır.
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İnovasyon ve teknoloji
Teknoweb ortaklığı ile büyüme
seyrinde
Dokunmamış kumaşlar, gelecek yıllarda
bu segmentin büyümesinde belirleyici
bir katkı yapacaktır.

Tekstil ürünleri sadece konfeksiyondan ibaret değildir,
gerçekten kelimenin tam manasıyla dört bir yanımızı
sarmıştır. Çoğunlukla gizli ve en ummadığımız yerdedirler.
Ve bunlar mevcut Fibers & Filaments baskımızın odak
konusu olan çok özel ürünlerdir.
Endüstriyel uygulamalardaki dokunmamış kumaşlar ve
iplikler yaz baskımızın ana konusu – makalelerimizin
ipucu verdiği çok çeşitli bir ürün yelpazesi. Sizler için elyaflar, filamanlar ve dokunmamış kumaşların barındırdığı
potansiyele ışık tutmak istiyoruz.
Hava kalitesinin iyileştirilmesi için filtre uygulamaları ve
denizdeki sondaj platformlarını dengeleyen güçlü demirleme halatlarından kabloların ve hortumların kaplanması
için kumaş bantların sunduğu çözümler gibi neredeyse
görünmez çözümlere. Yapay elyaflar dünyasının sunduğu
çeşitlilikten ve fırsatlardan ilham alın.
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Ayrıca tekstil müşterilerimiz için bir şey daha ekledik:
yüksek sayımın sağlanabileceği yeni WINS POY HD ürünümüz. WINGS teknolojisi şu anda da polyester POY’u
500 den’e kadar sarabilmektedir.
Dokunmamış kumaş sektörümüzün yeniden konumlandırılması, hizmet trendleri ve bunlara verilen yanıtlar gibi
ayrı başka bir konudur. Çözümler, müşterilerimizin global
pazarda güçlü oyuncular hâline gelmesini sağladığımız
programdır. Bağımsız ve özel olarak tasarlanmış, ekonomik ve gelecekteki olası değişikliklere karşı hazırlıklı.
Yeni bir Fibers & Filaments baskısıyla karşınıza çıkmak
heyecan verici, umarım keyifle okursunuz.

Saygılarımla,

Georg Stausberg
Oerlikon Manmade Fibers Segment CEO'su

kısaca
BCF iplik üretimindeki trendler

PA6 BCF iplikleri daha kârlı şekilde üretmek

Soğutma tamburu üzerinde düz birikim, en yüksek düzeyde kıvrım kalitesini garanti ediyor.

PCI Redbook’a göre son beş yıl içinde
eriyik boyalı ve işlenmemiş beyaz
PA6’nın üretimi için yaklaşık 90.000
metrik ek kapasite kuruldu. Oerlikon
Neumag’ın bu kapasitedeki toplam payı
yaklaşık %65’tir. Ve yüksek kalite, ince
tek katlı sayım PA6 BCF ipliklere yönelik
trend aynı yoğunlukta devam ediyor:
Bu proses için özel olarak optimize
edilmiş eriyik hatları optimum eriyik
kalitesi sağlıyor. Tekstüre ünitesi üzerinde bulunan, bunun için özel olarak
geliştirilmiş ve ‘V’ soğutma tamburu adı
verilen birikim teknesi, en yüksek düzeyde kıvrım eşitliğini ve kaliteyi garanti
eder. Ve söz konusu kısa tüylü otomotiv
uygulamaları olduğunda özel olarak
tasarlanmış tekstüre komponentleri en
yüksek taleplere cevap verir. (che)

‘Fiber Year 2016'

En son pazar geliştirmeleri
Tekstil açısından 2016 yılı her zaman
tarihi bir dönüm noktası olarak hatırlanacak. Dünya pazar büyüklüğü 100
milyon metrik tonluk bu heyecan verici
hedefi gölgede bıraktı.
Elyaf üretimi, 2015/2016 sezonundaki
korkunç bir daralmadan sonra yaptığı
%8’lik sıçrama nedeniyle global olarak
%3 büyüyerek 100 milyon metrik tona
ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla tam manasıyla hiç değişmeyen pamuk tüketimi
de dikkate alındığında dünya pazarı 101
milyon metrik tonu dahi geçti. Ancak bu
yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi,
perakende düzeyindeki talebin azalmasının bir sonucuydu. Nihai son kullanım
art arda dört yıl boyunca %1’in biraz
üzerinde bir orana kadar indi.
Yapay elyaflar şu anda global pazarın
%70’ini oluşturuyor. Sentetik elyaflar
sekiz yılda %2’den daha düşük bir
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oranla en yavaş büyümeyi yaşarken
selülozlu elyaflar %3’ün üzerinde bir
oranla genişledi. Sentetiklerdeki ılımlı
artış ve selülozlu ürünlerdeki %4’lük kazanç sonrası delikli elyaf pazarı %1 arttı.
Hâlâ pazarın %55’ini oluşturan doğal
elyaflar bir kez daha durgunlaştı.
Dünya filaman üretimi 2008’den bu
yana polyester üretimindeki en yavaş
büyümenin yaşandığı %2 ile ılımlı bir
büyüme sergilerken poliamit neredeyse
çift haneli bir artış kaydetti. Endüstriyel
iplik art arda üç sene tekstil filamandan
daha hızlı büyümeyi başardı. Eğrilmiş iplik üretimi özellikle Bangladeş,
Endonezya, Meksika ve Vietnam’da
biraz daha hızlı genişleyen pamuk ipliği
üretimi ile durgunlaştı. (ae)
Ayrıntılı rapor www.thefiberyear.com
adresi üzerinden Fiber Year
GmbH’den istenebilir.
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takvim
Filtreleme için meltblown dokunmamış kumaşlar

Yeni elektroşarj ünitesi

Oerlikon Neumag, elektrostatik olarak
yüklenen meltblown dokunmamış kumaşlar için yeni geliştirilen bir konsepti
tanıttı. Yeni sıralı yükleme ünitesi, çok
çeşitli dokunmamış ürünleri yüklerken, özellikle daha düşük gramaja ve
dirence sahip dokunmamış kumaşlar
durumunda yüksek esneklik seviyesinin bir sonucu olarak şu anda pazarda
mevcut diğer konseptlerden ayrılır.
Kullanıcılar, filtre uygulamasına bağlı
olarak optimum yükleme durumunu ayarlayabilir. Kılavuz silindirlerdeki
yüksek sarma açıları hem pozitif hem
de negatif olmak üzere her iki tarafta
optimum yükleme yapılmasını sağlar.
Laboratuvar deneyleri, Oerlikon Neumag meltblown teknolojisi ile birlikte
Oerlikon Neumag yükleme ünitesinin
EPA ve HEPA sınıfı filtreler üretmek
için de kullanılabileceğini gösterdi. Bu
düşünceyle 100 Pa’dan daha düşük bir
toplam basınç kaybı ile %99,995 verimliliğe sahip bir H14 sınıfı filtre üretilmiştir.

Üstün filtre süzme performansı
için elektroşarj
Oerlikon Neumag meltblown teknolojisi, plastik fiberden çok ince ve
yüksek süzme performansına sahip
filtre malzemesi üretmek için en verimli
yöntemlerden biridir. Uygulamaya bağlı
olarak Meltblown dokunmamış kumaş
malzemenin gözenek boyutu 5 - 40 µm
arasındadır. Burada küçük gözenekler
mekanik filtreleme performansını arttırır,
fakat bunun karşılığında basınç kayıpları
daha yüksek olur. Filtre malzemesi için
kullanılan Meltblown fiberlerin inceliği
200 ile 2.500 nm arasındadır. Ancak
nano ölçekte inceliğe sahip olan fiberler
bile hava veya sıvılardaki en küçük
partikülleri süzmek için genelde yeterli
değildir. Elektrostatik olarak yükleme
filtresi malzemesi filtre performansını
çıkış direncini artırmadan büyük oranda
ve ucuza iyileştirebilir. (che)

Etkinlikler
International Conference
on Polyester (Polyester Üzerine
Uluslararası Konferans)
2-3 Ağustos, 2017, Yeni Delhi, Hindistan

www.eliteconferences.com/indianpolyester-2017
IRANTEX
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9-12 Ekim, 2017, Stuttgart, Almanya
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Filtrasyon
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6-8 Kasım, 2017, Yeni Delhi, Hindistan
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Hofer Vliesstofftage
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www.hofer-vliesstofftage.de
Since
8-10 Kasım, 2017, Şanghay, Çin
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Shanghaitex 2017
27-30 Kasım, 2017, Şanghay, Çin
Oerlikon Neumag elektro yükleme ünitesi, EPA ve HEPA sınıfı filtreler üretmek için kullanılabilir.
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kısaca
RWTH Aachen Üniversitesi ile güçlü ortaklık

Oerlikon, bölüm hediyesi olarak ITA’ya yeni alma özellikli sarıcıyı takdim ediyor
Mayıs 2017’de Oerlikon’un Manmade
Fibers segmentinde Başkan Yardımcısı
ve Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapan Jochen Adler RWTH Aachen
Üniversitesinde Institut für Textiltechnik
(ITA) yöneticisi Prof. Dr Thomas Gries’e
bölüm hediyesi olarak bir Oerlikon
Barmag alma özellikli sarıcıyı takdim
etti. Modern kontrol yazılımı ve kullanıcı
arayüzü ile donatılmış yeni ASW602
Tipi sarıcı, enstitünün eski Barmag alma
özellikli sarıcının yerini alıyor.
Bu modernizasyon sayesinde ITA,
çeşitli araştırma projeleri için kullanılan
en yeni nesil alma özellikli sarıcıyı temin
edebildi. Yeni sarıcı ITA’nın iki pilot eriyik
spin tesisine uygulandı ve yeni araştırma ve geliştirme fikirlerinin pilot ölçeğe
aktarılmasını sağlıyor. Dahası, bu sarıcı

iki sarma konumuna sahip ve 2500
m/dk ve 5500 m/dk arasında sarma
hızlarıyla çalışıyor. Yeni sarıcı endüstriyel
iplik, POY iplik ve FRY iplik gibi birkaç
iplik tipinin üretiminin yanı sıra polipropilenden polietilen, polyester, poliamit vb.
gibi her tür polimere uygundur.
Prof. Dr Thomas Gries, “Oerlikon
Barmag’a bu cömert bölüm hediyesi ve
yeni alma özellikli sarıcının kurulumu sırasında gösterdiği destek için teşekkür
ediyoruz” diyor. “Yeni ekipman enstitünün makine parkurunu yüksek ve güçlü
bir seviyede tutacak.” ITA’nın kimyasal
elyaf departmanı yöneticisi Dr Thorsten
Anders şöyle ekliyor: “Bu sarıcı kimyasal iplik araştırmasının ihtiyaçlarını
karşılamak için tasarlanmıştır. Son teknoloji araştırma ve geliştirmeye ve pilot

ölçekte üretime olanak sağlıyor. Bunu
tek ve iki komponent spin prosesinde
eriyik spin tesisleri için kullanacağız. Bu
şekilde çok çeşitli üretilebilir iplik tipine
erişebileceğiz.”
Institut für Textiltechnik (ITA), seçkin
RWTH Aachen Üniversitesi'nin bir parçasıdır. Temel uzmanlığı tekstil ile ilgili
üretim teknolojilerinden ve yüksek performanslı malzemelerden oluşur. Yüksek Performanslı Malzemeler Merkezi
ile ITA, küçük ve orta ölçekli şirketlere
özellikle rijit elyaf ve kompozit alanlarında bilimsel araştırmalara doğrudan
erişim imkanı sunuyor. ITA, ortak şirketi
ITA Technologietransfer GmbH işbirliğiyle araştırma ve geliştirme hizmetleri
ve ileri düzey eğitim ve yaratıcı atölyeler
sağlıyor. Dahası, ITA tekstil ile ilgili çeşitli kurslarla öğrencilere eğitim veriyor.
www.ita.rwth-aachen.de adresinden
ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. (mbi)

CTO Jochen Adler (solda) enstitünün makine parkuruna modern alma teknolojisi sunan Oerlikon Barmag ASW
sarıcıyı ITA’dan Prof. Dr Thomas Gries’e teslim ederken.
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Yüksek Performanslı Uygulamalar İçin Dokunmamış Kumaşlar sempozyumu

Oerlikon Neumag, NHPA’yı sergiliyor

NHPA (Yüksek Performanslı Uygulamalar İçin Dokunmamış Kumaşlar) –
yüksek performanslı uygulamalar için
teknik dokunmamış kumaşlar alanında
sunulan en son teknik geliştirmeler
ve fırsatlar hakkında bilgi sunmak için
tasarlanmış bir sempozyum – 7 ve 8
Mart, 2017’de Prag’da düzenlendi.

için kullandı. Dokunmamış Kumaş İş
Geliştirme departmanından Dr Ingo
Mählmann’ın filtreleme uygulamaları ve
geotekstil için Oerlikon Neumag spunbond ve meltblown teknolojileri üzerine
yaptığı sunum, sempozyuma katılan
uzmanlar arasında – hem genel oturum
sırasında hem de verilen aralarda hararetli tartışmaları tetikledi. (che)

Ve Oerlikon Neumag da bu fırsatı
bu alandaki çözümlerini sergilemek
Dr. Ingo Mählmann’ın hararetli bir tartışmayı tetikleyen
spunbond ve meltblown teknolojisi üzerine sunumu.

Çok renkli BCF iplikler

Trend devam ediyor

Pazarın üç renkli ipliklerde geniş renk
ayrımı yelpazesini araştırmaya başlamasıyla birlikte çok renkli halılara yönelik talep büyüdü. Oerlikon Neumag’un
S+ sistem konsepti, kesin olarak
ayrılmış renklere kadar çok çeşitli renk
ayrımları üretme fırsatı sunuyor.

kapasitesi ile üç renkli iplikten tek renkli
iplik üretimine geçirilebilir. Her bir tek
renk ekstrüderi başına uzun parti işleme
süreleri özellikle verimli ham madde kullanımı sağlar. Alışılageldiği üzere diphyl
ile ısıtılan Variomelt iplik fabrikası sabit,
optimum spin sıcaklığı sağlar.

Variomelt – tek renkli ve üç renkli ipliklerin üretiminde maksimum esneklik
Variomelt konsepti, büyük ve küçük
tek renkli ve üç renkli iplik partilerinin
son derece esnek şekilde üretimi ile
eş anlamlıdır: ünite üç adet tek rengi
45 dakikadan daha kısa sürede üretme

Color Pop Compacting
Oerlikon Neumag’ın CPC (Color Pop
Compacting) ünitesi ile kesin olarak
ayrılmış renkler verimli şekilde üretilebilir.
Tekstüre işleminden önce CPC ünitesinde bağımsız ipliklerin iplik uyumları
belirlenir, böylece artık sonraki proses
aşamalarında birbirine karışmazlar ve

renk açısından kesin olarak ayrılmış bir
iplik üretilir.
RoTac ile üç rengi verimli şekilde
üretin
Üç renkli halılar tek tip görünüme
sahip olmalıdır ve BCF spin sisteminde
optimum karıştırma sonucu, bunun için
hayati öneme sahiptir. Bu karıştırma
düğümleri RoTac kullanılarak belirlenmiş aralıklarla ve dirençlerle üretilir. Bu
karıştırma seçeneği sayesinde yüksek
hızlarda dahi geleneksel karıştırma üniteleri kullanılarak sağlanamayacak tek
tip üç renk sonuçlar elde edilir. (che)

CPC ile üç renkten
maksimum esneklik
sağlayın – melanj ve
color pop halı karşılaştırması
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Endüstriyel uygulamalarda yapay elyaflar

Süper güçlü bir ipliğe asılmak
Birkaç kilometre uzunluğunda, bir insanın uyluğu
kadar kalındırlar ve 1.000 tonluk kuvvetin üzerinde
kopma yüküne dayanabilirler: örneğin en derin sularda
yakındaki petrol platformlarından petrol alan yüzer
platformları sabitleyen demirleme halatları rijit/yüksek
dirençli yapay elyaflardan yapılmış süper güçlü bir
örgüden oluşur.

D

enizden petrol çıkarmak
sadece en üstün fiziksel
duruma sahip olması gereken insanlar için yorucu bir
iş değildir. Ayrıca kullanılan teknoloji de
her açıdan ekstrem koşullara uygun
olmalıdır. Sentetik elyafların – o kadar
şeyin arasında – şu anda aynı süper
güçleri sergilediği gerçeği kulağa saçma
gelebilir. Ancak bu sektörde karşılaşılan
en zorlu durumlardan birini çelikten çok
daha iyi bir şekilde çözebilmektedirler.
Genellikle dönüştürülmüş petrol tankeri
gövdeleri olan, FPSO (Yüzen Üretim
Depolama Boşaltma) adı verilen tekneler yakınlardaki petrol platformlarından
aldığı ham petrolü işler ve örneğin
petrol tankerleri tarafından toplanana
kadar bunu depolar. Bu yüzer platformlar derin sularda çalışır, ancak rüzgar
veya dalga sürükleme kuvveti ne olursa
olsun pozisyonu sabit olacak şekilde
kalıcı olarak sabitlenmeleri gerekir. Bu
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konuda çelik halatlar yetersiz ön koşul
sağlar: 300 metreyi aşan derinliklerde
çok ağırlaşırlar ve bu nedenle yükleri
uygun şekilde taşıyamazlar. Dahası,
zorlu çalışma koşullarıyla başa çıkmakta zorluk yaşarlar.
3.000 metre uzunluğunda: demirleme halatları
Bunun aksine yüksek dirençli yapay
elyaflardan üretilen özel halatlar pek
çok avantaj sağlar. Korozyona dayanıklıdırlar ve neredeyse hiç bakım gerektirmezler, mor ötesi ışınlara dirençlidirler,
kısmen yüzebilirler ve hemen hemen
denizdeki tüm çevresel etkilerle başa
çıkabilirler. Hepsinden önemlisi, en az
çelik halatlar kadar iyi performans gösterirler ve ağırlıkları metal benzerlerinin
çok altındadır. Bu demirleme halatları
3.000 metreye varan derinliklerde kullanılabilir. Tipik bir halat 200 milimetre
çapa ve metre başına yaklaşık 26 ila 28
kilogram ağırlığa sahiptir. Gereken ilgili

uzunluğu sağlamak için 1,000 metre
uzunluğu da iki veya daha fazla demirleme halatı
birbirine bağlanır.
Yüksek direnç ve rijit/düşük uzama
özelliklerini bir araya getiren polyester
elyaflar hepsinden önemlisi bu süper
halatlar için taban malzemesi olarak
mükemmel olduklarını kanıtlamıştır. En
düşük ağırlıklarda yüksek direnç gösterirler, kopma mukavemetinin %20-50’si
arasındaki yüklerde asgari düzeyde
esnerler ve bu nedenle platformların
sabitlenmesi için son derece uygundurlar. Polyester ayrıca ekstrem koşullar
altında dahi fazlasıyla dayanıklıdır ve bu
nedenle çok düşük maliyetli bir çözümdür.
Platform başına 2.000 metrik
tondan fazla iplik
Ancak yalnızca nihai halatların performansı için belirleyici bir malzeme
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değildir, aynı zamanda işlenme yöntemidir – ve bu çeşitli üreticilerin uzmanlaştığı özel bir disiplindir. Demirleme
halatları genel olarak çeşitli yöntemler
kullanılarak birlikte bükülen yedi ve on
iki arasında örgü çekirdeğinden oluşur.
Bu çekirdekler yine yüksek dirençli
polyester elyaflardan üretilen koruyucu
bir ceket kullanılarak en yüksek dirence
sahip olması için demetlenir. Ve ipliğin
kendisi bir ‘deniz finiş’, yağlı bir balmumu ve silikon kombinasyonu ile işlenebilir, böylece ipliği deniz suyuna dirençli
ve aşınmaya daha dayanıklı hâle getirir.
Aşınmanın hem elyafların birbirine
sürtünmesinden hem de halatın, halat
çevresindeki alanda bulunan pürüzlü
bölgeleri sıyırmasından kaynaklandığı
gerçeğinden yola çıkarak hassas bir
ölçüm yapılır.
Bu, tipik olarak gerekli 1.250 ton veya
daha fazla kopma yükü kuvveti sağla-
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yan aşınmaya dirençli halatların üretilmesine olanak sağlar. Bu demirleme
halatlarından 24 kadarı yaklaşık olarak
20.000 ila 120.000 metrik ton FPSO
platformunu sabitler. Tek bir platform
bu nedenle 2.000 metrik ton veya daha
fazla iplik gerektirir. Bu hacimler iplik
üreticileri için bir pazar potansiyeli de
sunar. 2016’da ‘Offshore Magazine’1,
pek çoğu Brezilya’nın doğu yakasında,
Meksika Körfezi’nde, Afrika’nın batı
yakası boyunca veya Kuzey Denizi’nde
olmak üzere global olarak 169 FPSO
platformunun faaliyet gösterdiğini tahmin etti. Ve bu rakam giderek artıyor:
Merkezi Orlando, Florida/ABD’de
bulunan şirketi MBB Enterprises’ın iplik
üreticilerine demirleme halatları konusunda danışmanlık hizmeti sunduğu,
sektörde şimdiden 15 yıllık deneyime
sahip ve ilgili yüksek kalite iplikler için
bağımsız bir geliştirme ve dağıtım ortağı
olan Milton B. Bastos, “FPSO sektö-

ründe lider şirket olan Brezilyalı petrol
şirketi Petrobras gelecek beş sene
içinde büyük bölümü kısa süre önce
keşfedilen ultra derin deniz tuz tabakası altı açık deniz petrol sahası olmak
üzere 40’ın üzerinde yeni platform
kurmayı planlıyor. Demirleme halatları
için polyestere yönelik mevcut talebin
toplamda yıllık olarak yaklaşık 20.000
metrik ton olduğunu tahmin ediyorum” diye belirtiyor. Bastos, ipliklerin
yalnızca Oerlikon Barmag teknolojileri
kullanılarak geliştirilmekle kalmadığını,
“global olarak bu özellikli ipliklerin büyük
bölümünün Barmag makineleri kullanılarak üretildiğini” tahmin ediyor (ayrıca
yandaki metin kutucuğuna bakın). (tho)
Kaynak:
1http://www.offshore-mag.com/content/dam/offshore/print-articles/volume76/08/2016FPSO080816IAds.pdf
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Tek bir Yüzer Üretim Depolama Yükleme (FPSO)
platformu en az 2.000 metrik tonluk iplik gerektirir.

Oerlikon Barmag teknolojisi:
demirleme halatları için üstün iplik verileri
Demirleme halatları için pek çok endüstriyel özellikli ipliğin Oerlikon Barmag makineleri kullanılarak üretilmesinin haklı
nedenleri var. Sistem teknolojisi demirleme halatları için üstün özelliklere sahip ipliklerin son derece verimli şekilde üretilmesine olanak sağlar. Filtreleme özelliğine sahip ve yüksek çıkış için tasarlanmış ayarlı nozül burada kullanılır. Sağlam gode
ailesi, yüksek çekme kuvvetleri için uygundur. Ve hepsinden önemlisi gode sistemlerinin yüksek performanslı, yüksek frekanslı ısıtma konsepti ipliğin ısıtılmasını dahi sağlar. Burada optimize, döndürülmüş iplik yolu elyaf demetinin her iki taraftan
ısıtılmasına izin verir. İplik, katlama modeline bağlı olarak 6.600 dtex’e varan yüksek toplam sayım
oluşturmak için birleştirilebilir. Bütün olarak değerlendirildiğinde bu teknoloji yüksek direnç ve düşük esneme, düşük sürünme davranışı ve yüksek iplik sayımına sahip rijit ipliklerin üretilmesini sağlar.
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Endüstriyel uygulamalarda yapay elyaflar

Rulo halindeki önemli
tekstil yardımcıları
Sahne ışıkları üzerlerinde olmayabilir ancak sorunsuz
teknik prosesler için zemin hazırlarlar: endüstriyel
iplikler ve dokunmamış kumaşlar kumaş bantlarda
çeşitli görevler üstlenir. Örneğin otomobillerde kablo
demeti bantları biçiminde sürtünme ve ısıya karşı
koruma sunar ve yapıda yalıtım sağlamaya yardımcı
olurlar. Bu göze çarpmayan yardımcıların sağlayabildiği
şey hakkında endüstriyel yapışkan bantların önde gelen
üreticilerinden Coroplast gerekli tüm bilgiye sahiptir.

O

nlar olmadan otomobillerimizdeki ikaz lambaları büyük
olasılıkla daha sık yanar veya
en kötü durum senaryosunda hiç yanmazdı. Ve sürüş, tamamen
daha gürültülü bir iş olurdu. Ve tabii ki
ısıtmalı koltuklar arızalanabilir ve sıcaklık
sıfırın altına düşebilirdi. Ya da otomobillerimiz sürüş sırasında aniden durabilirdi. Onlar olmadan evlerimiz iklim
açısından bu kadar sıcak olmazdı.
Kablo demetlerini koruma
Bilirkişi raporlarına göre tüm modern
otomobiller iki kilometre veya daha fazla
kablo ve kablo tesisatına sahip. Bunlar
elektriği aracın tüm parçalarına iletir,
işte bu nedenle kısa devreyi ve arızaları
önlemek için yeterli koruma sağlanmasına ihtiyaç duyarlar. Burada tekstil
kablo demeti bantları kullanılır. Her
araçta bu yapışkan bantlardan yaklaşık
altı metre karelik bir bölüm kabloları ve
telleri bir arada tutar, kablo takımları
veya demetler hâlinde demetler, sürtünmeye ve tıkırdama seslerine, motor
veya egzoz ısısına, neme, yakıt, yağ ve
pil asidi sızıntılarına ve diğer aşındırıcı
maddelere karşı korur – ve tüm bunları
bir otomobilin bütün yaşam döngüsü,
yani yaklaşık on yıl boyunca sürdürür.
Coroplast, Endüstriyel Yapışkan Bantlar
Geliştirme Departmanı Yöneticisi Dr Ralf
Rönisch, “Alman otomobil üreticileri
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bu özelliklere yönelik sınıflandırmaların
yer aldığı teslimat şartnameleri hazırlar.
Bu nedenle ürünlerimizi yapay eskitme
teknikleri ile uzun süreli testlere tabi
tutuyoruz, böylece dirençlerini doğrulayabiliyoruz” diye açıklıyor.
Merkezi Alman şehri Wuppertal’da
bulunan global olarak aktif bu aile
işletmesi otomotiv sektöründe bu tür
ürünler konusunda dünya pazar lideri,
ancak ürünlerini diğer pek çok sektöre
de temin ediyor. Ve inşaat sektörü de
Coroplast kumaş banlar için önemli
bir pazar. Burada örneğin su buharının
dışarıya çıkmasına izin veren ve nemin
içeriye nüfuz etmesini önleyen çatı altlıkları için geçirimli filmleri kaynaştırmak
ve sabitlemek amacıyla tek taraflı özel
yapışkan bantlar kullanılıyor. Ve bu uygulama da çürümeye ve hava koşullarına karşı dayanıklı tekstil bazlı malzemeler gerektirir. Ve, son olarak, endüstriyel
tekstiller belirlenen elastisite ve kopma
kuvvetleri ile üretilebilmektedir.
Polyester’den Maliwatt’a
Rayon kumaşlara ek olarak Coroplast,
bantları için tekstil malzemesi olarak
ağırlıklı şekilde yapay elyaflar kullanır:
polyesterin yanı sıra poliamit ve velur,
iğnelenmiş dokunmamış kumaşlar ve
Maliwatt adı verilen polyestere dikişle
tutturulmuş dokunmamış kumaşlardan
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üretilmiş kumaşlar. Maliwatt malzeme
kullanıldığında elyaflar önce serilir ve
daha sonra dikişlenir. Gerekli kararlılığa
bağlı olarak çeşitli metretül ağırlıkları
talep edilir: örneğin PET kumaşlar için
70 ila 160 g/m², PA kumaşlar için 200
g/m², iğnelenmiş dokunmamış kumaşlar için 60 g/m² ve Maliwatt için 60 ila
130 g/m².
Coroplast önceden belirlenmiş teknik
özelliklere sahip bu tekstüre tekstil
tabanı malzemelerini satın alır ve bunları
çözücü içermeyen sıcak eriyik yapıştırıcılar ile bitirir. Bunlar bir kaplama tekniği
kullanılarak sıvı formda, kısmen yüksek
sıcaklıklarda tekstillere uygulanır ve
soğuk silindirler kullanılarak sabitlenir.
Nihai yapışkan bantlar geniş silindirlerin
üzerine sarılı ve son olarak müşterinin
gereksinimlerine göre dönüştürülür.
Burada çözme kuvveti büyük bir rol
oynar: başka bir deyişle yapışkan bandı
çözmenin ne kadar kolay ya da zor
olduğunu belirler. Çünkü – genellikle
manuel olarak gerçekleştirilen sonraki
işlemlere bağlı olarak – özellikle otomotiv sektöründe personelin işini kolaylaştırmak ve üretim süresini kısaltmak için
hassas bir şekilde belirlenmiş bir çözme
kuvveti gerekir. Ve tekstil malzemesinin
esnekliği de montaj sırasında işin kolaylaştırılmasını destekler.

Geliştirme trendi:
elektromobilite
Hiç şüphesiz söz konusu kumaş
bantlar olduğunda geliştirme trendlerini belirleyen otomotiv endüstrisidir.
Hiç olmadığı kadar düşük ağırlıklar ve
daha az kurulum alanı – tekstil ürünleri
şimdiden bu gereksinimlerin karşılanmasına yardım edebilir. Coroplast’ın
gündemindeki diğer bir konu da yeni
otomobillere özel yaygın bir koku olan
sislenme adı verilen olayı azaltmaktır.
Burada kullanılan tekstiller bütünüyle
durulanarak veya daha sonra yapılan
işlemlerle iyileştirmeler sağlanabilir.
Bu bağlamda büyüyen elektromobilite
pazarı ve yarının sürüş destek sistemleri geleceği şekillendirecek. Borulara
ve hortumlara kıyasla kumaş bantların
koruyucu sistem olarak yükselişte
olduğuna inanan Dr Rönisch, “Bunun
sonucunda araçlarda daha güçlü akımla elektriklenme sağlanıyor. Ve bu endüstriyel yapışkan bantlar için uygulama
fırsatlarını ve kalite gereksinimlerini de
artırıyor” diye yorumluyor. Bu tür olumlu
geliştirmeler şüphesiz ilgili bugünden
kâr sağlayan ilgili tekstil pazarına daha
fazla fayda sağlayacaktır. Coroplast
tek başına her hafta bir milyon metre
kareden fazla tekstil işliyor. (tho)

© Coroplast

Yoğun ve aşınmaya dirençli bez yapısına sahip, elle kolayca yırtılan kumaş bant – Coroplast’ın çok sayıda özel
amaçlı endüstriyel yapışkan bandı arasında sadece bir tanesi
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Burada çözme kuvveti büyük bir rol
oynar: başka bir deyişle yapışkan bandı
çözmenin ne kadar kolay ya da zor
olduğunu belirler.

© Coroplast

Derin mühendislik uzmanlığını ve on yıllar boyunca edinilen deneyimi Coroplast’ta
endüstriyel bant teknolojisi ile bir araya getiriyor: kendinden geliştirilmiş, son derece yenilikçi bant kaplama makinesi “BPH”
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Endüstriyel uygulamalarda yapay elyaflar

Dünyayı daha temiz hâle
getiren filtreler
Daha temiz bir gezegenin sırrı antik bir icatta mı yatıyor? Filtrelerin temiz hava ve
sudan verimli ve temiz üretim proseslerine kadar her şeyin üzerinde büyük bir etkisi
vardır.

K

ahve demleme vakti geldiğinde dolapta hiç kahve filtresi
kalmadığını fark etmenin
verdiği rahatsızlık bir yana,
filtreler genel olarak çok dikkat çekmez. Ancak pek çoğumuz kullanımı ilk
medeniyetlere kadar uzanan filtrelerin
global olarak 63,35 milyar dolarlık
bir pazarı temsil ettiğini ve tüketici ve
endüstriyel/üretim sektörlerinde kritik bir
rol oynadığını fark etmeyiz.
Çok sayıda filtre, çok sayıda
çözüm
Filtreler genel olarak, kısmen, tipik olarak hava/gazlar veya sıvılar olmak üzere
filtrelemeden geçen malzemenin fiziki
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durumuna göre tasarlanır. Büyük veya
partikül katıları sıvılardan temizlemek
için çeşitli filtre tipleri kullanılabilir:
 Tipik olarak büyük katıları sıvıyı torba
şeklinde bir filtreden akıtarak sıvıdan
temizleyen torba filtreler.
 Süzgeçler sıvıların akmasına izin
veren daha geniş ağa sahiptir ve tipik
olarak temizlenmesi gereken partiküller veya komponentler diğer filtre
malzemeleri için çok büyük olduğu
zaman üretimde kullanılırlar.
 Genellikle silindirik olan kartuş filtreler
tortuyu ve zararlı katıları temizlemek
için bir bariyer ve elek görevi görür.
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 Hidrolik filtreler bir hidrolik sistemdeki
petrol ürünlerinde (ör. petrol, benzin
vb.) bulunan katışkıları temizlemek
için kullanılan ve makineyi bu elemanlardan koruyan endüstriyel filtrelerdir.
Hava ve gaz filtreleme de önemli bir
sektördür. Bu uygulamalar için yaygın
olarak kullanılan filtreler arasında şunlar
yer alır:
 Havanın geçmesine izin veren ve
tozu, partikülleri ve diğer maddeleri
yakalayan panel filtreler.
 Üretimde önemli olan ve hava verildiğinde partikülleri yakalayan bir ağ
komponentten oluşan hava filtreleri.
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Uygulamaya bağlı olarak katı veya sıvı
olabilecek kirleticileri veya partikülleri
kuru veya sıvı gaz buharından temizlemeye yardımcı olan gaz filtreleri.
Filtre sektöründeki önemli yeniliklerden
biri, dokunmamış kumaş filtre malzemelerinin veya ‘dokunmamış kumaşların’ büyümesidir. Basitçe açıklamak
gerekirse dokunmamış kumaşlar tipik
olarak küçük elyafların veya kesintisiz
filamanların bir levha veya ağ biçiminde bir araya getirilmesi ve daha sonra
bunların bağlanmasıyla üretilir. Gerekli
dokunmamış kumaş tipine bağlı olarak
ör. karde, spunbond, meltblown veya
havalı serim gibi farklı dokunmamış
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kumaşlar üretmek amacıyla çok çeşitli üretim teknolojileri vardır. Oerlikon
Neumag’in makineleri ile üretilenler
gibi dokunmamış kumaşlar verimlilikleri, uzun ömürlülükleri ve dayanımları
nedeniyle adım adım kağıt ve tekstil gibi
geleneksel filtre malzemelerinin yerini almaktadır. Örneğin meltblown dokunmamış kumaş filtreler gerekli filtrelemeye
göre çeşitli tek tip gözenek boyutlarıyla
hassas bir şekilde üretilebilmektedir. Ayrıca nano partikülleri dahi yakalayacak
şekilde işlenebilir.
Filtre üretiminde yıllık neredeyse
500.000 ton dokunmamış kumaş
kullanılıyor, bu rakam günümüzde dünyada üretilen endüstriyel dokunmamış
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kumaşların yaklaşık %10'una karşılık
geliyor. 2015 yılında gaz/hava filtreleri
için 170.000 tonun üzerinde dokunmamış kumaş üretilirken sıvı filtrelerinin
hacmi yaklaşık 295.000 ton ile hava
filtrelerinin iki katıydı.
Sürdürülebilir spur satışı
Bu tip filtreler nerede faaliyet gösteriyor? Motorlu taşıt uygulamaları 2015
yılında toplam global gelirin yarısı ile
egemen güçtü. Hindistan, Çin, Brezilya
gibi ülkelerde binek otomobillerine ve
ticari araçlara yönelik artan talep daha
sıkı yönetmelikler ve emisyonlar konusunda daha fazla tüketici farkındalığı ile
karşılanarak bunların üstesinden gelecek daha iyi filtreler için talep yaratıyor.
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Bu pazarlar giderek daha fazla endüstriyelleştikçe, kentleştikçe ve bollaştıkça,
hükûmetler ve tüketiciler üreticilerden
ürün kalitesini iyileştirmeleri ve zararlı
emisyonları azaltmaları için yeni taleplerde bulunuyor.
Endüstriler üzerinde daha etkili yapı ve
sürdürülebilir filtreleme çözümleri gibi
faktörler de filtre pazarının büyümesinde önemi giderek artan bir rol oynuyor. Tüketiciler de soludukları havanın
ve içtikleri suyun filtrelenmesine ilgi
göstererek hava ve su kalitesi hakkında
giderek daha ilgili hâle geliyor. Temelde
tüketiciler soludukları havanın ve tükettikleri suyun temiz olmasını sağlayacak
filtreleme çözümleri istiyor.
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İster hava için sıkı saflık standartları
olsun ister su kaynağının zararlı bakterilerden ve diğer maddelerden temizlenmesi, ilaçlar için temiz oda ortamlarının
partiküllerden ve gazlardan arındırılmış
hâlde tutulması veya çok sayıda diğer
uygulamalar için elektronik üretimi
olsun, dünya işin yerine getirilmesi için
filtrelere güveniyor. (gm)
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Oerlikon Manmade Fibers, Dokunmamış Kumaş Sektörü
Yöneticisi Rainer Straub ile

Teknoweb ortaklığı ile
büyüme seyri hakkında
sohbet
2017 yılının ilk günlerinden bu yana Rainer Straub
dokunmamış kumaş sektöründen sorumlu. Sektörün
bu alanı, gelecek yıllarda Oerlikon Manmade Fibers
segmentinin büyümesine bir katkı yapacaktır.

Ş

u anda filaman sektörüne
konsantre olmuş, dokunmamış kumaş çözümlerine son
derece odaklı olan Manmade Fibers segmenti, ürün
portföyünü genişletmeyi ve dolayısıyla
kendini uzun vadede daha dengeli bir
pozisyona yerleştirmeyi planlıyor.
» Sn. Straub, Cenevre’de düzenlenen
Index’te Oerlikon Manmade Fibers
segmentinin İtalyan şirketi Teknoweb
Materials s.r.l. ile stratejik bir ortaklığa
giriştiğini duyurdunuz. Bu girişimin
amacı tam olarak nedir ve bu ortaklık
Oerlikon Neumag dokunmamış kumaş sektörünü ne düzeyde güçlendirecek?
Bu iş birliği ile dokunmamış kumaşlar
üretim sistemleri portföyümüzü hızla
büyüyen tek kullanımlık dokunmamış
kumaş pazarına genişletiyor. Yaklaşık
300 milyon CHF’lik pazar hacmi ve
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yüzde
4 ila 5 tahmin edilen ortalama büyüme
oranı ile tek kullanımlık dokunmamış kumaş pazarı son derece ilgimizi çekiyor.
Halihazırda faaliyet gösterdiği teknik dokunmamış kumaş üretim çözümlerine
ek olarak makine ve sistem çözümlerimiz ile gelecekte toplam dokunmamış
kumaş pazarı bünyesinde hızla büyüyen alanlar ve hacim açısından daha
aktif şekilde katılım göstermemize izin
verecektir.
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» Neden Teknoweb Materials?
Teknoweb Materials, köklü bir bez
ve diğer tek kullanımlık dokunmamış
kumaş teknolojisi sağlayıcısıdır. Şirket
bezler için LEVRA teknolojisi biçiminde
kendi patentli ve bilhassa enerji verimli
üretim prosesine sahip. Teknoweb
ayrıca ileride işleme yapmak için özel
gereksinimler açısından bu substratların
üretiminde olağanüstü bir proses teknik
bilgisine sahip. Müşterilerimiz için bu,
teknoloji portföyümüze ve mühendislik
yetkinliğimize yapılan optimum katkıyı
temsil ediyor.
Teknoweb’in proses uzmanlığı ve teknolojik yetkinliğimizin kombinasyonu bu
nedenle şimdi bu pazar segmentinde
yenilikçi ürünler sunmak için de gerekli
ideal ön koşulları sağlamaktadır.
» Pazar bu duyuruya nasıl karşılık
verdi?
Tepki çok olumluydu. Index’te ziyaretçiler gerçek anlamda ‘kapılarımızı yıktı’.
Sayısız müşteri ve iş ortağı bize bu
ortaklığı ideal yetkinlik sinerjisi olarak algıladıklarını bildirdi. Ve bizden artık yeni,
yenilikçi ürünler sunmamız bekleniyor.
Oerlikon Manmade Fiers segmenti bünyesinde global mühendislik ve servis
ağımız ile birlikte bu, müşterilerimize
mükemmel danışmanlık hizmeti sunmanın temelini oluşturuyor.
Temmuz 2017 | No. 27 | İnovasyon ve teknoloji
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» Müşteriler sorgulamalarını kime yöneltmeli?
Gelecekte bu da müşteriler için daha kolay olacak. Teknik uygulamalar açısından
Oerlikon Neumag, iletişime geçilecek
birincil iş ortağıdır ve böyle kalmayı sürdürecektir. Bu, odak noktamız olmaya
devam edecek. Ve eğer tek kullanımlık
ürünlerin üretim sistemlerinden bahsediyorsak ileride iletişime geçilecek iş ortağı
Teknoweb Materials olacaktır. Müşterilerin ayrıca bugüne kadar tanıdığı iş ortağı
ile iletişime geçebileceğini söylemeye
gerek yok. Daha sonra sorgulamaları
ilgili tarafa aktaracağız.

Müşteriler sadece en iyi teknolojiyi
talep etmekle kalmıyor, ayrıca başarılı
birer pazar oyuncusu olmaya devam
etmelerini sağlayacak yeni çözümler de
talep ediyorlar. Burada farklılık onlar için
önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle
bikomponent teknolojimizin de hiç
şüphesiz katkısı olacaktır. Ancak filtre
malzemeleri ile ilgili farklılık arayıp aramadığımızdan bağımsız olarak güçlü
yönlerimizi burada optimum şekilde
kullanabiliriz. Bu nedenle gelecek için
kendimizi son derece hazır hissediyoruz.
Bay Straub, bu son derece bilgilendirici
sohbet için teşekkür ederiz! (che)

» Bay Straub, gelecek yıllarda dokunmamış kumaş endüstrisinde ne gibi
trendler görüyorsunuz? Gelecek için
iyi hazırlandığınızı düşünüyor musunuz?

Rainer Straub ve Proses Mühendisi Johannes
Wulfhorst dokunmamış kumaşın kalitesini değerlendirirken.
Oerlikon Neumag dokunmamış kumaş AR-GE Merkezinde
teknik uygulamalar için yenilikçi ürünler geliştiriliyor.
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WINGS 1800

POY üretimi için yüksek
hızlı sarma konsepti
An itibarıyla WINGS konseptinin 10 yıllık başarı hikayesi aynı yoğunlukta devam
ediyor. Oerlikon Barmag, çekme ünitesini sarıcının kendi bünyesine dahil etme
fikri ile geleneksel filaman iplik spin sistemlerinde devrim yaptı. WINGS ailesinin
aynı zamanda pazarla ilgili tüm tekstil proseslerinde kullanılıyor olması, gündelik
kullanılabilirliğini de kanıtlıyor.

1

2 paketten oluşan WINGS
1800 çözümü bugün standart
olarak değerlendirilmektedir.
Piyasa lansmanından veri sattığı
4.000’in üzerinde ünite ile bu sarma
makinesi Oerlikon Barmag’ın tarihinin
en önemli başarılarından biridir. İlk pilot
pozisyonların hizmete alınmasını takip
eden üç yıldan daha kısa bir sürede
çalışma penceresi, performans, paket
yapımı ve iplik kalitesinin 2007 yılından
beri mevcut 1.500 mm strok uzunluğa
sahip tasarımla aynı derecede yüksek
olduğunu kanıtlamıştır. Bu, DTY prosesinde üstün sonuçlar alınmasını garanti
eder.
15 kg’lık (12 uç modeli) veya 10 kg’lık
(16 uç) paket ağırlığı ile uzatılmış stroklu
sarma ünitesi son derece rekabetçidir.
Üretim maliyetleri bugüne kadarki konseptlere ve rakiplere kıyasla daha da
optimize edilirken sistemler için amortimasyon süresi kısaltılmaya devam
ediyor. Öne çıkan özel bir konu: WINGS
1800 askı aparatı şu anda özel askı
aparatı ile hiç olmadığı kadar hızlı. Bu
teknoloji, 10 uçlu rakibine kıyasla çok
değerli 30 saniye tasarruf sağlayarak
onu rakiplerinden çok daha hızlı kılar.
Sonuç: daha az atık. Diğer bir faydası
da daha yüksek verimliliktir, çünkü:
1500/10 uçlu modele kıyasla WINGS
POY 1800/12 uç, filaman başına daha
düşük alan gereksinimi ile dikkat çeki-
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yor. Spin paketlerinin zigzag düzen için
gerekli alandaki fark çok daha dikkat
çekici ve 16 uçlu sarıcı avantajını daha
iyi ortaya koyuyor. Daha düşük paket
ağırlığına rağmen son derece düşük
dönüştürme maliyetleri onu sonraki kurum içi üreticiler için özellikle ilgi çekici
hâle getiriyor.
POY ve HOY için maliyeti optimize edilmiş üretim imkanı
Ayrıca WINGS teknolojisi zorlu poliamit prosesi için de kullanılabilir. POY
proses penceresi nihai olarak 20 ila
150 arasındadır – veya PA66 için nihai
olarak 100 den’dir. 12 uç spin prosesi
1.500-mm’lik ayna ile bir araya getirildiğinde bu konsept, pazar tarafından yaygın olarak talep edilen paket
ağırlıklarının maliyetleri optimize edilmiş
şekilde üretilmesine de izin veriyor.
Poliamit için yeni EvoQuench tavlama
ünitesi ile birlikte bu çözüm ayrıca olağanüstü iplik kalitesi ile 0,4 dpf’lik veya
daha büyük poliamit mikro sayımların
üretilmesini sağlıyor. Bu da poliamit
iplikler için tamamen yeni uygulama
alanları açarak üreticilerin yeni pazarlara
girmesini sağlıyor.
Nispeten düşük pazar payı nedeniyle
yüksek yönlendirilmiş iplik (HOY) özel
bir ürün olarak değerlendiriliyor; tüm
tekstil filaman iplik üretiminin yaklaşık
%5’ini oluşturuyor. HOY, FDY’nin daha
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Yeni WINGS POY HD sarıcı, gelişmiş
gode sistemi ile özellikle 500 den
polyester POY'a kadar yüksek iplik
sayımlarıyla ilgili ihtiyaçlara göre
tasarlandı.

ucuz bir muadili olarak değerlendiriliyor
ancak sahip olduğu teknoloji açısından
POY ile kıyaslanıyor. Ancak poliamit
POY durumunda yaklaşık %10 daha
yüksek üretim hızı ile üretilebiliyor. Burada proses penceresi 5.200 m/dk’ya
kadarki sarma hızları için nihai olarak 30
ila 150 den arasındadır.
İpliğin doğrudan daha fazla işlenmesi,
HOY iplik için %1 daha fazla yağ uygulaması gerektiriyor. Sonuç olarak HOY
prosesi standart POY prosesine kıyasla
iki katından daha fazla miktarda spin
finiş gerektiriyor. Bu da tam olarak HOY
prosesinin zorluğunun yer aldığı nokta.
Yağ kazınıyor ve iplik ve iplik kılavuzları
ve arasındaki ve tabii ki özellikle karıştırma jetlerindeki her temas noktasında gerçek anlamda yüzeyden söküp
atılıyor. Sonuçta havadaki prosese özgü
yağ sisi ve sarıcının çevresinde bulunan
yağ filmi bu çalışma ortamını işletme
personeli ve sistemler için kirli ve SGÇ
(Sağlık, Güvenlik, Çevre) açısından artık
tolere edilemez hâle getiriyor. HOY
prosesi için bir WINGS çözümünün geliştirilmesinde tam olarak bu değerlen24

dirmeler etkili oldu. Sonuçta sıyrılarak
atılan ve/veya püskürtülen spin finişin
çevre alanları kirletmemesini sağlayan kapalı bir çekme ünitesine sahip
WINGS HOY çözümü ortaya çıktı. Çekme ünitesinin doğrudan altındaki drenaj
kanallarının yanı sıra özel olarak modifiye edilmiş karıştırma jetlerinin emme
ünitesindeki yenilikçi çözümler de fazla
spin finişin temizlenmesini sağlıyor.
Kompakt WINGS tasarımı sayesinde
godelerin ve karıştırma ünitesinin aynı
gövde içerisinde barındırılması mümkün kılındı. Çekme üniteleri için bir
kapakla donatılırlarsa geleneksel POY/
HOY konseptlerinin çalışması gerçek
manada imkansız olur; ayrıca geleneksel sistem düzenlerinde kullanılan özel
emme aygıtlarının enerji tüketimi de çok
daha fazladır.
> 300 den sayım için:
WINGS POY HD
Polyester eğrilirken WINGS 1800/12 uç
çözümü 30 ila 300 den’lik nihai aralığa
sahip POY ipliklerin üretilmesi için optimize edilmiştir. Ancak iplik üreticileri de

denenmiş ve test edilmiş WINGS konseptini daha büyük sayımlar için de kullanabilir. WINGS ailesinin en son üyesi –
WINGS POY HD (yüksek denye) – ürün
yelpazesini önemli oranda genişletir:
nihai olarak 300 ila 500 den aralığı – ve
burada hepsinden önemlisi 500D/576F
gibi tüm mikrofilaman iplikler – optimum
iplik özellikleriyle üretilebilir. Standart
son ürünler giyim ve ev tekstiline yönelik
kadife kumaşlardır. Polyester eğrilirken
WINGS 1800/12 uç çözümü 30 ila 300
den’lik nihai aralığa sahip POY ipliklerin
üretilmesi için optimize edilmiştir. Ancak
iplik üreticileri de denenmiş ve test
edilmiş WINGS konseptini daha büyük
sayımlar için de kullanabilir. WINGS
ailesinin en son üyesi – WINGS POY
HD (yüksek denye) – ürün yelpazesini
önemli oranda genişletir: nihai olarak
300 ila 500 den aralığı – ve burada
hepsinden önemlisi 500D/576F gibi
tüm mikrofilaman iplikler – optimum
iplik özellikleriyle üretilebilir. Standart
son ürünler giyim ve ev tekstiline yönelik
kadife kumaşlardır.
WINGS POY HD çekme ünitesi mikroTemmuz 2017 | No. 27 | İnovasyon ve teknoloji

filamanlar durumunda spin sisteminde
oluşan yüksek iplik gerilimini azaltmak
için tasarlanmış ilave bir enerji verimli
gode ile donatılmıştır. Bunlar yüksek
sayıda filaman sonucunda ortaya
çıkan oldukça yüksek hava sürtünmesi
nedeniyle oluşur. Bu, WINGS çekme
ünitesinin giriş godesinde sabit toplam
sayım ile birlikte iplik geriliminde on iki
kat artışa yol açabilir (çizelgeye bakın).
Yeni giriş godesiyle optimum iplik ve
paket kalitesi için iç içe geçme ve sarma bölgesinde daha düşük iplik gerilimi
sağlanabilir. Yeni tasarlanmış iplik toplama sistemi, yüksek atık hacim akışının
giderilmesini sağlar.

Yeni WINGS tasarımı çekme ünitesinin
yapısı, WINGS konseptinin sunduğu
tüm avantajlara sahiptir. Gerekli alan var
olan tasarımla aynıdır ve askı aparatı şu
ana kadar sağlanana göre yönlendirilir.
Bu düşünceyle bilindik operatör ve bakım dostu tasarım da WINGS POY HD
çözümü durumunda muhafaza edilir.

ve modernizasyon pazarına açılıyor.
Son derece kompakt tasarımı sayesinde WINGS POY XS hemen hemen tüm
inşa konseptleri için kullanılabilir. Bu
bağımsız çözüm, bir WINGS sarıcının
olağan avantajlarını sunar ve poliamidin
yanı sıra polyester için de kullanılabilir.
Bu seri şu anda 8 ila 12 iplik ve 1.200
ila 1.800 mm ayna uzunluğuna sahip
beş model içermektedir. Kompakt tasarımına karşın WINGS XS, hacmi 23,2
dm³’ye varan paketler üretir. (mfi, sfa)

WINGS POY XS –
iyileştirme çözümü
SW, CW ve ACW sarıcılarla donatılmış eski POY sistemi operatörleri de
WINGS teknolojisinden faydalanabilir.
XS serisi ile Oerlikon Barmag, WINGS
iyileştirme çözümlerine yönelik yüksek
talepleri karşılamak amacıyla yükseltme

İplik gerilimi artışı [faktör]

G1 öncesi PET POY 300 den nihai iplik gerilimi artışı
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‘Nereye Gidiyorsun’ hizmeti?

Yazılım ve çözüm arasında – m
yapısında servis trendleri
Oerlikon’un Manmade Fibers Servis Departmanı
Segmenti şu anda ve gelecek için hangi trendlere
odaklanıyor? Gelişmiş dijitalleştirmenin sonucunda ne
gibi fırsatlar ve zorluklar ortaya çıkıyor ve söz konusu
müşteriye özel hizmet olduğunda müşterilerin ne gibi
gereksinimleri var?

26
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makine ve sistem

A

ğustos 2016 tarihinden bu
yana tüm Oerlikon Manmade
Fibers segmenti tesislerinde
Servis Satışı’ndan sorumlu
olan Dr Wolfgang Ernst, ‘Elyaflar ve
Filamanlar’ hakkında konuştu .
»Dr Ernst, bakım ve onarım gibi klasik
servis tekliflerinin yanı sıra makine
inşa bölümü kapsamlı hizmet çözümleri ile giderek daha fazla ün kazanıyor. Bu çözümlerin ne gibi şartları
var?
Kesinlikle Servis’in geleceği için belirleyici trendlerden biri olarak artan dijitalleşmeye dikkat ediyoruz. Bir yandan bu
tabii ki makinelerimizde ve sistemlerimizde var olan yazılıma yönelik yüksek
sürekli güncelleme taleplerini azaltıyor;
öbür yandan pek çok müşterimiz
çapraz üretim prosesi yazılım çözümümüz Plant Operation Center’ı (POC)
kullanıyor. Bu çözüm ham maddeden
başlayarak son ürüne kadar tüm üretim
proseslerini tespit etmek ve optimize
etmek için tasarlandı. Üretim holünü
yönetime bağlıyor.
Müşteri Hizmetleri için dijitalleşme
stratejimiz bağlamında müşterilerimize
‘Intelligent Plant Control – IPC 4.0’
biçiminde yapay elyaf sismtelerinin
bakımı ve tesis müdürlerinin ve personelinin eğitimi için çığır açan bir çözüm
sunduk. Bugün müşterilerimiz artırılmış
gerçeklik gözlükleri kullanarak üretim
sistemlerinde ‘dolaşabiliyor’ ve ‘uzaktan erişim’ yoluyla üretim proseslerini
optimize etmek için destek alabiliyor.
Çözümler ve hizmetler | No. 27 | Temmuz 2017

Microsoft HoloLens teknolojisi sayesinde müşteriler ve mühendisler veya
teknisyenler aynı görüntüyü görüyor
ve birbirleriyle interaktif olarak iletişim
kurabiliyor.
» Gelecekte ne tür gereksinimlerin
artacağını düşünüyorsunuz?
Somut olarak müşterilerimizin hiç olmadığı kadar hızlı ve verimli iş prosesleri ve
yapıları, parça tedariği ve lojistiğin verimliliği ve sistemin kullanılabilirliğini sürekli olarak optimize etmek için üretim
tedarik zinciri içindeki öneminin giderek
artmasına neden oluyor. Bu nedenle
tüm yedek parça lojistiğimizi optimize
etmek için bilinçli olarak bir program
kurduk: tedarikten depolamaya ve dağıtıma kadar. Çünkü – yedek parçaların
kalitesinin yanı sıra – hızlı erişilebilirlikleri
de müşterilerimiz için önemli bir kriter.
Ayrıca müşterilerimize diğer konularda mümkün olduğunca hızlı destek
sağlayabilmek adına ortaklık benzeri
iş birliği için sürekli olarak çaba sarf
ediyoruz. Bu nedenle Servis Satış ekibimiz isteklerine ve yaşadıkları zorluklara
diyalog yoluyla doğrudan cevap vermek
amacıyla müşterileri düzenli olarak
yerinde ziyaret ediyor. Almanya’da
müşteri hizmetlerine ek olarak yerel
bağlı kuruluşlarımızdaki meslektaşlarımız global olarak hızlı ve esnek destek
sağlanmasına paha biçilemez bir katkıda bulunuyor.
» Üretim sistemleri ve ekipmanlar tüm
Oerlikon Manmade Fibers müşterile-

rinin sermayesidir. Yenilikçi servis bu
sermayeyi nasıl koruyacak ve güçlendirecek?
Hepimiz sistemlerin ve makinelerin sürdürülebilirliğinin işletmelerin uzun vadeli
başarısı için en yüksek öneme sahip
olduğunu biliyoruz.
Bunu sağlamak için müşterilerimize
makinelerinin ve ekipmanlarının yaşam
süresini uzatmak için ‘yaşam döngüsü
yönetimi’ konseptleri sunuyoruz. Yükseltmeler, modernizasyonlar ve orijinal
yedek parçalar da var olan teknolojinin
gelecekteki görevlere yönelik standartlara getirilmesine yardımcı oluyor. Ve
bu sadece sistemler ve makineler için
değil, aynı zamanda polikondenzasyon
aşamasından DTY makinesine kadar
‘Eriyikten İplik, Elyaflar ve Dokunmamış
Kumaşlara’ felsefemize paralel şekilde
tüm fabrikalar için geçerli.
İzin verirseniz size burada üç örnekten
bahsetmek istiyorum: öncelikle modern
bakım konseptlerine yönelik talep giderek artıyor. Müşterilerimizin ana işlerine,
yani yüksek kalite elyafların geliştirilmesine ve üretilmesine konsantre olabilmelerini sağlamak için örneğin sarıcılarının
ve pompalarının bakımını müşterilerin
kendi tesisinde bulunabilecek atölyelerin
yanı sıra kendi atölyelerimizde yapıyoruz. Atölyelerimiz ve Oerlikon Manmade
Fibers segmenti bünyesindeki geliştirme,
üretim ve servis departmanları arasındaki yakın etkileşim sonucunda son derece
yüksek sistem bakım standardı sunuyoruz - bunun sonucunda da daha yüksek
27

mevcudiyet ve çalışma süreleri ve
dolayısıyla optimize edilmiş maliyetlerle
müşteriler için üstün sistem mevcudiyeti
sağlıyoruz.
Bahsetmeye değer diğer bir örnek de
sistemlerin yükseltilmesi. Dönüştürme
yoluyla halı iplik sistemleri ürün portföyümüz PP’den PP + PET veya PP ve
PA6’yı kapsayacak şekilde genişletilebilmekte. Var olan bir PP monofilaman
sistemi böylece PET’ten üretilen BCF’ye
yönelik yüksek talep gibi yeni uygulamalar ve trendler için yükseltilebilir.
Ayrıca filaman iplik sistemleri için bunların
yeni zorluklara adapte edilmesine izin
veren konseptlerimiz de mevcut. Spin
boyalı iplikler veya diğer katkı maddelerinin eklenmesi gibi trendler hem kesintisiz
polikondenzasyon hem de ektrüder spin
sistemleri için özel iyileştirme çözümleri
gerektirir. Eriyik modifikasyonuna ek
olarak örneğin siyah boyalı iplik üretilmesini de sağlayan iplik kopma sensörleri
için özel sensör sistemlerini iyileştirerek
sarma prosesi ile de ilgileniyoruz.

bunun güncel bir örneği, aynı seviyede
performansı sürdürürken çok daha az
basınçlı hava tüketen yeni emme tabancasıdır. Yüksek verimlilikle sürdürülebilirliğe yönelik trende şüphesiz gelecekte de
yapay elyaf sektörü eşlik edecek.
Sonraki prosesler giderek daha zorlu
hâle geldiğinden müşterilerimize yönelik diğer bir geliştirme, ürün kalitesinin
sürekli iyileştirilmesi. Bu nedenle şu anda
örneğin spin finiş aplikatörleri ve iplik
kılavuzları gibi sistemlerimizin en küçük
parçaları için dahi yeni çözümler geliştiriyoruz. Yeni malzemelerin sonucunda
üstün hizmet ömrüne ek olarak bunlar,
petrol uygulaması ve elyafların diğer proses karakteristikleri üzerinde son derece
olumlu bir etkiye sahip düzgünlük açısından oldukça önemli iyileştirmelerdir.
Bizimle görüşme yaptığınız için teşekkür
ederiz Dr Ernst. (wa)

» Şu anda takip ettiğiniz başka bir geliştirme var mı?

“Müşteri Hizmetleri
için dijitalleşme
stratejimiz bağlamında
müşterilerimize ‘Intelligent
Plant Control – IPC 4.0’
biçiminde yapay elyaf
sistemlerinin bakımı için
çığır açan bir çözüm
sunduk....”
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Sürdürülebilirlik/maliyeti kısma konusu
müşterilerimizin öncelik listesinin en
üst sırasında ve önemi giderek artıyor.
2004’ten bu yana enerji verimli sistemler,
makineler ve komponentler için e tasarruf konseptimizle bu geliştirmeyi sağlıyoruz. Aynı zamanda, e tasarruf kapsamlı
bir verimlilik iyileştirme programı markası
hâline geldi. İstisnasız tüm yeniliklerimiz
dört e tasarruf kriteri – enerji, ekonomi,
çevre ve ergonomi – dikkate alınarak
geliştirildi. Diğer pek çoğunun arasında
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Umulmadık derecede dinamik Techtextil
Uluslararası tekstil endüstrisi dört günde yüksek teknoloji sektörü olarak kendine bir
yer edindi. Her iki yılda bir Frankfurt’ta bulunan Techtextil, endüstriyel ve fonksiyonel
tekstil yenilikleri için bir tanıtım düzenliyor.

9

ve 12 Mayıs arasında
47.500’den fazla ziyaretçi
1.789 sergiciden yeni malzemeler ve üretim prosesleri hakkında bilgi almak için Frankfurt’a geldi
ve organizatörlerin ziyaretçi sayısında
%14’lük bir artış kaydetmesini sağladı.
5.1/6.1 numaralı Salonların fuayesindeki ‘Innovative Apparel Show’, gerçek
bir izleyici mıknatısı olduğunu kanıtladı:
günde birkaç kez heyecanlı izleyicilere podyumda yüksek teknoloji ürünü
tekstiller sunuldu.

‘Innovative Apparel Show’ gerçek bir izleyici mıknatısı olduğunu kanıtladı.

‘Living in Space’ sergisi uzaya
cüretkar bir bakış atıyor
Özel ‘Living in Space’ alanı tekstil
ürününü tam olarak olduğu şekilde
sundu: gelecekteki olası değişikliklere
karşı hazırlıklı, sürdürülebilir bir yüksek
teknoloji sektörü. Uzaya uygun malzemeler, Hollandalı yıldız mimar Ben van
Berkeland tarafından tasarlanan ‘Space
Habitat’ ve pek çok ziyaretçi tarafından
hayranlıkla karşılanan sanal gerçeklikle
sahnelenen bir Mars gezisi.
Öğrencilere yönelik ‘Textile Strukturen
für neues Bauen’ (Yeni İnşa İçin Tekstil
Yapılar) yarışması ile endüstriyel uygulamalarda tekstil ürünlerinin kullanımı
üzerine yeni fikirler sunuldu. Tensinet
derneği tarafından desteklenen ve uluslararası tasarım üniversitelerinden katılan öğrenciler tekstil inşa çözümlerine
yönelik tasarım fikirlerini sergiledi. Çeşitli
malzemeler, tekstil yapıları ve çadır
mimarisi (yaşayan) uzay için sayısız yapı
çözümü olasılığını ortaya çıkardı.
Ve Techtextil bir kez daha müşteriler ve
ortaklarla heyecan verici tartışmaların
başlatılmasında önemli bir katalizör
olduğunu kanıtladı. Oerlikon Manmade Fibers, İş Geliştirme Departmanı
Kıdemli Yöneticisi Markus Reichwein,
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Oerlikon Manmade Fibers standına gelen ziyaretçiler dijital konseptlere ve Industrie 4.0 çözümlerine büyük ilgi gösterdi.

“Endüstriyel iplik ve dokunmamış kumaş üreten müşterilerin ve ilgili sonraki
üreticilerin pek çoğunun kendisi fuarda
sergi sahibiydi. Bu nihai ürüne kadar
tüm proses zinciri ile ilgili yoğun tartışmaların açılmasında mükemmel fırsatlar
sağladı. Bir eriyikten ipliğe çözüm
sağlayıcısı olarak müşterilerimizle yakın
iş birliği kurduğumuz bu tartışmalarda
pazarın giderek daha fazla kaliteye ve
daha yüksek kalite tekstil ürünlerine
odaklandığını gördük” diye özetledi.

Ziyaretçileri tekstil ürünlerinin dijital geleceğine yaptığımız yolculukta bize eşlik
etmeleri için standımıza davet ettik.
Dijital Plant Operation Center veya Microsoft HoloLens gibi sistemlerin uzaktan hizmet özelliğinin sunduğu olasılıklar
tekstil proses zinciri boyunca müşterilerimizle birlikte devam etmek istediğimiz
bu heyecan verici yolculuğun yalnızca
birkaç durağı.” (bey)
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Oerlikon Manmade Fibers ‘Teknoloji Forumu’, Tahran, İran

İran tekstil endüstrisine
yönelik bir platform
İran tekstil endüstrisi ve özellikle yapay
elyaf sektörü için İsviçre Oerlikon
Grubunun Manmade Fibers segmentinin
Mayıs ayının sonunda Tahran’da ev
sahipliği yaptığı ‘Teknoloji Forumu’ pek
çok açıdan dikkat çekiciydi.

İ

ş hayatı, bilim ve politika alanından
yaklaşık 300 katılımcı yalnızca Oerlikon uzmanları ile yapay elyafların
üretimine yönelik en son teknolojiler
hakkında konuşmak için değil, gelecekte refah bir ülke için birbirleriyle yeni
stratejileri tartışmak amacıyla etkinlikten
yoğun şekilde faydalandı.

‘Teknoloji Forumu’ ile Oerlikon Manmade Fibers segmenti, İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani’nin yeniden
seçildiği resmen ilan edilmesinin hemen
ardından mükemmel bir zamanda tüm
İran tekstil endüstrisi için bu tartışma
platformunu oluşturdu. Tahran’daki
Espina Hotel’de düzenlenen ‘Teknoloji
Forumu’ açılış konuşmasında konuşan
Pazarlama, Kurumsal İlişkiler ve Halkla

İlişkiler Yöneticisi André Wissenberg,
“Reform politikası pazarları yeniden
açan ve dolayısıyla ekonomiyi canlandıran Cumhurbaşkanı Ruhani, pek çok
kişi tarafından ılımlı bir reformcu olarak
görülüyor. Bu hem İran tekstil endüstrisi hem de bizim için muhteşem bir
temel” diye belirtti.
Pozitif öncülük ruhu
Pazardan sorumlu Oerlikon Barmag
Bölge Satış Direktörü “İran tekstillerinin
ve yapay elyaflar endüstrisinin pozitif
öncülük ruhu, şu anda açıkça her tartışmanın ortasında yer alıyor” diye açıklamalarda bulundu. Hepsinden önemlisi, şu anda sistemlerinin modernize
edilmesi veya yeni ekipmanlara yatırım
yapılması düşünülen kısmen onlarca
yıllık makinelere ve ekipmanlara sahip
var olan tüm iplik fabrikaları ve tekstüre
tesisleri. Burada Oerlikon uzmanlığı
sayesinde olağanüstü, sürdürülebilir ve
hepsinden önemlisi son derece verimli
çözümler sunuyor. Bunlar son teknoloji polikondenzasyon ve ekstrüzyon
sistemleri, spin tesisleri kullanılarak polimer eriyiğin hazırlanmasından tekstüre
ipliğe kadar uzanmaktadır. Jilali Lakraa
bu nedenle öne çıkan unsur olarak tüm
salon boyunca fısıldamalara neden

CTO Jochen Adler,
Oerlikon’un Manmade
Fibers segmenti ile
Eriyikten İpliğe çözümleriyle ziyaretçileri hayran
bıraktı.
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Sempozyuma İran
tekstil endüstrisinden
yüksek katılım gerçekleşti.

olan ve ardından büyük bir alkışın
koptuğu toplam 576 pozisyona sahip
en modern otomatik Oerlikon Barmag
tekstüre makinesi olan eAFK HQ’yu
dünyaya takdim etti.
Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Jochen
Adler sunumunda ağırlıklı olarak Oerlikon makinesi ve sistem çözümlerinin
avantajlarına odaklandı. Manmade
Fibers segmentinin CTO’su “Bağımsız
teknoloji prosesleri arasındaki etkileşim
tüm değer zinciri boyunca giderek daha
belirleyici bir rekabet avantajı oluşturuyor” diye açıklıyor. Bu son ürünlerin
takip edilmesi ve izlenmesi ve modern
otomasyon çözümleri ile ilgili karmaşık
lojistik proseslerinin yanı sıra elyafların
ve ipliklerin homojenliğine ve kalitesine
giderek daha olumlu bir şekilde yansıyor.
Bilime yatırım
Birinci sınıf bir panel tartışması bağlamında podyumdaki katılımcılar diğerlerinin arasında İran tekstil endüstrisinin
yeniden inşa edilmesi ve yoğun şekilde
desteklenmesi için gerekli adımlarla ilgili
düşüncelerini belirtti. Sonuçta özellikle
Dr M. Mojtahedi (Tehran Polytechnic Textile University), Dr H. Tavanaei
(Isfahan Textile University) ve Dr M. A.
Tavanaei (Yazd Textile University) olmak
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BCF ipliklerin üretimi için lider
teknolojileri tanıttı: Arnd Luppold, Oerlikon Neumag Satış
Direktörü.

üzere üç üniversite profesörünü etkileyen bir fikir
birliğine varıldı. Yine yeni
kurulan tekstil endüstrisi
için mezunlar verilmesi
amacıyla bilimsel eğitime
yoğun yatırım yapılması
gerekiyor.
Mevcut delikli elyaf sistemleri çözümlerine ek
olarak Oerlikon Neumag
Satış Direktörü Arnd
Luppold, dünya pazarında BCF ipliklerin üretimine yönelik lider teknolojileri
tanıttı. Hepsinden önemlisi İran PET ve
PP bazlı halı üretiminin önemli bir rol oynadığı yer, Türkiye sınırının yanındaki ülkenin kuzey bölümüydü. Uzun yıllardan
beri İran’da aktif olan Arnd Luppold,
“Burada satış pazarları gerçek anlamda
kapımızın eşiğinde” diye açıkladı.

ğinden yola çıkarak büyük ilgi uyandırdığını kanıtlayan bir konu olan yeni
projelere finansman sağlamanın yollarını
gösterdi. (kırmızı)

Andreas Müller, Finans Direktörü,
katılımcılara ülkenin hâlâ ambargoların
üstesinden gelmeye çabaladığı gerçe31
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