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Sürdürülebilir 
İplikler
Sadece çevre için değil – arta ham madde maliyetleri ne-

deniyle de geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı giderek 

popülerlik kazanmaktadır. İplik üreticileri, geri dönüştürülmüş 

malzemelerden yapılmış sürdürülebilir ipliklerle, belirli bir 

kalite seviyesine ulaşabildikleri takdirde çekici iş modelleri 

geliştirebilir. Bununla birlikte tüketicilerin sürdürülebilir teks-

tillere olan talebi artmaya devam etmektedir, değerlendir-

mek için kullanılabilecek tekstil telef miktarı da aynı şekilde. 

Trützschler teknolojileri, üreticilere gereksiz elyaf teleflerini 

önleme, iplik hazırlamaya ait üretim atıklarını kazanç getirici 

bir şekilde değerlendirme ve kırpık malzeme veya eski teks-

tillerden iplik üretiminde maksimum kaliteyi sağlamalarında 

yardımcı olur.

 

Trützschler, teleflerden katma değer sağlamak ve kaynaklar ve 

çevrenin korunması için önemli bir katkı sağlamak için uygun 

çözümleri sunar.
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Biz geri dönüşüm 
ormanına ışık  
getiriyoruz
Upcycling (ileri dönüşüm), Recycling (geri dönüşüm), daha iyi ham mad-

de kullanımı – bu kavramlar herkesin dilinde. Ancak bunlardan kastedilen 

nedir? Trützschler için sürdürülebilirlik, WASTECONTROL sensör teknolo-

jisi sayesinde, iplik hazırlamada gereksiz pamuk atıklarının önlenmesinde 

başlar. Trützschler makineleri bunun ötesinde yüksek derecede kirlenmiş 

pamuk atıklarını kullanmayı da mümkün kılar örn. iplik üretimi için harman 

hallaç dairelerinden. Uygun maliyetli ve rağbet gören bir ham madde olma 

yolunda ilerleyen ve teknolojimiz ile yeniden kaliteli iplik olarak işlenebilen 

eski tekstiller, giderek daha büyük bir rol oynamaktadır.

Temizlenmiş floklar veya bantlar, 
fitiller gibi üretim atıkları

İplik hazırlamaya ait üretim atıklarının geri dönüşümü                   :

İkincil ham maddelerin mekanik geri dönüşüm için sınıflandırılması

Trützschler bu ham maddelerin değerlendirilmesini, iplik hazırlamaya ait üretim atıklarının geri 
dönüşümü (Soft Waste) ve tekstil teleflerin geri dönüşümü (Hard Waste) bölümlerine ayırmak-
tadır. Tekstil teleflerde, üretim atıklarından farklı olarak, kesme ve yırtma süreçleriyle çözülmesi 
gereken sıkı bir lif bağlantısı mevcuttur.

Yüksek kısa lif oranı 
Yüksek kirlenme derecesi

Düşük kısa lif oranı 
Düşük kirlenme derecesi

Sayfa 16 ff.

DöküntüGinmotes (çırçır atığı) Tarak ve harman hallaç dairelerin-
den gelen üretim telefleri

Soft Waste
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Ayırma Kesme Açma/yırtma Ayrı 
ön temizlik

İplik hazırlama

Tarak ve harman hallaç dairelerinden gelen 
üretim telefleri  

Temizlenmiş floklar veya bantlar, fitiller gibi 
üretim atıkları 

İplik kalıntıları, konfeksiyon telefleri, dokumalar,  
trikolar, örmeler*   

Kıyafetler, ev tekstilleri (yeni veya kullanılmış)    

*Tek çeşit, önceden sınıflandırılmış

Dokumalar, trikolar, örmelerİplik kalıntıları Kıyafetler, ev tekstilleri (yeni veya kullanılmış)

Yüksek kısa lif oranı 
Zor açılır

Düşük kısa lif oranı 
Kolayca açılabilir

Geri dönüşüm sürecinin basamakları

Tekstil teleflerinin geri dönüşümü                   :

Sayfa 6 ff.

PET şişelerin geri dönüşümü

Kimyasal geri dönüşüm süreçlerinde, şişeler 
parçalanarak flakelere dönüştürülür, daha 
sonra da bunların polimerleri çözülür. Çözülen 
polimerler, yeni elyaf veya doğrudan yeni bir 
keçenin üretileceği iplik hamurunu oluşturur. 
Bu yeni kazanılan lifler daha sonra Trützschler 
tesisat konseptleriyle Spinning ve Nonwo-
venler ile sorunsuz olarak Virgin polyester gibi 
işlenebilir.

Hard Waste
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Tekstil atıkları için 
yeni bir yaşam
İplik hazırlamaya ait üretim atıklarına kıyasla, tekstil teleflerin geri dönü-

şümü bariz biçimde daha karmaşıktır: İkincil liflerden balyalar oluşturmak 

için ayrıştırma, kesme ve yırtma süreçleri gereklidir, bunlar daha sonra 

iplik hazırlığına sunulabilir. Bu, ikincil malzemedeki özellikle iplik ve doku-

ma parçaları ve yüksek kısa lif oranı, iplik üretimi için büyük bir teknolojik 

zorluk oluşturmaktadır. Trützschler makineleri ile kısa liflerin optimum açıl-

ması ve temizlenmesi ile nazik ancak verimli biçimde işlenmesi sayesinde 

üreticiler bu zorlukları sorunsuz biçimde aşabilir.

İplik hazırlama, kaliteyi belirler

Giyilmiş kıyafetlerin geri dönüşümü, en zor kullanım durumunu oluşturur. Giysilerin sadece 
ayrıştırılarak düğme ve benzeri parçalarının sökülmesi zorunluluğunun yanı sıra, kullanım nede-
niyle lif kalitesi de genelde daha düşük olur. İplikler ve giyilmemiş kumaş artıkları buna kıyasla 
daha kolay sökülerek işlenebilir. İkincil ham maddelerin kısa lif oranı daha düşüktür ve ortalama 
lif uzunluğu, kullanılmış tekstillerden daha büyüktür. Geri dönüştürülmüş malzemeden mümkün 
olan en iyi kaliteyi elde edebilmek için mükemmel iplik hazırlama çok daha önemlidir. Trützs-
chler, tekstil atıklarından oluşan ikincil liflerin işlenmesi ve ham pamuk ve/veya kimyasal liflerle 
işlenmeleri için komple çözümler sunmaktadır.

Tekstil atıklarından ikincil elyafların işlenmesi (%100 parçalanmış tekstil atıkları)

İkincil lifler

BO-P MX-U10SP-MF CL-U IDF2* Rotor eğirmeTC 19i 

*Cer makineleri ile de 
mümkün

İşaretlerin anlamı: Portal Balya Açıcı BO-P  |  Çok Fonksiyonlu Ayırıcı SP-MF  |  Üniversal Karıştırıcı MX-U    
Paslanmaz çelik tasarımlı Üniversal Temizleyici CL-U  |  Tarak TC 19i geri dönüşüm için  |  Entegre Cer IDF 2
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İkincil elyaf ve ham pamuk ve/veya kimyasal elyafların işlenmesi

% 100 parçalanmış tekstil atıklarından oluşan malzemelerin işlenmesi mümkündür ancak tarak üretimini hızlandır-
mak ve entegre Cer IDF 2 üzerinde optimum çalışma düzenini sağlayabilmek için en az % 10-15 oranında taşıyıcı 
materyalin eklenmesi (lif uzunluğu > 30 mm) tavsiye edilir. Daha fazla taşıyıcı malzemelerin eklenmesiyle daha ince 
iplik numaraları elde edilebilir.

Rotor eğirmeMX-U10 TC 19i IDF2* T-BLEND: BL-HF, BL-HF, BL-HF

MMF açma

BO-E

Ham pamuk ön temizlik

BO-P CL-X MX-U10SP-MF FD-T CL-C3

*Cer makineleri ile de 
mümkün

İkincil lifler

BO-RBant atıkları, 
el dayanağı

İşaretlerin anlamı: Balya Açıcı BO-E  |  Portal Balya Açıcı BO-P  |  Çok fonksiyonlu ayırıcı SP-MF  |  Ön Temizleyici CL-X  |  Üniversal karıştırıcı  
MX-U FD-T Yükleme şaftlı, CL-C3 ince temizleyici

Elyaf karıştırma sistemi T-BLEND Yüksek verimli besleyici BL-HF ile  |  Hassas besleyici BL-PF veya Balya açıcı BL-BO

Üniversal Karıştırıcı MX-U  |  Paslanmaz çelik tasarımlı Üniversal Temizleyici CL-U  |  Geri dönüşüm için Tarak TC 19i  |  Entegre Cer IDF 2

Telef Açıcı BO-R

BO-E

CL-U

İkincil lifler Tarak şeridiEski tekstiller
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Tesislerin doğru emniyete 
alınması: Çok fonksiyonlu 
ayırıcı SP-MF 
Telef ekleme sırasında malzemedeki 
yabancı parçalar önemli ölçüde risk 
teşkil eder. SP-MF ağır ve metal 
parçaları güvenli şekilde algılar ve 
ayırır. İhtiyaç durumunda bir kıvılcım 
algılama ve söndürme fonksiyonu da 
entegre edilebilir.

İkincil elyafların,  
optimal açımı, temiz-
lenmesi ve karışımı

Tekstil teleflerinden ikincil elyafların işlenmesi için gereken teknolojik gö-

revler büyüktür: Tüm iplik ve dokuma parçalarının güvenilir biçimde açıl-

ması veya atılması gerekmektedir. Geri dönüşüm için Trützschler harman 

hallaç dairesi sistemleri, esnek ayar imkanları ve akıllı yöntemler sayesin-

de, sentetik ve pamuk, ikincil elyaflar için mükemmel açma, temizleme 

ve karışımı sağlar. Bununla birlikte, gereksiz telefler veya yeni kısa liflerin 

oluşmasını da önlerler. 

Portal Balya Açıcı BO-P

% 25 ila % 40 daha iyi karışım: Por-
tal balya açıcı yan yana 5 ila 7 balya 
için 2.900 mm veya 3.500 mm olan 
çok geniş çalışma genişlikleri sunar. 
Çalışma kafası iki açıcı silindiri ile 
aynı anda 14 balyaya kadar işleme 
gerçekleştirebilir. Bu, harman hallaç 
dairesinde homojen bir karışım için 
temel teşkil eder.

Tekstil teleflerinin geri dönüşümü için harman hallaç 
dairesi sistemleri

En yüksek 
süreç 
güvenliği
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INOX

Paslanmaz çelik tasarımlı Üniversal 
Temizleyici CL-U

Bu temizleyici hemen hemen tüm pamuklar 
için uygundur. Makine, rotor iplikhanesi için 
önemli entegre bir toz giderme sistemine 
sahiptir. Malzeme ile temas eden tüm parça-
lar yüksek kaliteli paslanmaz çeliktendir. Bu 
tasarım avivaj yapışmasını önler ve böylece 
tamamen güvenli bir elyaf taşınmasını sağlar.

Üniversal Karıştırıcı MX-U 10 ile 
mükemmel karışım

Karıştırıcı MX-U 10’da 10 hazne arka arkaya 
yukarıdan doldurulur ve aynı anda 10 adet 
açma birimi ile alttan boşaltılır. Bu prensip karı-
şımın maksimum seviyede homojen olmasını 
sağlar. Taşıma havasının aynı zamanda elyaf-
ların iletimi için de kullanıldığı kapalı bir hava 
döngüsü sayesinde çok verimli çalışır.

Daha az avivaj yapış-
ması için paslanmaz 
çelik tasarımı
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Tekstil atıklarını akıl-
lıca değerlendirme

Samandan altın iplik eğrilir mi? Bu sadece masallarda olur. Fakat tekstil 

atıklarından yeni ürünler elde etmek artık hayal değil: Geri dönüşüm için 

akıllı Tarak TC 19i, atık ve hurda kumaşları yeni iplikler üretmek için yük-

sek kaliteli şeritlere dönüştürür. 

Geri dönüşüm için Tarak TC 19i
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Daha az avivaj yapış-
ması için paslanmaz 
çelik tasarımı

Her uygulamada sağlam ve güvenilir

Atık ve hurda kumaşlar malzemeyi aktaran bile-
şenlerde lif birikmelerine ve tıkanmalara neden 
olabilir. TC 19i geri dönüşüm tarak makinesinde 
bu oluşmaz: Malzemeyi aktaran tüm parçalar 
paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Buna ek ola-
rak sağlam yapı, en zorlu uygulamalarda güveni-
lir performansı garanti eder. 

Bireysel ve esnek

MULTI WEBCLEAN, çeşitli geri dönüşüm uygula-
malarına hızlı, esnek ve bireysel bir uyum sağlar. 
Tamburun brizör ve dofer tarafındaki tarama böl-
gesinde, tarama çubuğu, kapak profili veya emiş 
başlığı ile temizleme elemanı olarak sekiz eleman 
değişken yapılandırılabilir.

İyi danışma ve mükemmel ayar

Trützschler tekstil geri dönüşümünde uzun yıllara 
dayanan deneyime sahiptir. Tesislerimiz özellikle 
değişken ayar seçenekleriyle öne çıkar. Müşte-
rilerimizi ideal yapılandırmalar ve garnitürler için 
önerilerimizle destekliyoruz. 

İtinalı ve efektif elyaf açma

Geri dönüşüm için özel olarak geliştirilmiş 
brizör garnitürlerine, tarama segmentlerine ve 
profil geometrilerine sahip WEBFEED brizör 
ünitesi, ikincil liflerden flokların en iyi şekil-
de açılmasını ve temizlenmesini sağlar. Geri 
dönüşüm bıçağı, yabancı cisimlerin ayrılmasını 
iyileştirir ve eğrilebilir liflerin kaybını en aza 
indirir.

1
2

2

3

4

Geri dönüşüm için 
özel garnitürleri ile 
üç brizör

Taraklama seg-
manları

Geri dönüşüm için 
özel geometriye 
sahip kaplanmış 
profiller

Geri dönüşüm için 
özel çepel bıçağı

1

2

3

4

Daha fazla kalite ve verimlilik

Geri dönüşüm için Gap Optimizer T-GO sis-
temine sahip akıllı Tarak TC 19i ilgili değişken 
üretim koşulları için ideal olan tarama aralığını 
otomatik ve hassas şekilde ayarlar. Müşteri-
lerden elde edilen sonuçlar, bunun çift haneli 
yüzde oranında kalite ve verimlilik artışlarına 
yol açtığını göstermektedir.
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Geri dönüşüm 
garnitürleri

Trützschler Card Clothing’in geniş garnitür portföyü özel 

olarak Trützschler makineleri ve ön görülen uygulamalar için 

geliştirilip uyarlanmıştır. Geri dönüşüm için Tarak TC 19i’nin 

yüksek performansına, Trützschler garnitürler olmadan 

erişilemez. Kullanılacak geri dönüşüm malzemesine göre 

garnitürler bakımından farklı yönler ön plana çıkar.

Kullanımları kadar bireysel 

İplik hazırlamaya ait üretim atıkları için gereksinimler  
(Soft Waste)

Burada odak noktası daha çok nepsler, tohum kabukları ve diğer partikül-
lerin temizlenmesi şeklinde üretilen kaliteye yoğunlaşmıştır. Ancak bunun 
yanında, elyafın takılmaması için, çok fazla olmayan sayıda iğne ile elyafın 
garnitürden ayrılmasının sağlanması da önemlidir.

İlerleyen süreçlerdeki üretim atıkları ve kırpık malzeme 
(Hard Waste) için gereksinimler

Geri dönüştürülen malzemelerin farklı derecelerdeki çözünme kaliteleri ne-
deniyle garnitür liflerle dolabilir. Bu durum, doğru garnitür ve uygun çalışma 
açısı ile önlenebilir. Aksi takdirde çözülmemiş iplik veya parçalar, kötü iplik 
kalitesine ve en kötü durumda makine hasarlarına yol açabilir. Hard Waste 
için, kapak garnitürünün uzun süreli sağlamlığı çok önemli bir rol oynamak-
tadır. Trützschler Card Clothing Garnitürleri, özel üretim süreçleri sayesinde 
piyasada erişilemeyen bir uzun ömre sahiptir.

H
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Farklı geri dönüşüm uygula-
maları için büyük portföy – 
bireysel ve esnek uyum

Müşterilerimiz ile yakın işbirliği ve 
garnitürlerimizin seçimi ve devreye 
alınmasındaki dünya çapındaki tecrü-
bemiz, geri dönüşüm alanındaki her 
uygulama alanı için bireysel seçim 
imkanı sunan bir uzmanlık derinliğine 
dönüşmüştür.

En yeni geliştirmeler

En yeni geliştirmeler örneğin 
Yüksek MMF (virgin / recycled) 
oranlı Hard Waste için özel olarak 
tasarlanmış bir silindir garnitürü 
T20.20.060.0717.07/X2, kaba iplikler 
ve yüksek bir geri dönüşüm ora-
nı için özellikle sağlam bir kapak 
(PRECISETOP, ayrıca CLASSICTOP 
ve MAGNOTOP olarak da mevcut), 
ayrıca zorlu geri dönüşüm malzeme-
leri için de yüksek ve sabit tarama 
performansı sağlamak için özel bir 
dişli geometrisine sahip tarama 
çubukları.

Garnitürlerin uzun ömrü

Garnitürler için yüksek sıkılıkta 
çelik kullanımı ve sürekli geliştirilen 
üretim süreçleri, taraklarımızın sü-
rekli artan performanslarına uyumlu 
olarak, garnitürlerin uzun kullanım 
ömrünü garanti eder. SUPERTIP adı 
burada uzun ömre karşılık gelmek-
tedir.
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Rotor iplikleriniz 
için en kısa yol

Döküntü ve kısa lif oranı ne kadar fazlaysa, IDF direkt eğirmenin avantajla-

rı o kadar fazladır.

Özel çekim ünitesi geometrisi ve gerekli ayarlar daha küçük silindir aralık-

ları sağlar. Bu sayede yüzen elyafların yönetimi için güvenilir bir elyaf akışı 

ve sıkıştırması sağlanır.

Sadece bir çekim alanı ile minimal çekmeler elde edilir. Böylelikle farklı 

çekimler ve bundan doğacak iplik inceliği değişkenlikleri minimize edilir.

Entegre Cer IDF 2: Tekstilde geri dönüşüm ölçütü
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Döküntü karıştırma sayesinde ciddi 
yıllık maliyet tasarrufu

Ham madde fiyatları, iplikhanelerin en büyük 
maliyet faktörleri arasındadır, o halde neden 
maliyetleri düşürmeyelim ve uygulamasına 
göre döküntü karıştıralım? Bu sayede elde 
edilecek maliyet tasarrufları, daha % 25’lik 
döküntü oranında yılda 1 Milyon €’nun üzerin-
de olacaktır. 
(Pamuk maliyeti 1,5 €/kg / Döküntü 0,95 €/kg 
günlük üretim 21t)

IDF 2 Geliştirmeler 

IDF de sürekli iyileştirme sürecindedir. Böy-
lelikle en son olarak, sarma başlangıçlarındaki 
kullanımı bariz biçimde kolaylaştıran, bir kapak 
kısıtlama kilidi entegre edilmiştir. Bunun yanı 
sıra, Cer’lerin üst silindirlerinin kendinden ayar-
lı sarma denetimi, IDF’ye de aktarılmıştır.

     

Giriş sensörü

Tek bölgeli elektrik santrali 

Çıkış sensörü 

Teslimat silindirleri

Mükemmel uyum:  
Mükemmel kombinasyon

Trütschler taraklarıyla avantajlısınız. IDF 2 
üzerinden istenilen bant numarasına en düşük 
çekmeler ile sarılmaya mükemmel derecede 
müsait daha sağlam ince bir keçe üretirler. 
Özellikle geri dönüşüm uygulamalarında kısa 
elyaf oranı yüksek ve lif uzunlukları düşüktür. 
Sadece IDF 2 ve tek bir çekim alanı ve ince 
ama aynı zamanda sağlam bir tarak keçesi 
oluşturan Trützschler keçe alıcısı ile yüzen lifler 
ve paket oluşumlarını önlemek ve optimum 
iplik sonucunu elde edebilmek için minimum 
çekişler sağlanır.

Tek bir çekim alanı ile daha etkin

İplik verilerine bakıldığında, çekim dağılımının 
ön ve ana çekime dağıtılmasının genelde iplik 
kalitesine olumsuz etkisinin olduğu veya en 
iyi koşullarda aynı sonuçları verdiği ancak bu 
durumda daha fazla ayarlama uğraşına bağlı 
olduğu ortadadır. Trützschler bu nedenle, 
silindirler arasındaki daha düşük mesafeler sa-
yesinde, kısa lifleri koruyarak etkin bir şekilde 
sıkıştırabilen tek bir çekim alanı kullanır.
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Hiçbir elyafı
israf etmeyin

İsraf yerine kullanma: Harman hallaç dairesinin ve üretim teleflerinden iyi 

lif kazanımı ile iplikhanenin toplam ekonomikliği belirgin oranda geliştiri-

lebilir. Merkezi bir atık değerlendirmesi için küçük kompakt veya büyük 

yüksek performanslı tesisler, kısa zamanda kendisini amorti eder. Burada 

temsil edilen süreçler, Trützschler teknolojilerinin, pamuk atıklarının iplik 

üretimine döndürmeye nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Tarak ve harman hallaç dairelerinden gelen üretim telefleri 

Tarak ve harman hallaç dairelerinden gelen teleflerin yeniden değerlendirilmesi de, rotor iplikleri 
için halen ekonomik olabilir. Trützschler’in özel hazırlık teknolojisi ile bu yüksek derecede kirlen-
miş üretim telefleri, ideal bir şekilde temizlenerek iplik halinde işlenebilir. 

Kendi atıklarınız veya satın aldığınız atıkların işlenmesinde: Her halükarda telefler içerisindeki iyi 
lif kısımlarının ayrı bir ön temizlik ile yeniden kazanılması gerekmektedir. Trützschler bunun için 
telef temizleyicileri CL-R ile Waste-Recycling (telef geri dönüşüm) serisini sunmaktadır. CL-R, 
çok esnek ayar imkanları ve dört silindiri ile, bireysel ayarlanabilir yoğun açıklık ve temizleme 
sağlar. Atıkların iletimi bu durumda doğrudan hat üzerinden filtreler veya balya açıcı BO-E gibi el 
balyaları eklentileri ile gerçekleştirilebilir ve istenilen üretim miktarına göre ayarlanır.

İplik hazırlamaya ait pamuk atıklarının geri dönüşümü

Tarak ve harman hallaç dairelerinden gelen 
üretim telefleri

Temizlenmiş floklar veya bantlar, fitiller gibi 
üretim atıkları

Ginmotes (çırçır atığı)
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Telefler CL-XBO-E FD-R / CL-R 

El dayanağı

Telefler için ön temizlik hattı

Filtre üzerinden hat 
beslemesi

Telefler

Balya presi

Teleflerin ayrı ön temizliği

Aşağıdaki örnek, 350 kg/h’ya kadar üretimler için olan bir tesisi göstermektedir. Daha yüksek 
üretimlerde üniversal balya açıcı BO-U ve ikinci bir temizleyicinin kullanılması tavsiye edilir.

İşaretlerin anlamı: Balya açıcı BO-E  |  Ön Temizleyici CL-X  |  Besleme ünitesi FD-R ile Telef temizleyici CL-R

Ön Temizleyici CL-X’den 
sonra lif kazanımı % 76
Lif geri kazanımı = Başlangıç 

malzemesinden 760 kg

Telef Temizleyici CL-R’nin artıkları 

= Ön temizlemeden sonra lif 

kazanımından yakl. % 40

Tipik telef % 100
Yakl. % 50 lif oranı ile harman  

hallaç telefi  

(Başlangıç malzemesi = 1.000 kg)
Telef Temizleyici CL-R’den 
sonra iyi lif % 46 
İyi lif = Başlangıç malzemesinden 460 kg

Ön Temizleyici CL-X’in kalıntıları: 

Çıktı malzemesinin yaklaşık % 24’ü

Telef temizliğinde Trützschler Konsepti

CL-X CL-R
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BO-R

Pamuk hazırlığı hattı

Bant atıkları, 
el dayanağı

Rotor eğirme Halka eğirme

Teleflerin ham pamuk ile işlenmesi

Preslenmiş üretim atıklarının işlenmesi ya yüksek telef oranlarında doğrudan balya gözlemi üze-
rinden ya da bir T-BLEND tesisi yardımıyla kesin dozajlı katkı ile gerçekleştirilir.

IDF2

CerlerBO-P CL-X MX-USP-MF

FD-T CL-C3 

T-SCAN TC 19iCL-U

Pamuk hazırlığı hattı

BO-P CL-X MX-USP-MF T-SCAN TC 19i

İşaretlerin anlamı: Portal Balya Açıcı BO-P  |  Çok fonksiyonlu ayırıcı SP-MF  |  Ön Temizleyici CL-X  |  Üniversal karıştırıcı MX-U   
FD-T Yükleme şaftlı, CL-C3 ince temizleyici veya Paslanmaz çelik tasarımlı Üniversal Temizleyici CL-U
Yabancı madde ayırıcı T-SCAN  |  Geri dönüşüm için Tarak TC 19i  |  Cer (halka eğirme)  |  Entegre Cer IDF 2 (Rotor eğirme)
Telef Açıcı BO-R
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Döküntü

Döküntüler, yüksek kaliteli ring ipliklerinde istenmeyen ve bu nedenle tarak 
makinesi tarafından taranarak atılan, kısa lifler ve nepslerdir. Bu malzeme, 
temizlenmiş bantlar kadar yüksek kaliteli değildir ancak lifler rotor ipliklerin 
üretimi için değişken oranlarda eklenebilir. Diğer kullanım alanları banknotlar 
veya hijyen ürünleridir. 

Döküntülerin dozajlanarak eklenmesinin avantajı, döküntülerin başka temiz-
lik işlemi gerektirmemesi ancak yine de Temizleyici CL-C3 üzerinden yoğun 
bir ön temizliğinin yapılabilmesidir.

Rotor eğirmeMX-U TC 19i IDF2* T-BLEND: BL-HF, BL-HF

Ham pamuk ön temizlik

BO-P CL-X MX-U10SP-MF FD-T CL-C3

Elyaf karıştırma sistemi T-BLEND ile döküntü ekleme

Karışım oranına ve istenilen üretime göre ya Yüksek verimli besleyici BL-HF, Hassas besleyici 
BL-PF ya da Balya açıcı BL-BO seçilebilir.

*Cer makineleri ile de 
mümkün

Döküntü

BO-RBant atıkları, 
el dayanağı

İşaretlerin anlamı: Portal Balya Açıcı BO-P  |  Çok fonksiyonlu ayırıcı SP-MF  |  Ön Temizleyici CL-X  |  Üniversal karıştırıcı MX-U
FD-T Yükleme şaftlı, CL-C3 ince temizleyici
Elyaf karıştırma sistemi T-BLEND Yüksek verimli besleyici BL-HF ile  |  Hassas besleyici BL-PF veya Balya açıcı BL-BO
Üniversal karıştırıcı MX-U  |  Dozlu açıcı FD-S  |  Tarak TC 19i  |  Entegre Cer IDF 2
Telef Açıcı BO-R

FD-S

Döküntü
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Pamuk teleflerinin 
değerlendirilmesi 
için çözümler
İplik hazırlama uzmanı olarak Trützschler, müşterilerini uzun yıllardır üre-

tim teleflerinin işlenmesinde desteklemektedir. İplik üreticileri, esnek 

ve bireysel ayar imkanları ve akıllı sensörlerle; ekonomik, çevre dostu ve 

kullanıcı dostu üretim gerçekleştirebilir.

FD-R yükleyici ile Telef 
temizleyici CL-R

CL-R hazne girişi, garnitür seçe-
nekleri ve silindir devir sayıları ile 
diğer temizleyicilerden ayrılmak-
tadır, bu da tarak veya hallaç 
teleflerinin çok yoğun temizliği 
için idealdir. FD-R, malzemenin 
ön temizliğini ızgaralar üzerinden 
yapar ve böylece kaba kir parti-
küllerini giderir. 

Telef temizleyici CL-R, pamuk teleflerinden 
maksimum iyi lif kazanımını sağlar

20
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Akıllı tarak TC 19i ve  
entegre Cer IDF 2

Tarak, harman hallaç dairesi telefleri 
veya döküntü karışımlarının işlenme-
sinde yenilmez ikili: Akıllı Tarak TC 19i 
WASTECONTROL ile (b. S. 28) ve 
entegre CER IDF 2. En kısa sürede 
maksimum kalite!

Modüler Elyaf karıştırma 
sistemi T-BLEND

T-BLEND’de ağırlığın kendiliğinden 
optimizasyonu, kütlenin hassas tartı-
mı ile gerçekleşir. Burada 6 bileşene 
kadar, % 1-99 karışım oranlarında, 
2.000 kg/h’ya kadar üretim kapasite-
sinde işlenebilir. Kesin tartımlar, tam 
otomatik dara alma ile çok kolaydır. 
T-BLEND kullanıldığında rotor-spin 
ipliklerinin üretimi için tarak parçaları 
hassas oranlarda eklenebilir.

Ön Temizleyici CL-X

Temizleyici, üretim teleflerinden 
kaba kirleri ayıklamakta uzmandır. 
Standart WASTECONTROL sistemi, 
maksimum ham madde kullanımı  
sağlar ve lif kaybını minimum 
seviyede tutar. Yüksek verimliliğe 
rağmen, CL-X enerji tasarrufludur ve 
liflere karşı hassastır. Parti yönetimi, 
Balya Açıcı BO-P ile doğrudan, uyum 
sağlamayı mümkün kılar.
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Gereksiz iyi lif kay-
bına karşı güvence

Sürdürülebilirlik, iplik hazırlamada gereksiz telefleri önleyerek başlar. 

Maliyetler nedeniyle optimum ham madde kullanımı giderek daha 

fazla önem kazanmaktadır: Bu nedenle WASTECONTROL sensör-

lerimiz artık sadece harman hallaç dairelerinde değil, ayrıca pamu-

ğun Akıllı Tarak TC 19i ile işlenmesinde de devrededir. 

320BALYA 
 PAMUK

Yıllık tasarruf

Tasarruf örneği

İyi lif telefinin sadece örn. % 0,4 oranında düşürülmesi, 20.000 t/a kapasiteli iplikhane-
lerde yıllık yakl. 320 pamuk balyası miktarındaki ham madde tasarrufu sağlar. Bu, 72 
ct./lbs pamuk fiyatında 127.000 US$ bir tasarruf demektir. 

WASTECONTROL 
sayesinde 

Minimum telefte mak-
simum iyi lif eldesi

Büyük etkili küçük sensör

WASTECONTROL, tarağın ön brizöründe, yoğun temizliğin yapıldığı yerde bulunur. 
Teleflerin iyi lif oranını kontrol eder ve kullanıcıya optimize edilmiş ayarlar önerir.  
WASTECONTROL'ün tarama verimliğine etkisi muazzamdır. İyi lif telefinin sadece bir-
kaç ondalık oranda düşürülmesi dahi yıllık ham madde ve maliyetlerde dikkate değer 
tasarruflar sağlar. Tasarruf etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı:  
WASTECONTROL, telefleri otomatik olarak kontrol eder ve kullanıcı ekran üzerinde 
birkaç tıklama ile istenilen ayarları gerçekleştirebilir.Tarak TC 19i ağa bağlı verileri saye-
sinde daima optimal derecede ekonomik çalışır.

WASTECONTROL ile bariz tasarruflar

% 0,4 DAHA AZ
gereksiz iyi lif kaybı

127.000 US$
Yıllık tasarruflar
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WASTECONTROL harman hallaç dairelerinde ve tarakta

WASTECONTROL ölçü sistemindeki optik sensör, sizin için dikkatle 
bakar ve iyi lifler ile işlenemeyecek telef arasında ayrım yapar.  
WASTECONTROL kullanıcıya telef ayrımı konusunda, kullanıcının 
ekran üzerinde tek tıklama ile onaylayabileceği iyileştirmeler 
önerir. Yeni ayar otomatik olarak gerçekleştirilir, manüel 
ayarlama gerekli değildir. 
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Dijital çözümler:
Daima ve her  
yerde görüntüde
Trützschler-Teknolojisi ile – dijitalleştirme sürecinde de – aradaki 

farkı daha da açacaksınız. Dijital çözümlerimiz, daha az çaba sarf 

ederek daha hızlı kâr elde etmenizi, kaynakları birleştirmenizi,  

süreçleri optimize etmenizi ve maliyetleri düşürmenizi sağlar.  

Trützschler teknolojisini kullanmasanız bile, dijital çözümlerimiz 

çalışır ve bir uygulama kadar kolay kullanılır.

My Mill

all-in-one-plattform: Üretiminiz hakkında bilgi, kalite, bakım veya 
genel bir genel bakış - My Mill ile neredeyse sınırsız imkana sahip-
siniz. 

My Production

Şirkette ne olup bittiğinden haberdar olun: My Mill için genişlet-
me, yolda olan yöneticiler için ideal bir refakatçidir. Dünyanın ne-
redeyse her tarafında her şeyden haberdarsınız ve gerektiği anda 
müdahale edebilirsiniz.

My Wires

Dijital garnitür yönetimi: Garnitürlerinizi ve durumlarını birkaç 
dakika içinde dijitalleştirin! Bekleyen siparişlerinizden ve bakım 
çalışmalarınızdan otomatik olarak haberdar olun.

Dijital tekliflerimiz bulut tabanlı ve son derece güvenlidir. Yalnızca 
en yüksek güvenlik standartlarına odaklanıyoruz çünkü veri güvenli-
ği bizim için olduğu kadar sizin için de önemlidir.

Daha fazla bilgi:

Daha fazla bilgi:

Daha fazla bilgi:
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Diğer tüm broşürlerin indirme alanına ulaşmak 

için QR Kodunu tarayın.

www.t ruetzsch le r . com/brochures
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www.machines-for-textiles.com/
blue-competence

 

Sorumluluk reddi:
Broşürler bizim tarafımızdan en iyi niyet ve büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. Buna rağmen muhtemel yazı hataları ve teknik değişiklikler konusunda sorumluluk üstlenilmez. Resimler 
ve şekiller sadece bilgi amaçlı kullanılmıştır ve standart sevkiyat yelpazesine ait olmayan kısmen opsiyonel özel modelleri göstermektedir. Hazırlanmış olan bilgilerin güncelliği, 
doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi için bir garanti veremeyiz. Broşürde sunulan bilgilerin, kullanılmasından veya başkalarına verilmesinden, doğru olmaması veya eksik olması 
durumunda dahi, meydana gelebilecek maddi-manevi hasarlar yüzünden doğacak hiçbir tazminat hakkı talep edilemez. Açıklamalarımız bağlayıcı değildir.

P21019_TR211119 · Agentur Brinkmann GmbH, Krefeld

Trützschler Group SE
Postfach 410164 · 41241 Mönchengladbach, Almanya · Duvenstr. 82-92 · 41199 Mönchengladbach, Almanya
Telefon: +49 (0)2166 607-0 · Faks: +49 (0)2166 607-405 · E-mail: info@truetzschler.de · www.truetzschler.com

Fotoğraf katkıları:
Sayfalar 2-3, iplik ve hurda malzeme
imat-uve GmbH · Krefelder Str. 679-691 · 41066 Mönchengladbach
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Lif hazırlama tesisleri: Balya açıcı · Karıştırıcı · Temizleyici / Açıcı
Yabancı madde atıcı · Toz giderme makinesi · Elyaf karıştırıcı

Atık temizleyici | Taraklar | Cerler | Tarama makineleri | Soluções |  
Dijital Çözümler

Balya açıcılar / Mikserler | Tarak besleyiciler | Taraklar / Çapraz sericiler
Yaş serim nonwoven tesisleri | Su jeti, iğneleme, Kimyasal ve termik 
bağlama tesisleri | Donanım tesisleri | Kurutucular | Termik sabitleme 

tesisleri | Sarma tesisleri | Kesme tesisleri |  
Dijital Çözümler

Filament tesisleri: Halı iplikleri (BCF) · Endüstriyel iplikler |  
Dijital Çözümler

Tam çelik garnitürler: Tarak · Tarama Uzun istif · Tarama Nonwovens 
Rotor iplikçiliği | Şapka garnitürleri | Esnek garnitürler | Tarama 
segmanları | Servis makineleri | Dijital Çözümler | Servis 24 / 7
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