Open End İplikçilik
Open End İplik Makinası R 66

R 66

Tam Otomatik Open End İplik Makinası R 66

Kalite ve verimlilik için en modern
eğirme teknolojisi
1

R 66 tüm önceki modellerden
ve rakip makinalardan çok
daha verimlidir. Maksimum
700 eğirme ünitesinin her
biri %5'e varan oranda daha
fazla üretir.

R 66
2

%5 daha fazla
üretim
3

%10 ilave enerji
tasarrufu

4

R 66
Yeni enerji tasarruflu ECOrized
tahrikler ve makinanın her iki
ucundan emiş önceki çözümlere göre %10 oranında enerji
tasarrufu sağlar.
5

Daha kaliteli
iplik üretimi
6

Yeni geliştirilen R 66 eğirme
kutusu, daha yüksek iplik mukavemetine ve daha az iplik
bükümüne olanak verir. İplik
kopuşlarının belirgin biçimde
azaltılması ve iplik kalitesindeki
eklemeler sonraki işlem kademelerinde anvantajlar sağlar.

R 66
7

ÜSTÜN

ÖZELLİKLER

Servis İstasyonu

Hızlı Otomasyon
Sadece 20 saniye içinde,
ekleme, takım değiştirme ve
rotor temizliği

Eğirme ünitelerinden ayrılmış
robotlara kolayca erişilebilir

AEROpiecing®
İpliğe benzer eklemeler

VARIOclean
Rotor Temizleme
Her eklemeden önce rotor
temizleme

En Yeni Eğirme Teknolojisi
Mükemmel eğirme stabilitesi ve daha
yüksek iplik mukavemeti için bireysel
merkezleme, yeni CHANNELpass
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* Opsiyonel

R 66

Enerji Tasarrufu

ECOrized merkezi tahrikler,
otomatik filtre temizliği, her
iki uçtan emiş, ısı dağılımını
optimize eder

Maliyet Tasarruflu İşletim
Kolay işletim için makina tasarımı

Bağımsız Makina
Tarafları*

Partilerin kolayca ayrılması
karışmayı önler

En Yüksek Verimlilik
Her biri %5 daha fazla üretken
700 eğirme eğirme ünitesi

Open End İplik Makinası R 66
Modern Open End İplikçilik Teknolojisi
Daha fazla bilgi için QR kodunu tarayın
https://www.youtube.com/watch?v=UalCnV84SdU
(Animasyon)
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%5 Daha Fazla Üretim
Her bir makinada 700 rotor ile daha fazla üretim

R 66 open end makinası yeni geliştirilen eğirme kutusu ile
dünyadaki en verimli ve 700 rotor sayısı ile en uzun open end
iplik makinasıdır.

%100 pamuk, 20 Ne, dokuma ipliği
Hindistan İplik işletmesi

+ %10.5 üretim

En iyi eğirme stabilitesi için
yeni S 66 eğirme kutusu
Yeni S 66 eğirme kutusu daha iyi eğirme stabilitesi için kalitesi
kanıtlanmış S 60 eğirme kutusunun daha da geliştirilmişidir ve
bu sayede open end makinasında daha az kopuş meydana gelir.
Buna ilave olarak yeni geliştirilen özellikler sayesinde optimizasyon esnekliği sağlar ve ergonomiyi iyileştirir.

Daha iyi eğirme teknolojisi ile verimlilikte
kanıtlanmış avantajlar
Dünyadaki diğer makina üreticileri ile yapılan karşılaştırmalar
da R 60 ve R 66 open end iplik makinalarında üretilen ipliğin
daha yüksek mukavemete sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Pek
çok iplik işletmesi hızı arttırarak veya iplik bükümünü azaltarak
bundan yararlanmaktadır. Böylece R 66'nın verimliliği en az %5
oranında artar.

172

17
+%7.7
130

154

140

4.8 4.8
Büküm katsayısı
[alfa e]
Rakip

Rotor hızı
[1‘000 dev/dak.]

Çıkış hızı
[m/dakika]

Rieter

%60/40 CO/PES, Ne 20, Örme İpliği
Amerika'da iplik işletmesi

+ %14 daha17
fazla üretim
394
345
- %59 daha az iplik kopuşu

224
92

- 0.25 alfa
3.65 3.40
Büküm katsayısı
[alfa e]
Rakip

Rotor üretimi
[g/saat]

İplik kopuşu
[1/1000Rh]

R 66 DE
Müşteri işletmesinde en yeni makina modellerinde aynı materyaller yapılan karşılaştırma
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Akıllı parti değişimi
verimliliği arttırır

Standart bobin boyutu ile bitiş
30 Ne, 206 m/dak. hız ile, bitiş süresi: 13.5 saat
Tam üretimde kayıp: 6.8 saat
%100
%90
%80
%70

Randıman

Etkin bir parti değişimi, değişim sırasında ve öncesinde üretim kayıplarını azaltır. Bu nedenle üretim
planlaması üretimin fiili durumu ile akıllı bir şekilde
koordine edilebilir.

%50
%40
%30
%20

R 66 iplik ünitelerindeki üretimin durumunu bilir.
Makinadaki yeni yazılım ile her bir eğirme ünitesi
için modüller kullanılarak, bireysel optimizasyon
gerçekleştirilebilir:

%10
%0
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Süre [saat]

Daha küçük bobin boyutları ile daha etkin çalışma
Ne 30 iplik 206 m/dak. hız ile, bitiş süresi: 6.7 saat
Tam üretimde kayıp: 3.5 saat

• Geçiş modu:
Parti nasıl tamamlanmalı ve ne değiştirilmeli?

%100
%90
%80
%70

Randıman

• Başlatma modu:
Parti değişim ne olmalı?

%60

%60
%50
Daha küçük bobin
boyutları ile çalışma

%40
%30
%20
%10
%0
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

Süre [saat]

Numune partilerin yerleştirilmesi kolay
Çalışan partinin dışında makinada numune bobinlerinin de çalışılması mümkündür. Bunlar üretim kaybı olmaksızın
doğrudan fiili üretime entegre edilebilir. Daha sonra, istenildiği gibi, mevcut üretim sorunsuz devam eder ya da çok hızlı
bir şekilde sonlandırılır.

Akıllı programlama makinanın boşta kalmasını önler
R 66 open end iplik makinasında parti değişikliklerinde derhal çalışılmaya başlanabilir. Ancak, üretimin devam etmesi
gerekli ise, makina ne kadar zaman(süre) gerektiğini bağımsız olarak hesaplar. Böylece, R 66 partinin tamamlanma
süresine programlanabilir. Bu, hassas planlamaya olanak verir ve böylece tam bu anda her şey yeni parti için değişime
hazırdır. Bu, duruşu ve bekleme süresini önler.
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Daha İyi İplik Kalitesi
Gelişmiş eğirme teknolojisi ile belirgin avantajlar

Rotor ve düzenin otomatik merkezlenmesi ile daha iyi iplik kalitesi

Tam pozisyonlama için
TWISTunit**

Her eğirme kutusu, eğirme ünitesinin her kapatılışında, rotor ve alıcı düze arasında otomatik merkezleme işlemini gerçekleştirmektedir. Bir eğirme ünitesi değiştirildiğinde de bu işlem gerçekleştirilir.
Rotor rulmanı ile alıcı düze ve ayna arasında merkezleme elemanı
sayesinde, bir eğirme pozisyonundan diğer eğirme pozisyonuna
olan varyasyon azalır. Sonuçta daha iyi iplik kalitesi elde edilir.

TWISTunit'in eşsiz tasarımı rotor ve düze arasındaki
kesin mesafe için büyük avantajlar sunar. Bu, sabit
yüksek kalite ve eğirme stabilitesi için ön şarttır.
Düze bir bayonet ile rotor aynası içine emniyetli
ve doğru bir şekilde entegre edilir. Tüm TWISTunit
dışarıdan içeriye, tanımlanmış pozisyonuna eğirme
vakumu ile çekilir. Tüm eğirme elemanları hızlı
ve basit bir şekilde, herhangi bir ekipmana gerek
duyulmadan çıkartılıp takılabilir.

1 cN/teks kadar daha yüksek
mukavemet ve daha az sık rastlanan hatalar
R 66, önemli ölçüde düşük bir eğirme gerilimi ile
çalışır. Bu, alıcı boru içermeyen eğirme kutusunun
yeni geometrisi ile mümkün olmaktadır.
Eğirme işlemi çok daha stabil ve iplik mukavemeti
çok daha yüksektir. Bu çok daha az zayıf nokta ve
daha az iplik hatası ile sonuçlanır.

Merkezleme elemanı**

TWISTunit dışarıdan tam pozisyonuna yerleştirilir

Aynı rotor çapı ile ispatlanmış daha iyi teknoloji: daha yüksek verimlilik ve daha iyi kalite
%60/40 Telef/ PES, Ne 28.5, αe 3.6; 760 T/m
750

124

+%4
129

Çıkış hızı
[m/dakika]

96

+%2
98

Makina
Verimlilik [%]

-%60
300

iplik kopuşları
[1/1 000 Rh]

85
275

-%91
25

Temizleme kesmeleri
[1/1000 Rh]
Rakip

15

-0.5
14.5

% CVm
R 60 DS (36 XTC-BD)

Türkiye'de müşteri işletmesinde doğrudan karşılaştırma
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**QR koduyla sayfa 9'daki animasyonu izleyin
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105 -%12
92
-%38
53

12

İnce yerler
[- %50]

Kalın yer
[+ %50]

Neps
[+ %280]
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“Soğuk düze” teknolojisi ile daha iyi ısı dağılımı
75.3˚C
72.7
65.1
57.6
50.1
42.6
35.0
27.5

Rakip

Rieter

20.0˚C

“Soğuk düze” teknolojisi ile optimum materyal
seçimi ve düzenin daha geniş tutucusu belirgin
biçimde daha iyi ısı dağılımını garanti eder.
Bunun sonucu düze sıcaklığı mevcut diğer teknolojilere göre yaklaşık 10 °C daha düşük olur. Bu,
sadece suni ve sentetik elyaftan üretim yapan
iplikçilerin değil aynı zamanda yüksek çıkış hızlarında da yaralıdır.

30 Ne %100 vizkon eğrildiğinde sıcaklık

Dijital iplik temizleyicisi Q 10A ile
güvence altına alınmış kalite
Kanıtlanmış ve sağlam Rieter iplik temizleyici Q 10A iplik
hatalarını ölçmek için benzersiz bir dijital sensör kullanır.
Olası iplik hata sinyalleri tam dijitalize elektroniklerle analiz
edilir. Numara sapmalarında hızlı tepki, avantajlarından
sadece birisidir.
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Daha Az Enerji Tüketimi
%10'na varan tasarruf

R 66 DE ECOrized %10 tasarruf sağlar
ECOrized'li tahriklerle
%5 tasarruf

R 66 DE'nin ECOrized konsepti 2 ana elemandan oluşur.
kWsaat / kg iplik

ECOrized'li Merkezi tahrikler

R 66 DE ECOrized
çift taraflı emiş ile
%10'na varan tasarruf

Enerji tasarruflu an tahrikler Avrupanın önde gelen
motor üreticileri ile işbirliği yapılarak geliştirilmiştir. Bu
motorlar R 66'nın enerji tüketimini yaklaşık %5 oranında azaltır.

R 66 ECOrized

R 60

R 66 DE – ECOrized

Örnek:
TR Ne 30, %100 CO, 31 mm rotor, 125 000 rotor

Makinanın baş ve son kısmında gerçekleşen emiş %30 tasarruf sağlar

Rieter kompakt iplik makinalarında da ispatlanmış bu
konsept, uzun open end iplik makinalarının enerji tüketiminde %6'ya varan oranda tasarruf sağlar.
R 66 DE open end iplik makinalarında her iki etki birleşmiş olup sonuçta %10'a varan oranda enerji tasarrufu
sağlanır.
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Tüketim [W/rotor]

Ana emiş fanının tüketimi

Kısa makinalarda hava akımının kapsamlı bir analizi, R 66 emme kanalının avantajlı şekli nedeniyle,
uzunluğun enerji tüketimine az etkili olduğunu göstermiştir. Uzun makinalarda eğirme emişindeki kayıplar
ve farklılıklar artar. R 66 DE open end iplik makinasının
her iki ucundan yapılan emiş, uzunluğu ikiye böler ve
böylece emiş gücünde %30 tasarruf sağlar.

%10-15
(%3-4)

300

400

500

%30 'a kadar
(%'ya kadar)

600

700

Makina uzunluğu [rotorlar]
Tek taraflı emiş
R 66 CS/DS

Çift taraflı emiş
R 66 DE

Kaynak:
Rieter Analytics tarafından R 66 DE üzerinde yapılan ölçümler (07/2016)
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Eğirme ünitesinin minimal ısınması
Eğirme işlemi sırasında eğirme ünitesi tarafından oluşturulan ısı, ana emiş kanalındaki hava akımı ile etkin bir
şekilde kontrol altında tutulur. Isı üretiminin en büyük
kaynakları,makinanın tahrik ve uç kısmında bulunan
merkezi tahrikler ve güç elektronikleridir. Emiş kanalındaki hava akımı, makinadan etkin bir şekilde ve düşük
maliyetli ısı uzaklaştırmaya olanak verir. Bu, eğirme
pozisyonunda eğirme klimasının minimum olmasını
sağlar. Parafinleme ünitesi ve bobinler ısı oluşumundan
hiç etkilenmezler. Masuralara sarılan ipliklerdeki nem
kaybıda bu sayede minimize edilir.

47 °C
Bobin

Rotor muhafazası
Açıcı silindir

25 °C

Oda sıcaklığı 24 °C

Akıllı filte temizleme özelliği sayesinde
enerji tasarrufu sağlanır
Emiş sistemleri çok fazla enerjiye gereksinim duyar. R 66'nın filtre ünitesinde basınç farkının(Ap) yölçümü otomatik temizleme döngülerini başlatır. Böylece
eğirme için daha az miktarda enerji tüketirken sabit ve
düşük seviyede negatif basınç sağlar. 600 pozisyondan
daha uzun olan R 66 makinalarının baş ve son kısımlarında enerji tasarruflu motorlar kullanılmaktadır. Yarıya
düşürülmüş emiş kanalı sayesinde, minimum enerji
tüketimi sağlanmaktadır.

Filtre

Eğirme ünitesi

Fan

Hava

Sabit emiş

Enerji tüketimi

1

1

2

Zaman
1

Otomatik filtre temizleme

2

Telef kutusunun temizlenmesi
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Ekonomik Otomasyon
Hızlı robotlar verimliliği artırır

R 66'nın robotları iplik kopuşu olduğu durumda bağlamayı ve bobin değişimini gerçekleştirir. Bu iki işlem
paralel olarak ve birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleşir. Rotor temizliği ve takım çıkarma dahil iplik eklemeyi içeren bir döngü 20 saniyeden daha uzun değildir.
Robotların yüksek verimliliği ve hassasiyeti, en yüksek
makina performansını ve üretimi garanti eder.

Üretim devam ederken bakımın gerçekleştirilebilmesi
Bakım amaçları için, her bir robot eğirme ünitelerinden
ayrı olarak her taraftan kolayca erişilebilecek şekilde
kendi pozisyonunda yer alır. Dolayısı ile, diğer robotlar
bakım istasyonundayken, bir robot tüm ünitelere hizmet
verir ve bu sayede üretim kaybı yaşanmaz.

İplik ekleme parametrelerinin
kolay ayarı
Rieter eXpert sistemi, yıllardır Rieter tarafından kazanılan deneyimi, ekleme teknolojisindeki sürekli iyileştirmeler de dahil olmak üzere ,tüm kullanıcılar için
kullanılabilir hale getirir.
Başlangıç ayarı için, ham maddeyi robot panelinden
tanımlamak yeterlidir. Böylece, robot kalan beş
parametre için uygun ayarları bulabilir, hatta daha az
deneyimli operatörler bile hızla ve kolayca üretim için
uygun ayarlamaları belirleyebilir.
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Ideal Bobin Oluşumu
Optimum bobinlerin oluşumu için tam esneklik

Yeni elektro mekanik iplik gezdirici (EMYT) tüm sarım parametrelerinin elektronik olarak ayarlanması için tam esneklik
sağlar. Bobinin boyutu, sarım genişliğinin ve sarım uzunluğunun adaptasyonu ile transport işlemi için optimize edilebilir. Sarım gerilimi ve kenar oluşumu optimum bobin yoğunluğu için ayarlanabilmektedir.
EMYT'nin akıllı kontrol sistemi, en iyi bobin kenarlarını oluşturmak için, otomatik olarak travers hareketini üretim
hızına uyarlar.

Standart olarak yüksek hacımlı bobinler için ideal ekipman
R 66'nın sofistike sarım sistemi son derece yumuşak
veya sert bobinlerin elde edilmesini mümkün kılar. Ayarlanabilir pnömatik elemanı yüksek yoğunlukta bile tüm
bobin için üniform sarım basıncını garanti eder (örneğin
viskon için).

Bobin formu
R 66, silindirik ve aynı zamanda 4°20 kadar konik bobinlerin sarılmasını sağlayan yegane otomatik open end
iplik makinasıdır.

Pnömatik sönümleme
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Esneklik İçin Geliştirilmiştir
Uygulamanız için yeni S 66 eğirme kutusundan en iyi şekilde yararlanın

En iyi eğirme stabilitesi için BYpass** çepel uzaklaştırmayı etkiler

BYpass açık
– Maksimum derece telef uzaklaştırma

BYpass yarı açık
– Orta derece telef uzaklaştırma

BYpass kapalı
– minimum seviyede telef uzaklaştırma

Elyaf akışını optimize etmek için SPEEDpass'lı** ve SPEEDpass'sız rotor aynası

SPEEDpass

Rotor aynası içindeki opsiyonel
SPEEDpass açıklığı rotor odacığındaki eğirme vakumunun eğirme
kanalına olan direk bağlantısıdır.
Böylece SPEEDpass sayesinde elyaf
üzerindeki hava akımı arttırılabilir. Daha yüksek hava akımı kalın
iplik numaralarında veya suni ve
sentetik elyaf için daha büyük elyaf
kütlesini taşımakta avantaj sağlar.
SPEEDpass enerji tasarrufu sağlar,
çünkü artan hava akışı yüksek bir
emme basıncına gerek kalmadan
elde edilir.

Elyaf tiplerini uyarlamak için yeni CHANNELpass**
En iyi eğirme sonuçları, elyaf kılavuzunun uygulamaya optimum uyarlanması ile elde edilebilir. S 66 eğirme kutusu
eşsiz değiştirilebilir CHANNELpass içerir. Bu kısım, elyafın açıcı silindirden elyaf kanalına geçişine etkiler.
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**QR koduyla sayfa 9'daki animasyonu izleyin
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Bağımsız taraflar esnekliği
arttırır
Makinanın her iki tarafı, isteğe göre birbirinden tamamen bağımsız olarak çalıştırılabilir*. Birbirinden farklı
numaralara, hammaddelere ve ayarlara sahip partiler
transport kayışları ile birbirlerinden belirgin biçimde
ayrılırlar. Bir parti değişimi veya bakım prosedürü her
iki tarafta birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilir.
Her bir makina tarafı için eğirme komponentleri basitçe
ve açıkça organize edilebiir.
Makinanın her bir tarafı masura renginin karışımını
önleyen ve masura besleme hızını arttıran kendi masura
yükleyicisine sahiptir . Buna ilave olarak , bu seçenek
masura sayısının iki kat olmasına olanak verir.

VARIOspin ile moda şantuklu
iplikler
Ayrı ayrı tahriklenen besleme silindirleri moda şantuklu
ipliklerin üretiminde kullanılır.
VARIOspin * bobin fantezi iplik uzmanı Amsler Tex ile
müşterek çalışma sonucu geliştirilmiştir. Amsler'in teknik
bilgisi, R 66 open end iplik makinasında özellikle farklı ve
simetrik efektli şantuklu ipliklerin üretilmesine olanak verir.
Sistem ile bir metre iplikte 2.3 şantuk üretilebilir.

Standart şantuklu iplik

Amsler E-Profi ile R 66 VARIOspin fantazi iplik

Otomatik bobin çıkarma için ideal
Ortaklaşa tanımlanmış arabirim sayesinde bobin taşıma sistemlerinin tüm önemli tedarikçileri kendi sistemlerini R 66
open end iplik makinasına entegre edebilmektedir. Bobin kayışının yatay pozisyonu bobinlerin alınması için son derece
uygundur. Makinanın sağ ve sol tarafının birbirinden belirgin biçimde ayrılması, makinada iki farklı partinin çalışılması
durumunda bile emniyetli bir kontrol işlemine olanak verir.
R 66'nın bobin kaldırıcısı, taşıma sisteminde bir arıza olması durumunda eğirme işleminin durmasını önlemek için bobin
alımında destek görevi görür.
* Opsiyon
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Sonraki İşlemlerdeki Avantajları

En yeni rakip makina

İplik

Ekleme

Daha iyi kalite örmede ve dokumada kendini amorti eder

%100 pamuk, Ne 6, dokuma ipliği

R 66 Open End İplik Makinası

İplik

Ekleme

Kütlede %155 artış, ortalama mukavemet %89

Kütlede %62 artış, ortalama mukavemet %84

AEROpiecing® teknolojisi ile ekleme kalitesi standartlar koyar
Tüm iplik eğirme işlemi sabit rotor hızında gerçekleşir. Tam olarak hazırlanan iplik ucu hızla rotor kanalı içine yönlendirilir İplik kopuşundan
hemen sonra hazırlanan şerit ucu besleme tahriki vasıtasıyla hazırlanır.
Bağımsız tahrikli besleme motoru eklemenin yapılabilmesi için hassas
bir şekilde gerekli elyafı besler. Bu işlem, ipliğe benzer görünüme ve
mukavemete sahip tam olarak yinelenebilir eklemeler oluşturur.

Sonraki işlemlerde belirgin biçimde
daha az duruş
TENSOJET ile gerçekleştirilen mukavemet testleri Rieter Com4®rotor
ipliğinin avantajlarını göstermektedir: iplikte %85 oranında daha az
minimum mukavemete ve uzamaya sahip kısım, çözgü çekme, haşıllama ve dokuma işlemleri gibi sonraki işlem kademesinde %85 oranında
daha az potansiyel rahatsız edici duruma sebep olur.
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Rakip open end ipliği
Kopma kuvveti [N]

Uzama limiti

Mukavemet limiti

Uzama [%]

Rieter Com4®rotor ipliği
Kopma kuvveti [N]

Uzama limiti

Mukavemet limiti

Uzama [%]
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VARIOclean rotor temizleme sabit iplik kalitesini garanti eder
Robottaki VARIOclean ünitesi, her
bir ekleme işleminden önce rotoru ve
rotor kanalını etkin bir şekilde temizler.
VARIOclean ünitesi mekanik sıyırıcılar ve
hava basıncı ile birlikte çalışır. Temizlenmiş kanal ilave eklemeleri önler. Bu, tüm
çalışma süresince sabit yüksek kaliteyi
garanti eder, örme ve dokumada problemleri en aza indirir.

Skreyperler

Hava düzeleri

İplik kalitesi

R 66 sürekli iyi kalitede iplik üretir, çünkü,
her ekleme işleminden sonra makina temizlenmiş rotor kanalı ile çalışmaya başlar.

Rotor temizleme ile birlikte ekleme (R 66)
Rotor temizlemesi olmaksızın ekleme (rakip)
iplik kouşları/eklemeler
Çalışma süresi

Müşteriler düzenli olarak, Com4®rotor ipliği ile dokumada
%50 daha az atkı ipliği kopuşu ve çözgü çekmede daha az
iplik kopuşu rapor etmektedir.

Com4®rotor ipliği sonraki işlem kademelerinde diğer open end ipliklerine göre
daha az iplik kopuşlarına sebep olur.

Çözgü kopukları [1/106 m]

VARIOclean ve AEROpiecing® ile ipliğe benzer eklemelerin
kombinasyonu üniform iplik kalitesini ve sonraki işlem kademelerinde optimum çalışma davranışını garanti eder.

1.6
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1.2

1.8
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1.2
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0.9

0.4

0.6

0.2

0.3

0.0
Rakip

Rieter

Euro / çözgü kopuğu

Com4®rotor ipliğinin daha iyi çalışma davranışı sonraki işlem
basamaklarındaki karşılaştırma ile kanıtlanmıştır

0
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Tasarruflu İşlem İçin Makina Konsepti
Günlük tasarruflara yardım etmek için küçük detaylar

Net ve sağlam makina konsepti

Düze

R 66'nın makina konsepti, açık tasarıma, güçlü yapıya
ve kolay erişime dayanmaktadır. Müşteriler bu avantajı
doğrulamaktadır.

Alet gerekmeksizin hızlı parti değişimi**
Yeni, optimize S 66 eğirme kutusundaki tüm eğirme
elemanları, aletsiz değiştirilebilir.
Özellikle, düze, ayna ve TWISTstop'tan oluşan yeni
TWISTunit, tek hareketle bir kaç saniye içinde elle
değiştirilebilir. Bu, özellikle hızlı parti değişimine
olanak verir.

Ayna

TWISTstop

Makina ekranında basit işlem
Yenilikçi grafik dokunmatik ekran kolayca anlaşılabilir
biçimde tasarlanmıştır ve sezgisel olarak çalıştırılabilir.
Kolayca anlaşılabilir grafikler ve “sık kullanılan tuşlar”
yardımıyla hızlı erişim gibi modern yardımlar teknisyeni
destekler. Üç ayrı, güvenli erişim seviyesi, yetkisiz erişime karşı makinayı korur.
Hızlı bir dokümantasyon için, görüntülenen veriler USB
belleğe kaydedilebilir.

Küçük faydalı ayrıntılar
R 66'nın günlük çalışmayı kolaylaştırmak, ve bunun yanı
sıra, sıradan fonksiyonlar için bir dizi dikkat çekmeyen
fonksiyonu vardır. Burada bazı örnekler görülmektedir:
• Optimum operatör yürüme mesafesi: operatör tarafından bir müdahale yapılması gerektiğinde, bu belirli bir
mesafeden sinyal lambaları vasıtasıyla makinanın her
iki ucundan belirgin biçimde fark edilebilir ve bunun
yanı sıra iplik temizleyici üzerinde görülür.
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**QR koduyla sayfa 9'daki animasyonu izleyin

• Operatör yürüme mesafesinin 100 metreye kadar azaltılması: robotta ayar veya bakım çalışmasını gerçekleştirmek için, bir bütona basılarak robot kolayca makinanın
ucuna çağrılabilir.
• Operatör yerine robot: eğirme elemanlarını değiştirmek
için, tüm eğirme kutuları açılmalıdır. Bu görev robotlar
tarafından devr alınır.
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Bakım için kolay erişim
R 66'nın geliştirilmesi sırasında, makina komponentlerine erişime özel dikkat sarfedilmiştir. komponentler merkezi
olarak yerleştirilmiştir. Eğirme elemanları gibi, tüm eğirme ünitesi de alet kullanmaksızın değiştirilebilir.

Büyük kovalar sıkıştırılmış biçimde yerleştirilir
245 mm'lik rotorlar arası mesafe ile, R 66
open end iplik makinası 2 sıra halinde
düzenlenmiş 470 mm'lik (18½˝) kovalara
yer sağlar. Bu nedenle makinadan makinaya
mesafe 245 mm'lik rotorlar arası mesafe
ile, R 66 open end iplik makinası 2 sıra halinde düzenlenmiş 470 mm'lik (18½˝) kovalara
yer sağlar. Bu nedenle makinadan makinaya
mesafe 3.8 m'den daha fazla olmamalı ve
hatta rezerve kovaların pozisyonlanmasına
olanak vermelidir. olmaması ve hatta rezerve
kovaların pozisyonlanmasına olanak vermelidir. Hatta büyük kova çapları ile bile, kovaların
düzenlenmesinde yerden tasarruf sağlar.

3 800 mm
2 460 mm

2 460 mm

18.5"

1 626 mm

18.5"

18.5"

1 626 mm

Diğer avantajı: eğirme kutularına hızla ve
kutuları emek sarf ederek hareket ettirmeksizin
erişilir.

Operatör dostluğunda yeni bir adım
Yeni S 66 eğirme kutusu kolaylıkla açılır. Böylece teknisyenin
çalışma zamanından tasarruf edilir. Daha uzun R 66 makinaları
ilave personel gereksinimi olmaksızın çalışılabilir.

Maliyet tasarruflu merkezi tahrikler
R 66’ın merkezi motorları, uzun dönemde, çok sayıda küçük
motorlu tahrik sistemlerine ve her eğirme ünitesi için kullanılan
elektronik komponentli makinalara göre çok daha az bakım gerektirirler. Gerekli bakım sadece birkaç bölgede yoğunlaşmıştır.
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Makina Verileri
R 66 Open End İplik Makinası

R

KH

A

C

B

C

I

1 913

E

1 500

Kavis raylı R 66

705

1 275

216.5

1 915

216.5

2 503

3 133

L

1 710
1 550

3 260

542

1 700

2 054

1 558

1 272

1 230

1 626

2 460
1 230

1 272

1 558

854

CD
5 418

AB
K

Kavis raysız R 66

C

216.5

2 503

3 133
502

216.5

3 veya daha fazla
robotlu R 66 için yer
gereksinimi

CD

1 710

541

1 626

1 550
1 700

2 054

1 558

1 230

1 272

2 460

1 272

854

3 260

1 558

1 915

1 230

1 275

1 230

B

A
705

3 464

1 913

D

1 230

502

220

AB

K

YÜKSEKLİK ÖLÇÜSÜ
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KH
Kova yüksekliği [mm]

C
[mm]

E
[mm]

I
[mm]

R
[mm]

1 070

1 175

2 950

1 308

3 500

1 200

1 305

3 080

1 438

3 600

1 250 dikdörtgen

1 335

3 110

1 468

3 600
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UZUNLUK BOYUTLARI
STANDARD MAKINA
Robotların
sayısı

Kavis raylı / Kavis
raysız

CD
Robot rayları dahil
baş kısım [mm]

AB
Makinanın uç kısmı
kapaklar açık [mm]

Uç / Baş kısmından
seksiyona kadar olan
mesafe [mm]

K
Toplam uzunluk [mm]
n = seksiyon sayısı
n ≤ 30

2

ile

3 750

4 007

2 × 216.5

8 190 + (2 503 x n)

3

ile

3 750

4 007

2 × 216.5

8 190 + (2 503 x n)

4

olmaksızın

3 382

4 007

2 × 216.5

7 822 + (2 503 x n)

İKI TARAFLI MAKİNA (DS) - BAĞIMSIZ MAKINA TARAFLARI
Robotların
sayısı

Kavis raylı / Kavis
raysız

CD
Robot rayları dahil
baş kısım [mm]

AB
Makinanın uç kısmı
kapaklar açık [mm]

Uç / Baş kısmından
seksiyona kadar olan
mesafe [mm]

2

olmaksızın

4 115

4 007

2 × 216.5

K
Toplam uzunluk [mm]
n = seksiyon sayısı
n ≤ 30
8 555 + (2 503 x n)

2

ile

5 418

4 007

2 × 216.5

9 858 + (2 503 x n)

3

ile

5 418

4 007

2 × 216.5

9 858 + (2 503 x n)

4

olmaksızın

4 115

4 007

2 × 216.5

8 555 + (2 503 x n)

5

ile

5 418

4 007

2 × 216.5

9 858 + (2 503 x n)

6

olmaksızın

5 965

4 007

2 × 216.5

10 405 + (2 503 x n)

İKI UÇLU MAKİNA (DE) - BAĞIMSIZ MAKINA TARAFLARI VE HER IKI TARAFTAN EMIŞ
Robotların
sayısı

Kavis raylı / Kavis
raysız

CD
Robot rayları dahil
]
baş kısım [mm

AB
Makinanın uç kısmı
kapaklar açık [mm]

Uç / Baş kısmından
seksiyona kadar olan
mesafe [mm]

K
Toplam uzunluk [mm]
n = seksiyon sayısı
n ≥ 31; maks. 35

4

olmaksızın

7 183

4 007

2 × 216.5

11 623 + (2 503 x n)

5

ile

6 635

4 007

2 × 216.5

10 642 + (2 503 x n)

6

olmaksızın

7 183

4 007

2 × 216.5

11 623 + (2 503 x n)

25

Rieter . Open End İplik Makinası R 66

Makina Verileri
Tasarım

Seksiyonel konstrüksiyonlu, iki bobin taşıma bandlı,
ekleme ve takım çıkarma robotlu iki tarafı open end iplik makinası
Bağımsız tahrikli makina tarafları ile DS (iki taraflı)* ve DE (iki uçlu[baş ve ayak ucu])*

Eğirme kutuları arasındaki mesafe

245 mm

Eğirme ünitesi sayısı

Her seksiyonda 20, maksimum 35 seksiyon veya 700 eğirme ünitesi

Kova çapı

Makinanın altında iki sıra halinde 470 mm‘ye veya 18 ½˝ kadar
500 mm‘ye veya üç sıra halinde 20˝ kadar

Kova yüksekliği

1 070 mm (42˝) ve 1 200 mm (48˝)

Dikdörtgen kovalar

1 070 mm veya 1 200 mm yüksekliğinde 235 × 920 mm boyutlarında dikdörtgen kovalar

Bobin boyutları

350 mm çapında veya 6 kg ağırlığında silindirik bobinler
270 mm‘ye kadar 1°51, 3°51 ve 4°20 konik bobinler

Parafinleme tertibatı*

Her bir eğirme pozisyonunda ayrı tahrikli

UNIfeed masura yükleyici

Silindirik veya konik masuralar bulunduran makinanın baş kısmında depolama kapasitesi 310 masura
Ayrı ayrı pozisyonlanmış iki taraflı masura yükleyicili, DS (iki tarafı farklı makina) veya DE (iki başlı). Depolama
kapasitesi 2 × 347 masura*

Bobin çıkarma sistemi

Taşıma bandı ile makinanın uç kısmına bobin transportu
Manual bobin çıkarma için PACKAGElift*
Otomatik transport ve paletleme sistemi* için arabirim

Robotlar*

Her bir makinada 1, 2, 3, veya 4 robot, DS veya DE versiyonlu 5 veya 6. Robot mümkün
Makinanın uç kısmında 4 veya daha fazla robot için özel servis istasyonu,
Bobin değişimi(doffing), ekleme ve robot temizleme için 20 saniye süre

AEROpiecing®

İplik kalitesinde eklemeler için robotta özel hava depolu AEROpiecing®

XPS

eXpert Piecing System ile kolay ve hızlı robot ayarı

iDS

Robotlar için akıllı tahrik sistemi ile artan randıman, çünkü robotlar boşta dolaşmaz

İplik kalite izleme*

Rieter Q 10A (opto-dijital iplik temizleyici)
İstek üzerine diğer tedarikçiden sağlanan yabancı iplik saptama ve iplik temizleme

SPIDERweb*

Tüm makinalardan merkezi eğirme verilerini toplama

VARIOspin fantazi iplik uygulama*

Amsler Tex tarafından sağlanan

* Opsiyon

26

Rieter . Open End İplik Makinası R 66

Makina Verileri
Rotor tahriki

AERObearing ile 175 000 devir/dakikaya kadar , tegetsel kayış ile frekans inverter kontrolü

Rotorlar

Çeşitli tasarımlarda 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 46, 47, 56, 57 mm'lik rotor yivleri

Rotor eksenel rulmanı

AERObearing – kendinden temizlemeli rotor rulmanı; yağ ve gresten arınmış

Açıcı silindir tahriki

Teğetsel kayış inverter kontrolü: 6 000 – 10 000 dev/dak.

Açıcı Silindirler

64 mm çap

Düzeler

Çeşitli tasarımlarda sermail düzeler

Eşsiz teknoloji parçaları

S 66 eğirme kutusu, eşsiz ek elemanlarla esnek optimizasyona olanak verir:
• BYpass: ayar çepel uzuaklaştırmayı etkiler
• CHANNELpass: optimum elyaf kılavuzlama için değiştirilebilir eleman
• SPEEDpass: Elyaf kanalında ilave hava akımı için değiştirilebilir eleman

Çıkış hızı

Silindirik bobinli 240 rotor ile maksimum 350 m/dak. kadar( konik bobinler ile maks. 260 m/dak.);
Silindirik ve konik bobinli 600 rotor ile maksimum255 m/dak. kadar;
Silindirik ve konik bobinli 620 rotor ile maksimum 250 m/dak.kadar;
Silindirik ve konik bobinli 700 rotor ile maksimum 240 m/dak. kadar;

Frekans inverterü

Açıcı silindir hızının, rotor hızının, çıkış hızının, sarım gerginliğinin ve ana emiş fanının sonsuz değişken ayarı

Gezdirme(travers) sistemi

125 mm ve 155 mm arasında değişken strok değişimi ve değişken kenar kenar kaydırma için, EMYT – elektro mekanik iplik gezdirme . Elekronik desen oluşumu önleme.

Emiş sistemi

Makinanın uç kısmındaki ayarlanabilir otomatik filtre temizleme ile etkin ve enerji tasarruflu emiş sistemi. Aşağıya
veya yukarıya doğru ekzos havası çıkışı.
Makinanın her ucunda emiş sistemli DE Versiyonu (her iki uçta)* . Ekzoz havası aşağı doğru

Teknisyen kılavuzu

Operatörü grafiksel olarak yönlendirmek için renkli dokunmatik ekranlı ana makina paneli
Makinann baş ve uç kısımlarında programlanabilir ve alarm göstergeli sinyal lambaları (4 renkli)
Her seksiyonda sinyal lambaları, arıza ve eksik şerit için farklı sinyaller verir
Her bir eğirme ünitesinde 3renkli işaret lambaları

* Opsiyon

TEKNOLOJİK VERİLER
Ham madde

60 mm'ye kadar doğal, suni ve sentetik lifler

Şerit numarası

Nm 0.14 – 0.40; Ne 0.08 – 0.24; 7.0 – 2.5 ktex

Çekim

25 – 400 kat

İplik numarası

Nm 5 – 100; Ne 3 – 60; 200 – 10 tex

İplik bükümü

196 – 1 500 T/m; 5 – 38 T/inhc

Çaprazlama açısı

26° - 40° kadar 1° adımlarla ayarlanabilir
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Com4®rotor
Yarn of choice
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Tam otomatik Rieter open

İplik Özellikleri

end iplik makinası, hemen

• Yüksek optik düzgünlük

hemen hatasız ipliğe benzer

• Tasarlanabilir tüylülük

eklemelere sahip Com4®rotor
ipliği üretir. Standart open
end iplikleri ile karşılaştırıldığında, Com4®rotor
iplikleri minimum büküm
ile maksimum mukavemeti
sağlar. İplik mukavemetinde
az varyasyon sonraki işlem
kademelerinde yüksek verimliliğe olanak verir. Kumaşların
özgün özellikleri görünmez

• Düşük mukavemet varyasyonu
• Yüksek aşınma direnci
• Yüksek hacim

Proses Avantajları
• Düşük iplik kopuş oranı
• Az haşıl maddesi alma
• Daha az toz ve uçuntu oluşumu

Kumaş Görünüşü
• Mükemmel kumaş görünümü
• Yüksek aşınma direnci
• Şardonlama sonrası mükemmel
görünüş

Tipik Son Ürünler
• Denim

eklemeler ve aşınmaya karşı

• İşçi giysisi

yüksek dirençtir.

• Havlu kumaşlar

• Teknik uygulamalar

9
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The Comfort of Competence
Rieter'in yetkinliğine güvenin ve ortaklığın
keyfini çıkarın!
Rieter kısa elyaftan iplik üretimi için kullanılan tesislerin önde gelen bir tedarikçisidir. Rieter yetkin bir iş ortağı
olarak, müşterilerinin hayatını kolaylaştırır. Başlangıç yatırım görüşmelerinden iplik işletmenizin başarılı bir şekilde
çalışmasına kadar geçen tüm süreçlerde hayati tavsiyelerde bulunur ve destek sağlar. Rieter'in liften ipliğe ve bitmiş
ürüne kadar kapsamlı bilgi birikimi, yenilikçi makinaların ve sabit iplik kalitesinin temelini oluşturmaktadır.

30

Rieter sayesinde arkanıza yaslanın ve rahatlayın.
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Değerli Sistemler
Rieter, dört eğirme teknolojisini sunan ve müşterilerine
yetkin, bağımsız ve bireysel çözümler öneren tek tekstil
makina üreticisidir. Olağanüstü fiyat/performans oranı,
yüksek hammadde kullanımı ve ürünlerin uzun ömürlülüğü, düşük modifikasyon maliyetleri, Rieter makinalarına yatırım yapmayı son derece cazip kılmaktadır. Firmanın 1795`de İsviçre`de kurulmasından beri, Rieter,
yüksek kalite standartlarını geliştirmiştir. Tüm üretim
tesisleri ISO 9001 kalite güvence sistemi sertifikalıdır.

Rieter’in Hizmetleri
• Yatırım planlama
• İplikhane planlama
• Proje planlama ve gerçekleştirme
• Montaj ve bakım
• Koruyucu bakım
• Aşınan ve eskiyen, teknoloji ve
yedek parçaların geniş bir yelpazesi

İkna Edici Teknoloji
Rieter tekstil son ürüne kadar dört eğirme sürecini
içeren kapsamlı tekstil teknoloji uzmanlığına sahiptir.
En gelişmiş makina ve tesislerin yanısıra, Rieter tekstil
teknolojisi alanında çok çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Müşteriler, Rieter eğirme merkezleri ve laboratuvarlarında inceleme ve test yapma imkanlarından yararlanmakta, böylece, ipliklerinin yüksek üretim kapasitesinde ve
mükemmel kalitede üretilmesini sağlamaktadırlar.

Rieter’in Hizmetleri
• 4 eğirme sistemini esas alan
eğirme denemeleri
• Kalite ve verimliliği optimize
etmek için iplikhane analizi
• Tekstil laboratuar hizmetleri
• Profesyonel tekstil teknolojisi
yayınları

Destekleyici İş Ortaklığı
Sayısız satış ve servis merkezi, müşterileri dünya
çapında desteklemektedir. Müşteriler, yıllardır tüm
iplikçilik işlemlerinde tek bir sorumlu tedarikçi ile
çalışmanın avantajlarından yararlanmaktadırlar.

Rieter’in Hizmetleri
• Yönetim ve işletim personeli için
eğitim
• Com4® iplik pazarlama(İplik
lisansörleri)
• Referans müşterilere pazarlama
desteği
• Tekstil endüstrisindeki en iyi
öğrencilere Rieter award (ödülü)
• Üniversitelere destek
• Müşteriler için sempozyumlar ve
tanıtım gezileri
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Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aftersales@rieter.com

www.rieter.com

Bu broşürde verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla
ilgili tüm veriler basım tarihinden itibaren
geçerlidir. Rieter daha önceden bilgi vermeksizin
istediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkına
sahiptir. Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri
patentlerle korunmaktadır.
2891-v3 tr 1805

Rieter India Private Ltd.
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