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Yüksek hammadde verimi, mikro tutamlar,
VARIOset ve kademeli
temizlik ile elde edilir.
4

%1'e varan oranda
hammadde tasarufu
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Modüler tasarım sayesinde,
kademeli temizlik / açma
ve bunların yanı sıra bypass opsiyonları sayesinde,
VARIOline’da hat yönetimi materyale tam olarak
uyumludur.

VARIOline
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Her hammadde ile
(esnek bir şekilde)
kullanılabilir
7

Karışımlarda
hassaslık %1
aralığındadır
8

A 81 UNIblend hassas karıştırıcı %1‘den daha az bir sapmayla karışımlar için standart
koyar. 8 adede kadar farklı
hammadde kolayca çoklu tip
operasyonda işlenebilir.
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EKONOMİ

A 21 Kondenser

A 79 UNIstore

B 17 UNIclean

A 11 UNIfloc

Ekonomi̇
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Karde ring ve Open end uygulamalarında çok ekonomik etkin üretim için harman hallaç hatları:
Hat üretimi: 1 000 kg/saat
Çepel miktarı < %5

VARIOline
B 76 UNImix

B 12 UNIclean

C 70 Tarak Hattı

B 25 Telef Açıcı

A 48 Ağır
metal ayırıcı
Ayrıca USTER® JOSSI COMBO SHIELD, VISION SHIELD ve MAGIC EYE. İle donatılabilir
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KALİTE
B 72R UNImix

A 21 Kondenser

Kalite
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İnce penye kaliteli ring iplikleri için Harman hallaç hatları:
Hat üretimi: 800 kg/saat
Çepel miktarı < %3

VARIOline
B 12 UNIclean

C 70 Tarak Hattı

B 25 Telef Açıcı

A 11 UNIfloc

A 48 Ağır
metal ayırıcı

Ayrıca USTER® JOSSI COMBO SHIELD, VISION SHIELD ve MAGIC EYE. İle donatılabilir
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ESNEKLİK
A 79S UNIstore

A 79 R UNIstore

A 21 Kondenser

A 48 Ağır
metal ayırıcı
Esnekli̇k
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Hassas karışım iplikleri için harman hallaç hatları:
Hat üretimi: 900 kg/saate kadar
Pamuktaki çepel miktarı < %5

B 34 Karıştırıcı Açıcı

VARIOline
B 72R UNImix

A 81 UNIblend

A 79S UNIstore
C 70 Tarak Hattı

B 25 Telef Açıcı

B 12 UNIclean

A 11 UNIfloc

A 48 Ağır
metal ayırıcı

Ayrıca USTER® JOSSI COMBO SHIELD, VISION SHIELD ve MAGIC EYE. İle donatılabilir
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VARIOline
Değişken Temizleme Kavramı

Rieter’in harman hallaç hattı, hammaddeye uygun olarak
temizlemenin çeşitli aşamalarda yapıldığı değişken konsepti ile etkileyicidir. Çok küçük elyaf tutamları ve bir butona
basılarak ayarlanabilir VARIOset temizleme özelliği ekranı,
zedelemeden etkin temizlemenin anahtarıdır. Sürekli bir
üretim hattında saatte 1 000 kg hammadde işlenebilir.
VARIOset tüm temizleme makinalarında yüksek hammadde
kullanımını gerçekleştirir ve temizleme performansı hızlı ve
tekrarlanabilir bir şekilde ayarlanabilir.

Ekonomi
• Harman halaç 1 200 kg/saat’e kadar üretime olanak verir.
• VARIOset temizleme özelliği ekranının esnek ayar seçenekleri sayesinde yüksek hamadde verimi.
• Az yer gereksinimi ile bir kilogram tarak şeridi için daha
az enerji tüketilir.
• Balya açıcıdan tarak beslemeye kadar benzer modüller
nedeniyle daha az yedek parçaya gereksinim duyulur.
• Yüksek üretim kapasiteli kısa harman hallaç hatları, özellikle sentetik elyaf alanında yatırım maliyetlerinin düşük
olmasına neden olur.

• Hammaddenin mikro tutam halinde açılması tüm harman
hallaç makinalarında daha etkin temizleme ile sonuçlanır.
• Mikser, 3 noktada karıştırma prensibi ile yüksek ve sabit
kalite seviyesinde karışımın elde edilmesini sağlar.
• Tüm açma ve temizleme noktalarında aktif toz çıkarma
rotor iplikçilik gibi sonraki işlem kademelerinde mükemmel
çalışma davranışı ile optimum süreci garanti eder.
• Harman hallaç hattına UNIblend’in uygulanması +/- %1
doğrulukla çok hassas karışım oranlarının alınmasını
garanti eder.

Esnekli̇k
• Tüm temizleme makinalarında VARIOset ile bir butona
basarak çepel çıkarmanın hızlı ve tekrarlanabilir ayarı
yapılabilir.
• Stapel uzunluğu 65 mm’ye kadar tüm doğal ve sentetik
elyaf işlenebilir.
• Eş zamanlı olarak 4 farklı harman çalışılabilir.
• Hammaddenin kontaminasyon derecesine bağlı olarak,
harman hallaç hattındaki makinalar esnek bir şekilde
düzenlenebilir.

Kalite
• Elyafı koruyarak açma ve temizleme tüm yüksek kaliteli
iplikler için temel oluşturur.

Not: Üretim hattı ile ilgili üretim bilgileri (Tarak çıkışı)
Argüman
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Ekonomi

Mikro tutam

1

Toz alma

2

Elyafın zedelenmeden alınması

3

Enerji tasarrufu

4

Önemli etki

Orta düzeyde etki

Kalite

Etkisiz

Esneklik
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2

1

Mikro tutamlar

Toz alma

4

1.0

5

0.8

4

Telef yüzdesi

Temizleme şiddeti

3

0.6
0.4
0.2
0

1

5
Nispi telef oranı

Zedelemeden elyaf işleme

10

3
2
1
0
Çepel parçacıkları

Elyaf

Enerji tasarrufu
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Temizleme modülü (R)

A 79 UNIstore’un modüler yapısı
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Açıcı modül (S)
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Modüler Tasarım
Rieter’i̇n yeni̇li̇kçi̇ harman hallaç hattı

VARIOline – 1 000 kg/saat üretim
Rieter’in yeni VARIOline harman hallaç hattı, tek bir
hatta 1 000 kg/saate kadar üretim yapmaktadır. JUMBO
AEROfeed sistemi ile 10 kadar C 60 ve C 70 tarak makinası
ile birlikte, balya açıcıdan tarağa kadar tamamen koordine bir şekilde sürekli olarak 1 000 kg/saat kadar üretim
yapılabilmektedir.

Modüler tasarım
VARIOline’daki temizleme (R) ve açma (S) modülleri,
olağanüstü yeniliklerdir. Bu modüller karıştırma, depolama
ve besleme makinalarında kullanılabilir. Bu, farklı çepel
içeriğine sahip pamuğun işlenmesi için harman hallaç
hattının tam olarak yapılan dırılmasını sağlar. Buna ilave
olarak, dört temizleme ve açma pozisyonu ile doğru makina
yerleşimi de bu şekilde tam olarak organize edilir
(Tablo 1, 2).

VARIOli̇ne – müşteri̇leri̇n ihtiyaçlarına uyumlu
VARIOline harman hallaç hattıyla, ister pamuk isterse sentetik veya karışımlar olsun, Rieter müşterilerine her zaman
ideal çözümler sunmaktadır. Rieter harman hallaç makinaları her zaman müşteriler için özel olarak tasarlanmaktadır
ve Rieter`in UNIcontrol harman hallaç kontrol sistemi her
zaman, gereksinimlere ve her bir tesisin koşullarına göre
ayarlanmaktadır.

Kirlilik
Derecesi
Az

Orta

Çok

Müşteri avantajları
Enerji ve hammadde fiyatları ve dolayısı ile elyaf verimi,
iplikhane sahipleri için üretim verimliliği ile ilgili en önemli
hususlardır. Hammadde fiyatı iplikhanenin ekonomik
verimliliğini önemli ölçüde belirler. Yüksek elyaf verimi,
diğer bir deyişle iyi elyafın az miktarda uzaklaştırılması ve
elyafın zedelenmeden işlenmesi iplikhane için önemlidir.
Yapılan çeşitli denemeler, VARIOline ile minimum elyaf
kısalması ile elyafı zedelemeden telefin nasıl uzaklaştırılacağını göstermiştir.

Hat
üretimi
[kg/saat]

Tavsiye edilen makine sırası

800

A 11

B 12

B 72R

1 000

A 11

B 12

B 76R

1 200

A 11

B 12

B 76

A 79R* A 79R*

800

A 11

B 12

B 72R

A 79R

1 000

A 11

B 12

B 76R

A 79R
A 79R* A 79R*

1 200

A 11

B 12

B 76

800

A 11

B 12

B 72R

B 17

1 000

A 11

B 12

B 76R

B 17

A 79R

1 200

A 11

B 12

B 76

B 17

A 79R* A 79R*

A 79R

* A 79R UNIstore’a paralel olarak kullanılmakta
Tablo 1: Farklı üretim hacmi ve çepel içeriği ile VARIOline harman hallaç
hatları örneği

Materyal
PES/PAC

Viskoz

Hat üretimi
[kg/saat]

Tavsiye edilen makine sırası

600

A 11

B 72S

900

A 11

B 76S

800

A 11

B 72S

A 79S

900

A 11

B 76S

A 79S

1 000

A 11

B 76S

A 79S*

A 79S*

* A 79S UNIstore’a paralel olarak kullanılmakta
Tablo 2: Suni ve sentetik elyaf için Farklı üretim hacmi ve açma derecesi ile
VARIOline açma hatları örneği
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Başarısı Tam olarak İspatlanmış Tasarım
VARIOline

Mikro tutamlar sayesi̇nde basi̇tleşti̇ri̇lmi̇ş temizleme

Proses entegrasyonlu akti̇f toz uzaklaştirma

Mevcut harman hallaç tasarımının iyi temizleme
performansının temeli, balyadan mikro tutamlar
olarak adlandırılan oldukça küçük tutamlar alan
A 11 UNIfloc balya açıcıdır. Bu mikro tutamlar, büyük tutamlara göre sonraki işlemlerde çok daha kolaylıkla temizlenebilmektedir. Üretimde iki aşamada
temizlemenin oldukça etkili olduğu belirlenmiştir:
karıştırma öncesi oldukça yoğun ön temizlemeyi takip eden ince temizlik. Bu temizleme prensibi, B 12
UNIclean etkili ön temizleme ile harman hallaç prosesinin başında olabildiğince fazla çepel ve tozun
uzaklaştırılması sağlar. Bu durum, çeşitli bitkisel
parçalardan oluşan ince çepellerin harman hallaç
prosesinden geçmesini engeller çünkü temizleme
prosesinde uzaklaştırılması çok zordur. UNImix`de lif materyalinin 3 aşamalı karışımından sonra,
taraklara beslenmeden önce ince temizleme olarak
da bilinen ikinci bir temizleme gerçekleştirilir.

Tüm harman hallaç prosesi sırasında, elyaf tutamlarından
toz, harman hallaç makinaları ile aktif olarak çeşitli işlemlerle
uzaklaştırılmaktadır. Bu proses, toz uzaklaştıcı UNIfloc`un
hemen ardından başlamaktadır. Son derece etkili olan B 12
UNIclean ön temizleyicide toz uzaklaştırma ve sonrasında B 17 UNIclean`de ince temizleme aşamasıdır. Ayrıca,
UNIstore`un yanında UNImix`e de geniş bir tarama yüzeyine sahip çok etkili bir toz uzaklaştırma fonksiyonu entegre
edilmiştir. Harman hallaç hattının hava dengesini optimize
eden kondenserler de elyaf ve taşıma havasından tozu etkili
bir şekilde ayırmaktadır. Toz, filtre ünitesine beslenmektedir.
Bu aktif toz uzaklaştırma, iplik makinesindeki iplik kopuşlarını azaltmakta ve ekonomik iplik üretimine önemli bir katkı
sağlamaktadır.

VARIOline, bu kanıtlanmış kavramı korumaktadır.
Karıştırma makinasını takip eden temizleme prosesinin önemi ham madde içerisindeki çepel miktarı
üzerine odaklanılmasıyla artmıştır; kontaminasyon miktarına göre, bir ile üç arasında temizleme
kademesi vardır. Ön temizleme ile birlikte, lifler
dört temizleme kademesinden geçerek çepelden
arındırılmaktadır (cf. Tablo 1, Sayfa 19).

Tek çalışma felsefesi
Tüm makinaların çalıştırılması kolaydır. Sıklıkla tekrarlanan
ayarlar, açık bir grafik yapısı olan panelden dokunmatik
olarak girilmektedir. Tüm Rieter makinaları ile çalışma tek
bir prensibe göre gerçekleşmektedir. Bu da gereken eğitimi
kısaltmakta ve personel esnekliğini arttırmaktadır.

Sonuç, liflere sadece harman hallaç prosesi için
gerekli olan gerilimi uygulayan hassas bir elyaf
temizliği ve açmadır. Konvansiyonel harman hallaç
prosesleri ile kıyaslandığında, daha az lif kısalması
ve daha az neps oluşumu gerçekleşmektedir.

Çepel çıkarma ve iyi elyafın muhafazası arasındaki oran ekonomik üretime etkiler
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VARIOline temi̇zleme kavrami – Az çepel i̇çeri̇ği̇

A 11

B 12

B 72R o B 76R

* B 72 ve A 79R UNIstore ile alternatif tarak hattı
üretimi 800 kg/saat

Alternatif

B 76 ve A 79R UNIstore ile alternatif tarak hattı
üretimi 1 200 kg/saat

Çepel çıkarma

B 72 o B 76 & A 79R

Proses kademesi

VARIOline temi̇zleme kavrami – Ortalama çepel i̇çeri̇ği̇

B 12

B 72R o B 76R

A 79R

B 76R UNImix ile tarak hattı üretimi
1 000 kg/saat

Çepel çıkarma

A 11

* B 72R UNImix ile tarak hattı üretimi
800 kg/saat

Proses kademesi

VARIOline temi̇zleme kavrami – Yüksek çepel i̇çeri̇ğİ

B 12

B 72R o B 76R

B 17

A 79R

B 76R UNImix ile tarak hattı üretimi
1 000 kg /saat

Çepel çıkarma

A 11

* B 72R UNImix ile tarak hattı üretimi
800 kg /saat

Proses kademesi
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Tüm Rieter Temizleme Makinalarına Entegre Edilebilir
VARIOset

VARIOset ile daha fazla esneklik

Basit ve tekrarlanabilir ayarlar

VARIOline harman hallaç ile VARIOset fonksiyonu tüm
temizleme makinalarına entegre edilmiştir. VARIOset
temizleme şiddetini ve nispi telef miktarına etkiler ve
bir butona basılarak hızlı ve tekrarlanabilir telef çıkarma işleminin gerçekleşmesine olanak verir. VARIOset,
VARIOline’nın esnekliğini arttırarak kullanılan hammaddeye daha iyi adapte olmasını sağlar.

Temizleme yoğunluğu ve telef miktarı birbirinden
bağımsız iki ayar parametresi olup, seçici temizleme
işleminin sırrını oluştururlar. VARIOset’in çalışma
noktalarının her biri materyal hızı ve ızgara açısı için
bir ayara karşılık gelmektedir. Konvansiyonel hatlarla
karşılaştırıldığında etkin temizleme gerçekleştirilirken elyaf verimi artar.

VARIOset’li makinalar tablosu
Tip

Fonksiyon

S-Modül

R-Modül

VARIOset

B 12 UNIclean

Ön temizleyici

/

/

Evet

B 72 UNImix

Karıştırıcı

Evet

Evet

Evet (R ile)

B 76 UNImix

Karıştırıcı

Evet

Evet

Evet (R ile)

B 17 UNIclean

Temizleyici

/

/

Evet

A 79 UNIstore

Besleyici/Açıcı
Temizleyici

Evet

Evet

Evet (R ile)

Tablo 3: VARIOline hattındaki R veya S modüllü makinalar

Çok kolay işletim

B 12 UNIclean

VARIOset‘e iki değer girilir: temizleme yoğunluğu olarak
0.0 - 1.0 arasında bir değer ve nispi telef miktarı olarak
1 - 10 arasında bir değer girilir. Bu değerler doğrudan makina işletim panelinden ve merkezi harman hallaç kontrol
sistemi UNIcontrol’dan yüklenir. Makina ayarları makina
çalışırken bile otomatik olarak yapılır. Ayarlar tekrarlanabilir niteliktedir. Bu, sık harman değişikliklerinde bile yüksek
seviyede işletim kolaylığı sağlar.

A 79 UNIstore
Materyal hızı ve taşıyıcı profiller temizliği belirler
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5%

Telef yüzdesi

4%

3%

2%

1%

0%

A

B

C

Çepel

D

E

F

G

H

Elyaf

1.0

H

Temizleme şiddeti

0.8
G

0.6
D

EF

0.4
B

C

0.2
A

0
1

5

10

Nispi telef miktarı

VARIOset ayarlarının pratik örneği ve ayarların telef miktarı ve telef kompozisyonu üzerine
etkisi

VARIOsetli UNIclean B 17‘de ızgara çubuklarının basit
ayarı
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Tüm Uygulamalar için Doğru Çözüm
Balya açıcı

Lifler, iplik işletmesine sıkıştırılmış balyalar
şeklinde ulaşmaktadır. Ancak hemen hemen
tüm eğirme işlemleri ham maddenin tek
liflere ayrılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle ilk işlem açmadır. Bu durum, Harman
hallaçta tutam aşamasına kadar ve tarakta
tek lifler oluşturmaya kadar devam eder.
Başlangıçtaki açma, sonraki kaba temizleme
için yüzey oluşturur. Kararlı bir açma işlemi,
ilk temizleme aşamasının istenilen temizle-

24

me derecesine ulaşılmasını sağlar. Ayrıca, oluşturulan tutam büyüklüğü,
karıştırıcıdaki sonraki prosesler için belirleyicidir. Küçük tutamların karıştırılması daha kolaydır ve böylece homojen bir karışım garantilenmiş olur.
Homojen olmayan liflerden homojen bir ürün üretmek için, çok sayıda
balyanın iyi bir şekilde karıştırılması gerekmektedir. İşletmenin büyüklüğü
ve işlenecek ham maddeye göre, otomatik balya açıcılar veya karıştırıcılı
balya açıcılar kullanılır. Har iki makina çeşidinin kombinasyonu da iplik
işletmesinin belirli gereksinimlerini karşılamak için oldukça yaygın olarak
kullanılır. Eğirme telefinin kontrollü olarak beslenmesi için, örneğin bir
telef açıcının kullanılması önerilmektedir.
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Ekonomik Temizleme Mikro Tutamlar ile Başlar
A 11 UNIloc otomati̇k balya açıcı

İplik kalitesinin ve dolayısı ile son tekstil ürününün kalitesinin oluşturulması harman hallaç işlem kademesinde
başlar. Bu nedenledir ki tüm dünyada iplik işletmelerinde
başarı için Rieter’in A 11 UNIfloc otomatik balya açıcısı
kullanılmaktadır. A 11 UNIfloc elyafı zedelemeden ve etkin
bir şekilde küçük tutamlar haline getirir ve böylece yabancı
maddeler sonraki işlem kademelerinde kolayca temizlenebilir. Bu, iplik üretiminin kalite ve ekonomik randımanını
etkin bir şekilde destekler

Ekonomi
• UNIfloc 1 200 kg/saat’e kadar tarak şeridi üretecek şekilde tasarlanmıştır.
• Seçilen makina uzunluğuna bağlı olarak, balya dizim
uzunluğu 7.2 - 47.2 metre arasında değişir.
• Otomatik balya profil sistemi sayesinde emek yoğun
şekilde gerçekleştirilen balya düzeltme işlemine gerek
kalmaz.

A 11 otomatik balya açıcı

Kalite
• Balyaların mikro tutamlar halinde açılması sonraki makinalarda etkin temizleme ve toz alma işlemi için bir temel
oluşturur.
• Çift diş profili, alıcı silindirin dönüş yönü dikkate alınmaksızın, tutamların zedelenmeden açılmasını garanti eder.
• Eşsiz Rieter otomatik balya profili tüm balya yerleşiminde
ve dolayısıyla sonraki işlemlerde kalite sabitesinin korunmasını garanti eder.

Esneklik
• UNIfloc eş zamanlı olarak 4 harmanı çalışabilir.
• Alıcı silindir genişliğinin 1 700 - 2 300 mm arasında
seçilebilme olanağı balya yerleştirmede ve balya boyutlarında esneklik sağlar.
• Her çeşit pamuk ve 65 mm’ye kadar suni ve sentetik
elyaf işlenebilir.
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Son detaya kadar fonksi̇yonel
A 11 UNIfloc her çeşit pamuk ve 65 mm elyaf uzunluğuna
kadar, sentetik elyafı işleyebilir. Açılan balyalar uzunlamasına veya çapraz bir şekilde balya açıcının iki tarafına yerleştirilir ve yolma ünitesi dört farklı harmana kadar işleyebilir.
Hammaddenin küçük tutamlar haline dönüştürülmesi alıcı
silindir üzerindeki patentli çift dişler ve sıkıştırma rayları
ile çok yakın olarak yerleştirilmiş ızgara ile garanti edilir.
Çift dişlerin eşsiz geometrisi tüm balya yüzeyinin uniform
bir şekilde işlenmesini garanti eder. Alıcı üniteli hareketli
tutma silindirleri balya tabakalarının topaklanmasını önler
ve tüm balya yüksekliği boyunca tam ve kontrollü çalışmayı
garanti eder.
Alıcı ünite balyanın üzerinden her geçişte önceden belirlenmiş veya hesaplanmış mesafe kadar alçalır. Başlangıç ve
bitiş programları balyaların değişen sertliklerini kompanse
eder ve uniform seviyede bir üretimi garanti eder. Döner
kuleye birleşik
bir fan açılmış tutamları çıkarır ve kılavuz raylar arasında
çalışan kanala besler. Beslenen tutamlar pnömatik olarak
sonraki makinaya nakledir.

A 11 UNIfloc

En üstün iplik kalitesi için mikro
tutamlar ön koşuldur
Doğal elyaftan çepel ve tozun zedelemeden ve etkin bir
şekilde temizliği sadece tutam yüzeyinde mümkündür.
Bu gerçek, A 11 UNIfloc`in tasarımında temel düşünce
olmuştur. Yolucu ünite, sistemin kalbidir. Patentli yolma
silindiri ve tutucu rayın arasındaki küçük boşluklar içeren
ızgara tasarımı, mikro tutma olarak isimlendirilen küçük
elyaf tutamlarının uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Çift diş
profili, tutamların düzgün, hassas ve etkin bir şekilde ve
ayrıca yolucu silindirlerin dönüş yönünden bağımsız olarak
uzaklaştırılmasını sağlamaktadır
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Çift dişli profil zedelemeden elyaf alımını garanti eder
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Entegre balya profi̇l si̇stemi̇
Entegre balya profil sistemi balyanın uniform biçimde yolunmasını garanti eder. Balya diziminin
yükseklik profili fotoseller ile saptanır ve hafızaya alınır. Yoklama işlemi 9 metre/dak. sabit hızda
gerçekleştirilir. Tutamlar profil fazında yolunur. Böylece sonraki makinaların sürekli beslenmesi
başlangıçta garanti altına alınır. Birbirini takip eden yolma pasajlarında balyalar önceden belirlenmiş bir hızda ve derinlikte yolunurlar. Proses sırasında, sistem otomatik olarak balya profilindeki yükseklik farklılıklarını kompanse eder. Son derece yorucu ve işçilik yoğun balya yüksekliğini elle düzeltme işlemini gereksiz kılar. İstenilen yükseklik aralığından sonra, alma derinliği ve
hareket hızı her balya grubu için girilir ve yolma işlemi tam otomatik olarak gerçekleştirilir.

Esnek balya yerleşi̇mi̇
A 11 UNIfloc balya acıcının her iki yanında farklı uzunluklarda dört grup balyayı yerleştirmek
için yer vardır; dört harmana kadar balyalar, isteğe göre dizilebilir. Geniş bir yelpazedeki müşteri
gereksinimleri, 7.2 ile 47.2 metrelik balya yerleşimi uzunluğu ve 1 700 mm ile 2 300 mm`lik
iki yolucu sistem ile sağlanmaktadır. Maksimum versiyonu, 40 000 kg`a kadar ham maddeyi
işleyebilir. Bu da A 11 UNIfloc balya açıcıda esnek, ekonomik ve büyük ölçüde otomatik olarak
gerçekleştirilen proses sağlamaktadır.

Balya profil sistemi ile balyaların uniform olarak yolunması
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Akıllı çözümler

Kolay i̇şleti̇m

Kule döndürme programı, istenildiğinde 180° dönüşten önce, balyanın bir tarafındaki yoluş sayısını
belirlenmesini sağlamaktadır. Kule, partiler arasına
herhangi bir noktada yerleştirilebilen pozisyon
kızakları aracılığıyla döndürülmektedir. Sisteme
bir bütün olarak, farklı çeşitlerde dört tarak hattı
bağlanabilir.

Kontrol paneli, belirgin bir görüş ve makinanın çalışmasında
güvenlik sağlayacak ve uzaklaştırma kanalına bakacak şekilde
yerleştirilmiştir. A 11 UNIfloc`in ayarlanması ve kontrolü, ekrandan kolayca yapılabilmektedir. Tesisin bir bütün olarak optimum
kontrolü durumunda, bu modern makina kontrol birimi, UNIcontrol
sistemine bağlanabilir. Ayrıca UNIcontrol, Rieter`in yüksek düzeyli
SPIDERweb işletme kontrol sistemine bağlantıya olanak vermektedir.

Makinanın her bir tarafına 4 grup balya yerleştirilebilir
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Esnek Balya Açma ve Karıştırma için Karıştırıcı
Balya Açıcı
B 34 karıştırıcı balya açıcı
Manual materyal yerleştirme için B 34 karıştırıcı balya açıcısının farklı modelleri tasarlanmıştır. B 34 açar ve temizler.
Materyal 3 - 9 m uzunluğundaki transport kayışı üzerine
yerleştirilir. Bunun tipik uygulamaları sınırlı alana sahip, sık
materyal değiştiren veya küçük üretim yapan iplikhanelerde bulunabilir. Burada, B 34, küçük harmanlar için açma ve
karıştırma makinası olarak uygundur.

• Ayarlanabilir ızgaralı B 34 ile yüksek seviyede temizleme
mümkündür.
• Materyal yerleşiminin genişletilmesi ve dolayısıyla
karışımın homojenitesi, 3 - 9 m uzunluğundaki transport
kayışının seçimi ile belirlenebilir.

Esnekli̇k
Ekonomi̇
• Geri dönüşümlü eğirme artıklarının belirli oranda ilavesi
ile hammadde maliyetlerinin azaltılması.
• Açıcı ve temizleyici ünite olmaksızın 600 kg/saat üretim
yapılabilir. Açıcı ve temizleme ünitesiyle 400 kg/saate
kadar üretim yapılması mümkündür.

Kali̇te

• Müşterinin ihtiyaçlarına göre, makina, B 34 karıştırıcı
ve besleyici, B 34S açıcı veya B 34R temizleyici olarak
kullanılabilir.
• B 34S ve B 34R’de açıcı ve temizleyici silindirin devre
dışı bırakılması mümkündür.
• Her çeşit pamuk ve 65 mm uzunluğa kadar suni ve
sentetik elyaf için küçük harmanlarda karıştırıcı olarak
kullanmak mümkündür.

• Tutamların optimum açılması ve zedelenmeden temizlenmesi sonraki iplik kalitesinin temelini oluşturur.

B 34 karıştırıcı açıcıda küçük partilerin esnek bir şekilde karıştırılması
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Eğirme İşleminde Ekonomik Hammadde Kullanımı
B 25 telef açıcı

Çeşitli liflerin esnek bir şekilde açılması ve geri kazanılması

Hammadde fiyatlarının yükselmesi ile ekonomik iplik
üretimi için B 25 telef açıcının önemi artmıştır. Çeşitli lifler,
elyaf tutamları, eğirme hazırlık aşamalarından şerit ve açılmış fitil şimdi özellikle eğirme işlemine entegre edilmiştir.
Hammadde maliyetlerinin azaltılmasının yanı sıra, yeniden
kullanılabilir lif materyalinin sürekli olarak beslenmesi
iplik kalitesini pozitif yönde etkilemekte ve harman hallaç
dairesinin üretimi artmaktadır.

Ekonomi
• Eğirme işleminde 60 kg/saate kadar pamuk telefi yeniden
kullanılabilir.
• B 25 telef açıcı ile materyalin düzgün bir şekilde beslenmesi harman hallaç dairesinin çalışma davranışını
iyileştirir.
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Kalite
• B 25’in sürekli beslemesi ile geri kazanılmış materyalin
iplik içerisinde homojen bir şekilde dağılması sağlanır.

Esnekli̇k
• Balya atıkları, vatka döküntüsü, penyöz ve daha önceden
açılmış fitiller ve 65 mm elyaf uzunluğuna kadar pamuk
ve sentetik elyaf.
• Harman hallaç dairesinde kolay yerleşim için kompakt
tasarım.

Rieter . VARIOline

Rieter Temizleme Kavramı
Yoğun ve zedelemeden elyaf temizleme

Kaba ve ince temizleme felsefesi VARIOline ile korunmuştur. Ancak hemen belirtelim ki, ince temizleme işlemi
mevcut temizleme seviyeleri ile genişletilmiştir. Bu, çepel
içeriği ve işlenecek pamuğun kolayca temizlenmesi ile ilgili
olarak ayrı yaklaşıma olanak verir. Kaba temizleme halen
tozu uzaklaştıran ve eğirme işleminin başında etkin bir şekilde temizleme yapan başarısı ispatlanmış B 12 UNIclean
ile sağlanır.

B 12 UNIclean ön temizleyici

İnce temizleme UNImix ve UNIstore üzerindeki temizleme
modülleri ile gerçekleştirilir. Özellikle çok kirli pamuk için
B 17 UNIclean’nin yerleştirilmesi tavsiye edilir. Böylece
UNImix ve UNIstore arasında ince temizleme optimize
edilir.
Ekonomik ve etkin temizleme için bu hattaki temizleme
makinaları için VARIOline bir anahtardır.

31

Rieter . VARIOline

Etkin ve Güvenilir Ön Temizleme
B 12 UNIclean ön temizleyici

B 12 UNIclean, ön temizleyici A 11 UNIfloc’den hemen
sonra başlangıç temizleme kademesinde kullanılan etkin
bir temizleme ve toz çıkarma makinasıdır. Bu makina
1 400 kg/saat’e kadar üretime uygundur. Temizleme
işlemi elyaf kıstırılmadan gerçekleştirilir, bu nedenle de,
elyaf, zedelenmeden ve aynı zamanda etkin bir şekilde
temizlenir. VARIOset döküntü hacminin ve döküntü
kompozisyonunun optimum bir şekilde bir düğmeye basılarak ayarlanmasına olanak verir. Bu, yüksek seviyede
hammadde kullanımını sağlar.

Ekonomi̇
• UNIclean 1 400 kg/saat’e varan tarak şeridi üretimine
uygun olarak tasarlanmıştır.
• Klasik ünitelerle karşılaştırıldığında, elyaf daha etkin bir
şekilde temizlenir ve verimlilik %2 oranında artar.
• Ara emiş telef transportu sırasında enerji tasarrufu sağlar.

Kalite
• Elyaf uçuntusu olmadan ve uygun ızgara bıçaklarının kullanılması ile elyaf korunarak temizlenir.
• Geniş toz alma yüzeyi en yüksek üretim performansında
bile yoğun toz almayı garanti eder.
• Kolay görsel denetim telef kompozisyonunun hızlı bir kalite
değerlendirmesine olanak verir.

Esneklik
• Eğer balya açıcısı farklı harmanları çalışıyorsa, materyale
özgün çalışma noktası otomatik olarak B 12 UNIclean
tarafından seçilir.
• VARIOset yardımıyla çalışma sırasında makina ayarları
kolayca yapılabilir.
• UNIcontrol harman hallaç kontrol sistemlerine bağlanabilir.

Kolay işletim
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Eşsiz çalışma prensibi
Materyal B 12 UNIclean‘ye beslenir, beslenen materyal özel
pimler ile alınır ve temizleme ızgaralarının üzerinden mekanik olarak beş kez geçirilir. İşlem sırasında hammadde,
toz, elyaf parçacıkları ve ince çepel parçacıklarının mekanik
olarak temizlendiği entegre toz ayırma filtresinden geçirilir.
Yeni geliştirilmiş ızgara çubukları, materyal akışını optimize eder ve artan toz alma alanı yüksek üretim hızlarında
bile etkin temizleme etkisini garanti eder. Temizleme
işlemi hava akımlarından etkilenmez ve dolayısı ile işlem
kontrollü ve etkin bir şekilde gerçekleştirilir. Bu nedenle
sadece yaklaşık 0.5 m3/s toz yüklü havanın uzaklaştırılması
gerekir. Uzaklaştırılan yabancı maddeler telef bölmesine
düşer ve bir havalandırma silindiri ile telef uzaklaştırma
sistemine aktarılır. Emerek uzaklaştırma belirli aralıklarla
gerçekleştirilir ve böylece enerji tüketiminin azaltılmasına
katkıda bulunur.

Ön temizleme telef kompozisyonu B 12 UNIclean ön temizleme makinasında sadece birkaç manual işlemle kolayca kontrol edilebilir

B 12 UNIclean’nin az yer işgal etmesi nedeniyle diğer
imalatçıların üretim hatlarına entegre edilmesi çok
kolaydır. Böylece mevcut donanımların temizleme
performansları iyileştirilebilir.

Optimum temizleme
Yüksek temizleme performansı ve daha az iyi elyaf kayıpları
görsel telef kontrolü ile hızlı bir şekilde incelenebilir. Telef
çıkarmanın kalitesi makina çalışırken de tespit edilebilir.

Eşsiz çoklu harman çalışma
Eğer UNIfloc farklı harmanları çalışıyorsa, UNIclean‘de
materyal‘e özgün çalışma noktası otomatik olarak
seçilir.

B 12 UNIclean etkin ve güvenilir ön temizleme
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Etkin Bir Şekilde, Elyafı Zedelemeden Temizleme
ve Açma için Doğru Seçim
A 79 UNIstore
A 79 UNIstore kombine depolama,
açma ve temizleme makinası
A 79 UNIstore, 1 000 kg/saate kadar üretim ile çok önemli
harman hallaç işlemlerinin kombinasyonunu içeren, yüksek
performanslı bir makinadır. 15 kilograma kadar depolama
olanağı tarak hatlarının homojen beslenmesini garanti
eder. İki temel versiyondan birisi olan A 79S UNIstore
tutamları açar, buna ilave olarak A 79R tutamları temizler.
Yoğun fakat zedelemeden açılmanın yanı sıra aynı anda
tutamlar tozlarından arındırılır. VARIOset, her tip elyaf için
ekonomik olarak optimum ayarın seçilmesine olanak verir.

Esneklik
• Makina istenildiği zaman işlenen hammaddenin özelliklerine göre VARIOset ile ayarlanabilir.
• UNIcontrol kontrol sistemi ve tarak makinasının sürekli
beslenmesi için, akıllı besleme ile UNIstore’lu tarak makinalarının merkezi kontrolü ve koordinasyonu.
• Açıcı modülün kolayca temizleme modülüne dönüşümü,
değişen pazar şartlarına ileri derecede uyum sağlama
esnekliği ile sonuçlanır.
• Yabancı madde saptama modülleri kolayca ilave edilebilir.

Ekonomi
• 1 000 kg/saat’e kadar üretim için tasarlanmıştır.
• Ayarlanabilir temizleme özelliğini sahip VARIOset hammadde kullanımını arttırır.
• Geniş yüzeyli ekranlar vasıtasıyla tozun elyaftan uzaklaştırılması iplikhane performansını arttırır.
• 15 kg’a kadar depolama ile bağımsız tarak üretimi sağlanır.

Kalite
• Kaliteli iplikler için elyaf tutamlarının zedelenmeden
açılması ve temizlenmesi neps oluşumunu önler.
• Açıcı silindirler ile besleme silindirleri kombinasyonunun
elektronik kontrolü, tutamların tamamen açılması için
ön koşulları oluşturur. Bu, yabancı madde tespiti için ön
şarttır.
• Akıllı besleme, tarak makinası besleme silosunun sürekli
dolmasını sağlar, böylece, üniform, homojen bir vatka
besleme sağlanır.
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Smartfeed – sabit besleme ve tutam
büyüklüğü
Smartfeed fonksiyonu UNIcontrol sisteminin kontrol
ünitesine entegre edilir. Smartfeed (Akıllı Besleme) bir
basınç sensörü yardımıyla birinci tarak silosundaki basınç
koşullarındaki değişiklikleri kaydeden yazılım esaslı bir fonsiyondur. Smartfeed bu ölçümleri kullanarak optimal açma
ve kapama noktalarını hesaplar. Böylece tarak besleme
silosunun sürekli ve üniform beslenmesi ve homojen vatka
besleme garanti edilir.

veya B 76 UNImix’in besleme silindiri hızı, yeni şartlara
ayarlanır ve tutam büyüklüğü için A 79 UNIstore’a kaydedilmiş ayarlar açıcı silindirin yeni üretim şartlarına uyarlanır,
böylece sabit tutam büyüklüğü garanti edilir.
Optimize, sürekli materyal sevkiyatı ve üniform vatka
besleme yüksek iplik kalitesi ve enerji verimliliği için temel
oluşturur.

Tarak makinalarının üretime başlaması veya üretimden
alınması, gibi bir değişiklik olması durumunda besleme
performansı kademeler halinde düzenlenir. A 79 UNIstore
‘un R veya S modüllerinin bunun yanı sıra B 72 UNImix

Smartfeed i̇le çok kademeli̇ besleme

Basınç [Pa]

Hıza ayarlamak için optimum anahtarlama süreleri

Üretim kademesi

-4
-3
-2
-1
        0

To

Süre

%100
%80
%60
%40
%0
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Çok Fazla Çepel İçeren Doğal Elyaf için Temizleyici
B 17 UNIclean temizleyici

B 17 UNIclean, 1 200 kg/saat e kadar üretim kapasitesinde, yoğun kontaminasyon içeren doğal lifler için bir temizleyici olarak tasarlanmıştır. Karışım makinasının ardından,
etkili ve hassas bir şekilde materyali temizlemekte ve
tozu uzaklaştırmaktadır. Ön açmadan geçmiş lif tutamları, ayarlanabilir ızgaralar üzerinden kırılmadan yedi kez
geçerler. Entegre edilmiş VARIOset, bir tuşla telef içeriği
ve hacminin optimum ayarlanmasına olanak sağlar. Bu da
yüksek ham madde kullanımını garanti etmektedir.

Kalite
• Serbest lif uçuntusu ve ayarlanabilir ızgara bıçaklarının
kullanımı sayesinde ham maddede hassas lif temizliği.
• B 17 UNIclean`de yüksek üretim hızlarında bile büyük
toz uzaklaştırma alanları sayesinde yoğun temizleme
etkisi.
• Dönüş noktasında lif materyalinin ilave dönüşü yanında
ayarlanabilir ızgaralar boyunca yedi materyal döngüsü ile
elde edilen yüksek temizleme performansı.
• Kolay görsel kontrol, telef içeriğinin hızlı bir kalite değerlendirilmesine olanak sağlar.

Esneklik
• VARIOset ile operasyon sırasında ham madde özelliklerine göre makina ayarlarının kolay modifikasyonu.
• Düşük çepel içeriğine sahip ham maddeler için B 17
UNIclean kullanılabilir.
• UNIcontrol sistemine bağlantı.

B 17 UNIclean Temizleyici

Ekonomi
• B 17 UNIclean, 1 200 kg/saat e kadar üretim için tasarlanmıştır (tarak bandı).
• VARIOset ile yüksek ham madde kullanımı. Temizleme
yoğunluğu ve çepel uzaklaştırma böylelikle harmonize
edilebilir.
• B 17 UNIclean`de etkili temizleme, sonraki işlemlerde
performansı yükseltmektedir.
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Karıştırma ve Temizleme
Homojen ve hassas

Ham maddenin, özellikle pamuğun homojen karışımı,
ekonomiklik ve kalite açısından iplik üretiminde gerekli bir
ön koşuldur.
Renk, incelik ve çepel içeriği gibi çeşitli elyaf özelliklerini
dikkate alan uygun bir balya yönetimine göre oluşturulan
balya dizilimindeki pamuk balyalarının içeriği sabit bir kalite sağlamaktadır. A 11 UNIfloc ile alınan küçük tutamlar,
homojen olmayan ham maddenin üretim partisi boyunca
düzgün bir şekilde dağılmasını sağlayan özelliklere sahiptir.
Sadece bu þekildeki bir dağıtım, homojenlik ve dolayısıyla
sabit iplik kalitesi sağlamaktadır. Karışım ne kadar çok
heterojense, iplik inceliği gibi iplik özelliklerinde de o kadar
fazla sapma olacağı anlamına gelmektedir. 8 haznesiyle
UNImix karıştırıcıya tabakalarla beslemeyle, tabakalardaki
meydana gelen kayma ve çivili besleme hasırı üzerine
yönlendirme, işlenen ham maddenin yoğun ve tamamen
karışmasını sağlamaktadır.

A 81 UNIblend hassas karıştırıcı

Küçük ağırlık oranlarının tam olarak dozajlanması
için, karışımı istenilen yüzde oranlarında birleştirmesi
nedeniyle A 81 UNIblend, önerilmektedir.

B 76S UNImix karıştırıcı
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Minimum Yer Gereksinimi ile Etkin Karıştırma
B 72 / B 76 UNImi̇x homojen karıştırıcı

Ekonomi
• 800 kg kadar (B 72) veya 1 200 kg/saate kadar (B 76) üretim
hacmı ve göreceli olarak az yer gereksinimi ile mükemmel fiyat
performans oranına neden olur.
• Büyük depolama kapasitesi sonraki harman hallaç makinaları
için düzenli beslemeyi ve personel gerektirmesizin kaliteli iplik
üretimi için ön koşulları garanti eder.
• Ayarlar, hızla, kolayca ve tekrarlanabilir şekilde UNImix üzerinde
bir butona basılarak girilir. Kısa ayar süreleri yüksek randıman ile
sonuçlanır.

Kalite
• 8 karışım odalı eşsiz 3-nokta karışım prensibi ile iyi, sürekli
homojen elyaf karışımı. Bu sürekli yüksek kaliteli iplik için ön
şarttır.
• Hammaddeye, uygulamaya ve optimum açmaya bağlı olarak
tutam büyüklükleri karıştırma silindirinde ayarlanabilir; böylece
sonraki işlemlere homojen besleme garanti edilir.
B 72 UNImix sayesinde eşsiz karıştırma teknolojisi

B 72 / B 76 UNImix uygun olmayan balya yerleşimlerinde bile minimum yer gereksinimi ile beslenen
balyaların homojen ve tam bir karışımını sağlar.
Eşsiz 3 noktada karıştırma işlemi pamuk ve sentetik
elyafa eşit derecede uygundur. Sekiz karışım odası
sadece etkin karıştırmayı değil, fakat aynı zamanda
yüksek üretim ve üretim performansını garanti eder.
UNImix’in geniş depolama hacmı, harman hallaç
dairesinin çalışma serbestliği için ideal ön şartları
garanti eder.

• Entegre toz çıkarma toz yüklü taşıyıcı havayı elyaftan ayırır. Bu
işlem materyal zedelenmeden yapılır ve bu nedenle de iplik makinasının çalışma davranışı ve dolayısıyla iplik kalitesi iyileşir.

Esneklik
• Bir açma veya temizleme modülünün kolayca ilavesi pazar şartlarındaki değişikliklere cevap verebilmede esneklik sağlar.
• Pamuk, karışımlar ve sentetik elyafın işlenebilmesi sayesinde,
farklı hammaddelerin işlenmesindeki sınırlar kalkmıştır.
• Hızlı karışım değişikliği için temizleme modülünün bypass edilebilme özelliği (örneğin sentetik elyaflarla).
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3 Noktada karıştırma metodunun prensibi
UNIfloc`a beslenen balyalar, çok ince tutamlar
şeklinde açılmakta ve sekiz odacığa ince tabakalar
şeklinde rastgele dağıtılmaktadır. Sonrasında, lif
materyalinin homojen karışımı üç farklı noktada
gerçekleşmektedir:
• UNImix`de lif tutamları 90° saptırılır, bu, yer ve
zamana bağlı olarak tabakalarda bir yer değişimine neden olur. Sonuç, arzu edilen mükemmel uzun
periyotlu karışımdır.
• Çivili besleme hasırı tutamları eşzamanlı olarak
sekiz tabakadan alır. Elyafın mükemmel biçimde
karıştırılması için zedelemeden ayırma işlemi çok
kısa bir süre içinde gerçekleştirilir. Karışım bu
aşamada bile homojendir.
• Serbest elyaf tutamlarının yoğun bicimde karıştırıldığı üçüncü nokta açıcı silindir bölgesidir. Bu
noktadaki mükemmel karıştırma ile elyaf karışımının sabit homojenitesi garanti edilir.

Ekran panelinde ayarlanabilen
homojen besleme
Tutam büyüklüğü, kullanılan ham madde ve istenilen uygulamalara göre, karıştırma silindirinde

3 noktada karıştırma işlemi – sürekli
homojen elyaf karışımı üretimi

ayarlanabilir. Sonraki proseslere homojen besleme garantidir. Tutamın açılma derecesi, dönme hızının optimizasyonu, aynı veya ters
yönlerde dönüş ayarı ile belirlenir. Bunların tümü, ekran panelinde
kolaylıkla ayarlanabilir.

Çalıştırma ve bakım
UNImix`in mekanik olarak değişen noktaları yoktur. İstenilen üretim ve bunun yanı sıra karıştırma silindiri ve üst ızgara arasındaki
açıklık elektronik olarak ayarlanmaktadır. Mekaniksel ayarlama
yöntemlerinin tam tersine, bu durum makina çalışırken değerlerin
kontrol panelinden girilmesi ve değiştirilmesini sağlamaktadır.
Böylece büyük ölçüde esneklik ve ham madde veya üretim koşullarında değişikliklere çok kolay uyum sağlanmaktadır. Bunun sonucu
olarak ayarlar tekrarlanabilir niteliktedir, bu da modern kalite
yönetimine destekler.

Güvenli çalışma
Geniş etkin depolama kapasitesi ve akıllı izleme donanımı ile
UNImix, son derece kullanışlı olup bir bütün olarak harman hallaca
mükemmel çalışma otonomisi sağlamaktadır.
Makina ayarları kolay ve tekrarlanabilir bir şekilde yapılır
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Yeni Materyaller için Hızlı Ayar
R / S modüllü UNImix

Opsi̇yonel ekstra olarak açma
veya temi̇zleme modülü
UNImix B 72 veya B 76 opsiyonel bir ekstra açma
modülü (S) veya temizleme modülü (R) ile donatılabilir. İstenildiği takdirde bu S ve R modülleri B 72
UNImix ve B 76 UNImix’e kolaylıkla uyarlanabilir.
Makinanın açma veya temizleme modülü ile yapılandırılabilme imkânı ve bypass sayesinde ideal
kombinasyon, hammaddeye bağlı olmaksızın kalite
bakımından optimum proses için daima mümkündür.

Bypass modülü ile esnek ve zedelemeden elyaf işleme
B 72 UNImix için, UNImix çalışırken açma veya
temizleme modülleri arasında geçiş yapmaya olanak
veren bir bypass modülü vardır. Daha sonra lifler gerekli yoğunlukta açılır ve/veya temizlenir. Bu işlenen
hammadde ile uyumlu açma ve temizleme işlemine
olanak vererek mükemmel kalite değerlerinin alınmasına olanak verir.

Açma ve temizleme modülü kullanarak sağlanan esneklik
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Kaliteli İplikler için Ekonomik, Hassas Dozajlama
A 81 UNIblend hassas karıştırıcı

A 81 UNIblend hassas karıştırıcı çok katmanlı karışımlar
için en yüksek standartları koyar. Elyaf komponenetlerini
%1’den daha az sapma ile çok hassas bir şekilde karıştırır.
A 81 UNIblend dört farklı tarak hattını farklı karışımlarla
besleyebilir. Makinanın maksimum üretim kapasitesi
1 000 kg/saattir. Geniş bir yelpazedeki kesikli elyafın işlenme özelliği, moda trendlerine hızlı ve ekonomik tepkiyi
kolaylaştırır.

Ekonomi
• Farklı orijinli pamukların karıştırılması hammadde maliyetlerinin optimizasyonunu sağlar.
• Cer makinasında karıştırma ile karşılaştırıldığında,
UNIblend makinasında tutam karıştırma bir cer pasajının elimine edilmesine olanak vermektedir.

Kalite
• UNIblend’de gerçekleştirilen homojen elyaf karışımı çok
yüksek iplik kalitesinin üretilmesine olanak sağlar.
• En sorunlu boyaların kullanılması durumunda bile son
üründe homojen kumaş görüntüsü alınır.
• Her bir modülün periyodik kalibrasyonu için ayrı ağırlık
sistemi, sürekli yüksek kalitenin alınmasını sağlar.

Esneklik
• A 81 UNIblend, aynı komponentlerden eş zamanlı olarak dört farklı kompozisyonu üretebilecek kapasitededir.
• UNIblend, her birinin kapasitesi 300 kg/saat olabilen
2 - 8 karıştırma modüllü olarak temin edilebilir.
• Makina parametrelerinin bir bütona basılarak kolayca
ve esnek bir şekilde yeniden ayarlanması mümkündür.

Kaliteli ipliklerin ekonomik ve ölçülü karışımı için A 81 UNIblend
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Geniş kullanım alanı
Bir taraftan pazarın çabuk değişen taleplerine cevap
vermek, diğer taraftan hammaddedeki özellik ve
fiyat değişikliklerini ayarlamak için son derece
esnek bir makina gereklidir. A 81 UNIblend, pamuk
ve sentetik karışımlarını, değişik orijinli pamuk
karışımlarını, telefleri ve çeşitli elyafı örneğin, keten
ve uzunluğu 65 mm’ye kadar olan hayvansal elyafı
isleyebilir. A 81 UNIblend’in uygulamalarının büyük
esnekliği aşağıdaki dört örnekte açıklandığı gibi,
maliyet optimizasyonunda ve yenilikler için geniş
olanaklar sağlamaktadır:
• Büyük hacimli karışımlar; örneğin %50 pamuk,
%50 polyester. Uzun süreli büyük kapasiteli üretimlerde yüksek ve sabit kalite sağlanır.

DOZAJLAMA SİSTEMİ
DOZAJLAMA SİSTEMİ
Sistem sabit
basınç üretir
Sistem sabit
basınç üretir
Baskı silindiri
Linear potansiyometre
Baskı silindir
silindiri
Açıcı
Linear potansiyometre
Frekans
konverteri
Açıcı silindir
Sabit
dozajlama için
mikro
kontrolü
Frekansişlemci
konverteri
Sabit dozajlama için
mikro
işlemci
kontrolü
Çok hızlı
kontrol
sistemi
hassas ve güvenilir dozajlamayı garanti eder

KOMPONENT KARIŞTIRMA
Tartılı sistem KARIŞTIRMA
KOMPONENT
TartılıAsistem

B

A

B

A
A

B
B

• Fantezi kumaşlar; A 81 müşterileri değişik bazen
çok farklı elyaf, boyalı pamuk veya tek yönlü karışımlar (örneğin %98’e %2) kullanmaktadır.
• Geri kazanım; Teleflerin belirli miktarlarda işleme
katılması küçük toleranslarda çalışıldığı için
maliyetleri düşürür.
• İstenilen iplik kalitesi için maliyetleri düşürmek
amacıyla değişik orijinde ve farklı fiyatlardaki
pamuklar karıştırılır.

A: %30
B: %70
A: %30
B: %70

A: %80
B: %20
A: %80
B: %20

A: %50
A: %50
B: %50
B: %50
A: %50
A: %50
B: %50
B: %50

Tartılı sistem ile A 81 UNIblend’in karşılaştırılması

Eşsiz dozajlama sistemi
Her modülün Rieter patentli bağımsız bir dozajlama sistemi vardır.
Bu, sabit bir materyal akışı sağlar. Besleme silindirlerinden birisi
hareketlidir ve sabit olana belirli bir kuvvetle bastırmaktadır.
Yoğunluğundaki farklar nedeniyle meydana gelen materyal çapındaki varyasyonlar silindir hızlarının hızlı bir şekilde ayarlanması ile
giderilir. Böylece materyal akış kütlesi sürekli sabit kalır.
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Karışım kalitesi

Doz ayarlı karışımın avantajları

A 81 UNIblend kullanılarak üretilmiş ipliklerinin homojenliğine diğer hiçbir karışım metoduyla ulaşılamaz. Değişik
kumaşlarla yapılan yoğun boyama denemeleri, bu sistem
ile sağlanan hassasiyetin boyama üniformitesinde olağanüstü yeni standartlar koyduğunu göstermiştir. Homojenlik,
daha yüksek iplik mukavemeti ve dolayısı ile iplik makinalarında daha az duruş ve sonraki işlem basamakları olan
dokuma ve örme işlemlerinde daha az kopuş gibi olumlu
yan etkiler oluşturur. Ring, open end ve air-jet iplikleri için
farklı komponentlerin karıştırılmasında A 81’in üstünlüğü
kabul edilmiştir.

• Klasik tartılı sistem ile karşılaştırılmada, A 81UNIblend’de
ölçülmüş karışımlar karar vermemize yardımcı olacak
avantajlar sunarlar:

CROSS-SECTION OF FIBER DISTRIBUTION IN A BLENDED YARN

• Karışım oranlarında +/- %1 sapmalar ile çok yüksek
hassasiyet.
• %1’den %99’a kadar çok geniş bir yelpazede karışım oranları; çok küçük oranlarda bile güvenilir karışımlar.
• Bir butona basarak kolay ve esnek değiştirme prosesi
basitleştirir.
• Mükemmel iplik değerleri dokuma ve örmede iyi çalışma
özelliklerini garanti eder.
• “zor” boyalarla bile son üründe homojen kumaş görüntüsü.

Cer makinasında yapılan karıştırma sonucu elde edilmiş iplik

CROSS-SECTION OF FIBER DISTRIBUTION IN A BLENDED YARN

Yarn produced with draw frames
Yarn produced with draw frames
A 81 UNIblend de yapılmış karıştırma sonucu elde edilmiş iplik

Ya
Bir karışım
Ya ipliğinde enine kesit görünüşü
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Açma, Temizleme ve Besleme için Çok
Yönlü Makina
B 33 karıştırıcı açıcı
Karıştırıcı açıcı yüksek güvenilirliği ve basitliği ile göze
çarpmaktadır. Küçük harmanlar opsiyonel olarak açma ve
temizleme ünitelerine sevk edilebilirler. Pamuk ve sentetik
elyaf hassas bir şekilde temizlenir ve açılır. Kullanılan materyal için ekonomik olarak optimum ayar seçilebilir. Buna
ilave olarak, B 33 karıştırıcı açıcı, sonraki harman hallaç
makinalarına veya doğrudan tarak makinalarına besleme
makinası olarak uygulanabilir. Bir ara kutu donatılması,
materyal depolama hacmının ve dolayısıyla harman hallaç
sisteminin özerk çalışmasını arttırır.

Ekonomi
• Açıcı ünitesi olmaksızın temizleme ünitesi 600 kg/saat
üretim geçekleştirmektedir. Açıcı ve temizleme ünitesi
ile birlikte 400 kg/saat’lik üretim seviyeleri mümkün
olabilmektedir.
• B 33 makinasının büyük ölçüdeki güvenilirliği ve kolay
bakımı yüksek derecede verimlilik ile sonuçlanmaktadır.

Tutamların iyi açılması sonraki iplik kalitesinin temelini oluşturur

Kalite
• Tutamların iyi açılması ve zedelenmeden temizlenmesi
sonraki iplik kalitesinin temellerini oluşturur.
• Ayarlanabilir ızgaralı B 33R yüksek derecede temizlemeyi
mümkün kılar.

Esneklik
• Makina, bir karıştırıcı ve besleme ünitesi olarak, açıcı olarak B 33S veya bir temizleyici B 33R olarak kullanılabilir.
• Karıştırıcı açıcı bir besleyici olarak uygulanabilir. Bu durumda besleme silindiri kademesiz ayarlanabilir şekilde
teslim edilir.
• Her çeşit pamuk ve elyaf uzunluğu 65 mm’ye kadar olan
sentetik elyaf Küçük harmanlar için karıştırıcı olarak
kullanmak mümkündür.

Temizleme ve açma için B 33 karıştırıcı açıcı
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Optimum Tutam Transportu ile Maksimum
Toz Çıkarma
A 21 kondenser
Geniş tutam yüzeyli mikro tutam formları harman
hallaç’ın çeşitli noktalarında toz çıkarma için ön
şarttır. A 21 kondenser’inde elyaf tutamları yüksek
hızda toz kafesi ile karşılaşır, bu esnada tozundan,
mikro tozundan ve çepel parçacıklarından ayrılır.
Toz ve çepel eksoz havası ile doğrudan harman
hallaç filtre ünitesine sevk edilir.

Özellikleri
• Open end iplikçiliğinde ve iplik eğirme işleminin
sonraki kademelerinde iyi çalışma davranışı sayesinde ekonomik verimlilik
• Bakım dostu tasarım.
• İki makina arasında materyal akışında arabirim
olarak, tutamların transportu için optimum hava
koşullarını oluşturur.
Entegre toz alıcı ile etkin tutam transportu

A 21 kondenser’i ile optimum tutam transportunda maksimum toz alma
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Esnek, Güvenilir ve Güvenli
Pnömati̇k elyaf transportu

Rieter VARIOline harman hallaç makinası bir üretim hattında 1 000 kg/saate kadar materyal işler. JUMBO AEROfeed
sistemi ile birlikte, 10 C 60 ve C 70 tarağının 1 000 kg/saat
beslenmesi mümkündür, böylece balya açıcıdan taraklama
bölümüne kadar sürekli bir harmonize hat oluşturulur. Materyalin harman hallaç nakinalarına güvenli ve verimli bir
şekilde beslenmesi, elyaf ve telef transportu ve separatörler
için dağıtıcıların, fanların komple bir seçimi ile garanti
edilir. Materyalin harman hallaç hattında enerji verimli ve
materyali zedelemeden taşınması amacıyla, Pnömatik elyaf
ve telef transportu için fanların seçimi mümkündür.

Yabancı madde ayırıcı ve emniyet
sistemleri
Her çeşit pamuk içerisinde farklı tiplerde yabancı maddeler
ve materyaller bulunur. Pamuğun elle veya makine ile toplanmasına bağlı olarak ülkeden ülkeye pamuktaki kontaminasyon büyük değişiklik gösterir. Pamuktaki yabancı lifler
ve yabancı maddeler yıllardır iplik kalitesi ve iplikhanenin
güvenli bir şekilde çalışması konusunda büyük sorunlardan
birisi olmuştur.

VISION SHIELD ve MAGIC EYE ile kombine edilmiş A 79 UNIstore

VARIOline’nin değişken konsepti tüm modern yabancı
madde çıkarma sistemleri ve bunun yanı sıra yabancı elyaf
saptama ve sistemlerinin harman hallaç dairesinde uygun
noktalarda yer almasına olanak vermiştir. Ekstraksiyon etkindir, iplik kalitesi iyileştirilmiştir, iplikhanedeki ve bobin
dairesindeki temizleme kesmeleri azaltılmıştır, böylece
tesisin ekonomik verimliliği arttırılmış ve güvenli çalışması
garanti altına alınmıştır.

A 48 Ağır Metal Ayrıcı
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A 48 ağır yabancı madde ayırıcı
A 48 katı yabancı madde ayırıcı ile ağır metal parçacıkları, taş, tahta, plastik, lastik vb’nin yanı sıra iplik ve sicim
parçacıkları da makinanın tam üretim kapasitesi sırasında
çıkarılır.

Metal ve kıvılcım eliminasyonu
COMBO SHIELD, metal ve kızıl ötesi detektör yardımıyla
elyaf tutamlarındaki metal parçacıkları, kıvılcımları ve
yanan materyali saptayan ve ortadan kaldıran kompakt
bir sistemdir. Duruma ve yer koşullarına göre, müşterinin
talebine uygun olarak METAL SHIELD (Metal Ayırıcı) veya
FIRE SHIELD (kıvılcım ayırıcı) üretim hattına ayrı ayrı
yerleştirilebilir.

THE FIRE SHIELD

Yabancı elyaf saptayıcı
MAGIC EYE’lı VISION SHIELD tercihen UNImix veya
UNIstore.’dan sonra üretim hattına esnek bir şekilde monte
edilebilir.

THE COMBO SHIELD

THE METAL SHIELD
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UNIcontrol – Rieter Harman hallaç ve Tarak
Makinaları için Modern Kontrol Sistemi
UNIcontrol – harman hallaç ve tarak kontrol
Modern kontrol sistemi, UNIcontrol, çalışmayı basitleştirir,
tesisin genel görünüşünü ve tüm harman hallaç makinalarının otomatik kontrolünü kolaylaştırır. Modern makina
kontrol sistemli Rieter harman hallaç makinaları optimal
olarak UNIcontrol harman hallaç kontrol sistemine entegre
edilir.

Ekonomi
• UNIcontrol’ün müşterinin işletmesindeki kurulu makinalara isteğe uygun olarak ayarlanması yatırım maliyetlerinin düşük olmasını sağlar.

Basit bir harman hallaç hattı yerleşimi

• Basit yazılım modifikasyonu ile harman hallaç ve tarak
bölümünün uzatılması sağlanır.
• Akıllı besleme fonksiyonu materyal akışını kontrol ve
optimize eder. Bu, enerji tüketimini azaltır.

Kalite
• Akıllı besleme tarak besleme silolarının sabit bir şekilde
dolmasına sağlar ve böylece kaliteli eğirme işlemi için
esas olan üniform, homojen vatka tabakalarının alınmasını garanti eder.
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• Proses parametrelerinin depolanması ve operatör verilerinin doküman formunda saklanması ile yüksek çalışma
güvenliği sağlanır.

Kompleks bir harman hallaç hattı yerleşimi

• Grafik istatistik ve olayların dokümante (olay içeriği)
edilmesi ile proses optimizasyonu sağlanır.

• Telef transportunun kolay ve lokal olarak yapılandırılması
mümkündür.

Esneklik

• Proses modifikasyonları, proses versiyonlarının kontrolü
veya USB bellek üzerinde depolanması nedeniyle en kısa
sürede güvenli bir şekilde uygulanır.

• Tarak bölümünün daha sonra uzatılması UNIcontrol ile
kolayca yapılabilir. Buna ilave olarak, müşteri işletmeye
özgün bir şekilde makinaları numaralandırabilir.

• Ekstra bir seçenek olarak, makina uzaktan kontrolü
(Rieter Uzaktan Kontrol Paneli) ve ikinci bir işletim istasyonu mevcuttur.

Rieter . VARIOline
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A 11 UNIfloc Otomatik Balya Açıcı
Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler
min. 500

6 536 (5 351)
2 661 (2 068,5)

2 661 (2 068,5)

max. 1 600

min. 800

1 214

2 763

1 513

1 070

55

650

190

310

700

1 175

685

2 033

12 913 - 52 913

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal

pamuk, 65 mm’ye (2 1/2") kadar sentetik elyaf

Üretim* performansı (maksimum, A 11 - 2 300 mm)

pamuk

sentetik elyaf***

1 harman

1 200 kg/saat

1 000 kg/saat

2 harman

1 000 kg/saat

850 kg/saat

3 harman

840 kg/saat

710 kg/saat

4 harman

640 kg/saat

540 kg/saat

Alıcı ünite versiyonları

A 11 - 1 700 mm

A 11 - 2 300 mm

Kurulu güç

11.5 kW

18.0 kW

Makinanın her bir tarafındaki balya sayısı

ML veya 2ML
B
L

1.5ML veya 3ML
B
L

Net ağırlık (12.91 m)

3 230 kg

3 320 kg

İlave kanal uzunluğu

+80 kg/m

+80 kg/m

TEKNİK VERİLER

MAKİNA VERİLERİ
Materyal yerleştirme (ML)

7.2 - 47.2 m**

Kanal uzunluğu

10 - 50 m**

* Tarak hattı çıkışı
** 2.5 m’lik kademeler halinde
*** Sentetik hammadde tipine bağlı olarak, üretim miktarı azalabilir
Kısaltmalar: ML Materyal yerleşim uzunluğu, B Balya genişliği, L Balya uzunluğu
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B 33 Karıştırıcı Açıcı

3 000

3 500

Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler

3 250

1 600

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal

pamuk, 65 mm’ye (2 1/2") kadar sentetik elyaf ve karışımlar

Üretim:
- Tip B 33

600 kg/saat’e kadar

- Tip B 33R / B 33S

400 kg/saat’e kadar

TEKNİK VERİLER
Kurulu güç (A 21 kondenser’i olmaksızın):
- Tip B 33

2.4 kW

- Tip B 33R / B 33S

7.0 kW

MAKİNA VERİLERİ
Çalışma genişliği

1 200 mm

Karıştırma odasının depolama kapasitesi

25 - 40 kg

Boyutlar:
- uzunluk

3 250 mm

- genişlik

1 600 mm

- yükseklik

3 000 mm

Ağırlık (A 21 kondenseri dahil):
- Tip B 33

3 160 kg

- Tip B 33R / B 33S

3 660 kg / 3 560 kg
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B 34 Karıştırıcı Balya Açıcı

750

3 000

3 500

Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler

3 000 - 9 000

3 250

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal

pamuk, 65 mm’ye (2 1/2") kadar sentetik elyaf ve karışımlar

Üretim:
- Tip B 34

600 kg/saat’e kadar

- Tip B 34R / B 34S

400 kg/saat’e kadar

TEKNİK VERİLER
Kurulu güç (A 21 kondenser’i olmaksızın):
- Tip B 34

2.4 kW

- Tip B 34R / B 34S

7.0 kW

MAKİNA VERİLERİ
Çalışma genişliği

1 200 mm

Karıştırma odasının depolama kapasitesi

25 - 40 kg

Boyutlar:
- uzunluk

3 250 mm

- besleme tablası

3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 m

- genişlik

1 600 mm

- yükseklik

3 000 mm

Ağırlık (A 21 kondenseri dahil):
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- Tip B 34

3 160 kg

- Tip B 34R / B 34S

3 660 kg / 3 560 kg

- besleme tablası

170 kg / 1.5 m segment ile

1 600
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B 25 Telef Açıcı
Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler
120

2 000
750

2 050

230

230

2 000

L= 3 000 - 9 000

1 150

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal

pamuk, 65 mm’ye (2 1/2") kadar sentetik materyal, balya atıkları, şeritler, vatkalar, telef, açılmış fitil

Üretim

3 - 60 kg/saat

TEKNİK VERİLER
Kurulu güç

3.15 kW

MAKİNA VERİLERİ
Çalışma genişliği

750 mm

Boyutlar:
- uzunluk

5 000 mm (3 m besleme tablası dahil)

- besleme tablası

3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 m

- genişlik

1 150 mm

- yükseklik

2 050 mm

Ağırlık:

1 770 kg

- besleme tablası uzatması

150 kg / 1.5 m segment ile
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B 12 UNIclean Ön Temizleyici
Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler
ø 300

700

1 123

ø 300

2 000

B 12

2 205

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal

pamuk, pamuk telefi, keten

Üretim

1 400 kg/saate kadar

TEKNİK VERİLER
Kurulu güç

15.25 kW

Güç girişi

300 kg/saat, yaklaşık 2.0 - 2.5 kW
600 kg/saat, yaklaşık 2.5 - 3.0 kW
1 200 kg/saat, yaklaşık 6.0 - 8.0 kW

Enerji besleme

380/400 V, 50 ve 60 Hz

MAKİNA VERİLERİ
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Çalışma genişliği

1 600 mm

Temizleme silindiri çapı

750 mm

Hız

480 - 960 dev/dak.

Uzunluk

2 205 mm

Genişlik

1 040 mm

Yükseklik

2 000 mm

Ağırlık

1 180 kg

1 040
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B 17 UNIclean Temizleyici
Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler
ø 300

700

1 123

ø 300

2 000

B 17

2 205

1 040

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal

pamuk, pamuk telefi

Üretim

1 200 kg/saate kadar

TEKNİK VERİLER
Kurulu güç

11.25 kW

Güç girişi

300 kg/saat, yaklaşık 2.0 - 2.5 kW
600 kg/saat, yaklaşık 2.5 - 3.0 kW
1 200 kg/saat, yaklaşık 6.0 - 8.0 kW

Enerji besleme

380/400 V, 50 ve 60 Hz

MAKİNA VERİLERİ
Çalışma genişliği

1 600 mm

Temizleme silindiri çapı

750 mm

Hız

480 - 960 dev/dak.

Uzunluk

2 205 mm

Genişlik

1 040 mm

Yükseklik

2 000 mm

Ağırlık

1 180 kg
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A 79 UNIstore, Kombine Depolma, Açma ve
Temizleme Makinası
Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler
1 200
1 226

791

1 300

2 293

3 590

3 981

Ø 300

1 514

1 526
2 881

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal

pamuk, 65 mm’ye (2 1/2") kadar suni ve sentetik elyaf

Üretim*

1 000 kg/saate kadar

TEKNİK VERİLER
Kurulu güç

12.6 kW

Materyal girişindeki hava hacmi (hava debisi)

0.60 - 1.00 m3/s

Materyal çıkışındaki hava hacmi

0.60 - 1.00 m3/s

MAKİNA VERİLERİ
Çalışma genişliği

1 200 mm

Açıcı silindiri Ø

320 mm

Depolama kapasitesi

20 kg pamuk
15 kg sentetik elyaf

BOYUTLAR
Makina uzunluğu

1 526 mm

Genişlik

1 514 mm

Yükseklik

3 981 mm

NET AĞIRLIK
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A 79S

1 820 kg**

A 79R

1 870 kg**

* Tarak üretimi
** Destere dişli silindir ile
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B 72 UNImix Homojen Karıştırıcı
Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler

4 173

4 040

∅ 400

3 340

B 72

1 340

∅ 220

2 233

600

260

400

6 040
7 300

1 514

7 830

TEKNOLOJİK VERİLER

MAKİNA VERİLERİ

Materyal

pamuk, sentetik elyaf, karışımlar

Uzunluk

7 830 mm

Üretim 1) 2)

pamuk, sentetik elyaf ve karışımları
800 kg/saat’e kadar

Genişlik

1 514 mm

Yükseklik

4 173 mm

8

Çalışma genişliği

1 200 mm

Net ağırlık

3 850 kg

Karışım odası sayısı
TEKNİK VERİLER

1)
2)

Kurulu güç

4.4 kW

Açıcı silindir hızı

500 - 610 dev/dak

Alıcı silindir hızı

660 dev/dak (sabit)

Dik hasır

21.6 - 216 m/dak

Besleme kayışı

0.0 - 0.7 m/dak

Ekzoz havası, (yaklaşık olarak)

1.2 m3/s

Materyal besleme

1.1 - 1.3 m3/s

Materyal çıkışı

0.4 - 0.6 m3/s

Hat çıkışı (tarak üretimi)
Eğer karışım yüksek miktarda döküntü veya telef içeriyorsa
Diğer bir deyişle, %40’dan fazlası kısa lif içeriyor ise, maksimum üretim 600 kg/saat
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B 72 R/S UNImix Temizleme veya Açma Modüllü
Homojen Karıştırıcı
Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler
1 927

184

1 000

Bypass ile

B 72

1 200

1 514

1 927

184

1 000

1 750

2 293

B 72

1 514

MAKİNA VERİLERİ MODÜL

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal
Üretim 1) 2) 3)
Opsiyonel bypass

pamuk, sentetik elyaf, karışımlar

Uzunluk

1 200 mm

pamuk, sentetik elyaf ve karışımları
800 kg/saat’e kadar

Genişlik

1 514 mm

Yükseklik

1 340 mm

evet

Çalışma genişliği

1 200 mm

Net ağırlık R/S modülü

1 100 kg

TEKNİK VERİLER
Kurulu güç B 72 R/S

17.0 kW

Besleme ünitesi net ağırlığı

240 kg

Bypass ünitesi net ağırlığı

300 kg

Hat çıkışı (tarak üretimi)
Eğer karışım yüksek miktarda döküntü veya telef içeriyorsa
Diğer bir deyişle, %40’dan fazlası kısa lif içeriyor ise, maksimum üretim 600 kg/saat
3)
Sentetik elyafa bağlı olarak üretim düşebilir
1)
2)
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1 200
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B 76 R/S UNImix Homojen Karıştırıcı
Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler

4 137

4 040

∅ 400

3 340

B 76

1 340

∅ 300

2 233

600

260
2 114

400

6 040
7 300
7 700

TEKNOLOJİK VERİLER

MAKİNA VERİLERİ

Materyal

pamuk, sentetik elyaf ve karışımlar

Uzunluk

7 700 mm

Üretim 1) 2)

pamuk 1 200 kg/saate kadar, sentetik elyaf
1 000 kg/saat’e kadar

Genişlik

2 115 mm

Yükseklik

4 173 mm

8

Çalışma genişliği

1 800 mm

Net ağırlık

5 300 kg

Karışım odası sayısı
TEKNİK VERİLER

1)
2)

Kurulu güç

6.4 kW

Açıcı silindir hızı

500 - 610 dev/dak.

Alıcı silindir hızı

660 dev/dak (sabit)

Dik hasır

21.6 - 216 m/dak

Besleme kayışı

0.0 - 0.7 m/dak

Ekzoz havası yaklaşık

1.2 m3/s

Materyal besleme

1.1 - 1.3 m3/s

Materyal çıkışı

0.6 - 0.9 m3/s

Hat çıkışı (tarak üretimi)
Eğer karışım yüksek miktarda döküntü veya telef içeriyorsa
Diğer bir deyişle, %40’dan fazlası kısa lif içeriyor ise, maksimum üretim 800 kg/saat
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B 76 R/S UNImix Temizleme veya Açma
Modüllü Honojen Karıştırıcı
Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler
1 000

1 800

2 000
260

2 114

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal
Üretim

1) 2) 3)

Opsiyonel bypass

pamuk, sentetik elyaf ve karışımlar

Uzunluk

1 200 mm

pamuk 1 000 kg’a kadar, sentetik elyaf
1 000 kg/saat’e kadar

Genişlik

1 514 mm

Yükseklik

1 340 mm

yok

Çalışma genişliği

1 200 mm

Net ağırlık R/S modülü

1 100 kg

Kurulu güç B 76R/S

19.0 kW

Besleme ünitesi net ağırlığı

100 kg

Hat çıkışı (tarak üretimi)
2)
Eğer karışım yüksek miktarda döküntü veya telef içeriyorsa.
Diğer bir deyişle, %40’dan fazlası kısa lif içeriyor ise, maksimum üretim 800 kg/saat
3)
Sentetik elyafa bağlı olarak üretim düşebilir
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1 200

MAKİNA VERİLERİ MODÜL

TEKNİK VERİLER

1)

6 040

3 300

2 480

2 196

1 300

2 233

4 040

B 76

3 981

600
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A 81 UNIblend Hassas Karıştırıcı

4 290
3 010

4 295

4 634

3 977

4 663

4 486

ø 300

Maki̇na veri̇leri̇ ve tekni̇k veri̇ler

1 010

2 210

35

1 600

1 240
L1 = 1 240 x Modül sayısı

1 990

L = L1 + 1 990

TEKNOLOJİK VERİLER
Materyal:

MAKİNA VERİLERİ
65 mm’ye (2 1/2") kadar çeşitli tipte elyaf

Çalışma genişliği:

1 200 mm

Uzunluk:

Üretim
(Karışım oranına bağlıdır):

- 2 modül

4 470 mm

- Modül

3 - 300 kg/saat

- 3 modül

5 710 mm

- Makina

1 000 kg/saat’e kadar

- 4 modül

6 950 mm

TEKNİK VERİLER

- 5 modül

8 190 mm

Kurulu güç:

- 6 modül

9 430 mm

10.9 kW

- 7 modül

10 670 mm

2.3 kW

- 8 modül

11 940 mm

Genişlik:

1 600 mm

Makina + 2 modül
Her ilave modül için
HAVA GEREKSİNİMİ
Besleme / Modül:

0.4 - 0.6 m3/s

Yükseklik:

300 Pa

- düşük versiyon

3 919 mm

Ekzos / Modül:

0.5 - 0.7 m3/s

- standart versiyon

4 663 mm

- 100 Pa

Ağırlık:

Materyal transportu:

0.6 to 0.9 m3/s

- 1 modül

1 560 kg

yaklaşık 600 Pa

- açıcı ünite

1 210 kg
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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 işletmelerinin 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.
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Rieter sayesinde arkanıza dayanın 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
• Tesis 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
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Rieter sistemleri
ve Rieter yenilikleri birçok sanayi ülkesinde
patentlerle korunmaktadır.
2303-v5 tr 1604

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

Rieter (China)
Textile Instruments Co., Ltd.
Shanghai Branch
Unit B-1, 6F, Building A,
Synnex International Park
1068 West Tianshan Road
CN-Shanghai 200335
T +86 21 6037 3333
F +86 21 6037 3399

