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Başarının  
anahtarı 
bileşenler

Sentetik elyaflardan yapılan  
spor giysileri, ev tekstilleri ve teknik 
tekstiller, hayatımızın vazgeçilmez 
parçaları haline geldi. Saurer,  
bunların üretimi için gereken  
bileşenlerin lider tedarikçisidir.

Sentetik elyaf tüketimi, 50'li yıllardan 
beri hızlı bir artış gösterdi. Bunun 
başlıca nedeni, elyafların spesifik 
özelliklerle (örneğin rüzgar geçirmezlik) 
son derece işlevsel hale getirilebil- 
mesidir. Ayrıca, kolay erişim, düşük 

ham madde maliyetleri ve geri 
dönüştürülebilirlik gibi giderek  
önem kazanan ekonomik faktörler  
de buna eklenmektedir. 

Başlıca alıcıları olan giyim ve ev tekstili 
endüstrisi, düz sentetik ipliklere 
pamuğun verdiği hissiyeti, yani doğal 
elyaflara benzer bir karakter kazandır-
maya çalışmaktadır. Bu, finisaj 
sürecinde tekstüre işleminde 

1

Yuvarlama yüzeyi 
tekniği ile rulman 
montajı.
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Tekstüre disklerinin 
otomatik imalatı.
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gerçekleştirilir: Düz iplik, sürtünme yolu 
ile kalıcı olarak kıvrılır. Bu sayede elyaf 
hacmi, esnekliği ve ısı tutma oranı 
artar, ipliğe hoş bir tutum kazandırır.

Tekstüre işleminin temeli, performansı 
dakikada 1 milyon devire kadar çıkmak 
üzere tasarlanan, manyetik bir iğ 
yatağı ile atılmıştı. Artan üretim hızları 
nedeniyle kısa sürede teknik sınırlarına 
ulaşan makine, böylelikle bugüne 
kadar tekstil sürecinde önemli bir rol 
oynayan tekstüre ünitesinin önünü açtı. 

Sahip olduğu engin bilgi birikimi ve 
üretim sürecine yakınlığı nedeniyle, 
Hammelburg menşeli şirket tercih 
edilen bir tedarikçi olarak piyasada 
kendine yer edinebilmişti. İplik kalitesi 
üzerinde doğrudan etkisi olan 
yataklama sistemleri, örn. büküm 
tutucuları, baskı makaraları ve 
poliüretandan oluşan tekstüre 
diskleridir. Sonuncusu, bakım gerek-
tirmeyen, diğer ünitelerin aksine bir 
aşınma parçasıdır. CoolFlow Disc ile 
2019'da olağanüstü başarılı tekstüre 
disklerinin en yeni nesli piyasaya 
sürüldü.  Optimize edilmiş ısı aktarımı, 
dakikada 1.000 metreye kadar çıkan 
proses hızlarında disk üzerindeki yükü 
önemli ölçüde azaltarak diskin kullanım 
ömrünü uzatmakta.

Şirket, birkaç yıldır tekstil endüstrisinin 
dışında da kendini kanıtlıyor. Gıda 
üretimi için rulmanlı yataklar veya 
robot teknolojisi için özel çözümler, bu 

başarılı bilgi transferine verilebilecek 
örneklerden sadece ikisidir.

FAG Kugelfischer'in 1957 yılında tekstil 
makinesi bileşenleri üretmeye 
başlamasıyla ürünler, endüstride kısa 
sürede nam saldı. Teknolojik olarak 
yüksek kaliteli yataklama bileşenlerine 
yönelik patlayan talep, şirketin 
kendisini piyasada lider bir tedarikçi 
olarak konumlandırmasına olanak 
sağladı. 1990'larda bu departman  
FAG Grubu'ndan ayrılarak TEMCO 
Textilmaschinenkomponenten GmbH 
adını aldı. 2006'dan bu yana  
Engineered Bearing Solutions,  

diğer önde gelen bileşen üreticileriyle 
birlikte Saurer Grubu'nun bir parçasıdır.

Faydalı bilgiler. 

- Üretilen sentetik elyafların yaklaşık %80'i polyesterden oluşur.
- Fonksiyonel sentetik tekstiller; ısı düzenleyici, kir tutmayan,  
 antimikrobiyal, alev geciktirici, UV ışınlarına ve kimyasallara karşı 
 dayanıklı ve elektrikten koruyucu özelliğe sahip olabilir.
- Bir binek otomobilde (hava yastıklarında, emniyet kemerlerinde  
 ve lastik tellerinde), yaklaşık 21 kg sentetik elyaf bulunur.   
- DTY ipliklerinin (drawn textured yarn) üretiminde,  
 Temco bileşenleri tek seçenektir.

"İplik kalitesine 
doğrudan etkisi 
olan bileşenler. "

Daha fazlasını 
okuyun 
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