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1 Uvod

Na sejmu ITMA 2015 je bilo 20 odstotkov več raz-
stavljavcev kot leta 2011, bilo jih je največ doslej, 
kljub temu pa se je njihovo število pri ponudbi celost-
ne rešitve strojne opreme za proizvodnjo kemičnih 

vlaken zmanjšalo, kar je posledica prevzemov in 
združevanja podjetij v nove sisteme.
Že nekaj desetletij je razvoj strojne opreme za izde-
lavo kemičnih vlaken tesno vezan na razvoj elektro-
nike, računalništva, programske opreme in med-
mrežne tehnologije, kakor je tudi splošno usmerjen 
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Izvleček
Prispevek obravnava novosti, predstavljene na sejmu ITMA 2015 na področju strojne opreme za proizvodnjo 

kemičnih vlaken. ITMA 2015 je bila po številu udeležencev večja od ITMA 2011, se je pa število razstavljav-

cev, ki ponujajo celostne rešitve za proizvodnjo sintetičnih vlaken, zaradi prevzemov in združitev podjetij 

zmanjšalo. Vodilna tema sejma in s tem tudi izdelovalcev strojne opreme za kemična vlakna je bila »usmer-

jenost v trajnost«, ki mora biti glavni cilj (vizija) tehnološkega razvoja. V članku je prikazan razvoj strojne opre-

me za proizvodnjo sintetičnih vlaken, ki je še vedno evolucijski, brez revolucionarnih sprememb. Novosti so 

v kompaktnosti, modularnosti, uporabi trajnostnih materialov, zmanjševanju porabe, povečevanju izkorišče-

nosti opreme in prostora ter uporabi spletne in medmrežne strojne ter programske opreme za povezova-

nje naprav, njihovo upravljanje, kontrolo in zajem podatkov. Podjetja uvajajo inteligentno mrežo proizvod-

nega procesa in upravljanja “Industrije 4,0”. Ustanavljajo tehnološke centre, v katerih skupaj s strankami 

razvijajo nove sisteme ter uresničujejo nove zamisli.

Ključne besede: ITMA 2015, kemična vlakna, sintetična vlakna, strojna oprema, Industrija 4,0

Abstract
The article focuses on the novelties that were presented at the trade fair ITMA 2015, more specifi cally in the fi eld of 

hardware used in the production of chemical fi bres. According to the number of visitors, ITMA 2015 superseded 

ITMA 2011, however, the number of exhibitors off ering complete solutions in the production of synthetic fi bres de-

creased due to recent company acquisitions and mergers. The main theme of the fair and consequently of manu-

facturers of hardware used in the production of chemical fi bres was “focus on sustainability” that should also be 

the main objective (vision) of the technological development. The article shows the development of hardware used 

in the production of synthetic fi bres, which is still evolutionary, with no revolutionary changes. The novelties can 

be found in compactness, modularity, use of sustainable materials, reduction of consumption, in increased utilisa-

tion of hardware and space, as well as in the use of internet/intranet hardware and software to connect devices, 

their management, control and data acquisition. Companies are introducing an intelligent network of the produc-

tion process and management “Industry 4.0”. They have been establishing technological centres where they in co-

operation with their customers develop new systems, implementing their ideas and concepts.
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v ekološko in trajnostno proizvodnjo, ekonomiko in 
upravljanje. Razvoj pri izdelavi strojne opreme za 
proizvodnjo kemičnih vlaken gre v smer modularne 
graditve, uporabe trajnostnih materialov, zmanjše-
vanje porabe, večjih izkoristkov opreme in prostora 
ter uporabe internetne in medmrežne strojne in 
programske opreme za povezovanje naprav, njihovo 
upravljanje, kontrolo in zajem podatkov.
Projekt »Industrija 4,0« pomeni usmeritev v inteli-
gentno mrežo proizvodnega procesa in upravljanja. 
Potrebni sta zmogljiva strojna in programska opre-
ma, ki bosta omogočali upravljanje pridobljenih po-
datkov in njihovo učinkovito uporabo. Izdelki, stro-
ji, naprave in ljudje bodo med seboj neposredno 
mrežno povezani. Proizvodnja bo postala znatno 
učinkovitejša in prožnejša, kupci in poslovni part-
nerji pa vključeni v proizvodne postopke. Sistem 
»Industrije 4,0« bo utrl pot številnim novostim, ki si 
jih danes še težko predstavljamo. Gospodarstvo bo 
postalo v seriji številnih majhnih korakov v celoti 
digitalizirano.
Svet proizvodnje strojne opreme je čedalje bolj glo-
baliziran. Nenehno je treba iskati nove rešitve za 
povečanje učinkovitosti in produktivnosti. To je raz-
log, da danes razvijajo predvsem celostne rešitve z 
možnostjo nenehnega izboljševanja učinkovitosti. 
Danes je pristop modularen, saj je modularne sisteme 
preprosto upravljati, so zelo prilagodljivi, omogoča-
jo hitro odzivnost in spremembo procesne variante, 
pri čemer je potreba po programiranju programske 
opreme zmanjšana na minimum.

2 Smeri razvoja strojne opreme 
 za proizvodnjo sintetičnih vlaken

V nadaljevanju sestavka so predstavljeni izdelovalci 
strojne opreme za proizvodnjo sintetičnih vlaken, ki 
so izbrani izključno zaradi prikaza smeri razvoja 
tega segmenta tekstilne industrije [1–8].

2.1 Oerlikon
Oerlikon je vodilna skupina, ki izdeluje in dobavlja 
sisteme za proizvodnjo sintetičnih vlaken. V švicar-
skem velikanu Oerlikon deluje segment za sintetič-
na vlakna (Man Made Fibres Segment) z dvema bla-
govnima znamkama Oerlikon Barmag in Oerlikon 

Neumag. Trg segmenta Oerlikon Barmag je Azija, 
za Oerlikon Neumag pa ZDA, Turčija in Kitajska. 
Skupina Oerlikon z več kot 40-odstotnim tržnim 

deležem postavlja smernice na izjemno zahtevnem 
trgu strojne opreme za proizvodnjo sintetičnih vla-
ken. Z blagovnima znamkama Oerlikon Barmag in 
Oerlikon Neumag je skupina Oerlikon vodilna na 
trgu ponudnikov strojne opreme za proizvodnjo 
sintetičnih vlaken in visokovoluminoznih prej BCF 
(ang. bulc continuous ! lament yarn), teksturirnih 
linij in sistemov za proizvodnjo rezanih sintetičnih 
vlaken. Ponuja celovite rešitve, od sinteze polimera 
in izdelave sekancev do proizvodnje in končne 
predelave sintetičnih vlaken. S svojim znanjem in 
zmogljivostmi lahko ponudijo celostne rešitve za 
proizvodnjo poliestrskih (PET), poliamidnih (PA), 
polipropilenskih (PP) in drugih vlaken in prej (glad-
kih in teksturiranih ! lamentnih prej, rezanih vlaken 
in vlaknovin). Njihova maksima je »Od taline do 
preje, vlaken in vlaknovin« (From melt to yarns, ! -

bers and nonwovens). Poudarek razvoja novih izdel-
kov in optimizacije je skladen z Oerlikonovo okolj-
sko ! lozo! jo, spodbujanje proizvodnje trajnostnih 
izdelkov [1, 2].
Na sejmu ITMA 2015 je Oerlikon Barmag predsta-
vil novosti na področju delno raztezanih (POY, ang. 
partially oriented yarn) in raztezno teksturiranih 
prej (DTY, ang. draw textured yarn), popolnoma 
raztezanih prej (FDY, ang. fully drawn yarn) in pre-
denja ter teksturiranja industrijskih (IDY, ang. in-
dustrial yarn), kot tudi izdelavo mono! lamentov.
Oerlikon Neumag je predstavil linije za preje BCF, 
rezana vlakna in vlaknovine, ki so osredinjene na 
razvoj novih izdelkov in optimizacijo obstoječih v 
skladu z njihovo trajnostno ! lozo! jo.

Industrija 4,0 (»Industrie 4.0«)

Oerlikon je predstavil naslednjo stopnjo razvoja svo-
jega modularnega operacijskega središča tovarne 
(POC, ang. plant operation center) – popolno pro-
gramsko opremo za vodenje celotnega predilnega 
oziroma teksturirnega proizvodnega procesa. Pred-
stavlja ga kot »Industrijo 4.0«, četrto industrijsko re-
volucijo. Programsko in spletno zasnovani procesni 
in proizvodni kontrolni sistem lahko zajame in digi-
talizira vse korake proizvodnje in predelave vlaken, 
vključno s proizvodnjo dobaviteljev. Poleg tega sis-
tem omogoča povezavo z notranjim sistemom vode-
nja virov in mrežno povezavo različnih tovarn prek 
računalniškega oblaka. Vse to za čim večjo učinko-
vitost in preglednost procesa [1, 2].
Proizvodnja je povezana prek računalniških in splet-
nih tehnologij, tako da so vsi proizvodni in strojni 
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podatki na voljo v realnem času. Enako velja za ce-
lotno vrednostno verigo, kar omogoča izjemno hi-
tre reakcije, sledljivost, zanesljivost načrtovanja, ne-
nehno izboljševanje procesov in konkurenčnost. Z 
uporabo programske opreme Plant Operation Cen-

ter (POC) lahko pooblaščene osebe ves čas sprem-
ljajo, kateri izdelek se izdeluje na kateri poziciji, 
kak šna je njegova kakovost, ali je zasedenost strojne 
opreme optimalna in ali je proizvodnja skladna z 
načrtom. Programska oprema POC je mobilna in 
poleg namiznih in spletnih delovnih mest podpira 
tudi pametne telefone in tablične računalnike. 
Ustrezna orodja zagotavljajo jasen pregled prednost-
nih nalog, ki s tem omogočajo učinkovito delova-
nje. Servisiranje in vzdrževanje sta tako bolje načr-
tovana in opravljena ob pravem času. Stanje strojev 
in naprav glede na ciljne vrednosti je jasno oprede-
ljeno z barvno shemo semaforja na zaslonu [1, 2].
V omrežju POC se informacije med proizvodnimi 
obrati izmenjujejo na varen in nadzorovan način. 
Računalništvo v oblaku omogoča zagotavljanje po-
datkov. To vodi k najboljšim praksam v globalni 
mreži izdelovalcev. Z razširitvijo uporabe omrežja 
POC dobijo uporabniki vse informacije za upravlja-
nje v zgodnji fazi, kar zagotavlja učinkovitost proiz-
vodnje. Upravljanje, uvajanje in centralizirano po-
ročanje so lažji in podatki shranjeni. Omrežje POC 
je prilagojeno zahtevam posameznega kupca. Kako-
vost in sledljivost imata čedalje pomembnejšo vlo-
go. Dosegajo se višja učinkovitost, zanesljivost in 
podatkovna integracija [1, 2].

Rezana vlakna in tehnologije za vlaknovine

Oerlikon NEUMAG je predstavil novo kompaktno 
linijo za proizvodnjo rezanih vlaken Staple Force S 
1000 (slika 1), ki omogoča izdelavo kratkih vlaken 
in tudi vlaknovin za ! ltracijo, strešne kritine, geotek-
stilije, avtomobilske in higienske tekstilije. Linija 
Staple Force S 1000 ima kompaktno strukturo z ob-
segom proizvodnje do 15 ton na dan. Omogoča hi-
trejšo zamenjavo barv in relativno malo odpadkov. 
Je energetsko in surovinsko varčna in okolju prijaz-
na. Izdelovalec ponuja celotno postavitev proizvod-
ne linije. Možnost postavitve sistema v obstoječem 
industrijskem okolju pomaga k zmanjšanju investi-
cijskih stroškov. Predstavljena tehnologija zmanjšu-
je proizvodne stroške za 20 odstotkov in izstopa z 
učinkovitostjo in produktivnostjo. O novi napredni 
tehnologiji izdelovalec pravi, da je učinkovita, prila-
godljiva in kompaktna [1, 2].

Slika 1: Kompaktna linija za proizvodnjo rezanih vla-

ken Staple Force S 1000 (Oerlikon Neomag) [2]

Dvokomponentna vlakna, oblikovana 

v kompaktnem postopku

Oerlikon Neumag je predstavil enostopenjski konti-
nuirani sistem za proizvodnjo dvokomponentnih re-
zanih vlaken. To je relativno majhna kompaktna 
enostopenjska linija. Odvajalna hitrost vlaken je 
1000 m/min. Z zmogljivostjo 15 t/dan in kompaktno 
konstrukcijo je operativna in zanimiva za izdeloval-
ce vlaken in tudi za izdelovalce vlaknovin [1, 2].
SP8xB je nov koncept Oerlikona za proizvodnjo 
dvokomponentnih ! lamentnih prej. Omogoča tudi 
uporabo polimerov, občutljivih na zadrževalni čas v 
predilni liniji. Koncept predenja temelji na tempe-
raturni razliki dveh polimerov, ki se v predilni liniji 
združita šele v predilni glavi [1, 2].

Navijalni agregati WINGS

Oerlikon Barmag in Oerlikon NEUMAG sta pred-
stavila novo družino navijalnih strojev WINGS 
(ang. Winding INtegrated Godet Solution). Serija 
Wings trenutno obsega pet modelov z 8 do 12 pozi-
cijami in dolžino vretena od 1200 mm do 1800 mm. 
Na navijalnih strojih WINGS je mogoče izdelati na-
vitke preje s prostornino do 23,2 dm³. Navijalni 
stroj WINGS FDY PLUS je namenjen navijanju pre-
je FDY najvišje kakovosti. Navijalni stroj WINGS 
POY XS, ki je namenjen navijanju preje POY, ponu-
ja različne možnosti posodobitve klasičnih predil-
nih linij. Zaradi kompaktne zasnove jih lahko upo-
rabijo za vse koncepte predilnih linij za izdelavo 
poliestrskih in poliamidnih prej, tudi za sisteme 
POY s starejšimi navijalnimi stroji. Navijalni stroj 
WINGS POY 1800 je namenjen navijanju poliestr-
skih prej.
Z uporabo novih navijalnih strojev naj bi se pro-
duktivnost povečala za 20 odstotkov, pri čemer je 
velikost stroja enaka kot pri starejšem modelu. 

rezanje
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Zmogljivost navijalnega stroja WINGS POY 1800 
je 12 navitkov, medtem ko jih je pri starejši gene-
raciji deset.
Nova serija navijalnih strojev WinTape je namenje-
na za navijanje trakov in mono! lamentov. WinFors 
je poseben navijalni stroj, primeren za posebne ma-
teriale, kot so mikrovlakna, preje za zračne blazine 
in varnostne pasove in tudi za preje POY, FDY, in 
BCF. Primeren je za različne materiale: PA, PET, PP, 
polivinilalkohol (PVA) idr. WinFors je eden najpri-
lagodljivejših navijalnih strojev. Dosega hitrosti od 
2500 m/min do 4000 m/min. Dodatna prednost na-
vijalnih strojev WinFors je njegova prilagodljivost: s 
preprosto zamenjavo sistema premikanja se brez na-
pora pretvori iz štiri- v osemmestnega. WinFors se 
lahko kombinira s skoraj vsakim starejšim predil-
nim sistemom, kar mu daje široko uporabnost tudi 
glede na tehnologijo [1, 2].

Slika 2: Navijalni stroj WINGS POY 1800 (Oerlikon 

Barmag) [2]

2.2 Trützschler
Nemški izdelovalec strojne opreme za proizvodnjo 
sintetičnih vlaken Trützschler je predstavil novo stroj-
no opremo, nove procese in izdelke. Njihova ! lozo! ja 
je, da je proizvodna linija več kot le vsota njenih se-
stavnih delov. Kakovost in sinhronizacija posameznih 
delov se kažeta v prvovrstnem procesu in izdelkih. 
Zasnova vsakega sistema je individualna, prilagojena 
določenemu kupcu. V svojem portfelju imajo linije za 
proizvodnjo širokega spektra rezanih vlaken: poli es-
trskih bombažnega tipa, vlaken za vlaknovine, votlih 
vlaken, vlaken za polnila, dvokomponentnih vlaken 
idr. Izdelujejo celotne linije, eno- in dvostopenjske, 
kot tudi posamezne komponente [1, 3].

Komponente za proizvodnjo in izdelavo predilnih 
linij jim dobavljajo zanesljivi dobavitelji, s čimer sta 
zagotovljeni kakovost posameznih elementov in 
materialov ter najboljša in najekonomičnejša tehno-
logija. Trützschler zagotavlja nenehen razvoj predil-
nih sistemov ne le za klasične, temveč tudi za poseb-
ne polimere. Srce modularnega predilnega sistema 
je okrogel šobni sistem [1, 3].
Trützschler ponuja tudi komponente za raztezanje 
vlaken iz PET, PP, PAN, PA, dvokomponentnih in 
celo aramidnih vlaken. Na novo razviti raztezalni 
sistem SDD (ang. single drive draw frame) je kom-
pakten, z neposrednim pogonom z visokim navo-
rom in nizkimi obrati. Ta večstopenjski modularni 
koncept je optimiziran za uporabo v enostopenjskih 
linijah s proizvodno zmogljivostjo do 60 ton na dan. 
Raztezalni sistem SDD lahko nadomesti več klasič-
nih raztezalnih mest in tako zmanjša dolžino razte-
zalne linije za nekaj metrov. Najpomembnejša iz-
boljšava, dosežena s sistemom SDD, je kakovost 
vlaken, ker je raztezanje med vsakim parom razte-
zalnih valjev mogoče posebej nastaviti, s čimer se 
zmanjša število pretrgov pri raztezanju [1, 3].
Vsaka proizvodna linija ima osrednjo enoto (CMU), 
ki nadzoruje vse proizvodne funkcije in nastavitve. 
Enota CMU uporablja gra! čni uporabniški vmes-
nik, ki omogoča izbiro in upravljanje vseh proces-
nih nastavitev ter beleženje operacijskih podatkov 
na preprost način [1, 3].
Na sejmu je Trützschler predstavil novo modularno 
generacijo strojev za proizvodnjo rezanih vlaken, 
kjer so vsi elementi proizvodne linije načrtovani 
tako, da so lahko tudi samostojne enote. To omogo-
ča postavitev celotne linije ali pa posodobitev ob-
stoječih [1, 3].
Trützschler je predstavil tudi nov tip samokodrajo-
čih se vlaken (votla konjugirana vlakna), izdelanih v 
okolju prijaznem proizvodnem procesu.
Med predilnimi linijami za proizvodnjo ! lamentne 
preje sta v Trützschlerjevem portfelju tudi sistema za 
preprogarske (symTTex) in industrijske (symTTec) 
! lamentne preje. SymTTex je zaščitena znamka pre-
dilnih linij za preprogarske preje BCF, ki imajo dve, 
tri ali štiri predilna mesta. Izdelovalec je posebej 
opozoril na novo linijo M30 s tremi predilnimi me-
sti, ki omogoča uporabo različnih polimerov, in tek-
sturirni sistem HPT, ki lahko uporablja različne, 
tudi reciklirane polimere iz plastenk ipd. Za vse sis-
teme je značilno, da so zelo prilagodljivi in se hitro 
in učinkovito odzivajo na spremenjene procesne in 
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proizvodne zahteve. V okviru te predilne linije je 
Trutzschler predstavil tudi teksturirno enoto HPC, 
ki izboljša kodravost prej in delo z grobimi prejami, 
do 3300 dtex. HPC je kompaktna enota, ki potrebu-
je malo vzdrževanja in se z lahkoto čisti [1, 3].
Za ekonomično in zanesljivo predilno linijo SymTTec 
za proizvodnjo industrijskih ! lamentnih prej iz po-
limerov PA in PET je izdelovalec še posebej poudaril 
sistem valjev in navijanja, za katerega so značilne ro-
bustnost, popolna avtomatika in zanesljivost. Na 
predilnih linijah symTTec lahko proizvajajo tudi vi-
sokotrdne preje PA 6, visokotrdne preje PET SLS in 
preje PET SLS s skrajno majhnim krčenjem [1, 3].
Trützschler je predstavil koncept tehničnih središč, 
kjer lahko kupec preskusi nove ideje oziroma oceni 
celoten proizvodni proces, od polimera do končne-
ga izdelka (! lamenta, rezanih vlaken oziroma vlak-
novine). V svojem tehničnem središču v Egelsbachu 
Dülmenu imajo postavljene celotne proizvodne li-
nije za proizvodnjo ! lamentne preje, rezanih vlaken 
in vlaknovin. Med drugimi dosežki so na takšen na-
čin že posodobili in poenostavili sistem samokodra-
jočih se vlaken [1, 3].

2.3 Fibre Extrusion Technology’s – FET
Fibre Extrusion Technology’s (FET) je britansko 
podjetje, ki ga je država nagradila za številne ino-
vacije. Podjetje načrtuje, razvija in izdeluje opre-
mo za proizvodnjo sintetičnih vlaken na labora-
torijski, pilotni ali proizvodni ravni. Tokrat so 
predstavili večopravilnost z enim ekstruderjem, ki 
omogoča različne izvedbene možnosti z uporabo 
le enega ekstruderja, kar prihrani prostor in čas. 
Večopravilnost omogoča kon! guracija ekstruder-
ja, ki jo lahko na preprost način, hitro in učinko-
vito spremenijo. Večfunkcionalna zasnova ekstru-
derja omogoča več nastavitev in izdelavo različnih 
tipov vlaken. Na posamezni napravi lahko izdelu-
jemo multi! lamentno ali mono! lamentno prejo 
oziroma prejo za izdelavo vlaknovin. Ekstruderski 
modul lahko uporabijo različne vrste polimerov za 
enokomponentno, dvokomponentno ali trikom-
ponentno predenje[1, 4] (slika 3).
Med inovativnimi razvojnimi dosežki je podjetje FET 
predstavilo tudi prototip za izdelavo visokotrdnih ab-
sorptivnih vlaken medicinske tekstilije in sistem za 
izdelavo polimernih nanokompozitov. Ta sistem je 
namenjen predvsem raziskavam in razvoju različnih 
funkcionalnih materialov na osnovi ogljikovih, ko-
vinskih oksidnih in kovinskih nanodelcev [1, 4].

Slika 3: Shema modularnega sistema FET, pri kate-

rem z enim ekstruderjem omogočijo več procesnih 

možnosti: predenje različnih vrst polimerov in izde-

lava dvo- ali trikomponentnih multi! lamentnih prej, 

mono! lamentov in vlaknovin [1, 4]

Velik napredek je za podjetje FET tudi nadgradnja 
razvojnih laboratorijev. To je del tekočega programa 
nenehnega izboljševanja, da bi obdržali korak s sve-
tovnim tehnološkim napredkom v visokozmogljivih 
industrijah, med katere spada tudi tekstilna. Labora-
torij je za stranke podjetja FET pomemben vir zna-
nja, saj imajo v njem možnost preskusiti in poiskati 
optimalne rešitve za svoje izdelke, kar lahko opravijo 
pred nakupom ali kot naročilo. V teh laboratorijih 
so že razvijali biomedicinske materiale, nova vlakna, 
trajnostne polimere idr. Koncept je dolgoročna na-
ložba v dobro sodelovanje s strankami, ki imajo 
mož nost razvijati svoje ideje v varnem okolju z mož-
nostjo uporabe strokovnega znanja in nasvetov stro-
kovnjakov FET. Podjetje FET lahko organizira tudi 
vzorčenje, prototipiranje, skupne raziskave in široko 
paleto postopkov ocenjevanja, da izpolni cilje odje-
malca. Zagotovljena je tudi zaupnost med podjetjem 
in stranko pri razvoju prototipa [1, 4].

2.4 TMT Machinery
Družba TMT Machinery je nastala z združevanjem 
treh vodilnih japonskih izdelovalcev strojne opre-
me za proizvodnjo sintetičnih vlaken, Toray Engi-
neering, Murata Machinery in Teijin Seiki. Družba 
deluje globalno, vendar je usmerjena predvsem na 
kitajski trg. TMT se osredinja na proizvodnjo stroj-
ne opreme za proizvodnjo sintetičnih vlaken z viso-
ko dodano vrednostjo [1, 5]. Razvoj TMT je osredi-
njen na spremembe proizvodnih linij, ki bi pocenile 
strojno opremo in zmanjšale porabo energije.

EKSTRUZIJSKI MODUL FET

ekstruderski 
modul 

FET-100

izdelava 
multiÞ lamentnih 
prej (FET-101)

izdelava 
vlaknovin 
(FET-102)

izdelava 
monoÞ lamentnih  
prej (FET-103)

Ve  procesnih možnosti 

iz enega ekstruderja

Možnosti, ki jih omogo a ekstruzijski 

modul FET.:

– uporaba razli nih polimerov

– oblikovanje  dvokomponentnih vlaken 

– oblikovanje trikomponentnih vlaken

– uporaba jedkih snovi 

(odpornost na korozijo)

– uporaba visokih temperatur
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TMT ima v svojem programu predilne linije za in-
dustrijske ! lamentne in mikro! lamentne preje, lini-
je za raztezno teksturiranje in navijalne stroje za 
različne tipe ! lamentnih prej. Predstavniki TMT tr-
dijo, da so njihove predilne linije izjemno zaneslji-
ve, imajo visok izkoristek in, so uporabniku prija-
zne (smart looking).

2.5 SSM GIUDICI
Švicarsko podjetje SSM GIUDICI je nastalo leta 
2012, ko je podjetje SSM prevzelo podjetje GUIDICI. 
Podjetje SSM je imelo vodilno vlogo na področju 
zračnega teksturiranja ! lamentnih prej. S prevze-
mom podjetja Giudici, ki je imelo močan tržni po-
ložaj na področju teksturiranja z navideznim vitjem, 
je podjetje SSM dopolnilo svoj portfelj in dodatno 
razširilo delež v industriji kemičnih vlaken. Svoj raz-
voj podjetje SSM usmerja glede na zahteve trga. V 
središču dejavnosti podjetja SSM so prizadevanja za 
zagotavljanje vrhunskih izdelkov in najboljših reši-
tev za vsako stranko. Stranke SSM se lahko zanašajo 
na svetovno mrežo storitev. Zahvaljujoč zavezanosti 
tehnološkim inovacijam, sodelovanju z najboljšimi 
partnerji in z vodilnimi v industriji je danes pod-
jetje SSM priznano kot vodilno inovativno podjetje 
za navijanje in predelavo preje [1, 6].
Na sejmu ITMA 2015 je podjetje SSM predstavilo 
med drugim dva nova teksturirna stroja:

teksturirni stroj, ki uporablja postopek navidez- –
nega vitja, je primeren za stroškovno učinkovito 
predelavo visokokakovostnih poliamidnih prej do 
! noče 7 dtex, polipropilenskih in tudi poliestr-
skih prej (slika 4) in
teksturirni stroj, ki deluje na principu zračnega  –
teksturiranja in je prav tako načrtovan za stro-
škovno vzdržno predelavo delno orientiranih 
POY ali popolnoma raztezanih FDY poliestrskih, 
poliamidnih in polipropilenskih prej [1, 6].

Slika 4: Teksturirni stroj TG1-FT [6]

2.6 Retech
Švicarsko podjetje Retech je specialist za raztezne va-
lje za izdelavo sintetičnih vlaken. Razvoj razteznih 
valjev je usmerjen v energijsko in stroškovno varčne 
valje in modularno gradnjo. Pogon valjev temelji na 
konceptu permanentnega sinhronega magneta. Valji 
dosegajo hitrosti do 6000 m/min in so lahko greti do 
temperature 400 °C. Nova tehnologija omogoča za 
tretjino manjšo porabo zraka [1, 7].
Elektronski sistem nadzora napetosti preje v pro-
izvodni liniji (on-line) WinAlot spremlja napetost 
preje neprekinjeno, beleži pretrge preje, izračunava 
zastoje in tako pripomore k oceni učinkovitosti pro-
izvodnje. Retech je prvič predstavil tudi elektronski 
sistem merjenja temperature površine valja v pro-
izvodni liniji. Sistem vsaki dve sekundi meri tempe-
raturo površine valja na štirih točkah. Do podatkov 
o temperaturi lahko dostopajo prek povezave USB. 
Informacijska baza WinEval omogoča optimiziranje 
raztezanja preje [1, 7].

2.7 Neuenhauser
Nemško podjetje Neuenhauser je predstavilo sisteme 
za rokovanje, transport in pakiranje najrazličnejših 
navitkov tekstilnih prej. V tesnem partnerstvu s 
kupci razvijajo koncepte, ki najbolje izpolnjujejo 
zahteve strank. Individualne rešitve materialnega 
toka prilagajajo zahtevam vsake stranke posebej. 
Namestijo lahko le transportni trak ali pa prevza-
mejo načrtovanje in graditev celotnega sistema 
upravljanja transporta v podjetju [1, 8].
Sistem AutoFlow, ki skrbi za samodejni transport na-
vitkov od navijalnih agregatov do mesta pakiranja, je 
prikazan na sliki 5. Na sejmu je Neuenhauser pred-
stavil novo rešitev za transport navitkov od predilnih 
linij do mesta pakiranja. Sistem lahko upravlja več 
kot tisoč paketov na uro in več kot 20 različnih izdel-
kov hkrati. Navitke povsem zanesljivo transportira 
na določen kraj. Tako transportni sistem zagotavlja 
racionalno pakiranje in kakovost pakiranega navitka 
ter manj napak pri pakiranju in transportu [1, 8].
Namen razvoja sistemov upravljanja navitkov ni le 
nižanje transportnih stroškov, ampak zmanjšati po-
trebo po ročnem premeščanju vreten in težave, ki 
spremljajo ročno premeščanje. Tako se izboljša ka-
kovost delovanja predilnih linij in podjetij. Avtoma-
tizirani sistemi za upravljanje navitkov zagotavljajo 
varen, visokozmogljiv pretok izdelkov skozi celotno 
kon! guracijo tovarne in boljšo izkoriščenost pro-
stora tovarne. Pomagajo ohraniti čisto, urejeno in 
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učinkovito proizvodno okolje in varno in ergonom-
sko manj obremenjujoč potek dela. Z implementa-
cijo medmrežnega nadzora in upravljanja, Industrie 
4.0., se upravljanje navitkov vključi v nadzor celost-
nega upravljanja celotne proizvodne verige [1, 8].
Neuenhauser že proučuje tudi spletno-programski-
strojni nadzor proizvodnje »Industrie 4.0«. Digitali-
zacija procesov Neunhauserja je že zdaj zelo napre-
dna, saj je potek dela v celoti računalniško voden. 
Ustrezne podatke je že mogoče sinhrono pridobiti 
prek ustreznega vmesnika. Določen izdelek lahko 
sledijo do postopka izdelave. Predstavniki podjetja 
se zavedajo, da je za popolno implementacijo siste-
ma »Industrie 4.0« pot še dolga [1, 8].

Slika 5: Shema avtomatiziranega transporta in paki-

ranja navitkov [8]

3 Sklep

Z vodilnim motom sejma ITMA 2015 »umetnost 
trajnostnih inovacij« je organizator sejma poskušal 
osrediniti obiskovalce na trajnostno delovanje na 
vseh področjih, tudi na področju opreme za proizvod-
njo kemičnih vlaken. Sporočilo prireditve je bilo, da 
se vložek v trajnostno proizvodnjo povrne na vseh 
ravneh proizvodne in oskrbovalne verige. Upajmo, 
da svetovni izdelovalci tekstilne strojne opreme res-
nično razumejo to sporočilo in da je njihovo delova-
nje kažipot za vse. Pristopi in rešitve k trajnostnemu 
tehnološkemu razvoju so različni, vsem pa so skupni 
večja učinkovitost, optimiziranje proizvodnje in pro-
cesov, zmanjšanje porabe materialov in energije ter 
tekoč potek delovnega procesa z manj zastoji.
Prikazani razvoj stojne opreme za proizvodnjo sin-
tetičnih vlaken na sejmu ITMA 2015 je bil evolucij-
ski, brez revolucionarnih sprememb in novosti: gre 
v smeri kompaktnosti in modularnosti strojne opre-
me, uporabe trajnostnih materialov, zmanjševanja 

porabe, povečanja izkoriščenosti opreme in prostora 
ter uporabe spletne in medmrežne strojne in pro-
gramske opreme za povezovanje naprav, njihovo 
upravljanje, kontrolo in zajem podatkov. Podjetja 
uvajajo inteligentno mrežo proizvodnega procesa in 
upravljanja »Industrija 4.0«. S stališča vodenja in 
upravljanja je poudarek na zadovoljstvu strank in 
medsebojnem sodelovanju pri zasnovi individualnih 
sistemov in rešitev. Podjetja ustanavljajo tehnološke 
centre, v katerih skupaj s strankami razvijajo nove 
sisteme in ures ničujejo njihove ideje ter zamisli. Šte-
vilo podjetij tega segmenta se je na račun prevze-
mov in združitev zmanjšalo, trg pa še vedno raste.
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