İhtiyaç Anında Ön İşlem

Tekstil dijital baskının geleceği
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Daha az
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Patent Onaylı

dijital baskı için ihtiyaç anında ön işlem

Patentli yüksek basınçlı püskürtme teknolojisi
Patentli kumaş kurutma teknolojisi
Ön işlem kullanımında %70'e varan tasarruf
Önemli ölçüde enerji tasarrufu

Tekstil dijital baskının geleceği
İşletmelerde , İhtiyaç halinde anında ön işlem yapılmasınınimkansız olduğu düşünülürdü
..
Swift-jet dijital baskı için anında ön işlem yapar.. Kumaş yüzey temizliğini takiben,yüksek basınçlı püskürtme
teknolojisiyle (patentli ) kumaşlara ön işlem uygular.
Daha sonrasında, benzersiz taramalı kurutma teknolojisini kullanarak (patentli) kumaşı dijital baskıya hazırlar
Bütün bu işlemler el değmeden dijital olarak gerçekleştirilir,böylece tekstil dijital baskıda en titiz ve en başarılı sonuçlar elde edilir.

Swift-jet daha önce imkansız olduğu düşünülen endüstriyel bir adımı gerçekleştirdi.

Swift-jet işlem maliyetlerini en
aza indiren, ihtiyaca hızlı cevap
veren ve esnekliği getiren bir
yeniliktir. Kuşkusuz tekstil dijital
baskı tesislerinin modern
zamanlarda kullanılan önemli
bir ekipmanı haline gelecektir.
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Büyük küçük ölçekli tüm işletmelerde proses kontrolü
Swift-Jet yılda 150.000 ile 1.000.000 m2 arası üretim yapan işletmeler için dizayn edilmiştir.

Büyük İşletmelerdeki yıllık potansiyel tasarruf öngörüleri
Swift-Jet ile yapılan üretimin konvasiyonel sistem ile yapılan
üretime karşı kıyaslaması (Yıllık 1 milyon m2 baz alınmıştır).

Küçük İşletmelerin yıllık
Tasarruf öngörüleri
Swift-Jet kullanıldığında, dışarıda
yaptırılan ön işlem hizmeti ile
kıyaslaması (Yıllık 150000 m2
baz alınmıştır)

Tipik yatırım geri dönüşü

Su
Tasarrufu

+65 ton

Enerji
tasarrufu

+700,000
KWHs

Kimyasal
tasarrufu

+7 tons
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Swift-jet kullanımının avantajları
Swift-jet çok düşük miktarlardaki ön işlem için bile uygundur, hatta direk baskı öncesinde de kullanılabilir.

İşletmenin ihtiyacına hızlı cevap

Büyük ve küçük montanlı işlere uygun

Zamanında üretim kabiliyeti

Minimum yer ihtiyacı

Enerji ve kimyasal kullanımını
önemli ölçüde düşürür

Zaman kısıtlaması , Stok tutma yok
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İnovatif, temassız
teknoloji, nasıl çalışır?

Patentli Proses
Swift-jet tarafından kullanılan benzersiz patentli teknoloji,dijital baskı
öncesinde kumaş ön işleminin optimizasyonunu gerçekleştirir. Yine
bu teknoloji sayesinde doğru miktarda ve homojen olarak atılan
kimyasal ile dijital baskı sonucunun en iyi şekilde alınması sağlanır.
Proseste kullanılan kimyasal miktarının minimize edilmesi, ham
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madde ve enerji kullanımını en aza indirger ve üretim sürecinde
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kayda değer bir tasarruf elde edilir.
Patentli kurutma teknolojisi ile birleştirildiğinde Swift-jet, baskı
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departmanının ihtiyacı olan kumaşı zamanında teslim eder. Böylece
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zamanında ve iftiyaç miktarı kadar hazırlanan kumaş sayesinde
üretim süreci kısalır,stok tutma zorunluluğu ortadan kalkar ve
finansal ihtiyaçlar en aza indirgenmiş olur.
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Kumaş temizliği

Sprey Kaplama

Rotovac teknolojisi kumaş yüzeyinin temizliğinde kullanılır

Technijet'in hızlı ve homojen Püskürtme

Rotovac teknolojisinin kullanılması baskı hatalarını aza

Teknolojisi ‘TRUST’ benzersizdir.

indirgeyebilir. Kumaş püskürtmeli ön işleme tabi

Tamamen patentli tasarım, mekanik atomize salınımlı

tutulmadan önce kumaş yüzeyi Rotovac teknolojisinde

ve yüksek basınçlı akışkanları püskürtme sistemi

yer alan mekanizma sayesinde kesintisiz olarak

kullanarak tutarlı ve güvenilir bir kaplama elde eder.
Püskürtme sisteminin optimizasyonu ile, istenen baskı

temizlenir. böylece baskı sonucu üzerindeki performans

sonuçlarının ve nihai ürün üzerindeki teknik performansın

geliştirilebilir. Bu yüzden Rotovac, kumaş yüzeyindeki
tüyleri ve tozları temizleyerek baskı prosesinin önemli bir

en iy ihale getirilmesi ve devamlılığı sağlanır.
Kaplama sıvısı, uygulamanın vizkozitesini,basıncını, akışını

parçasıdır.

ve düzgünlüğünü sağlamak için sürekli izlenir.
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Infrared Kurutma
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Technijet Taramalı Kurutma Sistemi
Kumaş ön işlem prosesi sonrasında otomatik olarak kurutma
bölümüne girer. Bu kısımda start stop özelliğine sahiptir.
Kurutma sistemi patentli tasarımı sayesinde son derece verimlidir.
Kumaşın proses içinde bir sonraki aşamaya en iyi durumda
iletilmesini sağlamak için yüzey havası çarpması ile taramalı bir
kızılötesi kurutma sistemi kullanır.Böylece çıkış kontrolünde üstün
bir sonucun alınması sağlanır.

Yazılım Kontrolü
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Swift-jet özel yazılımı, performans kontrolünde en iyi sonucu alır.

Swift-jet İşletim sistemi ve yazılımı, işlemin her adımı üzerinde tam
kontrol ve tekrarlanabilirlik sunar. Her ayrıntı adımını kaydederken,
her işlem adımının doğru şekilde yapılmasını sağlar.
Modüler yazılım sistemleri kullanıcıya en iyi makine kontolünü

sağlar, kumaş hazırlığı ve dijital baskı makinesioptimizasyonu için
yeni değişkenler yaratır.

Kumaş sarma ve besleme
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Akıllı Besleme ve Sarma Sistemi
Operasyonun en önemli parçası , işlem gören kumaşların doğru ve
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Swift-jet akıllı besleme ve sarma sistemleri sayesinde stabil ve
dengesiz kumaşları belirlemek mümkündür. Doğru besleme ve
planlanan işlem için yeterince kumaşın olup olmadığıni belirlemek
mümkündür.Kendiliğinden hizalama ve otomatik kapanma ile
rulonun sonunu belirleme özelliği sayesinde yeniden kumaş
beslemeyi yada plansız durdurmayı ortadan kaldırır.

TİPİK
UYGULAMA

HIZ

200
m2/h*

ENERJİ
KULLANIMI

standart olarak 100 m'ye kadar olan rulolar beslenebilir , talep
olması durumunda sistem üzerinde değişiklik yapılarak daha
büyük rulolar beslenebilir.

m=
2

0.08
KWh*

*Pigment baskı ön işlemi baz alınmıştır.
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Görmek inanmaktır.
TRUST - Technijet'in Hızlı Homojen Püskürtme Teknolojisi
Patentli Püskürtme Sistemi 'TRUST' olarak bilinen bir tekniği kullanarak tutarlı ve homojen bir kaplama sağlar
Bu eşssiz teknoloji kombinasyonu kaplamada kullanılan kimyasal miktarını minimize ederken , su ve enerji
tüketimini önemli ölçülerde azaltarak maksimum tasarrufu sağlar

Eşsiz tek taraflı püskürtme sistemi gözle görülür şekilde dikkat çekiyor
Ön İşlemsiz

Ön işlemsiz

Düşük renk verimliliği, düşük
baskı kalitesi. Mürekkep soluk
görünüyor ıslanma tersten
görülebilir.

Baskı kumaşın arka
tarafına geçiyor.

Ön İşlemsiz

Geçiş Alanı

Geçiş Alanı

Temassız ön işlem
prosesini gösteriyor.

Swift-jet ön işlem
Renkler canlı ve
zengin

Swift-jet ön işlem

Renkler canlı, zengin ve
parlak. Arka tarafa boya
geçişi yok.

ön-işlem

Pigment Baskı için Swift-jet püskürtme sistemi diğerleri gibi değil
Pigment ön işlem kimyasalının kapsamlı bir şekilde araştırılması ve geliştirilmesi,standart geleneksel

işlem üzerinde önemli gelişmelere yol açmıştır .
Swift-jet için özel olarak formüle edilmiş ön işlem solüsyonu, minimum uygulama
seviyelerini garanti ederken olağanüstü sonuçlar verir .

Çözüm swift-jet sprey uygulaması için özel olarak tasarlanmıştır ve diğer standart
formülasyonlardan farklıdır.
Tek taraflı uygulama özelliği sayesinde ,belli özelliklerdeki kumaşlar üzerinde önişlem
miktarlarını standardize hale getirmektedir. Tek taraflı uygulama yöntemi tüm kumaşlarda
aynı işlemi yerine getirmektedir.
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Artık kumaş ağırlığı ile
uygulama hacimleri, işlem
hızları veya kullanılan enerji
arasında bir ilişki yoktur.
Tüm kumaşlar aynı
uygulamayı alır,böylece
kumaş ne kadar ağır olursa
o kadar tasarruf edersiniz

Geleneksel Ön işlemli
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Aşağıdaki test verileri aynı kumaş ve dijital baskı makinesi
kullanırken, geleneksel prosese kıyasla, swif-jet uygulanmış
ön işlem solüsyonu kullanmış bir pigment baskı
işlemine aittir.

Swift-jet ön işlemli

Swift-jet, geleneksel ön işlem prosesleri
ile alınan baskı sonuçlarının aynısını alır

Test sonuçları, Swift-jet sisteminin geleneksel yöntemle kıyaslandığında aynı yada daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir
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zamanda proses maliyetlerin düşürülmesini de sağladı.
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Kullanılan dokuma pamuklu kumaş 160 gr/m2 Swift-jet Sprey teknolojisi
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ile uygulanan ön işlem 50 gr /m2 ,iken bu oran geleneksek ıslak ön işlem
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sisteminde 110 gr /m2'dir (%70 ıslaklıkla).
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Bir kez basıldı ve polimerize edildi, kuru ve ıslak sürtünme testi ile
birlikte ölçülen ve herbiri birincil renk için L* değeri M&S C08 / BS
EN ISO 105-X12'ye göre ölçüldü.
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Kontrollü testler basit olarak kıyaslanabilir baskı ve test sonuçlarını gösterirken aynı

Yürütülen Swift-jet püskürtme Geleneksel yöntem
testler
sonuçları
sonuçları
LK

nge

(L* Ölçülen değer : Işık D65, Gözlem açısı 10°, Yoğunluk durumu A, filtre yok)

Kıyaslanabilir ıslak sürtünme test sonuçları
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L * 500x600 100% boya

Sonuç olarak
Asgari olarak, pigment baskı yapıldığında püskürtme yöntemi yada
geleneksel yöntemle ön işlem yapılmış kumaş için L* değerleri
arasında görsel veya ölçülebilir bir fark yoktur. .
Swfit-jet teknolojisi kullanılarak geleneksel yönteme göre önemli
ölçüde maliyet düşüşü gözlemlenmiştir.
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İhtiyaç Anında Ön İşlem

Tekstil Dijital Baskının geleceği

www.swift-jet.com
Technijet Digital Limited Technijet grup şirketlerinin global partneridir.

www.swift-jet.com
8

