
J 26

Produção de fi o rentável com 
uma máquina fl exível

Máquina de fi ação automatizada de jato de ar J 26

Fiação de jato de ar
Máquina de fi ação de jato de ar J 26



J 26

Até 200 unidades de fi ar, até seis
robôs e uma nova automação da 
unidade de fi ar para a emenda: 
caraterísticas que aumentam real-
mente a produtividade e a fl exibi-
lidade da máquina.
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Produção 
econômica de fi os
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Utilização 
Flexível
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J 26

A J 26 oferece a maior fl exibilidade 
de utilização possível com as suas 
faces independentes e uma extensa 
gama de produtos.
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Soluções 
inovadoras 
e específi cas 
para o cliente 
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J 26

Os componentes de tecnologia 
especial e o limpador do fi o Rieter 
Q 20AF com detecção de fi bra externa 
asseguram uma fi ação suave de fi o 
100% algodão penteado com um 
toque suave perfeito.  
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J 26VANTAGENS
EXCEPCIONAIS

Máquina com lados 
independentes
Ajustes e retirada das bobinas 
totalmente independentes

Operação fácil
Fácil operação onde a tubeira de abertura, 
as latas, a unidade de fi ação e a unidade de 
bobinagem são visíveis em uma vista

Conceitos para 
economia de energia
Acionamentos individuais para 
cada unidade de fi ar e de bobinar, 
movimento vaivém para um vida útil 
mais longa dos componentes, soluções 
de economia de ar e de energia

Vantagens em produtividade
Até 200 unidades de fi ação com seis robôs e 
velocidade de entrega de até 500 m/min em 
uma área ocupada mínima 
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Limpador do fio Rieter
Tecnologia de limpeza opto-digital 
única, incluindo canais especiais de 
limpeza de jato de ar e detecção de 
fibra estranha

Produção econômica
Projeto da unidade de fiação 
adequado para produção econômica 
de fios 100% algodão penteado com 
recursos para o toque suave do tecido

Produtos personalizados
Tecidos de toque suave feitos de fios com 
alta resistência

Tecnologia de emenda
Emendas similares ao fio com 
preparação automatizada, controle 
de qualidade 100%

Conceito de bobinagem 
otimizado
Maiores pesos e densidade uniforme da 
bobina com bordas macias
Configuração fácil para bobinas de 
tingimento
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Rieter . Máquina de fi ação de jato de ar J 26

Maior fl exibilidade
Máquina de fi ação de jato de ar J 26 – 100% algodão penteado 

O filatório de jato de ar J 26 entra com sucesso na aplicação de 100% algodão 
penteado para fios para tecelagem e tricotagem. O conceito único da máquina 
com as latas sob a unidade de fiação permite a fiação de algodão puro. O caminho 
curto da fita penteada até a unidade de fiação evita a estiragem descontrolada 
na fita e resulta em uma qualidade estável do fio. Sistema de aspiração recém-
-projetado e condensadores garantem que o trem de estiragem permaneça limpo 
durante todo o tempo de produção. Isso novamente apoia uma qualidade estável 
e alta do fio. A torção é feita com perdas mínimas de fibras. A muito boa utilização 
da fibra e a alta velocidade de produção tornam a fiação 100% algodão penteado 
uma aplicação altamente econômica. O limpador do fio Rieter Q 20AF com detec-
ção de fibra estranha verifica a qualidade do fio. 

As fibras são giradas suavemente na direção S ou Z. Em fios mais finos, fios com 
giro S e Z são necessários na malharia. A alimentação alternativa traz mais esta-
bilidade no tecido (sem efeito de parafuso) e tecido mais macio. Com a configura-
ção especial de fios macios para a fiação de fios no excelente J 26, o resultado é 
um tecido de jato de ar suave e estável, um produto já aceito nos mercados.

Uma produção econômica de algodão macio penteado só é possível no J 26 com:
· Caminho curto da fita da lata para a unidade de fiação, sem estiragem descon-

trolada na fita da carda 
· Boa qualidade de fio estável com um trem de estiragem limpo e uma unidade de 

fiação
· Produção econômica com as menores perdas de fibra na área de torção e as 

maiores velocidades de produção
· Fio macio com ajuste especial no J 26
· Tecido macio usando fio de jato de ar com giro S e Z 

100% algodão penteado: Os fi os macios de algodão 
penteado ampliam a gama de aplicação do J 26
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Rieter . Máquina de fi ação de jato de ar J 26

Refugo Mat. auxiliarMão de obra CapitalEnergia
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Custos de produção do fio
100% algodão penteado, Ne 30, velocidade entrega 440 m/min 

-11,3%

Produzir fi os com alta qualidade e quantidade 
Fio Com4®jet com estrutura inovadora com alta produtividade

Maior produtividade graças a:
• comprimento de máquinas de até 200 posições de fiação
• até seis robôs
• velocidade de fiação de até 500 m/min
• preparação automatizada da emenda (APP)

O conceito da máquina J 26 oferece vantagens que se repercutem no aumento 
da produtividade e paralelamente reduzem a carga de trabalho dos robôs e 
dos operadores.

Fio macio Com4®jet

Preparação automatizada da emenda (APP)
A J 26 está equipada com o sistema APP que, no caso de corte da qualidade, 
automatiza a preparação da emenda na unidade de fiação. A unidade prepara 
ela mesma o processo de emenda, até à chegada do robô. Desta forma reduze-
-se o ciclo de emenda pela metade na maioria das paradas, razão para os cor-
tes de qualidade. Devido ao ciclo de emendas menor o processo de emenda 
torna-se mais eficiente e os robôs podem operar mais posições de fiação.

Com o uso do ajuste de fio macio, o fio Com4®jet e o tecido produzido com 
ele têm um toque agradável. Uma menor pressão de fiar, uma velocidade de 
entrega mais alta e componentes técnicos adequados para o fim possibilitam 
a produção de fios soft, assim como uma redução de 10% dos custos de pro-
dução. A baixa pilosidade habitual e a boa resistência à pilosidade mantêm-se 
inalterados. 
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Rieter . Máquina de fiação de jato de ar J 26

Solução personalizada para limpeza 
do fio de jato de ar
Limpador do fio Rieter Q 10A* e Q 20AF*

A Rieter lançou um limpador do fio especificamente desenvolvido para fios de jato de ar na base da sua experiência de 15 anos 
e mais de um milhão de limpadores em funcionamento. Adicionalmente aos canais de limpeza padrão e espectrogramas, os 
limpadores de fios Q 10A e Q 20AF possuem as seguintes características: 

• Os canais especiais de depuração reconhecem alterações na superfície do fio causadas, p. ex, por entupimento na tubeira. 
Um erro é detectado dentro da extensão de apenas 10 m e pode ser facilmente eliminado. 

• Em comparação com outros sensores de limpador do fio, o Q 10A e o Q 20AF fornecem uma saída digital direta para fora da 
medição. Isso permite exatidão máxima na detecção do tamanho do erro do fio, como p. ex. de desigualdades mínimas na 
finura do fio, todavia longas. 

• O limpador do fio Q 20AF também detecta fibras estranhas. Fi-
bras estranhas escuras e claras podem ser detectadas de acordo 
com as configurações. Todos os outros canais do Q 10A também 
fazem parte da funcionalidade do Q 20AF. Para aplicação padrão, 
recomenda-se o Q 10A. Para aplicações que exigem detecção de 
fibra estranha, a opção Q 20AF é a recomendada.  

• Um espectrograma especificamente criado para este fim ajuda a 
definir limites individuais para avisos e alarmes e fornece dados 
confiáveis para analisar as causas de defeitos periódicos.

*Opção
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Rieter . Máquina de fiação de jato de ar J 26

Fio Emenda

Tecnologia de jato de ar 
Giro-S e emendas similares ao fio no J 26

A tecnologia de jato de ar da Rieter pode ser ajustada de 
forma flexível para alcançar diferentes características de fio 
para fios de toque padrão e macio. Adicionalmente, a orien-
tação do giro pode ser selecionada na direção S ou Z. O giro-Z 
padrão é usado para todas as aplicações. Para finuras de fio 
mais finas e, especialmente, para 100% algodão penteado, 
usar um fio com giro Z e S resulta em tecido estável e mais 
macio. A alternância entre alimentação S e Z em uma máqui-
na para tricotar circular resulta em dois grandes benefícios.

· Primeiro, o tecido fica mais estável; o efeito de parafuso 
é reduzido ao máximo. Após vários ciclos de lavagem, o 
tecido mantém a forma e as dimensões. 

· Em segundo lugar, o tecido fica mais macio usando fios com 
giro S e Z. O toque do tecido de jato de ar de algodão apro-
xima-se do toque do tecido em anel, mas ainda mantém as 
vantagens de baixa pilosidade, boa resistência ao pilling e 
resistência à lavagem.

Emendas similares ao fio
A qualidade de uma emenda é definida através da sua 
resistência e forma, sendo os seus parâmetros os dados 
do fio.

Na J 26 o processo de emenda ocorre totalmente auto-
matizado com a preparação da extremidade das fibras e 
alimentação progressiva das mesmas (Progressive Fiber 
Feeding, PFF). A PFF leva a uma ideal integração sintoni-
zada das fibras.

O purgador controla cada emenda em relação à sua mas-
sa, i.e. diâmetro e comprimento, garantindo que a emen-
da cumpra com as exigências provenientes da utilização 
nas fases posteriores.

Caixa esquerda para giro-S, Caixa direita para giro-Z
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Rieter . Máquina de fiação de jato de ar J 26

Espaço ocupado

Conceito para a economia de custos 
Economia de energia e espaço ocupado, bobinas com mais peso e vida 
útil mais longa 

As 1200 posições de fiação da J 26 (200 por máquina)

J 26 – Comprimento da máquina 34 m

climatização.

Economia de 
espaço em 

comparação 
com a concor-

rência

A máquina de fiar de jato de ar de dois lados J 26, sob 
a qual também podem ser acomodadas latas grandes 
com 20 polegadas, necessita muito menos espaço de 
instalação do que um equipamento da concorrência 
com a mesma potência. Isso leva a uma alta produ-
tividade no mesmo espaço de instalação, menores 
custos da edificação e com isso redução dos custos de 

Energia
O conceito de acionamento baseia-se totalmente em 
acionamentos individuais. Em caso de ruptura do fio, 
corte de qualidade ou trabalhos de manutenção, a 
unidade de fiar não consome energia ou ar comprimi-
do desnecessários.

O consumo de energia e a geração de pressão negati-
va são constantemente monitorados. É dado um sinal 
de advertência, caso os limites econômicos sejam 
ultrapassados. Assim é possível economizar até 15% 
de energia. 

Máquinas longas têm uma divisão por zonas. Isso 
permite uma pressão negativa uniforme por todo 
comprimento da máquina economizando até 5% do 
consumo de energia.

Maior vida útil dos componentes

A unidade de fiar está equipada com um sistema de movimento 
vaivém ímpar e patenteado. Os componentes individuais (con-
densador, tubeira, bico APP e purgador) executam um movimento 
transversal lento, guiando constantemente a fita e o fio. Isso tem 
uma influência significativa sobre a vida útil dos cilindros superio-
res e das correias. Assim os trabalhos de conservação e os custos 
para peças de reposição são reduzidos e a qualidade do fio fica 
garantida por um período mais longo.
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Rieter . Máquina de fiação de jato de ar J 26

Refugo Mat. auxiliar Mão de obra Capital Energia

Rentabilidade 
Assim se produz fio de uma maneira rentável

Até 108% mais produção e uma margem de contribuição de 128% mais alta 
com base na mesma área de produção
Uma produtividade elevada em conjunto com outras poupanças 
de custos contribui para custos de produção do fio mais baixos e 
margens mais altas em diversos campos de aplicação. Com uma 
mesma área de trabalho disponível (como apresentado no exem-
plo abaixo baseado em uma fiação de 8500 m2, a J 26 produz 
até 108% mais, comparada a outras máquinas de fiar de jato de 
ar e sua margem de contribuição é de 128% mais alta.

Exemplo de cálculo da capacidade da fiação com área do prédio de 8500 m2:
Ne 30, mistura poliéster/algodão 40/60% 
preço da matéria-prima (mistura): 1.336 EUR/kg; preço do fio: 2.32 EUR/kg 

Salários mais baixos devido a:
• máquina com duas faces com conceito de 

operação intuitivo
• troca rápida das fitas
• menor manutenção da unidade de fiar graças 

ao sistema vaivém
• redução do manuseio das bobinas graças ao 

seu formato pesado 
• custos de transporte das bobinas inferiores 

graças ao seu peso elevado

Custos de energia mais baixos devido a:
• sistema de aspiração otimizado, acionamentos 

individuais e comando inteligente dos 
acionamentos

• consumo de ar comprimido reduzido
• velocidades de produção elevadas

Custos do material de exploração mais baixos 
devido a:
• menor consumo de peças devido ao sistema 

vaivém patenteado
• uso de menos tubos dado bobinas com mais 

peso

Custos do capital mais baixos devido a:
• área ocupada menor – menores custos por kg 

de fio para iluminação e climatização
• velocidades de produção elevadas 
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Rieter . Máquina de fi ação de jato de ar J 26

Máquina com lados independentes
Produção simultânea de dois fi os diversos

Máquina com lados independentes:

• ajustes e relatórios de turno separados para cada face
• canais de aspiração e caixa de filtros separados
• ajuste individual da pressão de fiar
• carregadores de tubos separados
• duas cintas para transporte das bobinas

O funcionamento autónomo de cada face oferece 
uma flexibilidade superior, i.e. podem ser produzidos 
dois fios totalmente diferentes ao mesmo tempo. Os 
carregadores de tubos independentes e as cintas de 
transporte das bobinas separadas facilitam o trabalho 
dos operadores. Assim no caso de ensaios ou alte-
rações de planos de produção é possível obter uma 
otimização da produtividade. 

Lados esquerdo e direito da máquina independentes
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Rieter . Máquina de fiação de jato de ar J 26

Bobinas otimizadas

Acionamentos individuais para 
permitir uma qualidade perfeita 
da bobina 

O novo deslocamento de bordas proporciona uma densida-
de da bobina uniforme e bordas mais macias. Isso é uma 
pré-condição para se ter a melhor potência na malharia e 
tecelagem. Bordas uniformes e macias também possibili-
tam a fabricação de bobinas de tingimento para uma boa 
penetração do corante.

Com a função de bobina otimizada é possível produzir 
bobinas de 300 mm de diâmetro e de até 4,5 kg, reduzindo 
o número de trocas das bobinas, e consequentemente, 
aumentando a produtividade da máquina. No transporte há 
uma redução de custos de aprox. 20% devido ao uso mais 
eficiente dos containers.

Para enrolar uma bobina com uma boa qualidade, os parâ-
metros devem ser definidos individualmente na unidade de 
operação. A fiação de alta velocidade exige acionamentos 
individuais para cada unidade de bobinagem. No J 26, a 
Rieter oferece uma bobinagem cilíndrica e cônica de 4°20 
com acionamentos simples. Todos os parâmetros podem 
ser facilmente ajustados na unidade de operação.  

As configurações podem ser feitas com relação a:
 
• Comprimento do fio na bobina
• Densidade da bobina
• Tensão da bobinagem durante o acúmulo da bobina 
• Dimensão da bobina (comprimento)
• Anti-padronização

Os parâmetros para a largura da bobina podem ser definidos 
de acordo com a finura do fio. Finuras mais grossas precisam 
de uma largura menor do que finuras mais finas. Isso permite 
ótima qualidade da bobina mesmo com seu peso máximo. Os 
parâmetros para a redução da amplitude no cone podem ser 
ativados e ajustados na unidade de operação. Em quatro eta-
pas, essa redução pode ser alterada de um valor máximo para 
um valor mínimo. Isso reduz o acúmulo de fios nas bordas das 
bobinas e torna as bordas macias.

A densidade geral pode ser aumentada alterando as configu-
rações na unidade de operação. O ângulo e a tensão de bo-
binagem durante o acúmulo da bobina podem ser adaptados 
em etapas. Isso é comparável a uma bobinagem de precisão 
real. Assim, é possível obter bobinas mais pesadas com o 
mesmo diâmetro. Pode-se alcançar economias de cerca de 
20% nos custos de envio. Com outras configurações, bobinas 
macias prontas para tingimento podem ser produzidas na 
mesma máquina. Etapas adicionais, como desenrolar e enro-
lar as bobinas novamente – antes e depois do tingimento – 
não são necessárias. A alta qualidade do fio de jato de ar pode 
ser preservada. Além disso, pode-se economizar os custos dos 
processos adicionais de desenrolamento e enrolamento. 

Em geral, e especialmente com os diâmetros críticos das bobi-
nas, é necessário uma anti-padronização real. De acordo com 
o comprimento do fio, a anti-padronização é feita variando o 
ângulo de bobinagem. Isso evita o acúmulo de fios em uma 
área de uma bobina e garante um perfeito comportamento 
durante o desenrolamento.
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Rieter . Máquina de fiação de jato de ar J 26

A máquina de fiar de jato de ar J 26 é composta por 
setores de dois lados, um cabeçote do acionamento e 
uma armação terminal. As latas são instaladas embaixo 
da máquina. Desta forma, a lata encontra-se perto da 
posição de fiação associada. O operador tem uma visão 
geral clara sob a posição total ao controlar a unidade, 
colocar a fita da carda ou ao trocar as latas.

O tamanho das latas e a elevada capacidade do carre-
gador de tubos reduzem consideravelmente a carga de 
trabalho. 

Devido ao curto percurso entre a lata e a estiragem 
é eliminado o risco de estiragens falsas. Isso é muito 
importante, sobretudo, para a estiragem de fitas finas 
com altas velocidades.

Operação fácil
Concepção clara e simples
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Rieter . Máquina de fiação de jato de ar J 26

Durante atividades de ronda ao longo da máquina, o ope-
rador pode verificar latas, a unidade de fiação e a unidade 
de bobinagem ao mesmo tempo. Dessa maneira, atividades 
como a troca da lata podem ser identificadas e realizadas 
rapidamente. 

Um novo recurso, a tubeira de abertura, suporta mais 
rapidez na operação da máquina. No caso de um pedido 
do operador, a caixa da tubeira pode ser aberta rápida e 
facilmente para obter acesso total à parte interna, tendo 
como finalidade a limpeza da ponta da tubeira. A unidade 
de fiação pode voltar rapidamente à operação. 

Operação fácil da unidade de fiação
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Rieter . Máquina de fiação de jato de ar J 26

Dados da máquina
Máquina de fiação automatizada de jato de ar J 26

Dimensões

Posições de fiação Seções Robôs
C [mm]

Comprimento total máquina/Zona de operação mín. 
em cada lado

L [mm]

Largura total máquina/Zona de 
operação mín. em cada lado

40 2 2 11597/3500

3063/600

100 5 4 20512/3500

120 6 4 23217/3500

160 8 4 28627/3500

160 8 6 29229/3500

200 10 4 34037/3500

200 10 6 34639/3500

Altura/diâmetro da lata [mm] A [mm] altura total máquina Altura grua de montagem [mm]

1070/até 500 3190 3610

1200/até 500 3320 3740
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Rieter . Máquina de fiação de jato de ar J 26

Dados tecnológicos

Matéria-prima Finura do fio Especificação da fibra

100% fibras celulósicas 14,7 – 24,6 tex Ne 24 – 40 Nm 24 – 40 > 1,3 dtex – ≤ 1,5 dtex 

100% fibras celulósicas 11,8 – 37 tex Ne 16 – 50 Nm 27 – 85 ≥ 1,0 dtex – ≤ 1,3 dtex

100% microfibras celulósicas 8,4 – 24,6 tex Ne 24 – 70 Nm 40 – 118 < 1,0 dtex 

100% algodão penteado 19,7 – 12 tex Ne 20 – 50 Nm 50 – 85 ≥ 1 1/8" e Mic ≤ 4,3 

Misturas de algodão penteado e fibras celulósicas 
Misturas de algodão penteado e ≤ 50% poliéster 14,7 – 29,4 tex Ne 20 – 40 Nm 34 – 68

Mistura de fibras celulósicas e ≤ 80% poliéster 11,8 – 24,6 tex Ne 24 – 50 Nm 40 – 85

Dados da máquina

Estiragem total mecânica 43 – 317
tecnológica 170 – 220

Finura do fio total 8,5 – 37 tex/Ne 16 – 70/Nm 27 – 116

Velocidade de saída máxima Até 500 m/min com bobinagem cilíndrica e até 480 m/min com bobinagem cônica 4°20

Caixa da tubeira Caixa do bico de fiação padrão; abertura da caixa do bico de fiação; caixa do bico de fiação para torção Z e S

Ponta da tubeira Ponta cerâmica 0,9/1,0/1,2 mm para diversas finuras de fio

Formato das bobinas cilíndrico ou cônico 4°20*

Tamanho das bobinas Bobinas cilíndricas até diâm. 300 mm e 4,5 kg
Bobinas cônicas 4°20* com até 240 mm de diâmetro

Capacidade do carregador de tubos máx. 412 tubos (206 em cada lado)

Parafinação* Blocos de parafina grandes de 160 g com acionamento individual

Estrutura da máquina máquina com duas faces dividida em seções

Distância entre fusos da posição de fiação 260 mm

Conceito de acionamento acionamento individual de cada unidade de fiação e de bobinagem

Unidade de bobinagem unidade de bobinagem com distribuição linear do fio e deslocamento para bordas macias

Sistema vaivém da fita da carda e fio Movimento vaivém de 3 – 4 mm da fita e do fio na estiragem

Máquina com lados independentes Ajustes distintos do fio e respectivos relatórios para cada lado da máquina,
duas cintas de transporte das bobinas e manuseamento independente dos tubos

Robôs até seis* robôs (três em cada lado) ou quatro robôs com possível aumento para seis robôs

Preparação automatizada da emenda Após um corte de qualidade a unidade de fiar para controladamente, o defeito no fio é eliminado e a ponta do fio 
preparada pela unidade de fiar para efetuar a emenda 

Limpador do fio Rieter Q 10 A* e Q 20AF* Sensor opto-digital para finuras de fios Ne 16 – Ne 70, 
canais especiais de limpeza com jato de ar e Q 20AF*, incluindo Detecção de fibra estranha 

ESSENTIAL* sistema de gerenciamento da fábrica

* Opção
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Com4®jet 
Yarn of choice
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Rieter . Máquina de fi ação de jato de ar J 26

O fi o Com4®jet produzido com 
a máquina de fi ar de jato de ar 
Rieter surge em um fl uxo de ar 
comprimido que tece fi bras ao re-
dor de um núcleo de fi bras parale-
lo. Caraterísticas típicas do fi o são 
uma pilosidade muito baixa e um 
elevado volume. O que o distingue 
de outros fi os de jato de ar são as 
emendas similares ao fi o e o toque 
macio. O processador subsequente 
usufrue de um número mínimo de 
fi bras voláteis e baixa necessidade 
de corante com uma mesma in-
tensidade de tons comparável. O 
produto fi nal evidencia-se por uma 
baixa tendência para o pilling bem 
como uma alta durabilidade no 
processo de lavagem e alta estabili-
dade da forma.

Vantagens na 
continuidade do 
processamento
•  Menor necessidade de coran-

tes para obter tons com uma 
intensidade comparável

• Menor tendência para enlaçar 
os fi os do urdume

• Formação de poeiras e fi bras 
voláteis muito reduzida

Aplicações típicas
• Produtos em malha
• Vestuário exterior
• Roupa íntima
• Roupa de cama

Características da 
superfície têxtil
• Baixa tendência para o pilling
• Alta absorção de água
• Alta durabilidade no processo 

de lavagem

Caraterísticas dos fi os
• Baixa pilosidade ímpar
• Volume elevado
• Baixa formação de pelos
• Alta resistência à abrasão
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