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Hội chợ thương mại quốc tế cho máy dệt, ITMA 2015, sẽ được tổ chức 
với khẩu hiệu "Làm chủ nghệ thuật cải tiến bền vững". Đó là lý do để 
Rieter phản ánh những chiến lược của mình về hành động bền vững. 
Trong quá khứ, Rieter đã đạt được rất nhiều và tại ITMA tập đoàn đang 
giới thiệu những cải tiến hơn nữa.

Cách tân để Bền vững và 
Thành công

tế đầy tham vọng và trách nhiệm đối với xã hội và 
môi trường. Từ năm 1997 Rieter đã liên tục thực hiện 
những nguyên tắc về an toàn và môi trường như một 
nghĩa vụ quan trọng trong chiến lược của tập đoàn. 
Bên cạnh thái độ cẩn trọng đối với môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên, trách nhiệm của Rieter cũng bao 
gồm việc quản lý nguy cơ cũng như sự tiên phong và 
phát triển về nhân sự đầy trách nhiệm. Các sản phẩm 
và quy trình sản xuất phải phù hợp với những yêu 
cầu nghiêm ngặt đối với việc tương thích môi trường. 
Những tiêu chuẩn về an toàn cao nhất cho khách 
hàng và nhân viên cũng như người dân tại các khu 
sản xuất của Rieter phải luôn được đảm bảo. 

Rieter phấn đấu cho việc liên tục cải thiện khả năng 
tương thích môi trường và hiệu suất năng lượng 
xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị. Liên tục kiểm soát 
sự phát triển và quy trình sản xuất giúp tối ưu cơ sở 
hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm 
và dịch vụ lợi ích sinh thái. Từ năm 2011, Rieter đã 
công bố các kết quả cho những nỗ lực này hằng năm 
trong những báo cáo độc lập và chi tiết (Hình 1). 

Thái độ này trước những giá trị cũng được thể hiện 
bởi việc hợp tác với Swissmem FAKTOR + và VDMA 
Năng lực Xanh. Cả hai đều chủ động hỗ trợ những 
hoạt động liên quan đến khả năng xử lý thận trọng 
đối với những nguyên liệu thô hạn hữu (Hình 2). 

Với khách hàng của chúng tôi, điều quan trọng là họ 
có một đối tác luôn phấn đấu toàn diện để đạt đến 
sự bền vững, như chính họ đang làm. Họ mong muốn 
rằng điều đó được phản ánh qua các sản phẩm.

Cải tiến giảm điện năng tiêu thụ
Đội phát triển của Rieter đã thiết kế được rất nhiều 
dòng máy cần ít điện năng hơn cho mỗi kg sợi. Như 

Xu hướng chung ngày nay là việc nhận ra rằng tài 
nguyên thiên nhiên là hữu hạn và quý báu. Rieter đã 
tiến hành những quy chuẩn về bền vững từ khi vấn đề 
đó còn chưa được bàn đến. Sự bền vững theo quan 
điểm của Rieter là vấn đề vượt qua khỏi những mục 
tiêu về sinh thái và liên quan đến mọi lĩnh vực trong 
công ty.   

Rieter – giải pháp toàn diện cho sự bền vững
"Những giá trị và Nguyên tắc" của Rieter phản ánh 
trách nhiệm của Tập đoàn trước những mục tiêu kinh 

Hình 1  Trong năm 
2015, Rieter đã ban 
hành những thông tin 
chi tiết về trách nhiệm 
của công ty về những 
mục tiêu và thành quả 
liên quan đến sự bền 
vững, đây đã là lần 
thứ tư.

Hình 2  Rieter là đối tác của Blue Competence và Factor+
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với máy kéo sợi con trong sản xuất sợi là máy tiêu thụ 
điện năng nhiều nhất, những cải tiến ở đó đạt được 
khả năng tiết kiệm lớn nhất trong toàn bộ quy trình 
(Hình 3). 

Phân tích cho một xưởng kéo sợi của Thổ Nhĩ Kỳ cho 
thấy sự thành công. Quy trình hoàn chỉnh, sợi chải kỹ 
Ne 30, ngày nay đòi hỏi ít hơn 35 % điện năng cho 
một kg sợi với năng suất 400 kg/giờ so với năm 1971 
(Hình 4). 

Là một tính năng mới, việc kiểm soát mở rộng với 
SPIDERweb có thể cho thấy lượng điện năng tiêu thụ 
cho mỗi máy và liên kết thông tin này với những dữ 
liệu khác. Một chức năng báo động mới cho các thiết 
bị di động chính là bước đi đầu tiên hướng đến những 
xưởng kéo sợi của tương lai. Hãy để chúng tôi giải 
thích những tính năng mới này của SPIDERweb đến 
quý vị tại quầy của chúng tôi.

Cải tiến giúp gia tăng hiệu suất sử dụng nguyên liệu 
thô
VARIOline của Rieter, máy chải thô C 70 và máy chải 
kỹ của Rieter góp phần quan trọng vào hiệu suất 
cao khi sử dụng nguyên liệu thô của một hệ thống 
Rieter. Xé tơi các chùm xơ nhỏ nhất được làm sạch 
nhẹ nhàng và việc cài đặt liên quan đến nguyên liệu 
thô với VARIOset là đặc điểm của VARIOline. Cự ly 
chải thô được kiểm soát trên máy C 70 đảm bảo hiệu 
năng chải thô và chất lượng sợi cao mà không gây tổn 
thương xơ đồng thời sản lượng vẫn cao. Độ chuẩn xác 
chải kỹ cao nhất cho phép việc lựa chọn xơ tốt và do 
vậy thành phần bông rơi thấp với chất lượng sợi cao.

Hỗ trợ thao tác sản xuất là mục tiêu phát triển
Bên cạnh tận dụng tốt nguyên liệu thô và tiêu thụ 
ít điện năng, với Rieter thì người vận hành và bảo 
trì máy cũng quan trọng. Hỗ trợ thao tác sản xuất là 
trung tâm của phát triển sản phẩm. 

Hình 3  Mọi cắt giảm 
về điện năng của một 
máy đều góp phần vào 
khả năng cắt giảm điện 
năng tiêu thụ của toàn 
bộ xưởng. 

Hình 4  Hệ thống kéo 
sợi nồi cọc hiện thời 
cho sợi chải kỹ Ne 30 
cần ít hơn 35 % điện 
năng so với năm 1971. 
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Hình 5  Với năng lực 
của Rieter, quý vị được 
trang bị để đối mặt với 
sự cạnh tranh. Sử dụng 
mã QR và xem đoạn 
phim mới với chủ đề 
"Năng lực dồi dào" - 
hoặc điều gì làm bạn 
thành công?

Khả năng tiếp cận tốt được người vận hành và nhân 
viên kỹ thuật là những người chịu trách nhiệm bảo trì 
máy rất quan tâm. 

Bảo trì giúp duy trì khả năng cạnh tranh.
Dịch vụ Hậu mãi toàn diện của Rieter đảm bảo tối 
đa khả năng cạnh tranh của khách hàng. Gói tháo 
lắp được cho phép khả năng phản ứng nhanh trước 
những thay đổi trên thị trường. Điều đó được tưởng 
thưởng, ngay cả với những nhà xưởng cũ, và thường 
cũng đáp ứng được những mục tiêu sinh thái. 

Các khóa huấn luyện khách hàng cũng như những lời 
khuyên toàn diện tại chỗ liên quan đến khả năng cải 
thiện giúp khép lại các dịch vụ được cung cấp bởi 
Hậu mãi của Rieter, bao gồm các mục đào tạo và tài 
liệu về vận hành tốt. Ví dụ, "Hướng dẫn Kéo sợi của 
Rieter" là một tài liệu tham khảo tóm tắt cặn kẽ về 
việc cài đặt và lựa chọn các chi tiết công nghệ tùy 
theo ứng dụng dệt - nguyên liệu thô, chi số sợi và ứng 
dụng trong dệt thoi hoặc dệt kim. Giờ đây sách được 
cung cấp cho cả 4 công nghệ kéo sợi con. Với những 
đối tác được cấp chứng nhận Com4®, tài liệu cũng 
được cung cấp dạng điện tử.

Luôn sinh lợi một cách bền vững
Vòng đời lâu dài của các chi tiết công nghệ và thời 
gian vận hành bền bỉ của máy, cũng như việc loại bỏ 
dễ dàng, là một phần trong chiến lược sản phẩm của 
Rieter. Một ví dụ: mài tự động của kim thùng lớn với 
hệ thống mài tích hợp IGS, giúp kéo dài thời gian vận 
hành của băng kim lên đến 20 %. 

Tuổi thọ sản phẩm của chúng tôi được minh chứng 
trong một cuộc thi năm 2010 Rieter đã tìm kiếm 
chiếc máy cũ nhất vẫn còn đang hoạt động. Câu trả 
lời đến từ khắp nơi trên thế về sản phẩm của chúng 
tôi vẫn đang vận hành rất đáng tin cậy sau hơn bốn 
thập niên. Bộ chuyển đổi đem đến những cải tiến cho 
các thế hệ máy đời cũ hơn. Rieter củng cố khả năng 
của mình để tồn tại với sự cạnh tranh (Hình 5).

Cách tân để bền vững tại ITMA
Những ví dụ lịch sử cho thấy rằng Rieter đã gắn liền 
với sự bền vững - rất lâu trước khi điều đó trở thành 
một xu thế. Ngày nay, nhận thức này đã định hướng 
cho rất nhiều thành phần của nền kinh tế và cho thấy 
việc thực hiện điều đó quan trọng thế nào.

Với những ví dụ và cải tiến gần đây tại ITMA, Rieter 
cho thấy rằng những gì đạt được không phải là lý do 
để dừng lại, nhưng lại là động lực thúc đẩy việc thực 
hiện những mục tiêu tham vọng hơn nữa.  Đọc trong 
phần tổng quan nhưng cải tiến mà Rieter đem đến sẽ 
làm bạn trở nên thành công hơn nữa (Hình 6).

Năng lực dồi dào
Với khẩu hiệu này, Rieter đang giới thiệu toàn bộ 
những giải pháp cho xưởng kéo sợi tại ITMA này. 
Toàn bộ quá trình từ xơ đến sợi từ cùng một nguồn 
gốc, trong một lĩnh vực trách nhiệm và cho cả bốn 
công nghệ kéo sợi đem đến sự thành công cho khách 
hàng trên toàn cầu. Sự thành công có thể được giải 
thích bởi ba yếu tố hình thành nên cơ sở của "Năng 
lực dồi dào". Các hệ thống đáng giá: hệ thống giúp 
bạn kiếm tiền, Công nghệ thuyết phục: tốt nhất cho 
sợi chất lượng, Đối tác hỗ trợ: cùng nhau thành công.

Các hệ thống giúp bạn kiếm tiền
Máy của Rieter rất đáng giá để mua. Máy có hiệu 
năng và hiệu suất trong sản xuất tốt, bảo vệ nguồn 
tài nguyên, cần ít nhân công, dễ dàng vận hành và 
bảo trì, và có tuổi thọ cao. Đó là tất cả những yếu 
tố góp phần vào việc giúp cho khách hàng có được 
thành công. Cũng để duy trì trạng thái này cho toàn 
bộ vòng đời sản phẩm, dịch vụ Hậu mãi của Rieter 
đem đến những giải pháp để giúp cho các thiết bị này 
luôn mang tính cạnh tranh. 

Tốt nhất cho sợi chất lượng
Nền tảng cho hiệu năng cao của máy là năng lực kỹ 
thuật cao của Rieter. Sản phẩm của chúng tôi được 
phát triển và kiểm tra dựa trên những công nghệ mới 
nhất và với các phương pháp hiện đại nhất Để làm 
điều này, các kỹ sư cũng sử dụng những công nghệ 
cập nhật nhất. Kỹ năng chế tạo trong bảo trì của 
khách hàng.

Một yếu tố quan trọng khác đó là năng lực về sản 
xuất sợi. Những nhà công nghệ dệt đầy kinh nghiệm 
làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn ở Rieter. 
Kiến thức của họ đều được đặt vào việc phát triển sản 
phẩm. Hơn nữa, họ đặt ra tiến độ để gia công xơ mới 
và phát triển các bộ phận mới. Họ là những tư vấn 
viên cho khách hàng của chúng tôi ở các giai đoạn 
đưa ra quyết định quan trọng và sau đó là tại xưởng 
kéo sợi khi những khó khăn mới xuất hiện. Họ đem 
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đến cho khách hàng chúng tôi những chỉ số cài đặt 
và các mẹo để cải thiện quy trình. Các thí nghiệm đa 
dạng từ xơ đến thành phẩm cho phép những cái nhìn 
thấu đáo và đưa ra ý tưởng cho tương lai.

Cùng nhau thành công
"Làm vui lòng Khách hàng của bạn" nằm trong các 
nguyên tắc chung của Rieter. Rieter muốn làm cho 
khách hàng của mình thành công. Một sự trao đổi 
mạnh mẽ và dịch vụ cặn kẽ là những yếu tố chính 
để đạt được điều này. Tư vấn trước khi mua máy, lập 
kế hoạch và tính toán cẩn thật cơ sở vật chất, hỗ trợ 
chuyên nghiệp về tài chính, giao hàng và lắp đặt 
đúng hạn, cung cấp thiết bị dự phòng nhanh chóng - 
vài ví dụ minh họa - là những dịch vụ mà khách hàng 
chúng tôi có thể nhận được. 

Ngoài ra, Rieter cung cấp chương trình chứng nhận 
Com4® để hỗ trợ cho những nỗ lực của khách hàng 
trong việc tiếp thị các sợi. Thành công của quý vị là 
thành công của chúng tôi.

Để tuyên dương những chuyên gia "dệt", Giải thưởng 
Rieter đã được thành lập. Các con số truy cập vào 
Rikipedia (http://www.rieter.com/en/rikipedia/na-
velements/mainpage/) và "Sổ tay Kéo sợi của Riet-
er" là rất ấn tượng. Quy trình được minh họa bằng 
đoạn phim mô phỏng "Thế giới Kéo sợi" giúp bất kỳ 
ai không có chuyên môn có được cái nhìn đầu tiên 
đầy thu hút đối với việc vận hành của một nhà máy 
kéo sợi (Hình 7).

Milan rất đáng viếng thăm
ITMA từ lâu đã là nơi trình làng những cải tiến trong 
thiết bị dệt. Chúng tôi đã chuẩn bị từ rất lâu do vậy 
chúng tôi có thể chào đón quý vị với quầy trưng bày 
thoải mái, hấp dẫn với những sản phẩm mới. Chúng 
tôi luôn vinh hạnh chào đón quý vị tại quầy chúng 
tôi, và giới thiệu đến quý vị những cải tiến sẽ làm cho 
quý vị có tính cạnh tranh cao nhất.
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Hình 7  Đoạn phim mô phỏng làm cho bất kỳ ai không 
có chuyên môn có được cái nhìn đầu tiên đầy thu hút 
đối với việc vận hành của một nhà máy kéo sợi hiện 
đại. Bản cũng tìm thấy đoạn phim trên YouTube.

https://youtu.be/gDUVkqUVHvM

Hình 6  Tổng quan những Cải tiến tại ITMA .

RIETER TẠI ITMA 2015

Quầy 106 Sảnh 2 - Hệ thống Rieter và Các Dịch vụ Hậu mãi
Quầy D 119 Sảnh 8 - Sợi Com4®

MỚI
Chuẩn bị chải kỹ
E 36 OMEGAlap 

Máy chải kỹ E 86

MỚI năng suất cao với bộ chải kỹ Rieter với 540 kg/giờ 
bao gồm một máy tạo cuộn cúi và 6 máy chải kỹ. Năng 
suất cho gần 25 000 cọc sợi. 

MỚI chức năng để điều chỉ tỉ lệ bông rơi.

MỚI Máy kéo sợi khí nén J 26 MỚI: ứng dụng mở rộng cho 100 % Polyester 

MỚI: các chi tiết và bí quyết công nghệ để sản xuất sợi 
mềm.

MỚI: lựa chọn cho 6 rô-bốt

6 module hoặc chức năng MỚI 
của Hệ thống Kiểm soát Nhà 
xưởng SPIDERweb

MỚI: Những chức năng mới giúp quý vị kéo sợi kinh tế 
hơn: 
• Mô-đun điều hòa 
• Mô-đun báo động 
• Mô-đun năng lượng 
• Mô-đun buồng máy 
• Mô-đun hỗ trợ với    
  SLIVERprofessional    
  Hướng dẫn kéo sợi   

MỚI  Máy kéo sợi rotor R 66 
hoàn toàn tự động 

MỚI:  lên đến 700 đầu kéo sợi – cải thiện sản lượng trên 
mỗi mét vuông

MỚI:  hộp kéo sợi S 66 với sự linh hoạt nhiều hơn nhờ 
CHANNELpass có thể thay thế được

MỚI: rải sợi điện tử để tối ưu hóa linh hoạt hơn trong 
suốt quá trình đánh ống

Máy kéo sợi nén K46 được cải 
tiến hơn nữa để cho năng suất 
cao nhất

MỚI: Gói Q cho chất lượng sợi càng tốt hơn

MỚI: lên đến 1 824 cọc sợi

Hiệu suất điện năng được cải thiện hơn nữa

Máy kéo sợi nồi cọc G 32 được 
cải tiến hơn nữa

MỚI: Gói Q cho chất lượng sợi càng tốt hơn

MỚI: lên đến 1 824 cọc sợi

MỚI: búp sợi từ xơ nhân tạo

Máy chải thô C 70 được cải thiện 
hơn nữa

MỚI: lựa chọn để gia công xơ tổng hợp 

Cải thiện tính chất vận hành và gia tăng hiệu suất

MỚI  Máy ghép tự động làm đều 
hai đầu mối RSB-D 24

MỚI: cảm biến rải cúi, đang chờ cấp bằng sáng chế

MỚI: hệ thống hút tiết kiệm điện ECOrized 

MỚI: linh hoạt nhờ các mặt máy được bảo trì độc lập
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Từ xơ đến tiếp thị thành phẩm. Mọi thứ đều từ cùng một nguồn gốc. Chỉ 
có vài tính chất mà Gildan, một trong những nhà sản xuất quần áo vui 
chơi giải trí, chỉ định rõ. Với một trong những đầu tư gần đây nhất trong 
lĩnh vực kéo sợi, công ty đang đặt niềm tin vào nhà xưởng sử dụng hoàn 
toàn thiết bị của Rieter.

Rieter & Gildan – Sự hợp tác 
ngang tầm trong kéo sợi

Hình 1  UNIblend của 
Rieter – Thành công 
trên thị trường được 
đảm bảo bởi sự chính 
xác trong pha trộn.

Gildan là nhà cung cấp quần áo cao cấp cho gia đình 
có chất lượng cao hàng đầu, ví dụ như áo thun, áo 
khoác len, sơ mi thể thao, đồ lót, vớ, đồ thun và đồ 
ôm sát người. Công ty bán sản phẩm của mình thông 
qua những thương hiệu đa dạng do chính công ty sở 
hữu. Công ty cũng có giấy phép cho các thương hiệu 
như Under Armour®, Mossy Oak®, và New Balance®. 
Công ty phân phối sản phẩm của mình cho thị trường 
đồ in may sẵn ở Mỹ và Canada, cũng như ở Châu Âu, 
Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latin. Gildan có 
hơn 43 000 nhân viên trên toàn cầu và được cho là có 
nguồn nhân lực tốt nhất trong lĩnh vực và những vấn 
đề môi trường ở tất cả những cơ sở của mình. Gildan 

sở hữu và vận hành các cơ sở sản xuất của mình ở quy 
mô lớn, liên kết theo chiều dọc được tọa lạc chủ yếu 
ở Trung Mỹ và vùng Ca-ri-bê. Điều này giúp họ phục 
vụ hiệu quả những yêu cầu từ phía khách hàng về sản 
phẩm quần áo in ấn và các thị trường bán lẻ. Gildan 
có một khả năng sản xuất hết sức linh hoạt và có thể 
đảm bảo những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất từ xơ 
đến thành phẩm.

Một sự đầu tư cho tương lai với nhà xưởng sử dụng 
toàn bộ dây chuyền của Rieter
Một trong những sự đầu tư lớn nhất của Gildan đó là 
việc lắp đặt dây chuyền kéo sợi rotor của Rieter với 
27 000 hộp rotor. Glidan đã quyết định lựa chọn Ri-
eter bởi vì Rieter cung cấp tất cả mọi thứ cùng một 
nguồn gốc. Bắt đầu từ lên kế hoạch dự án, dịch vụ 
được cung cấp sẽ kéo dài thông qua sự hợp tác với 
các dịch vụ Hậu mãi toàn diện của Rieter Là một nhà 
cung cấp hệ thống, Rieter đem đến cho khách hàng 
của mình sự thành công.

Thành công trên thị trường được đảm bảo vởi sự 
chính xác trong pha trộn.
Về việc pha các nguyên liệu thô khác nhau của mình, 
Gildan đã quyết định sử dụng hệ thống pha trộn 
chuẩn xác UNIblend (Hình 1). Hệ thống vận hành với 
độ chính xác cao với độ sai lệch pha trộn tối đa của 
hệ thống là 1 %. Những tác động tích cực của chất 
lượng cao này và khả năng pha trộn rất chuẩn xác này 
chính là độ đồng đều màu cao trên vải dệt kim, độ 
bền sợi tăng và ít đứt sợi hơn khi dệt kim (cũng xem 
trong Link số 67).

Những quy trình ngắn hơn và chuẩn bị cúi tối ưu
Với quy trình hình thành cúi, Gildan đã chọn quy 
trình trực tiếp. Máy chải thô hiệu năng cao C 70 vì 
vậy được trang bị thêm mô-đun ghép RSB (Hình 2). 
Mô-đun này là một máy ghép được hiệu chỉnh hoàn 
toàn. Cúi đã hiệu chỉnh sẽ có độ đều tuyệt hảo và độ 
ổn định cao. Một điều bắt buộc để quy trình trực tiếp 
thành công trong kéo sợi rotor (cũng xem trong Link 
số 67).
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Sự linh hoạt và năng suất cao với máy R 60
Độ bền của máy kéo sợi rotor từ Rieter có thể được 
nhận thấy bởi sản lượng cao và đồng thời là sự linh 
hoạt về nguyên liệu thô và cấu trúc sợi. Tổng cộng có 
45 máy kéo sợi rotor R 60 với mỗi máy có 600 đơn 
vị kéo sợi đang vận hành tại cơ sở. Máy có các mặt 
độc lập nhau, vì thế hai sợi có chi số khác nhau trên 
mỗi máy vẫn có thể được sản xuất đồng thời khi cần 
thiết. Việc chia tách các mẻ lên hai băng chuyền búp 
sợi riêng biệt đảm bảo rằng sợi không bị trộn lẫn khi 
được lấy ra khỏi máy. Gildan sử dụng hệ thống vận 
chuyển và cần cẩu hoàn toàn tự động để đảm bảo quá 
trình phân phối hoàn hảo và không mắc lỗi.

  15-302 •

Gildan trình bày toàn bộ cơ sở sản 
xuất ấn tượng của mình trong tờ rơi 
quảng cáo.

http://bit.ly/Gildan-Ref

Joachim Maier

Trưởng phòng Tiếp thị Cao cấp
joachim.maier@rieter.com
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Bộ chải kỹ mới, bao gồm máy E 36 OMEGAlap và máy chải kỹ E 86, là kết 
quả của sự phát triển không ngừng của đời máy trước đó đã được kiểm 
chứng hàng ngàn lần.

Bộ Chải kỹ Rieter mới –  
E 36 và E 86

Tốc độ ra cuộn cúi của máy OMEGAlap là 230m/phút, 
các chi tiết nâng cấp chất lượng của máy chải kỹ E 
86 cũng như năng suất của cả bộ đến 540 kg/giờ cúi 
chải kỹ là những tính chất vận hành vượt trội mà Ri-
eter sắp giới thiệu tại ITMA 2015 ở Milan (Hình 1).

Hình 1  Bộ Chải kỹ mới: 
1 Máy OMEGAlap E 36 
và 6 Máy chải kỹ E 86 
- với năng suất lên đến 
540 kg/giờ..

Máy OMEGAlap E 36 - máy tạo cuộn cúi kinh tế nhất
Kể từ khi được giới thiệu cách đây 12 năm, máy 
OMEGAlap vẫn duy trì được năng suất cao không ai 
sánh kịp về việc sản xuất ra cuộn cúi. Máy OMEGAl-
ap E 36 là sự phát triển không ngừng của sản phẩm 
cải tiến này. Công nghệ quấn đai đã được kiểm chứng 
đảm bảo áp suất tiếp xúc luôn nhẹ nhàng và ổn định 
trên toàn bộ chu vi lớn nhất có thể của cuộn cúi 
(270°). Hệ thống này đã được hoàn thiện trong nhiều 
năm, để cuộn cúi có chất lượng cao nhất sẽ được sản 
xuất ra. Máy tạo cuộn cúi OMEGAlap cung cấp những 
cuộn cúi có cấu trúc đồng đều với độ xù lông thấp 
và khối lượng cuộn cúi lớn với năng suất tối đa. Thời 
gian thay cuộn cúi được rút ngắn và tốc độ ra màng 
cúi có thể lên đến 230 m/phút. 
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Hình 2  Máy chải kỹ  
E 86 mới với ROBOlap 
cho chất lượng tốt hơn 
và sản lượng cao nhất.

Điều đó tương ứng với năng suất hơn 600 kg/giờ và 
gia tăng năng suất đến 50 % so với các hệ thống tạo 
cuộn cúi thông thường.

Máy OMEGAlap E 36 là máy tạo cuộn cúi lý tưởng 
để có sản lượng và tính kinh tế tối đa. Với năng suất 
chải kỹ cao nhất, máy E 36 có thể cung cấp các cuộn 
cúi cho 6 máy chải kỹ E 86. Với các bộ nhỏ hơn, máy 
OMEGAlap E 34 tiếp tục được sử dụng.

Máy chải kỹ E 86 - để chải kỹ tốt hơn
Với máy chải kỹ mới nhất E 86 của Rieter, những tính 
chất nổi bật trước đây vẫn được duy trì và các ưu 
điểm tốt đẹp khác được bổ sung (Hình 2)

Vì vậy khách hàng nhận máy chải kỹ tạo ra chất lượng 
tốt nhất hoặc sản lượng cao nhất trên thị trường tùy 
theo mục tiêu đặt ra.

Sản lượng tối đa của máy chải kỹ E 86 là 90 kg/giờ 
cúi chải kỹ (lên đến 540 kg/giờ năng suất cả bộ) Năng 
suất 2 tấn trong ngày vì thế hoàn toàn có thể bị vượt 
qua. Diện tích chải kỹ tích cực dạng tròn lớn nhất với 
mức độ mở rộng 45 % so với đời máy E 76 cho phép 
độ tinh khiết của xơ cao nhất và cải thiện độ song 
song của các xơ. Thứ tự các chuyển động được phối 
hợp tối ưu đem đến tốc độ kẹp cao đồng thời khả 
năng xử lý xơ được kiểm soát và nhẹ nhàng. Các lựa 
chọn cài đặt trên máy chải kỹ E 86 cho phép xưởng 
kéo sợi lựa chọn nhiều mục tiêu hoặc chất lượng 
cao nhất, sản lượng tối đa hoặc khả năng tận dụng 
nguyên liệu thô tốt nhất

Nhờ sử dụng các thùng cúi đường kính 1 000 mm ở 
đầu ra của máy chải kỹ E 86, nhu cầu nhân lực có thể 
được giảm đi đến 10 % bởi các thùng cúi có khả năng 
chứa hơn 75 % so với các thùng cúi đường kính 600 
mm. Vì vậy, cả hiệu suất của máy chải và máy ghép 
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Hình 3  Giảm số lượng 
nhân viên đứng máy vói 
khu vực chải kỹ được tự 
động hóa hoàn toàn

đều tăng bởi vì số lần thay đổi thùng cúi giảm đi một 
nửa. Sự sắp xếp của bộ kéo dài trên máy chải kỹ E 86 
được cải thiện bởi việc bổ sung các chi tiết dẫn hướng 
cho xơ giúp giảm số lượng các đoạn cắt do lỗi trong 
sợi đến 50 %. Hơn nữa, mô-đun cán được phát triển 
thêm, đảm bảo cúi chải kỹ được nén chặt và tối ưu.

Khu vực chải kỹ hoàn toàn tự động
Tự động hóa hoàn toàn khu vực chải kỹ giúp việc 
vận hành 24 giờ được suôn sẻ trong xưởng kéo sợi 
và hơn nữa giảm được nhu cầu nhân sự tới mức thấp 
nhất. Trong hơn 20 năm qua, Rieter vẫn là nhà cung 
cấp thành công cho dây chuyền chải kỹ hoàn toàn 
tự động và trong ngần ấy thời gian vẫn luôn không 
ngừng hoàn thiện.

Dây chuyền chải kỹ hoàn toàn tự động của Rieter 
ngày nay đã được nhận thấy bởi hệ thống này.
• Bộ thay và nối cuộn cúi ROBOlap
• Hệ thống vận chuyển cuộn cúi và lõi SERVOlap E 26.

Thiết bị ROBOlap sẽ lấy các lõi trống ra, đặt 8 cuộn 
cúi đầy và chuẩn bị đầu màng cúi cho quá trình nối 
bằng khí nén. Với hệ thống thay cuộn cúi hoàn toàn 
tự động ROBOlap, hiệu suất của máy chải kỹ E 86 
được tăng thêm khoảng 2 %. Chất lượng của thiết bị 
nối màng cúi tự động đạt được độ đồng đều cao trên 

cả 8 đầu và do đó tốt hơn so với nối thủ công. Hơn 
nữa, bộ ROBOlap giảm bớt công sức của nhân công 
tại khu vực chải kỹ và do đó năng suất ít phụ thuộc 
vào người vận hành. Bộ ROBOlap đã được sử dụng 
thành công ở hơn 3 000 máy chải kỹ của Rieter.

Hệ thống vận chuyển cuộn cúi và lõi SERVOlap E 26 
sẽ chuyển các cuộn cúi đầy từ khu vực tạo cuộn cúi 
đến máy chải kỹ và đem trả các cuộn đã sử dụng hết. 
Các cuộn cúi được vận chuyển nhẹ nhàng và chuẩn bị 
cho công đoạn tiếp theo để đảm bảo chất lượng cao 
liên tục. Việc sử dụng hệ thống này ở 20 quốc gia trên 
toàn cầu đã tạo ra những kinh nghiệm quý giá mà nhờ 
đó hệ thống luôn được hoàn thiện thêm..

Nhu cầu nhân lực cho khu vực chải kỹ hoàn toàn tự 
động của Rieter với SERVOlap E 26 và ROBOlap thấp 
hơn rất nhiều đến 60 % so với nhu cầu về nhân lực 
của khu vực chải kỹ không có tự động hóa (Hình 3).

Kết luận
Với bộ chải kỹ mới OMEGAlap E 36 và máy chải kỹ 
E 86, Rieter đem đến bộ sản xuất có năng suất cao 
nhất (lên đến 540 kg/giờ). Cùng với hơn 20 năm kinh 
nghiệm về tự động hóa chải kỹ, một đơn vị chải kỹ 
hoàn toàn tự động được tạo ra với năng suất cao 
nhất, chất lượng cao nhất và tiết kiệm nguyên liệu 
thô tốt nhất.
  15-303 •
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Nhu cần nhân sự để vận hành một đơn vị chải kỹ

Đối thủ cạnh tranh OMEGAlap
E 86 bán phần

OMEGAlap
E 86 vói ROBOlap

OMEGAlap
E 86 vói ROBOlap

SERVOlap

Cơ sở: 76 000 cọc sợi K 46 và năng suất 1 348 kg/giờ

Yvan Schwartz

Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm 
Chải kỹ
yvan.schwartz@rieter.com
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Nhờ hộp kéo sợi S 35 mới và công nghệ được hoàn thiện, máy kéo sợi 
rotor bán tự động R 35 có thể gia công rất nhiều loại nguyên liệu khác 
nhau. Với 500 đầu kéo sợi, máy đạt được năng suất tối đa.

Máy R 35 kinh tế đem đến sự  
linh hoạt cho các ứng dụng

Máy kéo sợi rotor bán tự động R 35 là một giải pháp 
kinh tế để sản xuất sợi chất lượng có chi số từ Ne 
2 đến Ne 40 bằng cách sử dụng công nghệ tối tân 
nhất. Với đến 500 vị trí kéo sợi, thiết bị đại diện cho 
chất lượng cao, hiệu năng sản xuất cao và, nhờ vào 
công nghệ AMIspin được hoàn thiện, chất lượng mối 
nối hoàn hảo với khả năng khởi động máy nhanh 
(Hình 1).

Sản lượng cao nhất với 100 % bông
Hộp kéo sợi S 35 với khả năng xé xơ mảnh được hoàn 
thiện đem đến khả năng tận dụng xơ cao. Những lợi 
ích đó là chất lượng sợi tốt và độ ổn định kéo sợi cao, 
ngay cả khi tốc độ của rotor đạt 120 000 vòng/phút 
(Hình 2). Máy R 35 với hộp mới kết hợp với bộ rải sợi 
điện tử giúp đạt đến năng suất hoàn toàn mới khi tốc 
độ ra sợi lên đến 200 m/phút và trên máy có chiều 
dài tối đa.

Công nghệ cho hiệu suất cao
Sản lượng với hộp kéo sợi S 35 được hỗ trợ thêm với 
sự phát triển của công nghệ nối AMIspin. Thao tác 
nối được giản lược dẫn đến hiệu suất của máy cao 
hơn.

Máy R 35 với các mặt máy hoàn toàn độc lập được 
trang bị với hai đai truyền riêng biệt để vận chuyển 
các búp sợi. Việc này đảm bảo tối đa tránh được sự 
lẫn lộn giữa các búp sợi. Đổi lô hàng hoặc bảo trì 
có thể được thực hiện với sự suy giảm năng suất tối 
thiểu trên một nửa máy trong khi mặt máy còn lại vẫn 
hoạt động bình thường.

Mỗi motor riêng lẻ mới cho việc cấp cúi đảm bảo chỉ 
có các xơ không bị tổn thương sẽ được sử dụng cho 
các mối nối. Giải pháp kỹ thuật được dựa trên những 
bí quyết của Rieter về nối tự động. Số lượng xơ cấp 
vào được kiểm soát sao cho phải đảm bảo ngoại quan 
tối ưu của mối nối với chất lượng cao ổn định. 

Máy R 35 có thể được trang bị tùy ý bộ làm sạch sợi 
Q 10 thế hệ mới. Tất cả giá trị cài đặt đều có thể hiệu 
chỉnh được trên màn hình của máy. Bộ Q 10 đảm bảo 
việc kiểm tra chất lượng 100 % đối với sợi và mối 
nối.Hình 1  R 35 là máy 

kéo sợi rotor bán tự 
động dài nhất với các 
mặt máy hoàn toàn 
độc lập.
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+17 % Năng suất

Chức năng mới Kéo sợi nhanh (FSI) hỗ trợ người đứng 
máy để hiệu suất máy được nâng lên lên một cấp cao 
hơn (Hinh 3). Sau khi được cắt lọc, việc dò đầu sợi là 
không cần thiết bởi vì đầu sợi có thể được tiếp cận và 
nhìn thấy dễ dàng. Kéo sợi nhanh không chỉ giúp rút 
ngắn thời gian gián đoạn việc kéo sợi mà còn gia tăng 
khả năng loại bỏ lỗi từ búp sợi của người đứng máy.

Khả năng tận dụng nguyên liệu thô được nâng cao 
nhờ vùng xé tơi được tối ưu và khu vực xé tơi.
Các chi phí nguyên liệu thô chiếm đến quá nửa tổng 
chi phí sản xuất sợi. Những kinh nghiệm thực tiễn với 
máy R 35 cho thấy, khi so với những máy khác, rằng 
việc thất thoát các xơ tốt được giảm bớt mà không 
ảnh hưởng đến giá trị của sợi như độ bền và khuyết 
tật.

Để kéo sợi từ các xơ phế và xơ tái sinh trên máy kéo 
sợi rotor bán tự động, vấn đề tiên quyết là phải có độ 
ổn định kéo sợi tốt nhất và để đảm bảo việc thao tác 
nối sợi nhanh chóng và dễ dàng (Hình 4) để có thể xử 
lý tỉ lệ đứt sợi cao hơn. Trong mối liên hệ này, khu vực 
trục xé tơi được tối ưu là kết quả của những bước phát 
triển cụ thể cho lĩnh vực ứng dụng này.

Chất lượng đánh ống được đảm bảo cho kéo sợi 
Viscose
Máy kéo sợi rotor bán tự động của Rieter rất nổi tiếng 
về khả năng nối sợi tốt và chất lượng đánh ống cao 
dù tốc độ ra sợi nhanh. Có một yêu cầu bắt buộc cho 
việc gia công xơ Viscose.

Các búp sợi Viscose có mật độ cao. Điều này đòi hỏi 
khả năng chống rung hiệu quả và độ ổn định cao của 
hệ thống đánh ống. Hệ thống đánh ống của máy R 35 
sử dụng các chi tiết tương tự như trong máy kéo sợi 
rotor R 60 hoàn toàn tự động. Đây là cơ cấu đánh ống 
được chấp nhận nhiều nhất cho sợi Viscose.

Mô hình hình học kéo sợi được tối ưu cho kéo sợi len
Để mở rộng ứng dụng cho quy trình kéo sợi rotor kinh 
tế, Rieter tiếp tục nghiên cứu với xơ len tái sinh hoặc 
được xử lý đặc biệt. Trong những năm gần đây, khách 
hàng cũng đã bắt đầu gia công xơ len và hỗn hợp len 
pha trên máy kéo sợi rotor bán tự động. Đánh giá nội 
bộ với số lượng lớn tại một xưởng kéo sợi len cho thấy 
rằng máy R 35 có những ưu điểm về gia công xơ len, 
bởi vì có một khả năng tối ưu thành phần phế trên 
hộp kéo sợi S 35.

Hình 2   Với rotor Tr 
máy R 35 có độ bền ao 
và tốc độ rotor cao khi 
kéo sợi bông.

Hình 3 Chức năng kéo sợi nhanh (FSI) làm cho đầu sợi rất dễ thấy. 
Nối và loại bỏ lỗi từ búp sợi trở nên dễ dàng hơn.

Sản lượng của máy R 35
100 % xơ bông, Ne 20, sợi dệt thoi, 786 T/m

Tốc độ ra
[m/min]

Độ bền sợi 
[cN/tex]

Khuyết tật

Rotor U với 100 000 vòng/phút Rotor Tr với 110 000 vòng/phút

Rotor Tr với 120 000 vòng/phút

12.6
13.8 14.0
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Hình 5 Khởi động của toàn bộ máy sau khi mất điện diễn ra được 
15 phút.

Hình 4  Chiều cao máy 
hoàn hảo giản lược bớt 
thao tác trên máy và gia 
tăng hiệu suất.

Kéo sợi chất lượng (QSI) – Khởi đầu rất kinh tế
Phát triển không ngừng bộ truyền động hiện đại 
và thiết kế bộ điều khiển của máy R 35 được thực 
hiện chung với các máy kéo sợi rotor khác của Riet-
er. Những ưu điểm mới được tạo ra cho khách hàng. 
Quy trình QSI được đặc biệt giới thiệu khi khởi động 
máy sau khi máy bị dừng theo kế hoạch hoặc ngoài 
kế hoạch.

Kéo sợi chất lượng vượt trội ở khả năng khởi động 
nhanh chóng sau khi mất điện (Hình 5) với chất lượng 
nối AMIspin 100 %. 

Hi
ệu

 su
ất

 [%
]

Thời gian [giờ]

Khởi động của máy R 35 sau khi mất điện

15 phút

Hệ thống làm việc bất kể là ứng dụng gì với nhu cầu 
nhân lực tối thiểu. Việc chuẩn bị có thể đã được thực 
hiện khi máy đang dừng. Khi nguồn điện trở lại, khởi 
động cho kéo sợi được hoàn thành rất nhanh chóng. 
Tất cả các vị trí kéo sợi của máy R 35 được khởi động 
tự động chỉ trong vài phút. Các mối nối được thực 
hiện vói chất lượng cao nổi tiếng từ AMIspin.
  15-304 •

Karel Boněk

Quản lý Sản phẩm Rotor
karel.bonek@rieter.com

Jagadish Gujar

Quản lý Sản phẩm Rotor
jagadish.gujar@rieter.com
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Rieter, với hơn 40 000 máy ghép RSB và SB đã được bán ra, là nhà sản 
xuất hàng đầu trên toàn thế giới. Những giải pháp cải tiến cho máy 
ghép cung cấp cho khách hàng những ưu thế cạnh tranh về mặt chất 
lượng, sản lượng, sự linh hoạt và yêu cầu về không gian.

Máy ghép phù hợp cho mọi 
yêu cầu

Tất cả những máy ghép tự làm đều hiện tại của Riet-
er đều sử dụng kỹ thuật tự làm đều động lực cao RSB 
cũng như cảm biến rải cúi đã được cấp bằng sáng 
chế. Việc này đảm bảo tính chất vận hành vượt trội 
cho các công đoạn sản xuất về sau cũng như những 
tiêu chuẩn chất lượng cao nhất cho sợi và thành 
phẩm. Tốc độ ra cúi tối đa có thể đến 1 100 m/phút. 
Với các máy ghép tự làm đều RSB-D 45 và RSB-D 24, 
có thêm một phiên bản c bổ sung có tốc độ tối đa lên 
đến 550 m/phút, để sử dụng sau khi chải kỹ hoặc 

Hình 1  Máy ghép năng 
suất cao RSB-D 45 tại 
một cơ sở kéo sợi rotor.

trước khi đến máy kéo sợi khí nén. Tất cả máy ghép 
của Rieter đều sử dụng các chi tiết công nghệ như 
nhau, chẳng hạn như suốt trên hoặc bộ rải cúi CLE-
ANcoil, để các chi tiết dự phòng có thể được lắp đặt 
dễ dàng.

Máy ghép một đầu mối – dây chuyền cho độ linh 
hoạt tối đa
Máy ghép SB-D 45 không tự làm đều kết hợp với 
máy ghép RSB-D 45 tự làm đều (Hình 1) cung cấp 
dây chuyền linh hoạt cao với hiệu suất tối đa. Cả hai 
dòng sản phẩm đều được trang bị với truyền động 
hút được kiểm soát bằng tần số. Chân không tại mọi 
điểm hút vì thế có thể được cài đặt và sử dụng lại rất 
dễ dàng trên màn hình của máy. Thiết bị CLEANtube 
cũng đặc biệt để rải cúi tin cậy và đó cũng là những 
thuận lợi đặc biệt khi xử lý xơ bông bị lẫn tạp. Khi các 
xưởng kéo sợi cần sự thuận lợi tối đa, đồng thời xử lý 
nhiều loại nguyên liệu khác nhau và chủ ý muốn tính 
toán cho các dây chuyền ghép trên mỗi máy sợi thô, 
khi đó Rieter đề xuất sử dụng dây chuyền máy ghép 
một đầu mối.
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SB-D 45

RSB-D 45(c)

SB-D 22

RSB-D 24(c)

MÁY GHÉP MỘT ĐẦU MỐI

Máy ghép không tự làm đều

Máy ghép tự làm đều Máy ghép tự làm đều

Máy ghép không tự làm đều

MÁY GHÉP HAI ĐẦU MỐI

Hình 2  Phần mềm máy 
ghép đa năng đáp ứng 
cụ thể đến từng yêu 
cầu riêng lẻ.

Máy ghép hai đầu mối – dây chuyền khi nhu cầu 
điện năng và không gian có giới hạn
Một máy SB-D 22 không tự làm đều và một máy 
RSB-D 24 tự làm đều là những đối tác hoàn hảo của 
nhau khi cho năng suất tối đa nhưng nhu cầu về 
không gian là tối thiểu. Máy SB-D 22 không tự làm 
đểu đảm bảo, với một thiết bị đổi thùng cúi có đường 
kính lên đến 1 000 mm, hiệu suất máy cao nhất. Máy 
RSB-D 24 nổi bật nhờ các mặt máy độc lập và khả 
năng tự làm đều. Điều này đảm bảo chất lượng và sản 
lượng cao nhất. 

Một bộ hút với motor được điều khiển bằng tần số 
cho cả hai mặt giúp giảm tiêu thụ điện năng. Cả 
hai máy ghép hai đầu mối đều có sơ đồ bố trí tiết 
kiệm không gian nhờ sử dụng kiểu sắp xếp 3-hàng 
các thùng cúi lớn có đường kính đên 1 000 mm. Giải 

pháp này đã được cấp bằng sáng chế và chỉ được 
cung cấp bỏi Rieter.

Chương trình máy ghép đa năng của Rieter đáp ứng 
đến từng yêu cầu riêng lẻ về chất lượng, sản lượng, sự 
linh hoạt và nhu cầu không gian (Hình 2).
  15-305 •

Jürgen Müller

Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm  
Máy ghép
juergen.mueller@rieter.com
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Sản lượng cao nhất với chất lượng tốt nhất và điện năng tiêu thụ thấp 
nhất – điều đó được đem đến từ máy kéo sợi nồi cọc và sợi nén của 
Rieter G 36 và K 46 đang vận hành thực tế tại nhiều nhà máy kéo sợi 
trên toàn cầu. Hiệu năng tốt được dựa trên tiêu chuẩn ECOrized và các 
chi tiết công nghệ mới.

Hiệu năng tối ưu cho 
kéo sợi nén và nồi cọc

Những dòng máy mới nhất giờ đây được cung cấp 
với 1 824 cọc sợi, được trang bị với hệ thống hút 
ECOrized. Máy kéo sợi nén được cải tiến thêm bằng 
việc cải thiện hệ thống nén. Cả hai loại máy đều đang 
thành công trong việc tạo ra những sợi chất lượng 
trên toàn cầu: từ lúc được tung ra thị trường cách đây 
một năm, đã có hơn một triệu cọc sợi đi vào hoạt 
động.

ECOrized – tiêu chuẩn mới
Máy kéo sợi của Rieter nổi tiếng về khả năng tiết 
kiệm điện năng. Trong nhiều năm, Rieter đã rất nỗ 
lực để cải thiện hiệu suất điện năng (Hình 1). 

Hình 1  Việc cắt giảm 
điện năng tiêu thụ là 
một mục tiêu không 
ngừng của Rieter cho 
mỗi phát triển mới.

Hình 2  Ống hút ECOrized giảm điện năng tiêu thụ của máy kéo 
sợi nồi cọc khoảng 10 %.

Trong quá khứ, nghiên cứu chủ yếu được tập trung vào 
khả năng cạnh tranh tốt hơn của motor và tiết diện 
ngang rãnh hút được tối ưu cũng như cải thiện thiết 
kế cọc sợi. Giờ đây Rieter đã giới thiệu ECOrized, tiêu 
chuẩn mới về hiệu suất điện năng.

Ống hút ECOrized trên máy kéo sợi nồi cọc G 36
Với các máy kéo sợi nồi cọc thông thường, Rieter đã 
phát triển ống hút ECOrized (Hình 2). Một nắp đậy 
sẽ che khoảng 85 % miệng của ống hút khi đang vận 
hành bình thường. Nắp đậy được giữ đóng bởi chân 
không liên trục trong rãnh hút. Trong trường hợp hiếm 
có các khối xơ lớn - chẳng hạn một đoạn sợi con chưa 
kéo dài - chính khối xơ sẽ làm cho nắp đậy mở ra. Vật 
liệu lỗi sẽ được tách ra hoàn hảo nhờ lực hút. Nhờ có 
nắp đậy, lượng khí cần để loại bỏ lỗi được giảm đi đến 
50 %. Việc này đem đến mức độ tiết kiệm điện năng 
khoảng 10 % cho toàn bộ các chi số sợi.Đi

ện
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 [%
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Bệ đỡ 
đường kính 
18,5 mm

Gói năng lượng Ống hút ECOrizedỐng hút 
lớn hơn, truyền 
động bộ kéo dài

Cắt giảm điện năng tiêu thụ đến 27 % từ năm 1998



 19LINK 68 /2015

PRODUCT NEWS

25

20

15

10

5

0

- 8.6 kW
- 13.5 kW

10.9
12.9

8

10.6

K 46 cần ít điện năng hơn mỗi máy kéo sợi nồi cọc 
tiêu chuẩn từ các nhà sản xuất khác (Hình 3).

Bộ nén chặt mới cải thiện chất lượng và tiết kiệm 
điện năng
Bộ nén chặt gần như trong suốt, được thiết kế lại 
Bright cho phép dòng khí tối ưu để sợi được nén hoàn 
toàn với độ đều cao. Chi tiết dẫn khí cải tiến Detect 
giúp tiết kiệm điện năng và giản lược việc kiểm soát 
hiệu năng nén ở mỗi vị trí kéo sợi.

Bộ phận mới cho xơ nhân tạo
Rieter cung cấp gói bộ phận đặc biệt cho xơ nhân tạo 
đối với máy kéo sợi nồi cọc thông thường. Suốt dưới 
có đường kính lớn hơn cùng với giá đỡ ở mũi tạo nên 
gói hoàn chỉnh cũng bao gồm lọc cố định.

Tiềm năng tốc độ lại được nâng lên
Một điểm ít được chú ý đó là tiềm năng tốc độ của 
máy kéo sợi của Rieter. Khách hàng liên tiếp thông 
báo tốc độ cao hơn đến 5 % ở máy kéo sợi nồi cọc 
thông thường khi so sánh với các máy khác và với 
máy kéo sợi nén thì thậm chí lên đến 10 %. Các bộ 
phận mới có thể cải thiện điều này thậm chí tốt hơn 
nữa.

Máy kéo sợi nồi cọc và sợi nén của Rieter kết hợp 
hoàn hảo giữa tiêu thụ điện năng thấp nhất và chi tiết 
công nghệ phù hợp cho năng suất cao nhất và chi phí 
kéo sợi thấp với chất lượng tốt ổn định.
  15-306 •

Hình 3  Máy kéo sợi 
nén K 46 cần ít điện 
năng hơn so với máy 
kéo sợi nồi cọc thông 
thường.

Rãnh hút ECOrized trên máy kéo sợi khí nén K46.
Hệ thống nén của Rieter khác biệt so với những hệ 
thống khác về 3 điểm sau:
• trống thép đặc chắc chắn thay vì vòng đai nén 

thường dễ bị mòn
• chi tiết dẫn khí cải thiện khả năng nén đồng thời 

giảm điện năng tiêu thụ
• một rãnh hút rất rộng cho các ống hút và việc nén 

để giảm tốc độ khí.

Ba yếu tố này làm cho hệ thống trở nên đặc biệt về 
sản lượng và đồng thời, đảm bảo mức độ tiêu thụ điện 
năng cực thấp của máy kéo sợi nén K 46. Điện năng 
tiêu thụ thêm cho quy trình nén chỉ ít hơn 1 Watt cho 
mỗi cọc. Các hệ thống với các đai nén đòi hỏi nhiều 
hơn - tùy theo từng hệ thống, 5 đến 10 Watt cho mỗi 
cọc.

Rieter giờ đây tiến thêm một bước và giảm điện năng 
tiêu thụ thêm 5 kW cho mỗi máy (đối với 1632 cọc 
sợi). Với máy kéo sợi nén, thao tác hút giờ đây có thể 
được điều chỉnh. Các đời máy với truyền động trung 
tâm sẽ bổ sung thêm bộ hút hai mặt. Ống dẫn được 
chia ra phía dưới của bộ truyền động trung tâm để 
chất lượng sợi không bị ảnh hưởng. Cuối cùng, máy 

Andreas Hellwig

Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm 
Kéo sợi nồi cọc
andreas.hellwig@rieter.com
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Đối thủ cạnh tranh 
Hệ thống vòng đai

Hút 
(bao gồm nén tại K)

Đời máy trước đây 
K 45

K 46 với hút hai mặt

Tiêu thụ điện năng với kéo sợi nén
100 % bông, Ne 40

Hệ thống hút bổ sung cho các 
vòng đai nén
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SPIDERweb của thế hệ sản phẩm mới nhất là hệ thống quản lý xưởng 
kéo sợi duy nhất có thể thu thập, hiển thị và phân tích tất cả những dữ 
liệu liên quan kể từ khu tạo cuộn cúi cho đến 4 hệ thống kéo sợi cũng 
như có thể hỗ trợ.

SPIDERweb – Giải pháp để trở 
thành Xưởng Kéo sợi Kinh tế

Xác định nhanh chóng những sai lệch sản suất và can 
thiệp đúng thời điểm gia tăng năng suất và vì vậy 
cũng tăng hiệu quả kinh tế của xưởng kéo sợi. Kiểm 
soát liên tục giúp giảm việc kiểm tra thường ngày và 
đảm bảo chất lượng ổn định.

Các hệ thống kiểm soát bắt đầu hoạt động tại xưởng 
kéo sợi bằng việc thu thập các dữ liệu và việc kiểm 
soát của máy và các quy trình vận hành. Công đoạn 
phát triển tiếp theo đó là các hệ thống kiểm soát 
trong tương lai có thể giúp tìm các giải pháp cho các 
vấn đề phát sinh. Với lời khuyên tích hợp này, công 
nghiệp 4.0 sẽ bắt đầu thâm nhập vào các xưởng kéo 
sợi của Rieter.

Hình 1  Bất cứ sự giúp 
đỡ nào cần thiết - Mô-
đun SPIDERweb đều có 
thể hỗ trợ

SPIDERweb thiết kế theo mô-đun
Thiết kế dạng mô-đun của SPIDERweb cho phép liên 
kết số lượng máy bất kỳ với nhau (Hình 1). Các mô-
đun tương lai có thể được tích hợp dễ dàng ở bất kỳ 
thời điểm nào.

SPIDERweb, mô-đun cơ sở, là hệ thống SPIDERweb 
được kiểm chứng và nổi tiếng ngày nay. Phần mềm 
tạo nên nền tảng để kết nối các phần cứng tương lai 
và các mô-đun phần mềm. SPIDERweb luôn được liên 
tục hiện đại hóa và phát triển hơn nữa trong hơn 20 
năm qua. Hơn 10 000 máy ở hơn 50 quốc gia trên 
toàn cầu đều đã được kết nối. Các mô-đun đã được 
kiểm tra và thử nghiệm như Bảng treo tường và hệ 
thống kiểm soát từng cọc sợi ISM đều là những phần 
quan trọng của hệ thống. Thế giới SPIDERweb đã và 
sẽ được bổ sung thêm bới những mô-đun mới, hữu 
dụng.

Mô-đun buồng máy và báo động – hai mô-đun mới 
hỗ trợ qua lại lẫn nhau
Giám đốc xưởng xác định những thông số ngưỡng tới  
hạn mong muốn cần phải được báo cáo. Nếu có giá trị 
nào bị vượt mức hoặc không đạt, một thông báo ngắn 
gọn sẽ được gởi đến điện thoại thông minh của giám 

(SLIVERprofessional, Spinners’ Guide)

(Individual spindle monitoring)
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Marcel Rengel

Trưởng phòng kỹ thuật 
Các hệ thống dữ liệu SPIDERweb 
marcel.rengel@rieter.com

Hình 2  Bất kể bạn 
đang ở đâu - với mô-
đun báo động và buồng 
máy quý vị sẽ luôn 
kiểm soát được xưởng 
kéo sợi của mình.

đốc. Nhờ đó giám đốc có thể kiểm soát hoàn toàn 
xưởng kéo sợi của mình và không phải mất quá nhiều 
thời gian để kiểm tra. Điều này tạo thêm thời gian để 
giám đốc thực hiện công việc khác.

Giám đốc chất lượng cài đặt báo động được cho là 
cần thiết. Số lượng từ chối được giảm bớt do thời gian 
phản ứng nhanh. Khách hàng mua sợi tận hưởng chất 
lượng sợi cao ổn định từ phía nhà cung cấp của mình.

Kiểm tra nhanh chóng sau khi nhận tín hiệu báo động 
hoặc đánh giá tổng quát nhanh hơn ở cuối ca làm 
việc - Mô-đun buồng máy đem đến cái nhìn tổng thể 
những dữ liệu quan trọng của xưởng kéo sợi từ mọi 
vị trí.

Mô-đun điều hòa tạo liên kết
Các điều kiện về khí hậu trong xưởng kéo sợi tạo 
động đến các ảnh hưởng công nghệ dệt lên tính chất 
vận hành và chất lượng là một giá trị nổi bật.

Với sự hỗ trợ của các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, các 
giá trị hiện thời sẽ được hiển thị liên tục trên Bảng 
treo tường và được truyền liên tục đên SPIDERweb. 
Giảm hiệu suất bởi những nguyên nhân không rõ 
ràng sẽ trở nên sáng tỏ. Khởi động kéo sợi lại thường 
xuyên từ các rô-bốt, chẳng hạn như máy kéo sợi rotor, 
có thể lý giải được.

Mô-đun hỗ trợ – người giúp đỡ hiệu quả
SLIVERprofessional cho phép quản lý vấn đề được 
dễ dàng  trước các lỗi có chu kỳ trên máy ghép của 
Rieter. Việc tìm kiếm lỗi được đơn giản hóa và đẩy 
nhanh. Dấu hiệu liên quan đến nguyên nhân gây lỗi 
được hiển thị trực quan. Việc chẩn đoán lỗi mất thời 
gian giờ đây chỉ là quá khứ. Những đề xuất cài đặt 
cho mỗi vật liệu và chi số cúi giúp ngay từ đầu để 
chọn hướng đi phù hợp.

Hướng dẫn kéo sợi của Rieter nằm trong Mô-đun 
hỗ trợ
Có phải việc tìm kiếm đang được thực hiện cho một 
ứng dụng dệt mới hoặc quy trình của sản phẩm cần 
được mở rộng? Có đủ kinh nghiệm để thực hiện? 
Hướng dẫn kéo sợi tích hợp giúp và hướng dẫn trực 
tiếp theo hướng đi phù hợp. Bên cạnh những đề xuất 
cho quy trình từ gia công kiện xơ đến sản xuất sợi, 
công thức kéo sợi chi tiết cho mọi công nghệ kéo sợi 
đều có thể đọc được, tùy theo ứng dụng dệt. Chức 
năng lọc giúp tìm kiếm công thức đúng tùy theo ứng 
dụng, nguyên liệu và chi số sợi. Hướng dẫn cho thấy 
những bộ phận nào cần thiết và được sử dụng như thế 
nào. Giải pháp để có được một sản phẩm dệt mới, tối 
ưu và nhờ đó dẫn đến thành công nhanh chóng  hơn.

Sản xuất sợi bền vững với Mô-đun năng lượng
Tiêu thụ điện năng trong xưởng kéo sợi không chỉ là 
hệ số chi phí tiên quyết, mà còn quan trọng để sản 
xuất sợi bền vững. Việc kiểm tra điện năng tiêu thụ 
ngày càng được quan tâm - từ phía các nhà chức trách 
hoặc để báo cáo với khách hàng. Mô-đun năng lượng 
giúp ghi nhận điện năng tiêu thụ cho mỗi kg sợi, được 
đơn giản hóa và tái sử dụng được.
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TWISTstop

Hộp kéo sợi mới S 66 là trái tim của máy kéo sợi rotor R 66 và là cốt lõi 
của sự cải tiến. Được phát triển thêm dựa trên hộp S 60, thiết bị tạo độ 
bền cao hơn và độ đều tốt hơn. Với CHANNELpass mới, thiết bị trở nên 
linh hoạt hơn. Thiết kế hỗ trợ sản xuất được cải thiện giúp việc vận hành 
dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

Công nghệ kéo sợi rotor mới nhất 
với máy R 66 mới

Chức năng chính của máy R 66 là sản xuất sợi đáp 
ứng các như cầu từ các thị trường khác nhau. Chất 
lượng sợi là cơ sở cho sự thành công của xưởng kéo 
sợi. Chất lượng sợi phù hợp cho phép nhà kéo sợi tổ 
chức việc lựa chọn nguyên liệu thô linh hoạt hoặc gia 
tăng sản lượng.

Lực kéo sợi thấp và tốc độ ra sợi nhanh
Mô hình hình học kéo sợi cải tiến đã cho thấy giá trị 
với S 60. Với bộ TWISTunit nhỏ gọn gồm cài rãnh, 
vòi bóc tách và TWISTstop, ống bóc tách được loại 
bỏ (Hình 1). 

Hình 1  TWISTunit 
có thể được thay thế 
nhanh chóng với một 
thao tác thủ công đơn 
giản.

Điều này đem đến sự cắt giảm đáng kể lực căng kéo 
sợi và độ ổn định kéo sợi nhờ đó được tốt hơn.

Không có lớp vỏ cách nhiệt, TWISTunit dẫn nhiệt sinh 
ra do ma sát hiệu quả hơn. Công nghệ "Vòi mát" này 
cho phép thiết bị đạt tốc độ cao, đặc biệt là với các 
xơ nhạy cảm với nhiệt, không để xảy ra các điểm xơ bị 
chảy trên sợi. Cấu trúc mở của hộp kéo sợi S 66 cũng 
giúp giảm tích tụ tạp chất.

Độ chuẩn xác tích hợp để chất lượng sợi tốt hơn
Mỗi khi hộp kéo sợi S 66 đóng, trục giữa của vòi bóc 
tách sẽ tự động định tâm với trục giữa của rotor. Điều 
đó đảm bảo không chỉ việc cấp xơ được chuẩn xác 
từ rãnh dẫn xơ vào rotor mà còn là điểm bóc tách 
hoàn hảo các xơ từ rotor lên vòi bóc tách từ hộp kéo 
sợi này đến hộp kéo sợi khác, trên toàn bộ chiều dài 
máy. Hộp S 66 do vậy đảm bảo độ bền sợi cao và độ 
đều sợi tốt hơn.

Cấu tạo của TWISTunit được thiết kế phù hợp, sao 
cho chân không đang có trên hộp kéo sợi luôn cố định 
vị trí của rãnh cài tại đúng vị trí. Với các hộp kéo sợi 
từ các nhà cung cấp khác, chân không sẽ rút chi tiết 
này trệch khỏi vị trí lý tưởng.

Cải tiến đặc biệt để linh hoạt
S 66 là hộp kéo sợi duy nhất ảnh hưởng đến việc loại 
tạp trong suốt quy trình xé tới nhờ BYpass. Với việc 
sản xuất bông hoặc xơ tổng hợp rất mịn, BYpass vẫn 
luôn đóng để ngăn ngừa tổn thất xơ. Với việc kéo sợi 
các cúi bị bẩn nhiều hoặc nguyên liệu phế, BYpass sẽ 
mở một nửa hoặc mở hết.

SPEEDpass là giải pháp tiết kiệm điện năng để kéo 
sợi dùng cho vải denim hoặc sợi rất thô. Với các ứng 
dụng này, hộp kéo sợi phải gia công với khối lượng 
xơ lớn hơn. SPEEDpass đặc biệt vì thế cho phép lưu 
lượng dòng khí cao hơn mà không cần chân không.

Một cải tiến về sự linh hoạt đó là CHANNELpass. Chi 
tiết có thể chuyển đổi được này có thể điều chỉnh 
chuẩn xác điều kiện khí trong rãnh xơ tùy theo các 
nguyên liệu thô khác nhau. Các thông tin chi tiết hơn 
về CHANNELpass và hộp kéo sợi mới S 66 sẽ được Ri-
eter cung cấp ở ITMA tại Milan.

Vòi bóc tách

Cài rãnh
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Hình 2  Nhờ vào công 
nghệ tối tân, máy R 
66 cho sợi độ bền cao, 
ngay cả với nguyên liệu 
pha có chất lượng thấp 
trong biểu đồ quan phổ 
(Dự án TIS số 26466).

Hình 3  Hộp kéo sợi mới S 66 có thể được mở ra dễ dàng và tiết 
kiệm thời gian của người vận hành. 

Ưu điểm với kéo sợi thân thiện từ nguyên liệu phế
Các ưu điểm của hộp kéo sợi S 66 đối với độ bền và 
độ đều sợi có thể được sử dụng ở đầu thấp hơn của 
quang phổ nguyên liệu thô. BYpass hiệu chỉnh được 
và bộ tiếp hợp tùy chọn trong việc loại bỏ tạp hỗ trợ 
quy trình. Với máy R 66 sợi chất lượng cao có thể 
được tạo ra từ các hỗ hợp pha nguyên liệu phế thích 
hợp (Hình 2).

Kinh nghiệm của các khách hàng khác nhau
Khách hàng xác nhận những ưu điểm của công nghệ 
kéo sợi hiện đại và do đó sản lượng cao hoàn toàn có 
thể đạt được. Một vài ví dụ sản xuất thực tế:
• 230 m/phút cho sợi dùng trong dệt kim Ne 18 từ 

100 % bông Mỹ
• Tốc độ rotor 148 000 vòng/phút với sợi Ne 32 

dùng trong dệt thoi từ 100 % bông Trung Quốc
• 224 m/phút cho sợi Ne 20 dùng trong dệt kim từ  

hỗn hợp pha polyester-bông ở Mỹ.

Tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì
Ổn định kéo sợi tốt hơn với máy kéo sợi rotor R 66 
dẫn đến điều kiện vận hành tốt hơn và do vậy ít đứt 
sợi hơn. Ít đứt sợi hơn giảm tải công việc cho người 
đứng máy, cũng như với các máy tự động. 

Việc tháo lắp các chi tiết kéo sợi không cần dụng cụ, 
khả năng tiếp cận dễ dàng hộp kéo sợi và thao tác dễ 
dàng làm cho việc bảo trì và vận trở nên dễ dàng hơn 
rất nhiều cho nhân viên. Là một cải tiến mới, hộp kéo 
sợi được thiết kế lại có tính hỗ trợ sản xuất giờ đây 
càng dễ mở hơn nữa (Hình 3). Vì thế, máy R 66 dài 
hơn vẫn có thể được vận hành mà không cần nhân 
viên bổ sung. 
  15-308 •

Stephan Weidner-Bohnenberger

Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm
Kéo sợi rotor
stephan.weidner-bohnenberger@rieter.com
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Pakistan Pakistan

αe 4,8 / Rotor 34 mm αe 4,8 / Rotor 31 mm Thống kê USTER

Ấn Độ Ấn ĐộMỹ Mỹ

Độ bền sợi vượt trọi với hộp kéo sợi S 66
100 % bông phế khu cung bông/máy chải thô, nguồn gốc khác nhau
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100 % polyester và sợi dệt kim mềm hoàn toàn có thể được sản xuất với 
máy kéo sợi khí nén mới J 26. Thiết bị cắt lọc sợi Q 10A của Rieter được 
hiệu chỉnh để dùng cho kéo sợi khí nén mà vẫn đảm bảo chất lượng sợi. 
Có đến 6 rô-bốt cho mỗi máy giúp mở rộng lĩnh vực ứng dụng của máy 
J 26 và sự linh hoạt của khách hàng.

J 26 – 100 % polyester, chất lượng 
được đảm bảo và độ linh hoạt cao

Giờ đây có thể kéo sợi 100 % polyester (PES) trên 
máy J 26 một cách đáng tin cậy và với chất lượng sợi 
tốt như trước đây. Điều này đòi hỏi phụ tùng bổ sung 
và bộ cắt lọc Q 10A của Rieter đã được tối ưu chính là 
chi tiết bổ sung cho kéo sợi khí nén. Sợi bông 100 % 
chải kỹ và bông pha chải kỹ có thể được gia công trên 
máy J 26 với 200 đầu kéo sợi và 6 rô-bốt với hiệu 
suất tuyệt vời. 

J 26 cho 100 % polyester
Với thiết bị bổ sung thì kéo sợi 100 % Polyester là 
hoàn toàn có thể. Đầu kéo sợi bằng sứ được giữ sạch 
một cách tự động. Nguy cơ sản xuất ra sợi yếu là rất 
thấp. Sau quá trình kéo dài, thiết bị sẽ phun một 
dung dịch lên cúi. Việc này nhằm ngăn ngừa bám bụi 
ở vùng vòng xoắn, một nguyên nhân gây ra sợi yếu. 

Hình 1  Bộ cắt lọc sợi 
đã được tối ưu và hiệu 
chỉnh Q 10A của Rieter 
đảm bảo chất lượng 
sợi, cũng với 100 % 
polyester.

Hơn nữa, thiết bị bổ sung giúp cải thiện độ bền sợi 
và giảm độ xù lông Độ bền sợi gia tăng có thể mở ra 
những ứng dụng khác hoặc được dùng để tăng tốc độ 
sản xuất.

Q 10A – bộ cắt lọc của Rieter – cũng là làn gió  
mới cho J 26
Bộ cắt lọc sợi Q 10A của Rieter, nổi tiếng từ máy kéo 
sợi rotor của Rieter, được hiệu chỉnh đặc biệt cho 
công nghệ kéo sợi khí nén (Hình 1). Tất cả những 
chức năng tiêu chuẩn của thiết bị cắt lọc sợi đều có 
sẵn. Hơn nữa, có những chức năng được phát triển 
đặc biệt cho sợi khí nén. Ví dụ như, chế độ kiểm soát 
đặc biệt Strength Factor sẽ phát hiện rất đáng tin cậy 
những thay đổi dù nhỏ nhất trong cấu trúc sợi chẳng 
hạn như độ xù lông và đường kính sợi. 

Nếu các giá trị giới hạn đã cài đặt trước bị vượt mức, 
bộ phận kéo sợi sẽ được dừng và khóa lại. Một việc 
rất quan trọng đó là tránh những lỗi như các sọc xuất 
hiện trên vải dệt kim. Q 10A cùng với phụ tùng PES là 
một sự kết hợp được trang bị cho việc sản xuất 100 % 
polyester trên máy J 26.

6 rô-bốt để linh hoạt hơn và sản lượng cao hơn
Máy J 26 với 200 đầu kéo sợi có đến 6 rô-bốt (Hình 2) 
và do đó mở ra những ứng dụng mới mẻ. Máy J 26 
cũng có thể, như một lựa chọn, được cung cấp với 4 
rô-bốt nhưng luôn sẵn sàng để lên 6. Lựa chọn này 
đem đến sự phản ứng linh hoạt trước những yêu cầu 
luôn thay đổi của thị trường ở các công đoạn về sau.

Ứng dụng thành công khi vận hành với SOFT-YARN 
(sợi mềm)
Hầu hết các sợi xơ ngắn khí nén đều được chủ đích 
dùng cho các ứng dụng dệt kim. Những tính chất đặc 
biệt của sợi như độ xù lông thấp và khả năng chống 
vón hạt tuyệt hảo là những lý do giải thích cho điều 
này.

Tuy vậy, những nhà gia công tiếp sau lại đòi hỏi cảm 
giác sợi phải mềm hơn nữa cho những ứng dụng đặc 
biệt khác. Độ xù lông và khả năng chống vón hạt, dù 
vậy, vẫn phải được duy trì. Để có được độ mềm mại 
hơn nữa, tính chất của sợi cần phải được điều chỉnh. 
Việc này đã thực hiện được bởi Rieter cùng liên kết 
với các khách hàng là những người hiện đang rất 
thành công trong việc sản xuất Sợi Mềm.



 25LINK 68 /2015

PRODUCT NEWS

-11.3 %

Hình 2  Khách hàng có 
thể đặt hàng máy J 26 
với 6 rô-bốt, hoặc với 
4 rô-bốt sẵn sàng lên 
6. Điều này sẽ tăng 
độ linh hoạt cần thiết 
trước những điều kiện 
thị trường liên tục thay 
đổi.

Hinh 3  Sợi Mềm đáp 
ứng những tiêu chuẩn 
chất lượng cao và giảm 
đáng kể chi phí sản 
xuất sợi.

Tốc độ sản xuất cao hơn, áp suất khí kéo sợi thấp 
hơn và các chi tiết công nghệ đặc biệt tạo độ mềm 
mại cho sợi mà vẫn đảm bảo độ xù lông và khả 
năng chống vón hạt tốt. Là một tiêu chuẩn trên thị 
trường, sợi bông 100 % Ne 30 chải kỹ được kéo ra ở 
440 m/phút và sọi bông pha với polyester được kéo 
ra ở 430 m/phút. Chi phí sản xuất sợi giảm đến 10 % 
so với việc cài đặt thông số thông thường (Hình 3).

Quá trình chuẩn bị được tối ưu để cho hiệu suất  
cao hơn
Việc chuẩn bị ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sợi. 
Khi những đề xuất của Rieter cho khâu chuẩn bị được 

thực thi, chất lượng cúi tốt nhất sẽ được cung cấp cho 
máy J 26.

Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải đảm bảo 
chất lượng của công đoạn chuẩn bị trong nhiều tuần 
và nhiều tháng. Những thao tác diễn ra hằng ngày 
trong xưởng quản lý chất lượng kéo sợi phải được 
theo dõi sát sao. Điều này bao gồm việc lau máy 
thường xuyên, mài các vòng suốt, thay các chi tiết bị 
mòn, kiểm soát việc cài đặt và kiểm soát chất lượng 
cho từng công đoạn sản xuất.

Rieter cung cấp đến khách hàng mua máy kéo sợi 
khí nén một tài liệu với đầy đủ những bí quyết để có 
được bước chuẩn bị tốt. Hơn nữa, Rieter cũng cung 
cấp Hướng dẫn cho các Nhà kéo sợi, với những đề 
xuất cài đặt cho mọi ứng dụng.
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Cài đặt Sợi Mềm

Chi phí sản xuất sợi bông chải kỹ 100 % bông, Ne 
30, tốc độ sản xuất 440 m/phút
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TURKEY (54)
Com4®ring

Com4®compact
Com4®rotor ETHIOPIA (1)

Com4®ring

GREECE (3)

CHINA (20)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

KOREA (3)
Com4®ring 
Com4®compact

PAKISTAN (7)
Com4®compact
Com4®ring

AUSTRIA (1)
Com4®jet

SWITZERLAND (3)
Com4®ring 

Com4®compact
Com4®jet

FRANCE (1)
Com4®jet

BRAZIL (6)

ARGENTINA (1)
Com4®rotor

EGYPT (4)
Com4®ring

Com4®compact

ITALY (1)
Com4®rotor

INDIA (30)

INDONESIA (6)

Com4®jetCom4®ring
Com4®compact

Com4®jet

Com4®ring
Com4®compact

Com4®rotor

Com4®compact
Com4®rotor

Com4®ring

VIETNAM (2)
Com4®ring

UZBEKISTAN (2)
Com4®ring 

Com4®compact
Com4®rotor

Com4®ring

IRAN (1)
Com4®rotor

Status 3nd quarter of 2015

Khách hàng quyết định theo đuổi chứng nhận sợi Com4® sẽ nhận được 
những hỗ trợ từ các hoạt động tiếp thị của Rieter. Cũng trong năm nay, 
nhiều hoạt động và sự kiện sẽ diễn ra.

Tiếp thị Com4® hỗ trợ những đối 
tác được cấp giấy phép

Những thành viên được cấp chứng nhận Com4® 
(Hình 1) tiếp nhận sự hỗ trợ rộng rãi từ Rieter. Nếu 
đã nhận giấy chứng nhận, khách hàng sẽ nhận một 
gói khuyến mãi của Rieter. Để có được sự công nhận 
với những nhà bán sợi, các nhà xử lý công đoạn sau 
và nhà sản xuất quần áo, Rieter luôn có các quầy văn 
phòng Com4® tại những hội chợ triễn lãm sợi và vải, 
đặt các quảng cáo tại khu vực báo chỉ ở các họi chợ 
và tổ chức các chuyên đề về sợi.

Gói khuyến mãi cung cấp các ý tưởng
Gói khuyến mãi (Hình 2) được chuẩn bị cho những 
đối tác được chứng nhận gồm các mẫu vải và thành 
phẩm từ các sợi Com4® khác nhau,hình dán và các tờ 
rơi với những thông tin chi tiết về các loại sợi. Mục 
đích là để cung cấp những ý tưởng để giới thiệu các 
loại sợi và giúp khách hàng tự xây dựng hoặc mở rộng 
các sản phẩm.

Diễn đàn cho các thành viên đã được chứng nhận – 
năm hội chợ thương mại với quầy văn phòng Com4®
Rieter đặt bốn loại sợi Com4®, ảnh hưởng của chúng 
lên quy trình xử lý về sau và những thành phẩm tiêu 
biểu tại những vị trí quan trọng trong hội chợ thương 
mại. Những thành viên được chứng nhận có cơ hội để 
giới thiệu sản phẩm làm từ sợi Com4® của mình tại 
đây Ngoài ra, Rieter chủ động phân phối những thông 
tin liên lạc của các thành viên đã có chứng nhận đến 
các nhà buôn sợi, nhà sản xuất vải dệt thoi, dệt kim 
và những đối tác thích hợp khác.Hình 1  Sợi Com4® 

được cấp chứng nhận 
của Rieter.
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Hình 2  Gói khuyến 
mãi cung cấp cho 
thành viên được chứng 
nhận những ý tưởng để 
quảng bá sợi của mình.

Hình 3  Tại các hội chợ 
thương mại - ở đây là 
Fibers & Yarn Expo ở 
Mumbai, Ấn Độ - Các 
sợi Com4® và các 
thành viên được chứng 
nhận sẽ được quảng bá.

Trong năm nay, Rieter đã lần lượt có mặt tại năm hội 
chợ thương mại khác nhau trên toàn cầu với các quầy 
văn phòng sợiCom4®. Tại Ấn Độ, đó là hội chợ triển 
lãm Fiber & Yarn Expo tại Mumbai (Hình 3) và Yarnex 
ở Tiruppur. Như những năm trước, cũng trong năm 
nay công ty đã có quầy tại Texworld ở Paris, Pháp. 
Vào tháng Mười sẽ có quầy tại Yamexpo ở Thượng 
Hải, Trung Quốc. ITMA tại Milan sẽ khép lại một năm 
bận rộn. Bên cạnh quầy giới thiệu máy và Hậu mãi, 
Rieter cũng giới thiệu sợi Com4® tại Sảnh 8.

Các buổi chuyên đề về ba loại sợi Com4®
Tiềm năng của sợi thường không được nhận thấy và 
do đó không được tận dụng triệt để. Không có sự khác 
biệt, giá của sợ thường đóng vai trò nhân tố quyết 
định. Tuy nhiên, nhờ sử dụng "đúng" sợi, tính chất 
của thành phẩm có thể được tác động đáng kể. Thế 
nào và tại sao sẽ được giải thích bởi các chuyên gia 
của chúng tôi tại chuyên đề về sợi Com4®. Cũng 
trong năm 2015, một lần nữa các nhà sản xuất vải 
dệt thoi, dệt kim và buôn sợi cũng như những đối tác 
khác đã tham gia vào các buổi chuyên đề tại Trung 
Quốc, Ấn Độ và Thụy Sỹ. Với các đối tác đã đạt giấy 
chứng nhận thì các buổi chuyên đề đều miễn phí.

Độc quyền - Hướng dẫn Kéo sợi bản điện tử cho các 
đối tác đã có chứng nhận sợi Com4®
Các đối tác đã có chứng nhận sẽ nhận Hướng dẫn 
Kéo sợi của Rieter bản điện tử. Tài liệu này tập hợp 
những thông số cài đặt cơ bản cho các quy trình kéo 
sợi nồi cọc, sợi nén, sợi rotor và sợi khí nén. Những 
đề suất này được dựa trên những bí quyết công nghệ 

bao quát. Những thông số cài đặt cơ bản và chi tiết 
công nghệ tối ưu sẽ được tìm thấy nhanh chóng và dễ 
dàng tùy theo mục đích sử dụng - với các chi số sợi và 
nguyên liệu khác nhau. Các xưởng kéo sợi vì thế gần 
như đạt được các thông số cài đặt tối ưu và tiết kiệm 
thời gian quý giá.

Cấu trúc trình bay lô-gíc và Hướng dẫn mang tính trực 
giác và do đó rất dễ để tham khảo Những chức năng 
sau đây có sẵn:
• Đề xuất cài đặt, cũng thường gọi là công thức, có 

thể được xác định cụ thể nhờ các tiêu chuẩn về tìm 
kiếm.

• Danh sách những mục ưa chuộng cá nhân đã có
• Những đề xuất cho dây chuyền hoàn chỉnh từ kiện xơ 

đến máy kéo sợi con.
• Tổng quan những chi tiết công nghệ sẵn có của các 

máy kéo sợi con có ảnh hưởng đến chất lượng sợi
• Những định nghĩa và chuyển đổi đơn vị hữu dụng.

Những thành viên mới được chấp nhận cấp giấy 
chứng nhận
Trong những tháng vừa qua, vài khách hàng đã một 
lần nữa được cấp Giấy chứng nhận sợi Com4®. Trong 
số những thành viên mới được chứng nhận có một 
thành viên đến từ Iran - Kashmar Modarres. 
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Việc phát triển từ cơ học đến điện tử cũng giúp tìm ra phương án cho 
các dòng máy cũ của Rieter chỉ bằng những chuyển đổi đơn giản. Đây 
cũng chính là trường hợp cho các bộ phận gắn thêm vào máy ghép và 
máy kéo sợi rotor cũ. Chúng giúp cải thiện chất lượng cúi và đảm bảo 
chất lượng sợi.

Cải thiện chất lượng cho các máy 
ghép và máy kéo sợi rotor đã có

Với các máy ghép RSB-D 30, RSB-D 30c, RSB-D 35, 
RSB-D 35c cũng như SB-D 10 và SB-D 15 Rieter cung 
cấp những bộ phận chuyển đổi để cải thiện chất 
lượng cúi. Máy kéo sợi rotor đời cũ hơn R 1, R 20 và 
R 40 thu được lợi ích từ thiết bị kiểm soát sợi mới.

Chất lượng cúi đồng đều và đảm bảo  
trên máy ghép của Rieter
Bộ chuyển đổi cho máy ghép tự làm đều RSB-D 30, 
RSB-D 30c, RSB-D 35, RSB-D 35c bao gồm bộ PRES-
SUREguard không cần bảo trì (Hình 1). Thiết bị sẽ 
kiểm soát khí nén để tác động tải cho dĩa quét bằng 
đồng hồ áp suất hoặc rờ le điện tử Khi xảy ra lỗi trên 

Hình 1  Trên các 
máy ghép có sẵn, bộ 
kiểm soát khí nén 
PRESSUREguard giúp 
ngăn ngừa chất lượng 
cúi không kiểm soát 
hoặc kém.

tải áp lực, máy ghép lập tức sẽ tắt. Điều này giúp 
tránh cúi không kiểm soát hoặc kém. Ưu điểm lớn 
nhất so với hệ thống cũ là màn hình hiển thị kỹ thuật 
số không chỉ cho thấy tải áp lực mà con cả những 
thông báo lỗi, giúp loại bỏ các lỗi rất đơn giản. Một 
đén bên ngoài máy ghép giúp loại bỏ lỗi nhanh chóng 
bằng cách phát tín hiệu.

Một bộ chuyển đổi khác cho máy ghép tự làm đều đã 
được đề cập ở trên cũng như máy ghép SB-D 10 và 
SB-D 15 không tự làm đều bao gồm cảm biến tốc độ 
B2 EVO+. Khách hàng thu lợi từ chất lượng cúi hoàn 
hảo dựa trên khả năng kéo mảnh cúi chính xác.

Cảm biến tốc độ không tiếp xúc sẽ đo đạc mà không 
cần phải chạm vào so với mẫu thiết bị cũ và có khoảng 
cách lớn hơn trên một vành bánh răng to. Do đó được 
bảo vệ tốt hơn đối với các hư hại Về lâu dài điều này 
đảm bảo việc đo đạc chính xác và chất lượng cúi tốt.

Được đặt trên giá cho cảm biến tốc độ còn có một 
cảm biến khác để kiểm tra đai truyền dùng cho suốt 
kéo rút. Bộ điều khiển đai B200 này gồm một rào 
chắn ánh sáng có thể kiểm tra đai truyền đang có hay 
không. Lợi điểm là khả năng phát hiện nhanh chóng 
khi xảy ra đứt đai truyền. Máy ghép dừng ngay lập 
tức. Việc sản xuất ra cúi bị lỗi vì thế được loại trừ.

Cảm biến loại cảm ứng không tiếp xúc B2 EVO+ với 
máy quét ánh sáng quang điện tử B200 (Hình 2) là 
một chi tiết tháo lắp nhanh chóng và dễ dàng. Để 
gắn, các điểm móc có sẵn của máy truyền số vòng/
phút B2 có thể được sử dụng. Hệ thống dây điện mới 
là không cần thiết.

Kiểm soát chính xác và ổn định  
đối với chất lượng sợi
Các máy kéo sợi rotor R 1, R 20 và R 40, Rieter cung 
cấp thiết bị kiểm soát sợi mới BFW EVO. Thiết bị dựa 
trên kỹ thuật và công nghệ của bộ kiểm soát sợi trên 
máy R 60 hiện nay và do đó có được những phát triển 
công nghệ mới nhất (Hình 3). Bộ kiểm soát sợi là một 
chi tiết lắp ráp tương thích cho đời máy cũ FW 15.

Bộ kiểm soát sợi điện tử mới được bảo quản trong 
một hộp nhựa được đóng kín hoàn toàn. Việc này 
nhằm ngăn ngừa bụi và bông xơ bay vào. Cụ thể, khi 
gia công xơ Viscose thì bộ phận này có ưu điểm là 
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Hình 2  Bộ kiểm soát đai B200 (phía dưới bên trái) và cảm biến tốc độ loại không tiếp xúc B2 
EVO+ (phía trên bên phải) đảm bảo chất lượng cúi tốt trên các máy ghép cũ hơn.

Hình 3  Với các máy kéo sợi rotor cũ hơn, Rieter cung cấp thiết bị kiểm soát sợi mới với những 
lợi ích đặc biệt cho việc gia công Viscose.

không sinh ra lưu huỳnh sulphít tại các điểm hàn. 
Các điểm hàn không bị tác động và chức năng kiểm 
soát sợi của thiết bị được đảm bảo. Cảm biến quang 
tích hợp sẽ kiểm soát đường đi của sợi thông qua vỏ 
nhựa trong suốt. Kiểm soát sợi BFW EVO đảm bảo 
vận hành ổn định chính xác cho chất lượng sợi.

Kết nối bằng điện của bộ kiểm soát sợi được thực 
hiện thông qua hệ thống "cắm và chạy" đã có sẵn. 
Điều này giúp cho có thể thay thế riêng lẻ trên từng 
vị trí kéo sợi mà không cần phải tắt toàn bộ máy. Do 
các tín hiệu và màu đèn LED tương tự như với các đời 
máy trước, khả năng kết hợp giữa các bộ kiểm soát 
sợi cũ và mới luôn được đảm bảo.

Những giải pháp đơn giản và hiệu quả chi phí này 
với các máy ghép và máy kéo sợi rotor sẽ được tưởng 
thưởng xứng đáng trong thời gian ngắn nhất.
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Chiến lược giữa kỳ của Rieter là tăng cường dịch vụ khách hàng. Từ ngày 
1 tháng Một 2015, một nhóm kinh doanh mới tập trung vào các dịch vụ 
toàn diện và hoàn hảo cho khách hàng.

Tập trung nhiều hơn vào 
Hậu mãi

Nhóm Kinh doanh Hậu mãi mới được hình thành hỗ 
trợ giải pháp của Rieter hướng đến bán hàng hoàn 
hảo, bắt đầu bằng việc tập hợp và cung cấp sự hỗ trợ 
liên tục xuyên suốt vòng đời vận hành của các sản 
phẩm. Bộ phận hoạt động như một cơ sở để dựa vào 
đó chúng tôi sẽ bổ sung đến khách hàng của mình 

Hình 1  Các nhân viên 
đứng máy được đào tạo 
đảm bảo quá trình sản 
xuất sợi vận hành tốt.

những đề nghị giá trị. Tham vọng của chúng tôi là khả 
năng cạnh tranh lâu dài cho các khách hàng và tối ưu 
hóa lợi nhuận thu lại được từ vốn đầu tư ban đầu vào 
các thiết bị kéo sợi của Rieter. Thành công của khách 
hàng là động lực mỗi ngày của chúng tôi.

Duy trì giá trị
Hậu mãi của Rieter cung cấp bộ phận dự phòng, giá 
trị thặng dư sau dịch vụ bán hàng và các giải pháp 
cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm, bất kể khách 
hàng ở đâu trên toàn cầu.

Hậu mãi cũng tổ chức việc lắp đặt cho các xưởng kéo 
sợi. Sử dụng các bộ phận chính thống đảm bảo việc 
sản xuất hiệu năng cao và ổn định với chất lượng yêu 
cầu.



 31LINK 68 /2015

PARTS/SERVICE

Hình 2  Dịch vụ bảo 
trì phòng ngừa và sửa 
chữa

Hình 3  Phim về Hậu 
mãi của Rieter đã hoàn 
thành mục tiêu bằng 
cách tóm tắt các dịch 
vụ cho khách hàng của 
Rieter. http://bit.ly/ 
RASvideo2015

Duy trì giá trị đầu tư của khách hàng tuy nhiên vượt 
xa các bộ phận chính thống. Hậu mãi của Rieter cũng 
cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển liên 
tục cho các nhân viên trong xưởng kéo sợi (Hình 1). 

Khả năng hiểu rõ việc cài đặt và bảo trì máy hằng 
ngày là điều tối quan trọng để sản xuất sợi có hiệu 
quả cao trong thời gian dài. Rieter cung cấp đào tạo 
thực tế ngay tại các trung tâm huấn luyện của hãng, 
cũng như những khóa đào tạo riêng lẻ theo yêu cầu 
ngay tại xưởng kéo sợi.

Các chuyên gia Hậu mãi luôn sẵn sàng phục vụ khách 
hàng trên toàn cầu và tư vấn theo thời gian và ngôn 
ngữ tại địa phương khi có yêu cầu nảy sinh.

Đem đến các giải pháp
Các giải pháp Hậu mãi làm cho nhà xưởng kéo sợi có 
năng suất cao hơn, hiệu quả hơn và linh hoạt hơn. 
Chúng cho phép sự điều chỉnh nhanh chóng trước các 
điều kiện thị trường thay đổi. Rieter cũng vẫn tư vấn 
sau thời gian dài lắp đặt cho các cơ sở mới và cung 
cấp những gói chuyển đổi và hiện đại hóa hoàn chỉnh 
cho xưởng kéo sợi tạo thêm đòn bẩy về năng lực của 
Rieter với vai trò nha cung cấp các hệ thống.

Đội ngũ chuyên gia của Rieter đánh giá xưởng kéo 
sợi và xác định những cơ hội để hoàn thiện. Một sự 
gia tăng nhất định sẽ được xác định và điều chỉnh 
cho toàn bộ hệ thống. Mỗi bước quy trình đều được 
kiểm tra. Việc hiểu rõ tường tận những sản phẩm và 
chuyển đổi cải tiến giúp cho các chuyên gia của Riet-
er định lượng được những ích lợi của khách hàng bởi 
một hệ thống được tái cân bằng hoàn hảo. Thời gian 
khấu hao từ đầu tư ngắn vì vậy được đảm bảo.

Năng lực dịch vụ
Dịch vụ hậu mãi toàn diện theo yêu cầu, cho toàn bộ 
tuổi đời vận hành, bắt đầu từ lắp đặt và bao gồm tất 
cả các lĩnh vực từ hỗ trợ công nghệ về dịch vụ kiểm 
định bảo trì và sửa chữa cho đến đào tạo khách hàng 
đã được nhắc đến (Hình 2).

Tiện nghi là: Một mối quan hệ đối tác xứng tầm
Năng lực đặc biệt xuyên suốt quy trình kéo sợi và bao 
gồm cả 4 hệ thống kéo sợi (Hình 3). Thành công của 
bạn tác động đến chúng tôi. Sự thành công dựa trên 
niềm tin. Đảm bảo sự thành công, hãy liên hệ đối tác 
Hậu mãi của bạn.
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