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EDITORIAL

Các đọc giả thân mến

Như các bạn đã biết, vào ngày 1 Tháng Tư năm 2016, tôi
đã tiếp quản công tác quản lý phòng Kinh doanh Máy và Hệ
thống tại Rieter.
Trong năm tuần vừa qua, tôi đã, trong nhiều cuộc gặp gỡ với
khách hàng của chúng tôi, có thể thấy được ấn tượng ban đầu
về những thử thách mà tôi sẽ phải đối mặt trong nền công
nghiệp dệt.
Cùng với mức độ cạnh tranh khốc liệt, khi so sánh với những
ngành công nghiệp khác, được đặc trưng bởi những thay đổi
cực kỳ nhanh chóng theo điều kiện của thị trường chẳng
hạn như khả năng cung cấp của nguyên liệu thô, các chương
trình đầu tư hoặc xu hướng thời trang, và những chuyển mình
tương ứng của thị trường. Cá nhân tôi cảm thấy sự tôn trọng
lớn đối với các công ty mà hằng ngày phải đối mặt với một thị
trường đầy tính đòi hỏi như vậy.
Để đặt khách hàng vào vị trí có thể đáp ứng được các thử
thách một cách thành công, Rieter mỗi ngày đều phải tự
khẳng định bản thân. Các câu hỏi về hiệu quả điện năng
hoặc khả năng tận dụng nguyên liệu thô có ảnh hưởng đáng
kể đến thành công của khách hàng trong một thị trường đầy
tính cạnh tranh. Cùng với khách hàng của mình, Rieter đưa
ra những giải pháp và chuyển hóa chúng thành các thiết bị và
việc lắp đặ để đáp ứng những yêu cầu này. Rieter chỉ thành
công khi mà khách hàng của chúng tôi đạt được kết quả tốt.
Thân cận với khách hàng lại là một tiêu chí khác, giúp chúng
tôi đem đến sự chắc chắn về khả năng đáp ứng những đòi
hỏi về lợi nhuận liên tục thay đổi theo một giải pháp tốt nhất
có thể.
Rieter đã thích nghi và luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng
của mình ngay tại chỗ trên toàn cầu. Một ví dụ điển hình là
việc khai trương cơ sở dịch vụ và kinh doanh ở Urumqui khu
vực phía tây Trung Quốc ở tỉnh Tân Cương. Quý vị có thể tìm
thấy vài thông tin ấn tượng về nơi đây tại các trang 4 và 5.

Để phục vụ khách hàng, chúng tôi vừa xây dựng đội ngũ kỹ
sư và kỹ thuật viên cũng như hệ thống phân phối chi tiết dự
phòng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với thời gian ngắn
nhất, cho dù là các câu hỏi liên quan đến lắp đặt mới, tối ưu
nhà xưởng đang có hay nhu cầu về các chi tiết dự phòng
Phản hồi tích cực từ phía khách hàng cho thấy được mức độ
quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với khách hàng sẽ đem
lại thành công cho đôi bên ra sao. Chúng tôi ở Rieter cũng
sẽ nỗ lực hết mình trong tương lai để đảm bảo sự thành công
này.
Tôi hi vọng quý vị sẽ thích thú khi đọc và mong chờ được trực
tiếp gặp gỡ quý vị.
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Dịch vự nhanh chóng hơn tới khách hàng.
Rieter cam kết sự gần gũi với khách hàng.
Những điểm nổi bật về buổi ra mắt cơ sở mới
của Rieter tại Urumqui ở Tân Cương vùng phía
tây Trung Quốc

Jan Siebert
Trưởng phòng Kinh doanh
Machines & Systems
jan.siebert@rieter.com
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EVENT

Khả năng cạnh tranh với hệ thống của Rieter
Châu Á dẫn đầu xư hướng sử dụng xơ nhân tạo và hỗn hợp pha xơ nhân tạo với xơ bông. Máy của Rieter có thể điều
chỉnh linh hoạt cho việc gia công các nguyên liệu xơ khác nhau. Ở ITMA châu Á 2016, Rieter sẽ trưng bày những cải tiến
trong lĩnh vực này.

Hình 1 ITMA châu Á 2016 diễn ra ở trung tâm hội chợ mới và hiện đại tại Thượng Hải. Rieter đang trưng bày ở Sảnh 1 Buồng D 01.

Cả ba nhóm kinh doanh đều tham gia giới thiệu về những cải
tiến trong dịch vụ và sản phẩm của họ để trưng bày một hệ
thống đầy đủ, chuẩn bị kéo sợi và quy trình kéo sợi con tại
ITMA 2015 ở Milan với thương hiệu Rieter, Braecker, Graf,
Novibra và Suessen. Các điểm nổi bật gồm: hệ thống quản lý
nhà xưởng SPIDERweb được cải tiến là một bước quan trọng
với việc sử dụng "Internet of Things" trong việc tối ưu hóa
xưởng kéo sợi, bộ chải kỹ E 36 / E 86, máy kéo sợi rotor mới
R 66 với hộp kéo sợi S 66 mới và máy kéo sợi khí nén J 26 với
tùy chọn polyester P 26.
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Phòng Kinh doanh Hậu mãi giới thiệu những chi tiết dự phòng
được cải tiến và các gói hiện đại hóa, cũng như các dịch vụ để
duy trì khả năng cạnh tranh của các hệ thống Rieter: từ hỗ trợ
công nghệ đến kiểm tra bảo trì và dịch vụ sửa chữa thông qua
việc đào tạo cho khách hàng. Hậu mãi Rieter còn cung cấp
thêm những giải pháp hoàn chỉnh cho toàn bộ quy trình sản
xuất, được dựa trên năng lực về hệ thống của Rieter.

EVENT

Những cải tiến của Rieter đối với nguyên liệu xơ hiện đại
Chỉ mới sau một năm, Rieter lại một lần nữa giới thiệu những
cải tiến của mình, lần này là tại ITMA châu Á vào tháng Mười
năm 2016 ở Thượng Hải.

Tại ITMA châu Á, Rieter sẽ trưng bày mục tiêu
chính là các sản phẩm dùng cho xơ nhân tạo.
Châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng gia công một thị
phần rất lớn các nguyên liệu xơ hiện đại so với các thị trường
khác. Rieter chưa bao giờ trưng bày sản phẩm về gia công xơ
nhân tạo một cách tập trung như vậy. Sản phẩm đa dạng theo
yêu cầu và các giải pháp linh hoạt cũng đảm bảo cho sản
lượng và chất lượng sợi cao ngay cả khi gia công với xơ nhân
tạo, hỗn hợp của chúng với nhau và với xơ bông.
Rieter sẽ trưng bày những gì ở khu vực của mình tại
ITMA châu Á 2016?
Khách hàng sẽ được nhìn thấy tận mắt máy kéo sợi khí nén
J 26 với tùy chọn P 26 để gia công xơ polyester. Trong quá
trình trưng bày, một mặt máy sẽ vận hành với 100 % xơ
polyester và mặt còn lại sẽ gia công hỗn hợp pha polyester
và viscose. Rieter chia sẻ với khách hàng những kinh nghiệm
của mình về sự bền vững của các loại polyester khác nhau
khi gia công với quy trình kéo sợi khí nén, cũng như chu kỳ
làm sạch và độ bền của thiết bị.
Sản lượng cao chưa từng có trước đây với chất lượng tốt nhất
– điều đó đạt được nhờ vào thế hệ máy ghép mới RSB-D 50
một đầu mối. Thiết kế truyền động được cấp bằng sáng chế
ECOrized tiết kiệm lên đến 1 000 euro mỗi năm cho chi phí
điện năng và cho phép tốc độ ra cúi nhanh hơn, ví dụ như với
polyester và bông chải kỹ.
Máy chải kỹ E 86 cũng có thể được mục kích trực tiếp tại
khu trưng bày. Tập đoàn chứng tỏ được sức mạnh của mình
về quy trình chuẩn bị cho thành phần xơ bông cho việc pha
trộn trên máy ghép. Rieter cũng đồng thời trả lời những tiêu
chuẩn công nghệ, khi mà hỗn hợp chùm xơ sử dụng hệ thống
đo chuẩn xác UNIblend A 81 được lựa chọn thay vì hỗn hợp
pha trộn trên máy ghép.
Để thảo luận về quy trình kéo sợi phù hợp nhất, các mô hình
của mọi công nghệ kéo sợi đều có sẵn cũng như các mẫu
và chi tiết công nghệ từ Rieter, Graf, Braeker, Novibra và
Suessen - ở cùng khu vực trưng bày Sảnh 1 Buồng D 01.

Khả năng cạnh tranh phải được duy trì trong toàn bộ quy
trình vận hành của thiết bị. Phòng Kinh doanh Hậu mãi sẽ
miêu tả, trước hết với các mẩu chuyện thành đạt, những dịch
vụ mới được giới thiệu lần đầu tiên ở Milan.
Rieter mong đợi một cuộc trao đổi trực tiếp với quý vị.
		

•
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Edda Walraf
Trưởng phòng Tiếp thị
Machines & Systems
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TECHNOLOGY

Xu hướng bền vững cho các xơ nhân tạo
Tiêu thụ xơ đang tăng và cụ thể là xơ filament đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các ứng dụng. Với các xưởng kéo
sợi xơ ngắn, xu hướng chuyển dần sang xơ nhân tạo, nhưng cụ thể là với hỗn hợp các nguyên liệu xơ khác nhau. Vì vậy
chức năng của thành phẩm có thể bị ảnh hưởng một cách cụ thể.

Các chuyên gia đồng ý rằng với xu hướng ngày càng tăng thì việc sử dụng
xơ cho mỗi đầu người sẽ tiếp tục tăng. Các dự báo giả sử rằng trước năm
2030 mức tiêu thụ xơ toàn cầu sẽ tăng lên xấp xỉ 115 triệu tấn (PCI 2015)
(Hình 1).

Những ứng dụng mới, cụ thể là miền chi số
sợi mảnh hơn, sẽ góp phần vào điều này.
Filament có tính phẩm chất tốt đối với vải
cũng như những ứng dụng kỹ thuật. Sự phát
triển cũng được định hướng bởi thị phần ngày
càng lớn với các ứng dụng từ vải dệt kim có
cấp máy ngày càng cao. Đặc biệt với sợi chi số
mảnh, xơ filament lại hết sức kinh tế.

Tiêu thụ xơ toàn cầu
120 000
100 000
Tiêu thụ xơ [1 000 tấn]

Tất cả nguyên liệu thô sẽ góp phần vào sự
phát triển này, tuy nhiên filament sẽ chiếm
nhiều hơn so với xơ ngắn. Tỉ lệ của filament sẽ
tăng từ 39 % năm 2010 lên 49 % năm 2030.

80 000
60 000
40 000

Mặc dù với sự phát triển này, mức tiêu thụ
xơ ngắn sẽ tăng đến khoảng 58 triệu tấn
(Hình 2).
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Các xơ ngắn khác

Xơ bông ngắn

Xơ ngắn polyester và nylon

Bông

Các xơ filament khác

Xơ filament polyester & nylon

Trong xưởng kéo sợi xơ ngắn, tỉ lệ của xơ
bông sẽ tăng từ 54 % vào 2010 lên 48 % vào
2030. Mức độ tiêu thụ tuyệt đối sẽ tăng dần
từ 25 triệu tấn vào 2010 lên 28 triệu tấn vào
2030 (Hình 3).

Hình 1 Tiêu thụ xơ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng (Nguồn: PCI).
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Hình 2 Mặc dù sự suy giảm xơ ngắn từ 61 xuống 51 % trong tổng tiêu thụ xơ, mức tiêu thụ xơ
ngắn cho thấy một sự gia tăng tuyệt đối từ 46 lên đến 58 triệu tấn (Nguồn PCI 2015).
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Khoảng phân nửa số xơ sẽ được gia công ở
dạng nguyên chất. Một nửa còn lại sẽ được
kéo thành sợi pha. Hỗn hợp pha từ bông với
polyester chiếm tỷ lệ chủ yếu khoảng 50 %
đối với sợi pha.

TECHNOLOGY
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Nhìn vào việc sử dụng sợi, xơ bông chiếm ưu
thế trong thị phần đồ lót. Viscose cũng được
dùng 100 % nguyên liệu thô cho mọi ứng
dụng.

Thành phần xơ bông trong tiêu thụ xơ
ngắn [%]

Hai lý do này, các chi phí và chức năng, cũng
như tiềm năng phát triển hạn chế của xơ
bông, cho thấy rằng tỉ lệ của hỗn hợp pha sẽ
còn tiếp tục tăng.

Tiêu thụ xơ bông

Triệu tấn xơ bông

Việc trộn xơ được thực hiện vì hai lý do quan
trọng. Một là vì polyester là xơ kinh tế và giá
của nguyên liệu thô là một tham số quan trọng
trong toàn bộ chi phí của sợi. Lý do còn lại đó
là các tính chất của sợi có thể được tác động
cụ thể bởi việc pha trộn (xem thêm Th. Weide,
2014, "Sổ tay Kéo sợi của Rieter, Tập 7,
Chương 4).
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Hình 3 Yêu cầu cho xơ bông sẽ tăng hơn nữa từ 25 lên đến 28 triệu tấn. Tuy nhiên thành phần
xơ bông của tổng nhu cầu xơ ngắn sẽ giảm từ 54 xuống 48 % (Nguồn: PCI 2015)

Với vải kỹ thuật, 100 % polyester hoặc hỗn
hợp pha chiếm đa số. Với đồ mặc ngoài,
polyester chiếm ưu thế đặc biệt hỗn hợp pha
với xơ bông và viscose cũng như với trường
hợp vải gia dụng (Hình 4).
Ứng dụng tùy theo xơ ngắn nhân tạo và hỗn hợp pha

Với sự gia tăng của việc sử dụng xơ nhân tạo,
các câu hỏi mới nảy sinh giành cho các xưởng
kéo sợi xơ ngắn. Sổ tay Kéo sợi của Rieter Tập
7 giải quyết cặn kẽ đối với các câu hỏi công
nghệ (Hình 5).
Để sản xuất ra một sợi từ các loại xơ khác
nhau, xưởng kéo sợi phải thực hiện hai yêu
cầu: sản xuất đúng tỷ lệ pha và pha trộn tốt
hai loại xơ. Một hỗn hợp pha tốt và đều sẽ
rất quan trọng để xơ phân bố đồng đều trong
đường kính sợi và chiều dài làm việc của sợi.
Điều này, là để mọi điểm trong sợi có các xơ
xuất hiện với cùng một tỷ lệ như nhau. Vì thế
xơ có cùng tính chất, chẳng hạn như độ bền,
khả năng nhuộm, tại mọi điểm.
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Polyester
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Hình 4 Ứng dụng tiêu biểu của xơ nhân tạo và hỗn hợp
pha (Nguồn Rieter).

Hình 5 Tập 7 của Sổ tay Kéo sợi có thể được tải về từ trang web
của Rieter. Mã QR hướng dẫn quý vị đến thẳng đó.
http://bit.ly/TRMoS_download
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Rieter cung cấp cả hai lựa chọn: pha trộn dạng búi xơ với
lượng đo chính xác (Hình 6) và pha trộn trên máy ghép
(Hình 7). Năng lực hoàn hảo cho phép việc tham vấn hệ
thống với khách hàng xem xét mọi khía cạnh quan trọng để
đưa ra quyết định quy trình.
• ứng dựng cuối cùng của sợi và các yêu cầu chất lượng
• sự linh hoạt cần thiết của xưởng kéo sợi
• mục tiêu chi phí của khách hàng.
Nếu hỗn hợp pha hoàn hảo, việc hoàn tất sẽ quyết định mọi
công đoạn gia công về sau, với chất lượng sợi tốt và sản lượng
cao hơn. Các sản phẩm của Rieter với những cải tiến cho việc
gia công xơ nhân tạo cho phép điều chỉnh cả hai mục tiêu.

Hình 6 Với UNIblend A 81, điều kiện pha trộn khác nhau, chính xác có thể
được sản xuất linh hoạt từ chùm xơ.

10
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Chi tiết được tìm thấy từ ấn phẩm đặc biệt "Giải pháp Đặc
biệt cho Kéo sợi nhân tạo và Hỗn hợp pha" (Hình 8), chẳng
hạn như những giải thích chính xác hơn về pha trộn cũng như
các ưu khuyết điểm của các quy trình khác nhau.

Cho mọi công đoạn gia công đến sợi con, các giải pháp của
Rieter để gia công xơ nhân tạo và những ưu điểm đều được
giải thích.

Hình 7 Hỗn hợp pha của xơ bông với các xơ nhân tạo đang tăng lên. Máy ghép SB-D 22 hoàn toàn thích hợp để pha trộn các xơ.

Hình 8 Ấn phẩm đặc biệt "Giải pháp Đặc biệt cho Kéo
sợi nhân tạo và Hỗn hợp pha" có thể được tải xuống
từ trang web của Rieter hoặc đặt hàng với thư điện tử
rieter-link@rieter.com
http://bit.ly/MMF_2997v2

Edda Walraf
Trưởng phòng Tiếp thị
Machines & Systems
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Ảnh hưởng của phương pháp thu hoạch cơ khí
lên sợi nồi cọc và sợi rotor cho đến thành phẩm
Với sự hợp tác của Viện Bông ở Nam Phi và Rieter, cả hai phương pháp thu hoạch bông cơ khí được so sánh với nhau.
Các thí nghiệm và kết quả toàn diện được tìm thấy trong ấn phẩm đặc biệt. Đây là vài thông tin thú vị từ trong dự án.

Bông vẫn là xơ ngắn chiếm ưu thế. Ở Châu Phi, 1,4 triệu tấn
bông được sản xuất trong năm 2013. Giá trị đó tương ứng 5
% năng suất toàn cầu. Ở Nam Phi, xấp xỉ 9 000 tấn xơ bông
được thu hoạch hằng năm.
Điều kiện thí nghiệm
Hai phương pháp thu hoạch bông khác nhau được kiểm định
riêng biệt ở hai nông trại khác nhau. Việc so sánh được thực
hiện xuyên suốt đến vải dệt kim, ở đó sợi chải thô bằng nồi
cọc và rotor với các chi số khác nhau được kéo ra. Không chỉ
sợi và vải dệt kim được thí nghiệm mà bán thành phẩm cũng
được thực hiện, để có thể phân tích kỹ hơn những hiệu ứng
trên sợi và vải.
Phương pháp thu hoạch cơ học
Ngày nay có hai phương pháp cơ học phổ biến để thu hoạch
bông - phương pháp cọc và phương pháp trục bóc (Hình 1).

Phương pháp cọc

Phương pháp trục bóc

Nguồn: www.deere.com
Hình 2 Bông được thu hoạch bởi phương pháp trục (trái) có ít các hạt tạp
chất hơn so với bông được thu hoặc bằng phương pháp trục bóc.

hơn, tuy nhiên điều này, có thể làm tăng lên tỷ lệ xơ chưa
chín tới. Cũng được biết đến đó là bông được thu hoạch bằng
trục bóc cho thấy thành phần vỏ hạt cao hơn (Hình 2).

Khác nhau về sản lượng và chất lượng. Phương pháp thu
hoạch loại trục bóc có nhiều ưu điểm - chi phí đầu tư thấp
hơn, tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn và hiệu suất thu hoạch cao

Phương pháp thu hoạch

Loại cọc

Loại trục bóc

Nguồn: www.deere.com
Hình 1 Giải pháp thu hoạch bông bằng cơ khí đang dùng hiện nay là giải pháp dùng cọc và trục bóc

12
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Chiều dài xơ xuyên suốt các công đoạn gia công
100 % bông, AFIS
Chiều dài trung bình xơ ngắn L (n) [mm]

20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0

Các kiện
xơ A 11

Máy cọc 1

Làm sạch
xơ bộ
B 12

Máy trộn
B 70

A 79
UNIstore

Máy trục bóc 1

Máng cấp
liệu
Máy chải
thô C 70

Cúi chải
thô
C 70

Máy cọc 2

SB-D 45
Cúi máy
ghép
Dây
chuyền
thứ 1

RSB-D 45
Cúi máy
ghép
Dây chyền
thứ 2

Máy trục bóc 2

Hình 3 Xuyên suốt các công đoạn, phương pháp cọc có chiều dài trung bình xơ ngắn dài
hơn 1 đến 2 mm.

Máy cọc 1

Máy trục bóc 1

Chiều dài xơ
Chiều dài xơ, cụ thể là tỷ lệ xơ ngắn và chiều
dài trung bình xơ, có ảnh hưởng lớn đến độ
không đều của sợi. Xuyên suốt dây chuyền gia
công, chiều dài trung bình xơ ngắn dài hơn 1
đến 2mm thường được thấy trên phương pháp
cọc so với phương pháp trục bóc. Vì vậy, khi
độ đều được quan tâm, một kết quả tích cực
trong sợi và trong vải dệt kim sẽ là điều có
thể đạt được. Tuy vậy, cũng mang tính quyết
định đó là mức độ ảnh hưởng của cấu trúc sợi
là như thế nào, sợi nồi cọc và rotor (Hình 3).
Chất lượng sợi
Tiêu chuẩn chất lượng của sợi nồi cọc cho
thấy phương pháp cọc tạo ra sợi tốt hơn so
với phương pháp dùng trục bóc. Với sợi rotor,
không có những khác biệt rõ ràng giữa hai
phương pháp được tìm thấy.
So sánh vải dệt kim
Vải dệt kim làm từ sợi rotor có độ đều tốt hơn
rất nhiều so với sợi kéo bằng phương pháp
nồi cọc. Điều này nghĩa là ảnh hưởng của hệ
thống kéo sợi con lên chất lượng vải dệt kim
là lớn hơn rất nhiều so với ảnh hưởng gây ra
bởi phương pháp thu hoạch bông. Tuy nhiên,
ảnh hưởng tích cực của phương pháp thu
hoạch cọc, ít nhất là với nông dân, là độ đồng
đều rõ nét trong vải dệt kim sản xuất từ sợi
rotor (Hình 4).
Thông tin đầy đủ trong ấn phẩm đặc biệt
Ấn phẩm đặc biệt bao gồm dữ liệu toàn diện,
hoàn chỉnh và giải thích đầy đủ chi tiết và
thông tin cơ bản. Tài liệu có thể được đặt
hàng qua thư điện tử rieter-link@rieter.com
Bản điện tử có thể được tải về với mã QR
(Hình 5)
Nguồn: TIS 26815

Hình 4 Vải dệt kim từ sợi rotor, 100 % bông, Ne 24, 4,2 αe

•

		

70–204

Hình 5 Mã QR để quét và tải ấn phẩm đặc biệt.
http://bit.ly/CottonHarvest_SA3011v1
Harald Schwippl
Trưởng phòng Công nghệ
After Sales
harald.schwippl@rieter.com
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1 bộ cắt lọc sợi "Do Rieter sản xuất"
Tại ITMA 1999 ở Paris, Rieter đã trưng bày bộ cắt lọc sợi do chính công ty phát triển dựa trên nguyên lý đo đạc tuyệt
đối đường kính sợi. Từ đó đến nay Rieter đã lắp đặt hơn một triệu bộ cắt lọc sợi trên máy kéo sợi rotor và khí nén của
mình.

Công nghệ thiết bị dệt và toàn bộ quy trình kéo sợi luôn được cải thiện. Tuy
vậy, không phải lỗi sợi nào cũng có thể tránh được bởi quá trình chuẩn bị và
gia công cúi tốt. Ngay cả ngày nay lỗi sợi vẫn xảy ra tại khu kéo sợi. Áp lực
về chất lượng thành phẩm ngày càng cao, cũng như chất lượng chính là điều
kiện tiên quyết cho khả năng cạnh tranh của nhà sản xuất sợi. Vì vậy làm
sạch sợi trong lúc sản xuất tức là liên tục kiểm soát sợi được kéo ra và can
thiệp vào quá trình kéo sợi khi chất lượng không đảm bảo đang ngày càng
được trang bị nhiều cho các máy kéo sợi. Trước đây, chỉ một vài máy được
trang bị bộ cắt lọc sợi. Ngày nay, máy kéo sợi rotor và khí nén với các bộ cắt
lọc sợi đã trở thành tiêu chuẩn
Điều gì làm cho bộ cắt lọc sợi của Rieter trở nên đặc biệt?
Trước đây các hệ thống kiểm soát sợi được đặt hàng từ phía các doanh
nghiệp khác Rieter là công ty đầu tiên phát triển bộ cắt lọc sợi chính hãng
đã được tích hợp thành công vào hệ thống điện tử của máy đang sản xuất.
Thiết kế này có những ưu điểm riêng. Điểm chính yếu đó là màn hình điều
khiển chung cho máy và hệ thống cắt lọc. Hơn nữa, chứng năng mới làm sạch
sợi có thể được tích hợp là điều không thể thực hiện với một hệ thống sản
xuất từ công ty khác.
Rieter, là nhà cung cấp thiết bị kéo sợi đầu tiên trên toàn cầu, đã tung ra thị
trường bộ cắt lọc sợi được dựa trên nguyên lý quang học mới, đặc biệt và đo
đường kính tuyệt đối của sợi.

Không như các bộ cắt lọc sợi quang học khác
cho các máy kéo sợi, bộ cắt lọc của Rieter độc
quyền trên toàn cầu bởi sử dụng cảm biến
quang học thông minh với nhiều chi tiết nhạy
sáng, tương tự như một máy quay phim kỹ
thuật số hiện đại.
Cảm biến được sản xuất bởi công ty Swatch
ở Thụy Sỹ theo yêu cầu đặc biệt của Rieter
và được sản xuất tại đó. Chip bằng silicon kết
hợp các chi tiết nhạy sáng và vi xử lý để liên
tục phân tích tín hiệu sợi.
Công nghệ cắt lọc sợi được kiểm chứng
Làm sạch sợi, và do vậy khả năng của Rieter,
đã phát triển đến thế hệ thứ tư. Bộ cắt lọc
sợi được bảo vệ bởi hơn 15 bằng sáng chế
và được hình thành trên kinh nghiệm hơn 15
năm với hàng tỉ tấn sợi sản xuất ra và được
làm sạch bởi hàng triệu bộ cắt lọc (Hình 1).
Giải pháp tích hợp
Bộ cắt lọc sợi được tích hợp hoàn toàn vào
máy kéo sợi. So với các giải pháp từ các
doanh nghiệp bên ngoài, số lượng chi tiết ít
hơn rất nhiều. Điều này khiến cho hệ thống
ít bị xảy ra lỗi. Khách hàng có ưu điểm khác
đó là có thể truy thông tin về chất lượng sợi
cũng như thông tin máy đang có trên cùng
bảng điều khiển. Việc kết nối trực tiếp và
gắn với bộ phận kéo sợi và rô-bốt đem lại các
chức năng mà các hệ thống từ các công ty bên
ngoài không thể làm được (Hình 2).

Hình 1 Một triệu bộ cắt lọc sợi - là cơ sở của bộ cắt
lọc sợi Rieter ngày nay với độ chính xác đo đạc và
phương thức vận hành nổi bật.
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Hình 2 Bộ cắt lọc sợi được tích hợp của Rieter vận hành với độ chính xác cao và đem đến những chức năng đặc biệt - được trưng bày ở đây là máy kéo sợi khí nén J 26.

Các chức năng đặc trưng nhờ sự tích hợp hoàn toàn
Sự tích hợp hoàn toàn của bộ cắt lọc sợi trên máy đem lại
những chức năng đặc biệt:
• đánh giá chính xác bộ nối vê bằng tốc độ biên dạng chính
xác trong quá trình nối vê.
• kiểm soát hệ thống P 26 polyester trong máy kéo sợi khí
nén.

Tốc độ cao của cảm biến thông minh và các chi tiết nhạy
sáng nhỏ tạo nên khu vực đo rất nhỏ 0,2 mm với độ phân
giải cao. Điều này nghĩa là sợi được đo với độ chính xác rất
cao. Giá trị đầu ra do vậy rất chuẩn xác. Với các bộ cắt lọc sợi
khác, khu vực đo lên đến vài mili-mét và giá trị đầu ra chỉ là
giá trị trung bình cộng của vài mili-mét và do vậy độ thiếu
chính xác tương đối cao.

Phép toán đánh giá hiện đại cũng cho phép khả năng phát
hiện sự thay đổi trong cấu trúc sợi, sai biệt nhỏ nhất trong độ
xù lông sợi và sự suy giảm độ bền sợi.

Sản xuất theo yêu cầu và rồi toàn cầu
Bộ cắt lọc sợi phù hợp với các máy kéo sợi rotor và khí nén
của Rieter và đồng thời đáp ứng những yêu cầu đặc trưng
của máy. Một mặt, giao diện vận hành và chức năng kiểm
soát đồng bộ cho kéo sợi rotor và khí nén được sử dụng Mặt
khác, như đã đề cập, các chức năng đặc biệt được cung cấp
đáp ứng được các yêu cầu của những công nghệ kéo sợi khác
nhau.

Sự chính xác tuyệt đối của phép đo
Bộ cắt lọc sợi dựa trên nguyên lý quang học kỹ thuật số đặc
biệt của Rieter bao gồm một nguồn sáng được tích hợp, một
thấu kính hình dáng được thiết kế đặc biệt và một cảm biến
thông minh theo yêu cầu. Những bộ cắt lọc sợi tiêu chuẩn quang học và điện dung - gửi tính hiệu tương đương. Ở bước
tiếp theo, những tín hiệu này sẽ được chuyển đổi thành tín
hiệu kỹ thuật số. Cảm biến Rieter cung cấp trực tiếp những
dữ liệu kỹ thuật số chính xác tuyệt đối cho công đoạn phân
tích tiếp theo. Việc này giảm bớt nguồn lỗi và gia tăng độ
chính xác của các kết quả.

•
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Pavel Kousalík
Trưởng phòng Phát triển Điện tử cho
Machines & Systems
pavel.kousalik@rieter.com
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R 66 – Tiết kiệm 10 % điện năng với ECOrized
Máy kéo sợi rotor R 66 với ECOrized làm cho khả năng tiết kiệm điện khoảng 10 % là hoàn toàn có thể khi so với mẫu
máy trước R 60. Máy R 66 vói ECOrized và chiều dài lên đến 700 vị trí, đem lại nhiều ưu điểm hơn về chất lượng sợi,
sản lượng và tính kinh tế.

Hình 1 Máy R 66 với bộ hút ở cả hai đầu máy tối thiểu hóa thất thoát và nâng cao hiệu suất điện năng.

Máy R 66 được phát triển để trở thành thiết bị hiệu suất cao,
sử dụng công nghệ kéo sợi mới nhất để đạt độ ổn định kéo
sợi tốt nhất (Hình 1). Sản lượng cao và tiêu thụ ít điện năng
giờ đây được bổ sung thêm bởi những cải tiến để tiết kiệm
điện năng hơn nữa. Máy R 66 đã tự khẳng định không chỉ bởi
khả năng vận hành và bảo trì rất đơn giản, mà con bởi độ tin
cậy cao và độ bền của máy.

Mỗi máy, tiết kiệm được 15 000 euro và thậm
chí nhiều hơn nữa
Tiết kiệm lên đến 10 % điện năng cho mọi ứng dụng
Tiết kiệm với ECOrized có thể đạt được như nhau cho mọi
ứng dụng. Điều đó phải được thể hiện bởi những tính toán và
đo đạc cho những ứng dụng khác nhau: sợi chi số thô Ne 12
và chi số mảnh Ne 30 dùng cho dệt kim cũng như dệt thoi
(Hình 2).
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Dựa trên chi phí điện năng riêng biệt, mỗi máy có thể tiết
kiệm 15 000 euro và thậm chí nhiều hơn nữa.
ECOrized – một giải pháp hiệu quả cao
Thiết bị cải tiến của máy R 66 với ECOrized đem đến khả
năng tiết kiệm điện hiệu quả. Thiết bị gồm ba bộ phận chính
yếu:
• bộ hút trên hai mặt, đã tự chứng tỏ từ rất lâu trên các máy
kéo sợi nén của Rieter,
• truyền động tiết kiệm điện năng, được phát triển thông
qua sự hợp tác với một nhà sản xuất motor hàng đầu của
châu Âu,
• phần mềm được tối ưu hóa để điều khiển máy.
Thất thoát điện năng tối thiểu bởi dẫn khí được tối ưu
Máy kéo sợi rotor càng dài, ảnh hưởng của dòng khí kéo sợi
lên điện năng tiêu thụ càng nhiều. Với các máy ngắn hơn,
ống hút được thiết kế có khí động học tốt của máy R 66 với
mặt cắt ngang được tối ưu hóa đảm bảo hiệu năng cao nhất.
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Hình 2 Tiết kiệm điện năng cho máy R 66 ECOrized với bộ hút ở cả hai đầu máy có thể đạt được cho mọi ứng dụng.

Ống hút lý tưởng này đã cho thấy ưu điểm nổi trội so với các
máy kéo sợi rotor khác. Thêm nữa là ưu điểm của khả năng
đặc biệt khi làm sạch bộ lọc tự động và yêu cầu chân không
kéo sợi thấp của hộp kéo sợi.
Với máy dài hơn, máy R 66 giờ đây có thể được cung cấp với
bộ hút hiệu suất cao từ cả hai đầu máy. Vì thế, thất thoát
dòng khí trở nên rất nhỏ dù với chiều dài này và cho mọi vị
trí kéo sợi - gần cũng như xa vòi hút - điều kiện kéo sợi tốt
như nhau sẽ đạt được.
Bộ hút trên cả hai đầu máy.
Mẫu máy R 66 dài với ECOrized, các mặt máy độc lập và bộ
hút ở cả hai đầu máy, đem đến thêm những ưu điểm đặc biệt
hơn nữa bên cạnh hiệu suất điện năng cao.
• Quản lý máy như với hai máy tách biệt: vận hành độc lập
trên cả hai mặt máy, từ khâu cấp lõi sợi đến khâu đổ búp
sợi đầy, kể cả việc bảo trì và vệ sinh cũng có thể thực hiện
trên một mặt máy trong khi mặt còn lại vẫn hoạt động
bình thường.
• Phân phối tối ưu: chỉ định nguyên liệu với một lô cho một
mặt máy rất rõ ràng và lý tưởng để đổ búp sợi tự động và
tin cậy. Mỗi bộ cấp lõi búp sợi đáp ứng đủ cho mỗi mặt
máy và cung cấp các búp sợi trống đến các rô-bốt theo
cách nhanh nhất.

Truyền động tiết kiệm điện năng
Thiết kế của máy R 66 có những ưu điểm về chuẩn bị khí
trong xưởng kéo sợi. Nhiệt tạo ra do thất thoát trong truyền
động và các chi tiết điện tử có thể được phân tán dễ dàng
hơn khỏi phòng kéo sợi, bởi vì với máy R 66 nhiệt chủ yếu
sản sinh ra ở khu vực đầu và chân máy. Truyền động hiệu quả
hơn ở vị trí này cũng có nghĩa là giảm lượng nhiệt sinh ra – có
thể coi đây là khả năng tiết kiệm đôi. Cuối cùng, nhiệt sinh
ra ít hơn với máy R 66 cũng ảnh hưởng tích cực đến tuổi thọ
lâu dài – cụ thể là các chi tiết điện tử – và do vậy giữ cho chi
phí sản xuất thấp.
Chi phí sản xuất sợi thấp hơn và chất lượng sợi nổi trội
Tham số ảnh hưởng nhiều nhất là công nghệ kéo sợi của máy
R 66. Tiềm năng cho độ bền sợi cao hơn với tính chất sợi tốt
hơn từ cùng nguyên liệu thông thường giúp giảm bớt độ săn
của sợi.
Độ săn thấp hơn 5 % nghĩa là sản lượng tăng 5 %, mà không
cần tiêu thụ điện nhiều hơn. Tức là 5 % tiêu thụ điện năng ít
hơn cho mỗi kilogram sợi được sản xuất.
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Sự thành công vững chắc
Kéo sợi nồi cọc truyền thống vẫn là quy trình kéo sợi phổ biến nhất trên thị trường, mặc dù kéo sợi nén đang ngày càng
gia tăng. Nhu cầu gia công sợi pha đang gia tăng. Sợi đặc biệt khép lại các yêu cầu của thị trường. Rieter có khả năng
giải quyết cao với những nhu cầu này và do đó chiếm được một thị phần to lớn.

Trong những thị trường quan trọng, kéo sợi nén được xem như mặc
định với tên gọi Rieter. Quy trình đặc biệt đem đến sự gia tăng sản
lượng cao và chất lượng sợi nổi trội. Khách hàng có được những ưu
điểm rõ ràng bởi các máy kéo sợi nồi cọc truyền thống của Rieter.
Đặc biệt là trong phân khúc sợi đặc biệt và sợi pha đang được phát
triển thêm nhiều.
Năng lực với xơ nhân tạo và xơ pha.
Năng lực sản xuất xơ bông ngày nay vẫn không đủ để đáp ứng nhu
cầu của loại xơ này trên toàn cầu. Theo một nghiên cứu, ngày nay
khoảng gần 60 % sợi xơ ngắn được kéo ra đều chứa xơ nhân tạo,
hoặc hoàn toằn nhân tạo hoặc pha với xơ tự nhiên hay nhân tạo
khác. Nhiều loại sợi này được sản xuất thành công bằng máy của
Rieter trên toàn cầu. Một máy đặc biệt là điều không cần thiết nhưng
các chi tiết đặc biệt có thể hỗ trợ cho năng lực kéo sợi. Rieter đã xem
xét xu hướng này một thời gian trước đây, các chi tiết được gia cố
và đường kính suốt dưới lớn hơn là hai ví dụ điển hình. Giờ đây, giải
pháp đặc biệt cho quá trình đổ sợi tự động không quấn chân cọc SERVOgrip - đem lại đặc điểm mới đó là thiết bị cắt (Hình 1). Thiết
bị đảm bảo vết cắt hoàn hảo khi đổ sợi cho cả sợi lõi và sợi cứng.
Hình 1 Dao kẹp SERVOgrip cắt sợi tin cậy khi đổ sợi - đặc biệt với
sợi cứng và sợi lõi.

Sợi đặc biệt không chỉ là giải pháp tình thế
Sợi đặc biệt chẳng hạn như sợi lõi hoặc sợi kiểu ngày
nay không còn là một thị trường riêng nữa mà là một
phân khúc thị trường không thể bỏ qua. Ở đó những
hiệu ứng mà trước nay chỉ giành cho vải denim,
những sợi này giờ đây đáp ứng yêu cầu to lớn cho
các ứng dụng quần áo mặc ngoài. Các sợi kiểu này
thường được kết hợp với sợi lõi. Sợi lõi là sợi không
thể thiếu với đồ lót.
Tùy theo chất lượng yêu cầu từ ứng dụng của thành
phẩm, và hiệu suất chi phí và vận hành của thiết bị Rieter hiện nay cung cấp giải pháp phù hợp cho mọi
ứng dụng có thể. Hoặc được tự phát triển hoặc kết
hợp với các chuyên gia khác - Rieter là đối tác và là
nhà cung cấp hệ thống (Hình 2).

Hình 2 Giải pháp tốt nhất cho mọi ứng dụng - máy kéo sợi nồi cọc của Rieter với
thiết bị kéo sợi lõi.
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Điều quan trọng là không chỉ máy cơ bản, với truyền động
cọc sợi được thiết kế tốt, mà còn thiết bị hút đem lại nhiều lợi
ích đáng kể. Hơn nữa, bộ nén của Rieter có mức độ tiêu thụ
điện thấp nhất trong số các hệ thống nén hiện nay.
Sản lượng với chi phí sản xuất sợi thấp.
Cùng với mức độ tiêu thụ điện năng, sản lượng cao nhất có
thể đóng vai trò quan trọng đối với chi phí sản xuất. Tốc độ
kéo sợi đặc biệt dựa vào nguyên liệu thô và quy trình chuẩn
bị kéo sợi cũng như vào máy kéo sợi. Dựa trên hình học kéo
sợi đặc biệt của Rieter, trong kéo sợi nồi cọc cũng như sợi
nén, tốc độ kéo sợi cao hơn nhiều so với máy của các đối thủ
cạnh tranh là hoàn toàn có thể.

Ngày nay, máy của Rieter thường đạt tốc độ kéo
sợi lên đến 25 000 vòng/phút.
Máy kéo sợi nồi cọc và nén của Rieter đáp ứng hoàn toàn các
yêu cầu thị trường hiện nay và tương lai, và với chi phí sản
xuất sợi thấp và chất lượng tuyệt vời. Thị phần cao hơn - gấp
đôi cho kéo sợi nồi cọc trong 4 năm qua - và mức độ thỏa
mãn của khách hàng cao phản ánh điều này rõ ràng nhất.
		

•

Tiết kiệm năng lượng xuyên suốt toàn bộ quá trình kéo sợi
Sợi nồi cọc, Ne 30, 50/50 % Bông/polyester
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Đánh ống

Hình 3 Tiết kiệm điện năng trên máy kéo sợi con ảnh hưởng rất đáng kể lên
chi phí sản xuất sợi.

Kéo sợi nén - điện năng tiêu thụ suốt quá trình hình thành búp sợi
Ne 30, 18 000 vòng/phút , αe 3.6 , đường kính nồi 38 mm, chiều dài búp sợi 190 mm
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Điện năng tiêu thụ [Wh/cọc]

Hệ số chi phí điện năng tiêu thụ
Máy kéo sợi nồi cọc là máy kéo sợi có mức độ tiêu thụ điện
năng nhiều nhất (Hình 3)> Chi phí điện năng tiêu thụ tương
ứng với khoảng 50 % chi phí sản xuất sợi. Máy chạy càng
nhanh, tỉ lệ chi phí cho điện năng càng lớn trong tổng chi phí
sản xuất sợi. Điều này khiến cho việc sử dụng mọi khả năng
để tiết kiệm điện năng trở nên quan trọng hơn nữa. Trong 20
năm qua, Rieter luôn có thể đặt ra tiêu chuẩn về tiêu thụ điện
năng. Ngày nay, 25 đến 30 % điện năng tiêu thụ ít hơn cho
mỗi kilogram sợi được sử dụng so với thời điểm bắt đầu phân
tích. Ưu điểm so với các đối thủ cạnh tranh luôn nằm trong
miền hai chữ số - không chỉ kéo sợi thông thường mà đặc biệt
là với kéo sợi nén. Điều này vừa được xác nhận gần đây bởi
một đợt đo đạc so sánh (Hình 4).
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Hình 4 Máy kéo sợi nồi cọc của Rieter và đặc biệt là máy kéo sợi nén có
mức độ tiêu thụ điện năng thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh

Andreas Hellwig
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Thúc đẩy hiệu năng nhà xưởng của quý vị
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như công nghiệp dệt, duy trì được khả năng cạnh tranh là điều tối quan trọng.
Với việc đánh giá một nhà xưởng, Hậu mãi của Rieter sẽ phân tính xưởng kéo sợi của khách hàng và đưa ra những
giải pháp để tối ưu hóa thành công.

Rieter cung cấp, dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng,
những giải pháp để tăng sản lượng, cải thiện chất lượng sợi,
giảm điện năng tiêu thụ hoặc kéo dài tuổi thọ của hệ thống
kéo sợi.
Tối ưu hóa khoản đầu tư ban đầu
Với vòng đời vận hành của một hệ thống kéo sợi, các máy
móc sẽ trải qua một vài giai đoạn. Như trong hình 1, máy
hoàn toàn đạt tới tiềm năng ban đầu khi mới vừa mua (tùy
theo đơn hàng), sau đó, hiệu năng máy bắt đầu giảm dần
theo thời gian do mài mòn và hư hỏng của các chi tiết.
Với việc bảo trì thích hợp bởi các nhân viên hoặc chuyên gia
của Rieter cũng như thay thế đúng thời điểm các chi tiết bị
mòn và hỏng bằng các chi tiết chính hãng của Rieter, mức
độ vận hành của máy sẽ luôn duy trì ở trang thái chấp nhận
được xuyên suốt vòng đời vận hành của máy.
Những cải tiến không ngừng của Rieter trong lĩnh vực công
nghệ kéo sợi dẫn đến khả năng nâng cấp và chuyển đổi luôn
sẵn sàng, cho phép những cải thiện về hiệu năng máy vượt
qua những khả năng ban đầu. Với việc đánh giá một nhà
xưởng, Rieter sẽ đem đến một đội ngũ chuyên gia để đánh
giá các thông số cài đặt và tình trạng của hệ thống kéo sợi và
đưa ra những khuyến nghị dựa trên những yêu cầu của khách
hàng và giải pháp hiện hữu từ phía Rieter.

Hình 2 Các chuyên gia của Rieter thu thập dữ liệu và phân tích toàn bộ nhà
xưởng.

Đánh giá nhà xưởng - giải pháp theo yêu cầu
Thông qua việc điều tra kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống kéo sợi
tại cơ sở của khách hàng, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
sẽ đánh giá tình trạng hiện tại của toàn bộ nhà xưởng bao
gồm cả vấn đề tổ chức. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ thu
thập dữ liệu, đánh giá điều kiện quy trình, nghiên cứu lịch sử
máy và nhật ký bảo trì và quan sát thao tác làm việc trong
mọi công đoạn của tất cả quy trình (Hình 2). Quy trình này
thường đòi hỏi 3-5 ngày.

Vòng đời vận hành của một máy kéo sợi

Đánh giá nhà xưởng và tối ưu hóa

Hiệu năng

Bảo trì trọn gói và chi tiết dự
phòng chính hãng của Rieter

Bảo trì ngoài đề xuất của Rieter

Khai thác

Thời gian

Hình 1 Những cải tiến không ngừng của Rieter cho phép cải thiện hiệu năng máy vượt qua năng lực vốn có ban đầu.
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Hình 3 Tiếp xúc thường xuyên với khách hàng của Hậu mãi Rieter giúp truyền tải những bí quyết để đi đến thành công trong tương lai.

Dựa trên phân tích kỹ lưỡng, một bản báo cáo được đưa ra
bao gồm những đề nghị để chỉnh sửa và thay đổi và một loạt
các giải pháp từ tối ưu quy trình và tổ chức lại các chi tiết hư
mòn và chuyển đổi.
Tối ưu hóa năng suất của quý vị
Khách hàng biết rằng họ cần phải dựa vào Hậu mãi của Rieter
để đem đến những giải pháp với giá trị hỗ trợ (Hình 3). Một ví
dụ cụ thể, Rieter thực hiện một đánh giá nhà xưởng và đã có
thể đưa ra những khuyến nghị để dẫn đến khả năng gia tăng
năng suất đến 10 %. Những phát hiện bao gồm:
• sử dụng các máy kéo sợi con (chi tiết công nghệ và tự
động hóa),
• cân bằng lại năng lực của quy trình trước đó,
• thay đổi hoàn toàn khu cung bông để có được dây chuyền
hoàn chỉnh năng suất cao.
Chất lượng sợi đầu ra sẽ vẫn không đổi và thời gian hoàn vốn
đầu tư chỉ 1,5 năm.

Khả năng cạnh tranh của quý vị là mục tiêu của chúng tôi
Hậu mãi của Rieter đang tập trung vào khả năng cạnh tranh
dài hơi của khách hàng, tư vấn cho họ để đạt được hoàn vốn
cao nhất trên tổng chi phí đầu tư ban đầu với nhiều dịch vụ
và sản phẩm đa dạng.

•
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Gia tăng sản lượng hơn 10 % của xưởng kéo sợi rotor
Khách hàng có thể cải thiện năng suất với cơ sở vật chất đang có với sự hỗ trợ của Hậu mãi Rieter. Một khách hàng từ
Trung Quốc báo cáo về sự hợp tác thành công với Rieter.

Chuyên môn rộng của Hậu mãi Rieter bao gồm gia tăng sản
lượng hoặc chất lượng, giảm tiêu thụ điện năng hoặc kéo dài
tuổi thọ của sản phẩm Rieter. Mọi khách hàng có thể tin vào
sự hỗ trợ liên tục xuyên suốt vòng đời vận hành của xưởng
kéo sợi để tối đa hóa khả năng hoàn vốn trên tổng chi phí
bao đầu.
Đối mặt với những yêu cầu thị trường mới
Shandong Hongye Fibre Technology Co,. sở hữu nhà xưởng
được trang bị năm máy kéo sợi rotor hoàn toàn tự động R 60
từ Rieter. Vào tháng Hai năm 2015, công ty đã nhận được
đơn hàng để kéo sợi 100 % bông cho vải dệt kim Ne 32. Các
máy hiện hữu được trang bị để sản xuất sợi Ne 21.

Shandong Hongye Fibre Technology Co,. đã liên hệ Hậu mãi
Rieter để cung cấp cho họ giải pháp bền vững để thay đổi
nhanh chóng theo nhu cầu mới của thị trường.
Sự hỗ trợ của Rieter được dựa trên những kinh nghiệm
sâu sắc.
Ở thời điểm yêu cầu, máy sẽ được trang bị đầy đủ với rotor
chính hãng 33 mm có tốc độ 122 000 vòng/phút để sản xuất
sợi Ne 21. Sản xuất sợi Ne 21 trên những máy này thì sản
lượng sẽ giảm đi rất đáng kể. Với sự hiểu biết sâu rộng về
toàn bộ quy trình kéo sợi và nhu cầu cụ thể của khách hàng,
Rieter đã đề suất giảm đường kính rotor còn 28 mm để gia
tăng tốc độ rotor. Cho tới cách đây vài năm, sản xuất sợi dệt
kim với rotor đường kính nhỏ không còn là chủ đề quan tâm
khi mà chất lượng sợi kéo ra không đạt chất lượng. Nhờ vào
những cải tiến công nghệ về kéo sợi, lập luận này trở nên vô
giá trị và nhiều sợi dùng cho dệt kim ngày nay đều được sản
xuất với tốc độ và chất lượng cao hơn xưa rất nhiều.
Khách hàng thu lợi với sản lượng gia tăng từ 14,5 %
trở lên
Shandong Hongye Fibre Technology Co,. đã đặt hai bộ rotor
28-XG-BD. Những thiết bị này được lắp đặt bởi các chuyên
gia của Rieter lên hai trong số các máy R 60 đang có và năng
suất lẫn chất lượng sợi đều được tối ưu. Việc thay đổi đường
kính từ 33 xuống còn 28 mm cho phép gia tăng tốc độ rotor
từ 122 000 vòng/phút lên 140 000 vòng/phút. Tốc độ ra sợi
nhanh hơn, sản lượng tăng lên 14,5 %, duy trì hiệu suất 98
% và chất lượng sợi như trước đây.

•

		

“Chúng tôi tin tưởng vào độ chuyên nghiệp của các
chuyên gia từ Rieter . Rieter luôn cung cấp những
chi tiết dự phòng chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật
chuyên nghiệp dựa trên nguyên tắc gia tăng năng
suất và đạt được lợi nhuận tối đa.”
Jiandong Su
Shandong Hongye Fibre Technology Co,. Ltd.
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Mã QR – tiếp cận dễ dàng với thông tin
Mã QR cung cấp cho người dùng nhiều thông tin về một chủ đề cụ thể. Thông thường, các tờ rơi hoặc các đoạn phim mô
phỏng hấp dẫn sẽ được xem.

Dễ dàng quét mã QR và lấy thông tin chi tiết.

Mã QR (Mã phản ứng nhanh) giống như một đoạn mã vạch
sẽ được quét tại điểm tính tiền của các siêu thị để cho biết
giá tiền của sản phẩm. Tuy nhiên so với một đoạn mã vạch,
mã QR không chứa thông tin hay giá cả, nhưng lại liên kết
tới một trang web (hyperlinks), một tờ rơi hoặc một đoạn
mô phỏng.

Mã QR trong các quảng cáo của Rieter cung cấp thêm thông
tin về sản phẩm thích hợp, ví dụ như các tờ bướm nhiều
thông tin, bảng dữ liệu hoặc những mô tả chi tiết.
Một cách đơn giản để có thêm thông tin. Hãy sử dụng.

•

		

Để quét đoạn mã QR này, không cần phải có một máy quét
đặc biệt nào cả mà chỉ cần một điện thoại thông minh thông
dụng (điện thoại di động có máy quay) với phần mềm quét
tương thích (App).
Giá trị gia tăng cho người đọc
Với mã QR, quý vị có thể tìm hiểu thêm về một chủ đề. Người
đọc có thể xem các đoạn phim hay mô phỏng hoặc tải về các
tờ rơi nhiều thông tin hoặc các ấn bản đặc biệt.
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Mã QR - chỉ đơn giản quét để kiểm tra
http://bit.ly/TCoC2015
Anja Knick
Trưởng phòng Tiếp thị Cao cấp
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Mumbai 3 - 8 tháng Mười Hai
Chúng tôi trông chờ được chào đón
quý vị vào tháng Mười Hai tại ITME ở
Mumbai, Ấn Độ.

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
sales.sys@rieter.com
parts.sys@rieter.com

Cũng tại ITME ở Ấn Độ, Rieter đang triển lãm những cải tiến của mình. Đến thăm chúng tôi

www.rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
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T +91 2169 304 141
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Rieter (China)
Textile Instruments Co., Ltd.
Shanghai Branch
Unit B-1, 6F, Building A,
Synnex International Park
1068 West Tianshan Road
CN-Shanghai 200335
T +86 21 6037 3333
F +86 21 6037 3399

