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Máy R 36 mới: máy kéo sợi rotor bán tự động
dài nhất trên thị trường
Máy R 36 với hộp kéo sợi mới S 36 là một công cụ thông minh cho phép người dùng đạt được sản lượng tuyệt vời cùng
với chất lượng sợi cao với nguồn nguyên liệu thô đa dạng. Chức năng mới tùy chọn Automated Spinning-in (ASI) cho
phép sản lượng máy cao hơn nhờ khởi động kéo sợi nhanh sau khi máy dừng.

Máy kéo sợi rotor mới R 36 bán tự động với 600 đầu kéo sợi đang vận hành
rất thành công tại xưởng (Hình 1). Máy R 36 là một giải pháp thông minh
và kinh tế để sản xuất sợi chất lượng cao từ chi số Ne 2 đến Ne 40 dựa
trên công nghệ tối tân nhất. Với 600 đầu kéo sợi và tốc độ ra sợi tối đa
200 m/phút, máy cho ra sợi có chất lượng tốt hơn và sản lượng coa hơn so
với thế hệ máy trước đó. Công nghệ AMIspin được cải thiện và AMIspin-Pro
mới đảm bảo chất lượng mối nối tuyệt vời. AMIspin-Pro tùy chọn với chức
năng mới ASI đơn giản hóa việc nối và cho phép khởi động máy nhanh sau
khi nguồn điện bị gián đoạn chỉ bằng một nút bấm.

Sản lượng cao nhất so với phần còn lại
Máy kéo sợi rotor bán tự động dài nhất với 600
đầu kéo sợi mang đến sản lượng tối đa cùng
với truyền động và bộ biến tần hiện đại và
rất tiết kiệm điện. Nhờ công nghệ kéo sợi mới
nhất với hộp kéo sợi S 36 và độ ổn định kéo
sợi, tốc độ rotor 120W 000 vòng/phút có thể
đạt được dễ dàng. Tốc độ ra sợi 200 m/phút
cho máy loại dài được hỗ trợ bởi quá trình trải
sợi được kiểm soát bằng điện tử.
Điện năng tiêu thụ được giảm thiểu
Cùng với những cải tiến trong công nghệ kéo
sợi và nối sợi, công nghệ sản xuất rotor mới
nhất để tiết kiệm điện năng đã được áp dụng
để nâng cấp thiết kế của truyền động. So với
mẫu máy cũ hơn, bộ truyền động tiết kiệm
điện hơn giảm điện năng tiêu thụ cho mỗi
kilogram sợi lên đến 10 %.
Các lợi ích cho mọi ứng dụng
Máy R 36 đạt sản lượng cao, điện năng tiêu
thụ thấp và chất lượng tốt với tất cả ứng dụng
của sợi rotor. Khách hàng còn có được những
lợi ích sau đây:
• Quality Spinning-In (QSI) cho phép khởi
động nhanh sau khi mất điện với chất
lượng mối nối AMIspin 100 %, và với mọi
ứng dụng. Các đầu sợi được nối có thể được
chuẩn bị tối ưu suốt giai đoạn dừng máy.
Chức năng tiêu chuẩn này giúp tiết kiệm
điện hơn nữa suốt quá trình khởi động máy.

Hình 1 Sau những đợt lắp đặt đầu tiên của máy R 36, bao gồm máy dài nhất với 600
rotor, các đơn hàng tương tự được thực hiện ngay tức khắc.
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• Ngay cả khi tốc độ tối đa, chất lượng búp sợi tốt luôn được
đảm bảo suốt quy trình nối sợi. Để khép lại, máy R 36
được trang bị bộ bù được điều khiển bằng điện tử sẽ bắt
lấy lượng sợi cấp vào bị dư khi thực hiện nối sợi.
• Vận hành máy dễ dàng và dễ đoán nhờ màn hình cảm ứng
có hình ảnh. Sử dụng hình ảnh hỗ trợ cài đặt các tham số
chất lượng của cảm biến chất lượng Q 10 đã được kiểm
chứng.
Độ đều tốt hơn và độ bền sợi được cải thiện
Nhờ công nghệ kéo sợi được cải thiện nên hộp kéo sợi
mới S 36 có thể gia công rất nhiều nguyên liệu và chi số sợi
từ Ne 2 đến Ne 40. Ưu điểm kinh tế của công nghệ kéo sợi
rotor bán tự động được thể hiện rõ hơn bởi sự linh hoạt cao
về khả năng lựa chọn nguyên liệu.
Hộp kéo sợi S 36 đảm bảo dòng xơ di chuyển tối ưu theo các
rotor được thiết kế mới (Hình 2). Nhờ đó, việc xé tơi xơ nhạy
cảm được đảm bảo dẫn đến hiệu quả sử dụng nguyên liệu
cao và mang lại những lợi ích về chất lượng sợi và độ ổn định
kéo sợi. Xé tơi nhẹ nhàng và dẫn xơ cải tiến là cơ sở để lỗi sợi
ít hơn, độ bền sợi cao hơn và độ bền sợi hoàn hảo (Hình 3).
Nguyên liệu thô được gia công trải dài từ nguyên liệu chất
lượng cao và xơ nhân tạo đến hỗn hợp pha từ xơ phế và tái
sinh. Máy R 36 là câu trả lời hiệu quả nhất đối với những nhu
cầu của thị trường hiện tại - kéo sợi bông, xơ phế, viscose,
polyester, và xơ tái sử dụng và hỗn hợp các xơ. Các ứng dụng
đặc biệt, như len, lanh và hỗn hợp lanh, cũng có thể được
gia công.

So sánh chất lượng sợi
100 % bông phế, Ne 20, đường kính rotor 33 mm,
tốc độ rotor 105 000 vòng/phút, tốc độ ra sợi 112 m/phút.
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Hỗn hợp xơ tái sử dụng chất lượng thấp và 5-10 % xơ nhân tạo, Ne 8, đường kính rotor
41 mm, tốc độ rotor 55 000 vòng/mét, tốc độ ra sợi 110 m/phút.
64
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Hình 3 Độ bền sợi cao hơn và lỗi ít hơn đảm bảo công nghệ máy R 36 đã
được cải thiện.

Nối sợi dễ và tuyệt hảo với AMIspin
AMIspin tiếp tục đảm bảo nối sợi tối ưu với chất lượng cao
ổn định. Dùng từng rotor để cấp cùi đảm bảo xơ không bị
tổn thương khi nối sợi. Để cấp lượng xơ tối ưu, bộ điều khiển
chính là ưu điểm từ bí quyết của Rieter về máy hoàn toàn tự
động.
Người vận hành máy từ lâu đã thích thú với sự đơn giản của
quy trình nối sợi AMIspin, nhờ đó các đầu kéo sợ có thể liên
tục tạo ra những mối nối tuyệt vời với thời gian ngắn nhất
có thể.
Hình 2 Hộp kéo sợi S 36 được hiện đại hóa sẽ đảm bảo độ bền sợi cao hơn
và ít lỗi hơn.
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Mối nối đều hơn và thậm chí dễ dàng hơn
với AMIspin-pro
Là một lựa chọn mới, máy R 36 được cung cấp cùng với chức
năng AMIspin-pro sử dụng truyền động ra sợi đơn để dỡ ra
(Hình 4). AMIspin-pro mang thêm ưu điểm nữa cho AMIspin
với khả năng điều khiển thông minh, chính xác của quá trình
nối sợi. Điều này mang lại độ bền mối nói ổn định hơn. Thao
tác thủ công khi nối sợi trở nên dễ dàng hơn với ứng dụng
này, gia tăng tỷ lệ thành công.

Thiết kế máy thành công, nổi tiếng
Cùng với những cải tiến đã đề cập, tất cả những ưu điểm vượt
trội đã được biết đến từ thiết kế của Rieter cho máy kéo sợi
rotor bán tự động đã được áp dụng vào máy R 36.
• Chiều cao máy thấp và khả năng tiếp cận hỗ trợ thao tác
để vận hành máy tiết kiệm thời gian và dễ dàng.
• hết sức linh hoạt với các mặt máy hoàn toàn độc lập
• kiểm soát chất lượng sợi sử dụng thiết kế với cảm
biến Q 10 hiện đại.

Lựa chọn mới AMIspin-pro bao gồm chức năng mới ASI
(Automated Spinning-In). Chức năng này cho phép khởi động
lại máy nhanh chóng sau khi mất điện. Chỉ một nút nhấn đơn
giản là đủ để làm cho máy hoạt động và vận hành trở lại.

Điều này đảm bảo vị trí nổi trội của máy R 36 với thiết kế
máy vững chãi hết sức nổi tiếng để vận hành và bảo trì dễ
nhất và tiết kiệm chi phí.
Những phản ứng ban đầu từ các xưởng
Các máy R 36 đầu tiên đang vận hành tại các xưởng kéo sợi
khắp nơi. Phản hồi từ các xưởng này ở Ấn Độ, Trung Quốc và
các nước Châu Á khác, cũng như ở Châu Âu và Châu Mỹ, là
rất khả quan.
• Sợi từ xơ phế và tái sử dụng đạt được độ bền tốt hơn và ít
lỗi hơn trên máy R 36 khi so với các máy kéo sợi nồi cọc
khác.
• Máy R 36 dài nhất với 600 đầu kéo sợi đang hoạt động tối
đa. Khách hàng, người đã dùng máy của các hãng bán máy
cạnh tranh, sắp sửa đặt thêm máy R 36.
• Một khách hàng đang sản xuất sợi Ne 20 từ bông phế trên
máy R 36 đã có thể tiết kiệm 10 % điện năng cho mỗi
kilogram sợi so với dòng máy R 923.
• Sợi vải jean sản xuất trên máy R 36 bán cho thị trường Ấn
Độ được sử dụng bởi một nhà sản xuất vải dệt thoi. Nhà
sản xuất thích sợi từ khách hàng của chúng tôi so với sợi
sản xuất từ máy của các hãng đối thủ cạnh tranh. ASI làm
cho khách hàng ứng phó với tình huống mất điện được dễ
dàng hơn. Khách hàng này cũng đã đặt một lô hàng mới.

•

71–101

Karel Boněk
Hình 4 AMIspin là hệ thống để chất lượng nối sợi tuyệt hảo. Với công nghệ
AMIspin-Pro tùy chọn, chất lượng tốt hơn với thao tác dễ hơn là hoàn toàn có thể.

Quản lý Sản phẩm Kéo sợi Rotor
Các thiệt bị & Hệ thống
karel.bonek@rieter.com
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Máy ghép RSB-D 50 – Bước phát triển mới về sản lượng,
chất lượng và thao tác
Thế hệ máy ghép mới một đầu mối được đặc trưng bởi hiệu năng, sản lượng gia tăng lên đến 33 %, giảm chi phí điện
năng, thay đổi nhanh hơn với chất lượng cúi nổi bật và vận hành đơn giản, dễ dàng.

Vào mùa thu năm 2016, Rieter đã lần đầu giới thiệu máy
ghép một đầu mối RSB-D 50 mới đến khách hàng toàn cầu
tại triển lãm ITMA Châu Á ở Trung Quốc và ITME ở Ấn Độ
(Hình 1). Thế hệ máy ghép mới này vượt trội với rất nhiều
giải pháp cải tiến. Những yếu tồ này giảm chi phí, gia tăng
chất lượng và đơn giản hóa khâu vận hành và bảo trì.
ECOrized có thiết kế truyền động tiết kiệm điện năng với
số lượng đai truyền ít hơn 25 %
Với thiết kế truyền động ECOrized được cấp bằng sáng chế,
25 % tổng số lượng đai truyền và chi tiết truyền động cũng
như các bánh răng vi sai sẽ được giảm đi so với các đời máy
trước. Bộ kéo dài truyền động bởi hai động cơ bước. Điểm

Hình 1 Máy ghép RSB-D 50 - sản lượng cao nhất với tốc độ ra cúi 1 200 mét/phút.
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đặc biệt là bộ truyền động cho hệ thống hút được kiểm soát
bằng tần số và truyền động riêng biệt cho bộ trải cúi. Giải
pháp truyền động mới cho bộ trải cúi giúp bộ đường ray đai
truyền được mở thẳng và tuổi thọ lâu hơn rất nhiều (Hình 2).
Máy không ồn là minh chứng cho ma sát thấp.
Chi phí điện năng thấp hơn mỗi năm
Giải pháp truyền động mới đem lại mức tiết kiệm hàng năm
vào khoảng 1 000 euro cho mỗi máy RSB-D 50. Nếu khả
năng tiết kiệm trong toàn bộ vòng đời của máy được so với
mức đầu tư, kết quả là một tỷ lệ rất hấp dẫn.

PRODUCT NEWS

Hình 2 Động cơ bước của bộ trải cúi giúp tối ưu hóa tốc độ được nhanh chóng.

Là một đặc điểm mang tính tiêu chuẩn, máy ghép giờ đây
được trang bị với hệ thống đo đạc điện năng tích hợp. Nếu
xảy ra mức tiêu thụ điện gia tăng bất thường, bảo trì dự
phòng có thể được thực hiện và do vậy sẽ tránh được tình
trạng máy bị tắt.
Tích trữ khi có dao động điện
Khi xảy ra dao động điện trong thời gian ngắn, hiệu điện thế
bộ điều khiển được cung cấp từ biến tần truyền động. Lượng
điện tích trữ này có thể chạy bù khi xảy ra sự cố tụt áp hoặc
gián đoạn điện áp trong thời gian ngắn. Máy ghép vẫn tiếp
tục chạy. Đối với gián đoạn lâu hơn, máy ghép với chức năng
tự làm đều sẽ tắt máy một cách có kiểm soát. Màng cúi vẫn ở
trạng thái được kết nối để khởi động lại nhanh chóng.
Cải tiến cho bộ kéo dài được tối ưu hóa hơn nữa
Dẫn hướng cúi thông thường ở phía trước bộ kéo dài thường
được hiệu chỉnh sai. Lỗi thường thấy nhất là dẫn hướng cúi
không đồng tâm. Dẫn hướng cúi mới, được cấp bằng sáng chế
đảm bảo luôn dẫn hướng cúi đồng tâm và vì thế chất lượng
cúi được ổn định (Hình 3). Bề rộng màng xơ có thể được sử
dụng lại và được cài đặt dễ dàng bằng cách xoay chi tiết dẫn
hướng. Dẫn hướng thêm cho xơ trong vùng kéo dài chính giúp
hạn chế hiện tượng trượt các xơ ở vùng biên. Ít lỗi hơn trên
sợi là kết quả thu được. Ngoài ra, ổ bi suốt trên luôn luôn
được bôi trơn và vận hành ở nhiệt độ thấp hơn.

Hình 3 Bộ dẫn cúi được cấp bằng sáng chế để chất lượng cúi ổn định và có thể
lặp lại được.

Khi gia công xơ có ma sát cao, như trong trường hợp xơ nhân
tạo, tách cúi chủ động là điều cần thiết để việc thay thùng
cúi không gặp vấn đề. Để đạt được điều này, các motor của
bộ tự làm đều cúi tao ra một điểm mỏng sẽ được vận chuyển
phía dưới bộ trải cúi và chủ động cắt đứt khi đổi thùng cúi.
Bộ trải cúi CLEANcoil và CLEANcoil-PES để trải cúi
chính xác
CLEANcoil là bộ trải cúi tiêu chuẩn cho mọi nguyên liệu xơ
và do vậy đem lại sự linh hoạt tối đa. Ống trải cúi dạng xoắn
ốc đảm bảo việc trải cúi không bị lỗi kéo mảnh, ngay cả khi
tốc độ ra cúi cao. Cấu trúc tổ ong ở mặt dưới bộ trải cúi ngăn
ngừa tích tụ rất hiệu quả.
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Chất lượng sợi và cúi
100 % bông chải kỹ, 29 mm, 4,2 mic., Ne 30, sợi nồi cọc

Chất lượng cúi

Hiệu suất cao hơn đến 33 % với chất lượng sợi
tương đương hoặc tốt hơn
Máy ghép SB-D 50 không làm đều và RSB-D 50 tự
làm đều trong thực tế có thể sản xuất với tốc độ ra
lên đến 1 200 mét/phút. Tùy theo loại nguyên liệu
xơ, tốc độ cao hơn đến 33 % khi so sánh với những
dòng máy trước.

Sau đây là một ví dụ từ một khách hàng gia công xơ bông chải kỹ.
Máy RSB-D 50 đang vận hành ở tốc độ 650 mét/phút, dòng máy
trước RSB-D 45 ở tốc độ 480 mét/phút. Dù tốc độ ra cúi nhanh hơn
nhiều , nhưng chất lượng cúi của máy RSB-D 50 vẫn có chất lượng
tương đương (Hình 6). Sợi chi số Ne 30 cho thấy chất lượng tương
đương hoặc nhỉnh hơn đôi chút. Trong thí nghiệm kéo dài chín tuần,
giá trị trung bình của các lỗi trên máy RSB-D 50 cũng rất vượt trội.
So với máy RSB-D 45, dù các số liệu chất lượng đã rất tốt, thì giá
trị Classimat còn có thể được cải thiện đên 13 % và số lần cắt đánh
ống đến 8 %.

2,5

25

2,0

20
Chất lượng sợi

Để gia công 100 % polyester, bộ CLEANcoil-PES mới
nhất (Hình 4) với lớp phủ mới đem lại những ưu điểm
đặc trưng cho việc trải cúi. Ngay cả với xơ polyester
khó chịu, chu kỳ làm sạch có thể được kéo dài bởi ít
nhất 100 %. Điều này cũng dẫn đến việc chất lượng
sợi và cúi ổn định hơn (Hình 5).

1,5
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0,5

0
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CVm% CV 1m%
grav.

RSB-D 45: 480 mét/phút

Hình 4 CLEANcoil-PES: bộ trải cúi để gia công 100 % xơ Polyester.

15

0

CVm%

IPI
x10

Ne
CV%

cN/tex

C tổng Lần cắt/100
x10
km x10

C tổng = Tổng các giá trị lỗi Classimat
Lần cắt = số lần cắt lọc sợi

RSB-D 50: 650 mét/phút

Hình 6 Với năng suất cao hơn đáng kể, máy RSB-D 50 còn đạt được chất lượng cúi và
sợi rất tốt.

Màn hình cảm ứng và LED để vận hành dễ dàng
Máy SB-D 50 và RSB-D 50 dùng thế hệ điều khiển mới nhất cũng
như màn hình màu cảm ứng có độ phân giải cao. Điều này giúp cho
việc hướng dẫn dễ dàng và dễ hiểu cho người sử dụng (Hình 7).
Tín hiệu rõ ràng có tính quan trọng quyết định đối với người vận
hành để làm việc có hiệu quả. Ở đây, LEDs, có thể thấy từ xa và cung
cấp thông tin liên quan đến tình trạng của máy ghép (Hình 8). Chúng
đơn giản hóa cho người đứng máy rất nhiều. Nhờ giao diện USB, dữ
liệu được nhanh chóng và dễ dàng chuyển vào các máy khác. Kết nối
với hệ thống kiểm soát nhà xưởng SPIDERweb của Rieter có thể thực
hiện được.

Hình 5 Trải cúi chính xác cho xơ Polyester nhờ bộ trải
cúi CLEANcoil-PES.
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Bí quyết công nghệ trên màn hình hiển thị của máy
Thay đổi hoặc thiếu nhân lực thường xuyên là vấn đề
ngày càng phổ biến ở các xưởng kéo sợi. Rieter đem đến
giải pháp với những đề xuất cài đặt sẽ xuất hiện ngay
lập tức trên màn hình của máy. Cơ sở chính là hệ thống
chuyên gia SLIVERprofessional nổi tiếng được tích
hợp vào màn hình máy. Đó là sự hỗ trợ công nghệ rất
ý nghĩa. Công cụ đặc biệt này cung cấp những đề xuất
cài đặt cho toàn máy, sau khi thông tin của nguyên liệu
thô được nhập vào. Những thông tin này được truyền đi
dưới dạng dữ liệu lưu trữ đến các máy khác. Hơn nữa,
SLIVERprofessional hỗ trợ với việc phân tích lỗi trên
ảnh phổ chẳng hạn sóng kéo dài và sóng chu kỳ. Bằng
cách này, các lỗi được chỉnh sửa nhanh chóng và khả
năng sẵn sàng của máy được nâng lên.
Hình 7 Vận hành dễ dàng: chạm vào vùng cần lựa sẽ dẫn đến danh mục được yêu cầu.

Được lắp đặt trên mặt hoặc ghim vào sàn nhà
Máy SB- và RSB-D 50 có thể được lắp đặt trên mặt sàn
nhà như trước đây. Điều này giúp việc bố trí có thể được
linh hoạt. Một lựa chọn khác để lắp đặt máy đó là lắp
ghim xuống dưới sàn. Điều này có nghĩa rằng, chiều
cao chuyển đổi của thùng cúi so với chiều cao bộ xoay
thùng cúi trống sẽ thấp hơn và vì thế tiện lợi hơn. Các
thùng cúi đầy được đẩy ra trực tiếp trên sàn của xưởng
kéo sợi.
Những ưu điểm đã được kiểm chứng của dòng
máy RSB-D 45 vẫn được duy trì
Máy RSB-D 50 giữ lại những đặc tính nổi trội đã được
cấp bằng sáng chế của các dòng máy trước. Đây là một
sự lựa chọn:
• Hút hiệu quả nhờ lưỡi làm sạch dạng nâng tự động
của các suốt trên.
• CLEANtube để trải cúi không tích bẩn đối với gia
công các xơ bông.
• Cảm biến để trải lớp cúi đầu tiên chính xác, ngay cả
với mâm thùng cúi bị thấp.

Hình 8 LEDs thấy được từ xa giúp người vận hành làm việc hiệu quả.

Với máy RSB-D 50 và SB-D 50, Rieter đặt tiếp một bước
ngoặt quan trọng trong kỹ thuật máy ghép để đem lại
lợi ích cho khách hàng. Một lần nữa, câu nói phổ biến
giữa các cán bộ quản lý nhà xưởng „Mua một máy RSB
và bạn có thể ngủ một cách ngon lành“, lại đúng.
71–102

•

Jürgen Müller
Trưởng nhóm Sản phẩm Máy ghép
Máy và Hệ thống
juergen.mueller@rieter.com
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SERVOtrail – Phải có ở các xưởng kéo sợi hiệu quả
Hệ thống vận chuyển búp sợi thô giúp khách hàng có được giải pháp theo nhu cầu. Hệ thống không cần bảo trì và đảm
bảo chất lượng sợi cao và hiệu suất vận hành máy luôn tốt ổn định. Tiết kiệm nhân công có thể lên đến 30 %.

Hình 1 Hệ thống vận chuyển búp sợi thô SERVOtrail - dành cho các xưởng kéo sợi chú trọng chất lượng và hiệu quả.
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Hệ thống vận chuyển búp sợi con dạng mô-đun SERVOtrail đem đến dòng di
chuyển nguyên liệu thô tốt nhất có thể từ máy sợi thô đến máy kéo sợi nén
nồi cọc (Hình 1). Hệ thống đáp ứng hầu hết các yêu cầu đa dạng từ khách
hàng, nhờ vào mức độ tự động hóa giữa các tầng nhà. Thiết kế hệ thống theo
chức năng và kết hợp dạng mô-đun khi cài đặt bộ SERVOtrail cho phép một
vài tầng nhà hoặc tòa nhà được liên kết với nhau.
Nhu cầu nhân công được tối ưu
Bất kể là phiên bản thủ công hoặc hoàn toàn tự động - SERVOtrail giản lược
hóa thao tác với búp sợi thô, giảm thiểu nhu cầu nhân lực và kết quả là chi
phí sản xuất. Hệ thống vận chuyển búp sợi có tính toán rút ngắn quãng di
chuyển cho người đứng máy. Máy kéo sợi nồi cọc được tích hợp vào mạng
lưới đang vận hành với năng suất tối ưu. Trên hết, với những giải pháp hoàn
toàn tự động và thời gian di chuyển ngắn của lõi búp sợi trên máy kéo sợi
nồi cọc, mức tiết kiệm là rất đáng kể. Một khách hàng với xưởng sợi 16 320
cọc và sợi chi số thô có thể tiết kiệm đến 30 % nhân lực cho kéo sợi nồi
cọc (Hình 2).
Nhân viên vận hành
16 320 cọc sợi, Ne 8, 1 400 kg/giờ
14,0

7,0

–30 %

12,0

Số người mỗi ca

Nhân viên vận hành
16 320 cọc sợi, Ne 30, 370 kg/giờ

6,0

10,0

5,0

8,0

4,0

6,0

3,0

4,0

2,0

2,0

1,0

0

0

Không có

SERVOtrail trực

SERVOtrail linh

SERVOtrail

tiếp

hoạt A

SERVOtrail liên tục A

Hình 2 Với các xưởng lớn và chi số sợi thô, tiết kiệm nhân lực lên đến 30 % có thể
đạt được ở khu sợi nồi cọc.

SERVOtrail – Hệ thống vận chuyển búp sợi
thô dạng mô-đun và linh hoạt
Trong tờ quảng cáo sản phẩm, các hệ thống
khác nhau được giải thích chi tiết.
Quét mã QR và nhìn vào tờ quảng cáo
http://q-r.to/bakr82 (Văn bản, 4 MB)

link 71 / 2017

11

PRODUCT NEWS

Hình 3 Vận chuyển búp sợi không dính bẩn, hoàn hảo đảm bảo chất lượng ổn định.

Chất lượng sợi được đảm bảo
Hệ thống SERVOtrail vận chuyển các búp sợi dạng treo. Lớp
sợi nhạy cảm, phía ngoài của búp sợi thô vì vậy không hề bị
ảnh hưởng (Hình 3).
Khi gia công các lô kiện xơ khác nhau, sự khác biệt rõ ràng
luôn được đảm bảo và các thiết bị kéo sợi phù hợp sẽ được
chỉ định chính xác. Lưu trữ trung gian được kiểm soát bởi hệ
thống vận chuyển đảm bảo các búp sợi luôn sạch và không
bám bụi. Phòng lưu trữ bừa bộn với các xe đẩy chứa đầy búp
lõi sợi thô bám bụi giờ đây đã là quá khứ. Các búp sợi thô đầy
luôn sẵn sàng trên các xe đẩy để chuyển đến các máy sợi con
với chất lượng đảm bảo và tình trạng hoàn hảo.
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Thiết kế không cần bảo trì và được tính toán kỹ
Bám bẩn, một trong những thách thức bậc nhất ở xưởng kéo
sợi, đã được giải quyết với hệ thống SERVOtrail nhờ biên
dạng đường ray hở không phải bảo trì. Biên dạng bằng nhôm
được gia công chuẩn xác có bề mặt trượt nghiêng (Hình 4).
Ưu điểm là không có bụi hoặc bẩn bám vào và vì vậy không
cần làm sạch. Bộ làm sạch di chuyển trên máy kéo sợi con
hỗ trợ việc làm sạch các đường ray và xe đẩy. Thời gian dừng
máy cần để làm vệ sinh được tối thiểu và chi phí bảo trì giảm.
Các chi tiết ổn định, đã được kiểm chứng và thiết kế đơn giản
làm cho SERVOtrail trở thành hệ thống bền bỉ và tin cậy.

PRODUCT NEWS

Là giải pháp phù hợp cho mọi khách hàng
Mọi xưởng kéo sợi đều có những yêu cầu riêng. Rieter mang
đến cho khách hàng một hệ thống vận chuyển dạng mô-đun
có thể đưa ra giải pháp theo nhu cầu nhờ mức độ linh hoạt
cao. Các hệ thống sau đây đều đã có, với mức độ tự động hóa
khác nhau đáp ứng những nhu cầu thay đổi liên tục.

SERVOtrail trực tiếp
– giải pháp linh hoạt, hoàn toàn tự động
Phiên bản hoàn toàn tự động đáp ứng hầu hết những
yêu cầu gắt gao của khách hàng. Các xe đẩy búp sợi
sẽ chạy trực tiếp đến các giá của
máy sợi con nồi cọc.
Quét mã QR và nhìn vào
phim minh họa.
http://q-r.to/bakr9q
(Mô phỏng)

SERVOtrail linh hoạt
– giải pháp
Dành cho xưởng gia công với bố trí kiện xơ thay
đổi. Máy sợi thô và sợi con hoàn toàn có thể tích
hợp với nhau.
Quét mã QR và nhìn vào
phim minh họa.
https://q-r.to/baksxk
(Mô phỏng)

Hình 4 Bề mặt trượt bằng nhôm được làm nghiêng ngăn ngừa bám
bẩn và vì vậy không cần bảo trì.

SERVOtrail liên tục
– vận chuyển búp sợi liên tục

Sản lượng tăng
Hệ thống vận chuyển búp sợi SERVOtrail kết hợp nhiều ưu
điểm: lập kế hoạch an toàn, sử dụng tối ưu nguồn nguyên
liệu, thứ tự quy trình gắt gao và chất lượng sợi đảm bảo. Mức
độ luôn sẵn sàng của các búp sợi thô đầy cho máy sợi con
nồi cọc tạo nên yếu tố tiên quyết dẫn đến hiệu năng và sản
lượng máy đều gia tăng.

Cho xưởng kéo sợi không thay đổi bố trí kiện xơ.
Xe đẩy búp sợi di chuyển liên tục với tốc độ 10 m/
phút giữa các máy kéo sợi con nồi cọc.

Quét mã QR và nhìn vào
phim minh họa.
http://q-r.to/baksyO
(Mô phỏng)

•
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Anne Eckerle
Kỹ sư dự án
Máy móc & Hệ thống
anne.eckerle@rieter.com
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UNIfloc A 12 – Nghệ thuật xé kiện tự động hiện đại
UNIfloc A 12 là một sản phẩm mới ổn định vài bền bỉ với thiết kế máy chưa từng có trước đây. Máy được thiết kế mới
hoàn toàn và mang lại sản lượng cao, sự linh hoạt và vận hành dễ dàng cho khách hàng.

Vào năm 1978, Rieter đã tạo ra cuộc cách mạng về nguyên lý
xé tơi tự động và dẫn đến sự ra đời của máy xé tơi UNIfloc A 1.
Tiếp đến, lần đầu tiên, các kiện xơ được gia công từ phía trên
với các đầu bóc được gắn trên một tháp lưu động. Kể từ đó,
Rieter đã liên tục phát triển máy này đáp ứng theo nhu cầu
của thị trường. Máy UNIfloc A 12 đặt ra những tiêu chuẩn
mới về hiệu năng, cấu trúc vững chắc, công nghệ an toàn
hiện đại và hiệu quả điện năng (Hình 1).
Vững chắc và bảo trì dễ dàng
Cơ sở cấu tạo cho máy A 12 là thiết kế "liền khối". Kỹ thuật
này được phát triển cho công nghệ máy bay nhằm tạo ra cấu
trúc không bị xoắn, nhẹ và vững chãi. Phương pháp này cũng
được dùng để sản xuất buồng lái của xe đua Công thức 1, để
bảo vệ tài xế an toàn.

Hình 1 UNIfloc A 12 – giải pháp xé kiện hiệu quả và hiện đại.
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Cấu tạo cải tiến, mới với máy UNIfloc A 12 được thể hiện
đặc biệt bởi cấu trúc tự đỡ của tháp và đầu bóc. So với thế
hệ trước đây, số lượng chi tiết rời đã giảm đi đáng kể, cũng
như không còn cần thiết các vỏ che nắp đậy. Mục tiêu là máy
vững chắc, bảo trì dễ dàng và được thiết kế cho năng suất
cao nhất.
Biên dạng kiện xơ - quét kiện xơ được cải tiến
Với thiết kế mới của máy A 12, kỹ thuật điều khiển mới được
giới thiệu. Cùng với thiết kế truyền động bằng động cơ bước
mới, máy còn có cả kiểm soát "biên dạng kiện xơ" hiệu quả
và cải tiến. Đầu bóc quyết định chiều cao kiện xơ và tình
trạng kiện xơ bằng cách đo lực quét. Điều này cho phép cân
bằng bố trí kiện bông nhanh chóng.

PRODUCT NEWS

An toàn là trên hết
Với thiết kế của mẫu máy mới, an toàn cho nhân công được
đặt ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt với máy quét 2D, những bước
tiến đáng kể về tiêu chuẩn an toàn đã đạt được. Máy quét 2D
không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài chẳng hạn
như nhiệt độ và dòng khí và ngay lập tức nhận ra khi có người
tiến vào vùng nguy hiểm. Thiết bị cơ học bổ sung đảm bảo
vùng làm việc của máy UNIfloc A 12.
Bằng cách đo lưu lượng, quy trình được kiểm soát và hiện
tượng kẹt máy được ngăn ngừa. Với cách này, mọi yêu cầu thiết
yếu về an toàn và sản xuất xuyên suốt luôn được đảm bảo.

Hình 2 Năng suất cao sau khi thay đổi nhóm kiện bông nhờ bộ quét kiện
bông đã được cấp bằng sáng chế.

Thay đổi nhanh chóng khi vận hành nhiều bố trí kiện xơ
khác nhau
Máy UNIfloc với quét kiện xơ cải tiến (Hình 2) đạt năng suất
cao nhất nhanh chóng sau khi thay đổi nhóm kiện xơ mới. Với
dây chuyền sản xuất 2 000 kg/giờ, máy cung cấp cho máy
chải thô một cách tin cậy.
Hơn nữa, vận hành nhiều bố trí kiện xơ đem đến sự linh
hoạt nhờ gia công lên đến ba nhóm bố trí kiện xơ cùng một
lúc. Khi gia công bông, VARIOset hoạt động trên mọi máy
làm sạch của Rieter cho phép tận dụng nguyên liệu thô tối
đa, bởi vì mọi kiểu bố trí kiện bông đều đã được định vị với
thông số cài đặt máy tối ưu. Do vậy, máy làm sạch sơ bộ
sau đó UNIclean B 12 được hiệu chỉnh tự động thông qua
bộ VARIOset dựa trên tính chất của nguyên liệu đang được
đưa vào.
Hiệu quả điện năng với công nghệ truyền động mới nhất
Để đáp ứng tiêu chuẩn điện năng khắt khe nhất, truyền động
với hiệu suất cao nhất sẽ được sử dụng. Thiết kế truyền động
định hướng tương lai của máy A 12 đã được phát triển một
cách hệ thống dựa trên động cơ bước điều khiển bằng momen
xoắn. Một bộ động cơ bước với công nghệ hiện đại nhất cho
phép điện năng được tái tạo. Ví dụ như, điện năng để hãm
được tạo ra trong suốt quá trình quay ngược của bộ bóc sẽ
được dẫn trở lại vào mạng lưới điện. Cải thiện trong tương
lai sẽ làm cho máy UNIfloc A 12 cực kỳ tiết kiệm điện năng.

Vi chùm xơ – cơ sở làm sạch tốt
Tương tác giữa lực quét và dĩa lắc được cấp bằng sáng chế
sẽ nhấc suốt bằng 312 răng đôi đảm bảo bóc tách liên tục
những chùm xơ nhỏ, đồng đều, được gọi là các chùm vi xơ
(Hình 3). Xé kiện thành những chùm vi xơ là cơ sở của quy
trình làm sạch và tách bụi hiệu quả ở khu vực cung bông
tiếp theo.

Hình 3 Bóc tách các chùm vi xơ nhẹ nhàng, liên tục – nhờ vào trục bóc dạng
dĩa lắc đã được cấp bằng sáng chế.

Máy A 12 mới là cải tiến và điểm sáng tuyệt đối của công
nghệ xé kiện tự động và mang lại chất lượng Rieter ngay từ
bước đầu tiên của quy trình sản xuất.

•
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Hình 4 Đoạn phim nói về máy UNIfloc A 12
mới đang chạy ở xưởng.
http://q-r.to/bakZ86
(Phim)
Uwe Nick
Trưởng phòng Sản phẩm Cung bông / Chải thô
Các thiết bị và Hệ thống
uwe.nick@rieter.com
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R 66 – Phân tích dữ liệu dễ dàng tối ưu hóa sản
lượng và đảm bảo chất lượng
Phần mềm mới cho máy kéo sợi rotor R 66 giúp cho công việc hàng ngày của người đứng máy và quản lý trở nên dễ
dàng hơn. Chúng có thể truy xuất và phân tích những dữ liệu quan trọng trực tiếp trên màn hình máy. Khi cần thiết,
kiểm tra để cải tiến chất lượng hoặc sản lượng sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Phần mềm tiêu chuẩn mới của máy R 66 đơn giản hóa việc phân tích
dữ liệu và rất dễ sử dụng (Hình 1). Báo cáo tình hình máy được sắp
xếp sao cho những dữ liệu khác thường sẽ được nhận thấy dễ dàng.
Những báo cáo sau đây có thể truy xuất được:
• Báo cáo sản xuất của toàn máy, mỗi đầu kéo sợi và tin nhắn từ bộ
làm sạch sợi
• Nhật ký sự kiện, các tình huống và sự can thiệp được lưu lại trên
toàn máy và mỗi đầu kéo sợi.
Báo cáo sản xuất của từng đầu kéo sợi
Khi một đầu kéo sợi không đạt sản lượng đặt ra, vấn đề sẽ được thấy
rõ ràng trong bản báo cáo theo từng ca. Trong sơ đồ tổng quan các
đầu kéo sợi, đầu kéo sợi này sẽ có màu để nhận biết (Hình 2). Quy
định về giới hạn hoàn toàn có thể lựa chọn được, tùy theo các trường
hợp khác nhau. Những đầu kéo sợi bị lỗi, được gọi là "vị trí dưới tiêu
chuẩn", có thể được xác định rõ ràng và được tối ưu, khi mà chúng
gây ra những vấn đề về chất lượng hoặc giảm sút năng suất. Điều

đó làm cho việc triển khai nhân viên bảo trì được
hiệu quả và đảm bảo sản lượng lẫn chất lượng luôn
ổn định.
Mọi sự kiện và can thiệp đều có thể truy xuất được
Máy lưu trữ mọi sự kiện và can thiệp, bao gồm cả báo
động, trong báo cáo sự kiện của máy. Thông tin này
được hiển thị dưới dạng mã hóa số và ký tự ngắn gọn.
Với các chức năng lọc, thông tin riêng của chi tiết có
thể được truy xuất có lựa chọn tại đây. Điều này giúp
cho nhân viên bảo trì có cái nhìn tổng quan về tình
trạng máy và có thể can thiệp có hệ thống, tiến hành
công việc bảo trì hoặc, nếu có thể, thậm chí nhanh
chóng sửa lỗi.
Phân tích hiệu quả trên màn hình
Điều thú vị đó là sự kết nối giữa các nhóm thông tin
trực tiếp ngay trên màn hình hiểu thị. Từ báo cáo sự
kiện của máy của một đầu kéo sợi, có thể chuyển
ngay lập tức sang báo cáo sản xuất của đầu kéo sợi.
Việc này giúp phân tích lỗi hiệu quả, chính xác và
nhanh chóng.
Việc đánh giá trên máy tính là hoàn toàn có thể
Phần mềm mới cho phép hai quy trình: thao tác quen
thuộc trên màn hình máy và việc lưu trữ tạm thời dữ
liệu trên thẻ nhớ USB. Dữ liệu có thể sau đó được
đánh giá trên máy tính. Với báo cáo cho máy, các đầu
kéo sợi cần sự chú tâm đặc biệt có thể được lựa chọn
bằng cả hai cách. Nếu có vài máy của Rieter, cần có
hệ thống kiểm soát nhà xưởng SPIDERweb của Rieter
để đánh giá dữ liệu.

Hình 1 Dữ liệu có thể được phân tích và lỗi có thể được tìm thấy
nhanh chóng. Kiểm định tức thì đảm bảo sản lượng và chất lượng.
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Eff. [%]

Prod. [g]

Prod. [km]

running
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piecing
cuts
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0

0

300

300

6

2

0

2

0

Average

98.2

1419.9

71.7
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1.3

0.9

0.0

0.4

0.0

Limit

70

300

100

400

5

10

5

5

5

SU Nr.
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29

90.6

1309

66.14

66.14

16

3

1

2

0

107

95.3

1378

69.62

69.62

5

2

0

2

1

211

77.8

1123

56.78

56.78

0

21

0

1

0

227

89.3

1290

65.18

65.18

0

13

0

2

0

229

94.3

1364

68.86

68.86

8

2

0

0

0

267

85.4

1235

62.37

62.37

7

2

0

8

1

407

94.5

1364

68.99

68.99

5

8

0

0

0

545

97.7

1411

71.31

71.31

5

2

0

0

0

Hình 2 Một ví dụ về báo cáo sản xuất: mọi đầu kéo sợi (SU) được liệt kê, ở đó các giá trị sẽ chệch khỏi giá trị giới hạn. Những giới hạn và giá trị sai lệch
được hiển thị màu đỏ.

Cùng cách đó, dữ liệu về phân tích lỗi có thể được tải xuống.
Khi cần thiết, danh sách các sự kiện và can thiệp trên máy có
thể được gởi bằng thư điện tử cùng lúc đến các chuyên gia
của Rieter với một tập tin tổng hợp. Các chuyên gia sẽ xác
định lỗi nhanh chóng và đề ra giải pháp.
Nhiều lựa chọn cho sợi kiểu hơn
Những người sử dụng VASIOspin để thiết kế sợi kiểu với phần
mềm E-Profil của Amsler, có thêm lợi ích với phần mềm mới
với mục tiêu mở rộng khả năng sáng tạo. So với các hệ thống
cơ học cổ điển, đắt tiền để tạo sợi kiểu, giờ đây có hơn 360
đốt trúc có thể được tạo ra trong một phút trên máy R 60
hoặc R 66. Với những ứng dụng cụ thể, có thể tạo ra những
hiệu ứng có đoạn nổi trông rất ngắn trên thành phẩm. Ngoại
quan vải dệt kim và dệt thoi vì vậy trong vài trường hợp gần
giống với sợi kiểu nồi cọc.

Có thể muốn chuyển đổi
Khách hàng đã thử nghiệm phần mềm đều xác nhận mức độ
dễ sử dụng. Màn hình bố cục rõ ràng và đánh giá khả thi đã
chứng tỏ giá trị đối với công việc hàng ngày.
Phân tích tình huống nhanh chóng, bao gồm cả sự hỗ trợ từ
chuyên gia của Rieter, cho phép thiết kế bảo trì chính xác và
hiệu chỉnh sự cố nhanh chóng. Điều đó đảm bảo sản lượng
cao và chất lượng ổn định.
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Stephan Weidner-Bohnenberger
Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm Kéo sợi rotor
Các thiết bị và Hệ thống
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SPIDERweb làm cho quyết định kinh tế trở nên dễ dàng hơn
SPIDERweb là hệ thống quản lý và kiểm soát nhà xưởng kéo sợi toàn diện. Hệ thống đơn giản hóa việc đưa ra những
quyết định kinh tế quan trọng. Hơn 250 khách hàng trên năm mươi quốc gia đang dùng SPIDERweb cho hơn 12 000
máy.

tự ưu tiên. Điều này tiết kiệm thời gian và cho phép sản lượng
cao cho mỗi máy và do vậy cho toàn bộ xưởng kéo sợi.
Dữ liệu chất lượng
Một số cảm biến tích hợp trên máy được dùng bởi SPIDERweb,
bao gồm cảm biến kiểm soát chất lượng trực tuyến cho máy
ghép, cảm biến cắt lọc sợi cho quy trình kéo sợi khí nén và
rotor, và cảm biến ISM (Làm sạch cho từng cọc sợi) cho máy
kéo sợi nồi cọc và sợi nén. Quản lý chất lượng có thể, bất cứ
lúc nào, truy xuất dữ liệu chất lượng được lưu trữ trực tuyến
và hiển thị bằng hình ảnh.
Báo cáo riêng
Độ tinh thông lâu năm của Rieter là nền tảng cho các biểu đồ
và bảng biểu trên SPIDERweb. Chúng có thể được hiệu chỉnh
dễ dàng để đáp ứng từng nhu cầu riêng. Trình bày bằng hình
ảnh những dữ liệu quan trọng của máy có thể tiết kiệm nhiều
thời gian và hỗ trợ việc đưa ra quyết định được nhanh chóng
(Hình 1).

Hình 1 Quyết định đúng vào thời điểm vàng - SPIDERweb hỗ trợ việc phân
tích dữ liệu chất lượng và sản xuất.

SPIDERweb là hệ thống điều khiển và kiểm soát nhà xưởng
duy nhất có mặt trên thị trường. Phần mềm tích hợp mọi quy
trình trong xưởng kéo sợi, mọi thế hệ máy cũng như cả bốn
công nghệ kéo sợi từ nguyên liệu xơ cho đến sợi. Hệ thống
giúp cho việc đưa ra những quyết định kinh tế an toàn liên
quan đến việc vận hành toàn bộ nhà xưởng trở nên dễ dàng
hơn. Trong 20 năm, Rieter đã tham gia vào lĩnh vực này trên
toàn cầu cùng với SPIDERweb. Những kinh nghiệm thu gom
được tiếp tục được đưa vào những cải tiến tương lai cho hệ
thống.
Tổng hợp lỗi / Nhật ký sự kiện
Mọi sự kiện và lỗi liên quan đến quy trình sản xuất đều được
hiển thị trong bảng nhật ký và có thể được phân loại bằng cách
dùng mã, thời gian và thời lượng xảy ra sự cố. Không có hệ
thống kiểm soát nhà xưởng nào khác có thể đem đến khả năng
xác định lỗi như vậy. Những vùng lỗi sẽ được xác định nhanh
chóng và chuẩn xác và các công việc có thể được sắp xếp thứ
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SPIDERweb, được trang bị thêm những mô-đun khác, đám
ứng từng nhu cầu riêng của xưởng kéo sợi:
• Cảnh báo trên điện thoại cầm tay để phản ứng nhanh
chóng
• Kiểm soát điện năng để tiêu thụ tối ưu
• Quản lý chất lượng để tính chất sợi ổn định
• Kiểm soát thời tiết để năng suất tối ưu
• Assistant modules - kinh nghiệm tích hợp để phân tích
nhanh.
SPIDERweb đem đến năng lực về điều khiển thông minh của
xưởng kéo sợi và gia tăng tiềm năng kinh tế về kéo sợi.

•
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Sợi Com4® 20 năm – một câu chuyện thành công
Năm 1997, thương hiệu Com4® ra đời. Lúc đó, Com4® nghĩa là sợi được sản xuất trên máy kéo sợi nén của Rieter. Ngày
nay, Com4® nghĩa là sợi được kéo trên bốn công nghệ kéo sợi con của Rieter. Giữa giai đoạn đó có 20 năm đầy ý nghĩa.
Tìm hiểu thêm về nguồn gốc lịch sử và lai lịch của thương hiệu sợi qua buổi phỏng vấn với Anja Knick, người chịu trách
nhiệm về các loại sợi Com4®.

Biên tập viên của Link (E): Anja Knick, điều gì dẫn đến việc tạo nên
thương hiệu này?
Anja Knick (AK): Vào những năm 90, Rieter đã phát triển công nghệ kéo sợi
nén dựa trên máy kéo sợi nồi cọc. Điểm khác biệt chính so với kéo sợi nồi
cọc là sự nén chặt của các xơ sau công đoạn kéo dài. Các xơ được kéo bằng
chân không và ép chặt vào nhau, hay nói cách khác, được nén chặt lại. Kế
đến nếu các xơ đến quy trình xe sợi, sẽ có nhiều xơ được tích hợp vào sợi
hơn so với kéo sợi nồi cọc „thông thường“.
Một sợi được tạo ra với tính chất hoàn toàn mới chẳng hạn như độ xù lông
cực thấp và độ bền cao. Lợi thế kinh tế ở quy trình gia công về sau cũng hết
sức đáng kể. Và điều hiển nhiên là: sợi đặc biệt cần có một cái tên đặc biệt.
Do đó thương hiệu Com4® (đọc là „Comfor“) đã ra đời.

– ring-spun yarn

– compacted ring-spun yarn

– rotor-spun yarn

– air-jet-spun yarn
Hỉnh 1 Bốn sợi Com4® và cấu trúc đặc trưng.

E: Lúc đầu, Com4® chỉ dùng cho sợi nén?
AK: Vâng, đúng vậy. Thậm chí các xưởng
kéo sợi cũng gọi dùng Com4® khi muốn
nói đến sợi nén. Lúc đầu, chúng tôi hỗ trợ
khách hàng của mình với các biện pháp tiếp
thị toàn diện. Trong số đó là cấp giấy chứng
nhận. Khách hàng với máy kéo sợi nén của
Rieter có thể yêu cầu dùng thương hiệu và
được hỗ trợ về khâu tiếp thị những sản phẩm
của mình.
E: Những người được cấp chứng nhận đầu
tiên là ai?
AK: Một vài giấy chứng nhận đầu tiên là ở
Thổ Nhĩ Kỳ trao cho Topkapi, Ấn Độ trao cho
xưởng kéo sợi Nahar hoặc Bồ Đào Nha trao
cho Somelos Fios. Chẳng bao lâu sau thương
hiệu đã có mặt toàn cầu.
E: Và ngày nay thì Com4® có nghĩa là gì?
AK: Với việc tung ra máy kéo sợi khí nén,
Rieter trở thành nhà cung cấp duy nhất cho
bốn công nghệ kéo sợi: sợi nồi cọc, sợi nén,
sợi rotor và sợi khí nén. Và tất cả đều sản
xuất ra sợi chất lượng cao. Đó là lý do để mở
rộng chiến lược thương hiệu hiện hữu và dùng
Com4® cho mọi sợi được sản xuất bởi bốn
công nghệ kéo sợi con của Rieter. Tới hiện
nay, biểu tượng được bổ sung với những ký
tự viết tắt thích hợp cho từng công nghệ kéo
sợi (Hình 1).
E: Việc thay đổi chắc là không hề dễ dàng.
AK: Vâng, bạn đã nói đúng. Như đã nói trước,
có những nhà sản xuất vải đã bảo rằng Com4®
chỉ có nghĩa là sợi nén. Điều đó hoàn toàn tốt
cho thương hiệu nhưng là một thách thức cho
quá trình chuyển đổi.
Một chiến lược thương hiệu rõ ràng là điều
cần thiết. Một trong những giải pháp mà
chúng tôi đã quyết định là cho mỗi sợi một
diện mạo. Bốn mô hình được chụp ảnh ở đây
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đại diện cho bốn loại sợi và cho các sản phẩm may mặc tiêu
biểu sản xuất từ bốn sợi này (Hình 2).
E: Vậy thì điều gì đặc biệt ở các sợi Com4®?
AK: Tôi muốn để cho những ai được cấp giấy chứng nhận tự
nói lên điều này. Ở trang tiếp theo là hai ý kiến, từ Indorama
và Nahar Group. Nhiều ý kiến khác được đưa ra trong ấn
phẩm đặc biệt của chúng tôi được phát hành nhân kỷ niệm
20 năm (Hình 3).

Hình 3 Khách hàng của chúng tôi hiểu rõ về sợi
Com4®. Hãy tự khám phá.
http://q-r.to/ bakZ1T
(Văn bản, 1.7 MB)

Hình 2 Mỗi máy đại diện cho bốn nhóm sợi Com4® - trái sang phải: sợi nén, sợi rotor, sợi nồi cọc, sợi khí nén.
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Các buổi chuyên đề của chúng tối cũng đón nhận nhiều sự
quan tâm. Trong các buổi chuyên đề, chúng tôi cung cấp
những bí quyết về kéo sợi, việc gia công tiếp theo và những
tính chất đặc biệt của thành phẩm. So sánh giữa bốn loại sợi
khá đặc biệt và nổi bật đối với các nhà kinh doanh sợi và gia
công về sau.
E: Đâu là tầm nhìn tương lai cho sợi Com4®?
AK: Khá hấp dẫn. Về ngắn hạn, sẽ không có công nghệ kéo
sợi nào mới mang tính đột phá. Nhưng những nỗ lực sẽ tiếp
tục không ngừng để mở rộng ứng dụng của sợi, cải thiện
chất lượng và cả sản lượng. Cụ thể, tiềm năng của sợi khí
nén Com4®jet „mới hơn“ vẫn còn chưa được khám phá hết.
Những khám phá thú vị sẽ liên tiếp xuất hiện, nhằm mở rộng
ứng dụng cho sợi và sản phẩm mới.
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Ông Anupam Agrawal, Giám đốc sợi xơ
ngắn, Indorama, Indonesia:
“Com4®ring, Com4®compact, Com4®rotor
and Com4®jet, những sợi được kéo trên máy
của Rieter, là lựa chọn tốt nhất cho tôi và
khách hàng của tôi.”

E: Giờ đây khách hàng của Rieter có thể gọi sợi của mình
là sợi Com4® không?
AK: Không. Nhiều yêu cầu khác nhau là điều kiện để sử dụng.
Yêu cầu điều kiện xưởng kéo sợi phải sản xuất sợi có chất
lượng tốt và ổn định và bảo trì máy theo đề xuất của Rieter.
Các chuyên gia của Rieter trong nhiều lĩnh vực sẽ quyết định
có trao giấy chứng nhận hay không. Giấy chứng nhận có giá
trị trong ba năm và phải được cấp lại. Ngày nay, hơn 160 giấy
chứng nhận đã được trao cho hơn 130 khách hàng.
E: Rieter hỗ trợ những người được cấp chứng nhận ra sao?
AK: Với rất nhiều giải pháp về tiếp thị. Trong vài năm qua,
chúng tôi đã trưng bày sợi và vải Com4® ở Paris, Thượng
Hải và Mumbai. Chúng tôi đặc biệt hướng đến những nhà
kinh doanh sợi, dệt thoi, dệt kim và gia công về sau để cho
thấy được những ưu điểm của bốn loại sợi để thúc đẩy những
khách hàng đã được cấp chứng nhận.

Ông Dinesh Oswal, Giám đốc Quản lý,
Nahar Group, Ấn Độ
“Com4®compact là điều bắt buộc cho tôi
và khách hàng của tôi. Họ không chấp
nhận bất cứ thỏa hiệp nào đối với sợi nén."

Joachim Maier
Trưởng phòng Tiếp thị
Machines & Systems
joachim.maier@rieter.com
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Chất lượng đảm bảo với thùng cúi phù hợp
Rimtex là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các thùng chứa trong xưởng kéo sợi. Họ hợp tác chặt chẽ với các xưởng kéo
sợi để cải thiện gia công cúi thông qua các mẫu thiết kế cải tiến cho thùng chứa. Các thùng chứa thường được cho là một
phụ kiện đơn giản hoặc thùng chứa cúi. Tuy vậy, các thùng này là một trong số "yếu tố" quan trọng nhất ở xưởng sợi.

Hình 1 Thùng chứa của Rimtex đảm bảo trải cúi chuẩn xác và rút cúi ra không bị lỗi.

Sao có thể như thế được, khi hai xưởng kéo sợi với cũng máy
giống nhau, cũng nguyên liệu xơ và chi số, lại ra sợi chất
lượng khác nhau. Câu trả lời chính là việc thao tác với cúi
trong các thùng kéo sợi.
Khoảng cách giữa lớp cúi trên mặt trong thùng cúi đến trục
rút cúi có ảnh hưởng lớn đến bội số kéo dài của cúi (Hình
1). Bội số kéo dài lỗi và dẫn đến hậu quả là các điểm mỏng
trên cúi. Một điểm mỏng 2 cm trên cúi dẫn đến dải sợi mỏng
khoảng 20 cm trên sợi thô và kế đến là đoạn sợi mỏng
khoảng 6 m.
Quy trình xử lý sau đó, xảy ra đứt sợi dọc trên máy dệt thoi
hoặc các điểm yếu trên vải sẽ xuất hiện dẫn đến hậu quả là
rách vải khi gia công tiếp theo. Điều này thể hiện rõ trong
nghiên cứu của Rimtex trong đó ảnh hưởng của chiều cao rút
cúi đã được kiểm tra với các thông số khác được giữ nguyên.
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Thao tác cúi đúng đắn và những ưu điểm
Thao tác cúi tối ưu cho phép hiệu suất cao đồng thời giảm số
lần và thời gian nối. Điểm kết, điểm dày và mỏng cũng như
độ xùng lông của cúi có thể được giảm đi. Những lợi ích khác
khi thao tác cúi đúng:
• điều kiện phải có tốt nhất để mối nói cúi hoàn hảo
• giúp tránh tổn thương cúi khi các cúi ma sát lên thành
thùng cúi, là lý do gây ra nối cúi
• ngăn ngừa thùng cúi bị tràn là nguyên nhân tạo ra các
điểm mỏng
• trải cúi đều nhờ chuyển động đồng bộ của thùng chứa và
trải cúi của máy, cũng như rút cúi đều khỏi thùng cúi.
• đảm bảo môi trường không tĩnh điện khi nối cúi giảm ảnh
hưởng lên độ xù lông.

GUEST ARTICLE

Nguyên tắc ngón tay cái trong kéo sợi
Bông chải kỹ hay chải thô, hoặc polyester – chất lượng sợi tốt
đòi hỏi gia công cúi phải đúng.
Do vậy một xưởng kéo sợi cần có ba bộ thùng chứa, mỗi bộ
cho bông chải kỹ, bông chải thô và xơ tổng hợp - và những
thùng này cho các công đoạn chính chẳng hạn như chải thô,
chải kỹ và tạo sợi thô.
Có một vài loại và mẫu máy tùy theo yêu cầu về chi số và xơ
hoặc tham số chất lượng tùy theo ngân quỹ của xưởng kéo
sợi. Những xưởng quan tâm đến chất lượng, Rimtex cung cấp
hai loại thùng mới.
UCC – Utility Combination Can – giải pháp
Hệ thống thùng UCC có thể được dùng cho mọi chi số sợi và
loại xơ chẳng hạn như bông chải kỹ, bông chải thô hoặc tổng
hợp. Máy có cơ cấu lò xo kết hợp bao gồm ba loại lò xo khác
nhau (Hình 2). Những thùng này, tùy theo loại cúi, được kết
hợp và lắp đặt theo hướng dẫn khi đang thao tác cúi theo
cách mà mọi tiêu chuẩn đặt ra đều đạt được một cách tối ưu.
Một giải pháp thân thiện và hiệu quả giúp tiết kiệm không
gian và kho bãi. Các thùng cúi đã qua kiểm chứng được cung
cấp theo máy kéo sợi nồi cọc, rotor và khí nén. Rimtex là
công ty đầu tiên giới thiệu thiết kế cải tiến này ra thị trường.

Hình 3 Rimtex cung cấp thùng chứa tối ưu cho mọi nhu cầu của khách hàng.

„Chúng tôi cảm thấy rất thỏa mãn với các thùng
của Rimtex và đảm bảo mức chất lượng rất tốt
với các giá trị Classimat ổn định cho khách hàng
quan trọng của chúng tôi“
R. Srikkanth, Trưởng phòng Kỹ thuật, PT. Indorama Synthetics Tbk, Indonesia

Thùng ASH (Assured Sliver Handling) –
Cho các xưởng quan tâm đến chất lượng
Các thùng chứa ASH đảm bảo chất lượng tốt nhất trong gia
công cúi. Mô hình cao cấp được xây dựng để tránh các lỗi
trong quá trình tạo cúi và có được chất lượng cúi rất tốt. Trải
cúi, chứa cúi và rút cúi được thực hiện hết sức cẩn thận, duy
trì độ đều cúi xuyên suốt.
Thân thùng chống tĩnh điện đảm bảo không có xơ di chuyển
ra phía ngoài và do vậy tối thiểu xù lông trên sợi. Các lò xo
đặc biệt đảm bảo di chuyển hoàn toàn không ma sát và mâm
cúi không bị nghiêng. Mâm đã chịu một khối lượng 50 g. Các
thùng do vậy không phải chỉ đơn giản chứa cúi mà còn là một
tiêu chuẩn chất lượng tiêu chuẩn trong xưởng kéo sợi đối với
các khách hàng đòi hỏi chất lượng cao.
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Gaurav Parmar
Hình 2 Hệ thống lò xo của thùng UCC được phát triển bởi Rimtex một loại thùng cho mọi chi số sợi và loại xơ.

Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế
Tập đoàn công nghiệp Rimtex,
Ấn Độ
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Gói bảo trì phòng ngừa – đặt hàng ngay khi cần đến
Rieter đang nâng cao dịch vụ của mình bằng cách giới thiệu các gói bảo trì phòng ngừa để thực hiện các cuộc đại tu các
máy của Rieter. Giải pháp mới này đảm bảo khách hàng có thể đặt hàng các chi tiết trong một đơn hàng, ngay khi họ cần
đến.

Cạnh tranh gay gắt trên thị trường thúc đẩy các nhà sản xuất
sợi phải hạn chế tối đa việc gián đoạn sản xuất. Tiến hành
bảot trì đại tu có kế hoạch do đó cực kỳ đỡ tốn kém so với
những lần dừng máy khẩn cấp lắt nhắt. Rieter giờ đây cung
cấp các gói bảo trì phòng ngừa để đại tu máy của Rieter
nhằm giúp nhà sản xuất đi trước một bước nhờ thời gian máy
chạy tối đa.
Chất lượng gốc tốt nhất với chi phí thấp hơn
Chất lượng gốc tốt nhất của các chi tiết nhờ Rieter không
phải là điều mới lạ. Các gói bảo trì phòng ngừa của Rieter
đem đến chất lượng gốc tốt nhất cho các chi tiết với chi phí
thấp hơn đáng kể so với việc mua từng chi tiết riêng lẻ.
Qua những gói này, khách hàng sẽ có được những lợi ích từ
năng lực công nghiệp cực tốt của Rieter trong ba lĩnh vực
chính:
• Thời gian chạy tối đa – tiến hành đại tu có kế hoạch thay
vì phải dừng máy lắt nhắt để bảo trì
• Chất lượng gốc tốt nhất - cung cấp bởi Rieter
• Tiết kiệm chi phí – chi phí thấp hơn đáng kể khi đặt các
chi tiết trong cùng một đơn hàng
Hình 1a Minh họa một vài chi tiết trong gói bảo trì phòng ngừa cho máy
UNIfloc A 11.

Hình 1b Minh họa một vài chi tiết trong gói bảo trì phòng ngừa cho hệ thống
đổ sợi trên máy nồi cọc và khí nén.

Một giải pháp phòng ngừa
Máy của Rieter nổi tiếng bởi hiệu năng nổi bật. Nhưng ngay
cả thiết bị tốt nhất sớm muộn cũng cần chi tiết để thay thế.
Qua nhiều năm, các chuyên gia của chúng tôi đã phân tích từ
A đến Z các thiết bị của Rieter và đã xác định vài chi tiết vận
hành quan trọng cần được thay thế sau một thời gian nhất
định (Hình 1a, 1b).
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Điều này giúp khách hàng lập kế hoạch phòng ngừa trước hết
sức dễ dàng. Các chi tiết bao gồm các gói bảo trì phòng ngừa
được thiết kế theo yêu cầu cho từng cấu hình máy và nhu cầu
khách hàng.

Gói bảo trì phòng ngừa
Dịch vụ bảo trì
của Rieter
Các chi tiết
đề xuất
thêm

Gói bảo trì riêng cho khách
hàng

Hình 2 Rieter đem lại giải pháp dạng mô-đun cho bảo trì phòng
ngừa, thiết kế theo yêu cầu khách hàng

Gói bảo trì phòng ngừa là một dịch vụ dạng mô-đun bao gồm:
• Gói bảo trì phòng ngừa riêng cho khách hàng gồm mọi chi
tiết cần thiết để tối thiểu hóa thời gian ngừng máy.
• Các chi tiết đề xuất thêm để hoàn chỉnh gói bảo trì và đạt
thời gian máy chạy tối đa.
• Dịch vụ bảo trì, theo yêu cầu, với các chuyên gia của
Rieter, đang lắp đặt gói bảo trì phòng ngừa và thực hiện
các cài đặt cần thiết (Hình 2)
Gói bảo trì phòng ngừa có thể áp dụng choh rất nhiều máy
của Rieter và liên tục được mở rộng cho các máy khác để đáp
ứng nhu cầu khách hàng toàn cầu.

•
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Vui lòng xem thêm thông tin ở đây về
các chi tiết gốc của Rieter.
http://q-r.to/bakr4U
(Trang web)

Marc Simmen
Quản lý Sản phẩm, Nâng cấp
và Giao dịch
Hậu mãi
marc.simmen@rieter.com
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Phát triển tiềm năng tối đa của mọi người
Tài sản giá trị nhất của một công ty chính là các nhân viên. Bên cạnh thực tế về cải thiện kỹ năng của nhân viên,
đào tạo còn làm cho mọi người có động lực để góp sức vì mục tiêu của công ty. Khi trang bị cho nhà xưởng máy tốt nhất,
đào tạo đầy đủ cho nhân viên sẽ đảm bảo mức thu hồi từ đầu tư sẽ cao hơn.

PT. Embee Plumbon Textiles of Cirebon ở West Java,
Indonesia, sản xuất ra nhiều loại sợi theo công nghệ nồi
cọc, rotor và khí nén. Kể từ thành công ban đầu sau khi mua
những máy kéo sợi khí nén đầu tiên từ Rieter khoảng bảy
năm trước, Embee đã tiếp tục trang bị cho nhà xưởng những
máy của Rieter để đáp ứng xu hướng thị trường và duy trì khả
năng cạnh tranh.
Để cho nhân viên của Embee, máy móc của Rieter làm việc
hiệu quả và đạt hiệu quả tối đa, các chuyên gia của Rieter
đã đưa ra những giải pháp theo yêu cầu bao gồm cả công tác
đào tạo. Công tác đào tạo được xây dựng để đáp ứng nhu cầu
của công ty cho từng loại máy như máy chải kỹ, máy ghép và
máy khí nén, cũng như những lúc giải lao, đặt câu hỏi và trả
lời giúp cho quá trình học tập được dễ dàng (Hình 1).
Embee hiện đang vận hành nhà xưởng với toàn bộ tiềm lực
nhờ sự linh hoạt của Rieter, bí quyết riêng của bốn hệ thống
kéo sợi và sự hợp tác chặt chẽ. Với tổng cộng tám chương
trình huấn luyện trong vòng bảy năm, Rieter tự hào đã đóng
góp vào thành công của khách hàng. Nhờ đào tạo xuyên suốt,
Embee có thể đáp ứng mọi thách thức của hôm nay và ngày
mai.

"Không đào tạo đúng đắn có thể làm cho một
bộ máy tốt trở nên vô dụng"
"Tôi đồng ý với Rieter rằng đào tạo xuyên suốt đóng vai trò
quan trọng cho thành công của máy móc/công nghệ. Không
đào tạo đúng đắn có thể làm cho một bộ máy tốt trở nên
vô dụng. Một trong những lý do mà máy kéo sợi khí nén
của Rieter thành công tại Embee là do việc đào tạo liên tục
của Rieter." Mr. Poonia, Quản lý xưởng, PT. Embee Plumbon
Textiles.

Hình 1 Hướng dẫn thực hành tại cơ sở của Embee ở Indonesia
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Ngày nay, một điều rõ ràng là mọi thứ mà bộ phận quản
lý của công ty bỏ ra để đào tạo nhân viên của mình đều là
khoản đầu tư thu lợi. Lấy ví dụ điển hình, hiệu xuất máy cải
thiện 1,2 % sau khi đầu tư về kỹ năng của nhân viên để bảo
trì thiết bị. Chi phí sản xuất do đó được giảm đi đáng kể
khoảng 0,054 CHF/kg (Hình 2).
Hơn nữa, trong nhiều năm qua mục tiêu của đào tạo đã được
mở rộng. Việc đào tạo chuyển từ việc cung cấp những dịch
vụ bảo trì theo kế hoạch bằng việc cải thiện chất lượng, tối
ưu hóa sản lượng, nâng cao an toàn và hướng đến hỗ trợ mục
tiêu kinh doanh nhiều hơn. Với nhiều công ty, đào tạo trở nên
sống còn để tiếp tục phát triển.

So sánh chi phí tổng - nhân viên được và không được đào tạo
100 % bông chải kỹ, Ne 60, sợi nồi cọc 520 kg/giờ
2,0

- 0,054 CHF/kg

1,8
1,6
1,4
CHF/Kg

Ảnh hưởng của việc đào tạo
Ý tưởng về lực lượng lao động tinh nhuệ là một yêu cầu bắt
buộc để có thể kinh doanh cạnh tranh và mạnh mẽ đã trở nên
phổ biến. Những xu hướng gần đây xác nhận ý kiến này và
Rieter đã thấy được nhu cầu ngày càng tăng cho việc đào tạo.
Các công ty và ngay cả chính phú đều ủng hộ các chuyến đi
đào tạo để hỗ trợ và cải thiện khả năng cạnh tranh của mình
và duy trì vị trí đi đầu trong nền công nghiệp dệt.

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Không đào tạo

Chi phí phế

Chi phí nhân công

Chi phí vận hành

Chi phí đầu tư

Sau khi Rieter đào tạo
Chi phí điện năng

Hình 2 Dựa trên một trường hợp khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ, đào tạo nhân viên
đem lại mức tiết kiệm 0,054 CHF/kg.

Hình 3 Trung tâm huần luyện mới của Rieter ở Tashkent, Uzbekistan.
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Đào tạo tùy theo mục tiêu khóa học
Đảm bảo sản xuất bền vững
Hiệu năng máy

Tối ưu hóa hiệu năng nhà xưởng của quý vị

Điện tử, cơ khí và bảo trì

Tối ưu hóa chất lượng và
sản xuất

Quản lý nhà xưởng

Đào tạo theo loại máy

Cung bông
Máy chải thô
Máy ghép
OMEGAlap, SERVOlap & máy
chải kỹ
Máy kéo sợi nén, nồi cọc và máy
sợi thô
Máy kéo sợi rotor
Máy kéo sợi khí nén
Hình 4 Một khái niệm đào tạo theo mô-đun.

Đào tạo giúp nhân viên làm việc tốt hơn và cũng sẽ trang bị
cho họ những kỹ năng cần thiết để đối phó với những thách
thức trong tương lai và bắt kịp với những thay đổi của công
nghiệp. Vì xu hướng và công nghệ ngày càng phù hợp hơn
trước, lập kế hoạch đào tạo phù hợp sẽ đảm bảo việc kinh
doanh của quý vị sẽ luôn đi trước trong lĩnh vực của mình.
Tạo ra giá trị thông qua việc chia sẻ kiến thức
Rieter đã cung cấp công tác đào tạo cho khách hàng của mình
hơn 30 năm qua. Bắt đầu bằng một trung tâm ở Winterthur,
Thụy Sỹ, dấu ấn của Rieter giờ đây bao gồm năm trung tâm
đào tạo trên toàn cầu. Trung tâm gần đây nhất được khánh
thành ở Tashkent, Uzbekistan vào tháng Mười một năm 2016
(Hình 3). Con số đào tạo của Rieter hiện không ngừng gia
tăng. Trong vòng năm năm qua, Rieter đã thấy được mức tăng
trưởng trên 60 % trong công tác đào tạo của công ty trên
toàn cầu
Rieter giờ đây đã chuyển hướng sang một giá trị mới dựa trên
khái niệm đào tạo để hỗ trợ tốt hơn khách hàng của mình
với những thử thách mới. Trong khi những loại thiết bị kéo
sợi khác (từ khâu chuẩn bị xơ đến kéo sợi con) vẫn là trọng
tâm trong các buổi đào tạo của Rieter, phương pháp mới tập
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trung vào việc làm sao đảm bảo sản xuất bền vững thông qua
việc đào tạo về hiệu năng máy cũng như đào tạo về bảo trì,
cơ khí và điện tử. Sản xuất và tối ưu hóa chất lượng cũng như
quản lý nhà xưởng để tối đa hiệu năng nhà xưởng là những ví
dụ khách về đào tạo dựa trên giá trị (Hình 4).
Nhờ đội ngũ chuyên gia đào tạo đầy kinh nghiệm, khách
hàng của Rieter sẽ gặt hái lợi ích từ kinh nghiệm hơn 100
năm trong nền công nghiệp dệt. Bởi vì mỗi nhà xưởng đều
đặc thù, họ thiết kế, theo yêu cầu, công tác đào tạo phù hợp
cho mỗi khách hàng. Đào tạo có thể được cung cấp tại một
trong những trung tâm huấn luyện của Rieter hoặc ngay tại
xưởng của khách hàng.

•
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Manfred Meier
Quản lý Đào tạo cho
Máy ghép và Máy Khí nén
Hậu mãi
manfred.meier@rieter.com

OUR CUSTOMERS

Góc nhìn từ phía khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của Rieter trên khắp thế giới tạo ra sợi có chất lượng cao.
Hãy đọc những gì mà các khách hàng của chúng tôi nói về điều đó.

“Chúng tôi cảm nhận rằng sợi nén Com4® là
tương lai cho vải có chất lượng tuyệt vời và máy
kéo sợi nén của Rieter đang có độ tin cậy rất
cao để đem lại chất lượng ổn định trong nhiều
năm cùng với chi phí sản xuất phải bỏ ra thấp
nhất.”
V. K. Jain
Managing Director

Sagar Manufacturers Pvt. Ltd.
E-2/4, Arera Colony
Opp. Habibganj Railway Station
Bhopal - 462016 (M.P.)
Phone: 0755-2460107/08
Fax: 0755-4077097/98
www.thesagar.in

Độ bền cao, độ đều cao, độ xù lông và vón hạt
thấp trên sợi khí nén Com4® của Rieter là những
ưu điểm cho những ai tìm kiếm nhiều hơn. Di
chuyển với tốc độ công nghệ và được truyền cảm
hứng bởi sợi khí nén Com4® của Rieter là một lựa
chọn thông minh, khách hàng của chúng tôi có
thể khám phá thế giới vải vóc và tiếp cận tương
lai.
Alireza Irannejad
Giám đốc điều hành

Nikoonassaj Co.
Khu công nghiệp Montazerieh
Ghadery Street, Vilashahr
Esfahan, Iran
ĐT: +98 31 42290290
Fax: +98 31 42290236
www.nikoonassaj.com
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Chuyện gì xảy ra với đồ của bạn?
Ở Đức, mỗi người mua khoảng 26 kilogram quần áo hằng năm. Một món
quần áo có vòng đời khoảng 3 năm. Chuyện gì sẽ xảy ra với vải khi được
xếp vào nhóm đồ đã sử dụng rồi?

Quần áo đã qua sử dụng

50 %
tái chế

50
%
dùng lại bởi
NGO's / NPS's

Bông

Cho tặng

1 kg đồ tái

sử dụng tiết
kiệm được
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Bán trong cửa
hàng đồ cũ

3,6 kg CO2 khí thải

Vải y tế

Giẻ lau / giẻ đánh
bóng

Tương ứng với lái xe 12 km

6 000 lít nước
Tương ứng với đi tắm 43 lần

Nguyên liệu cho
giấy

RECYCLING

16 %

72 %

Giày

Quần áo

16 %

Vải trong nhà

Len

Polyester
Polypropylene

Cách âm xe
hơi

Lĩnh vực cách
âm xe hơi và
xây dựng

Độn ghế
ngồi

Vải nông nghiệp

Nút
Dây kéo

Phế thải
còn lại

Tái sử dụng
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Link là một nguồn
thông tin tốt.
Vào tháng Tám, 2 000 đọc giả
của tạp chí khách hàng Link
đã được yêu cầu đánh giá chất
lượng của tạp chí. Bạn đọc từ 50
quốc gia khác nhau đã tham gia.
Xin cảm ơn rất nhiều.
Kết quả hết sức thỏa đáng. LINK
được xem là nguồn thông tin chất
lượng cao với những đề tại được
lựa chọn đầy thú vị
Tham gia khảo sán diễn ra trong
buổi rút thăm. Và đây là ba người
trúng giải chính:
Zafar Iqbal
A A Textiles Ltd., Pakistan
Jorge Brito
Tauro Textil SA, Mexico
Ahmed Aqeel
Hantex, Pakistan
Xin chúc mừng!

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

Rút thăm trúng thưởng: Anna Nykvist, Quản lý Truyền thông RAS và Reto Thom Trưởng phòng bán hàng RMS.

www.rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

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

