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Chuyên môn, Xu hướng, Đối thoại
Hội nghị chuyên đề của Rieter cũng chứng minh là sự kiện đôi bên cùng có lợi trong năm 2017
Lợi ích của khách hàng là tâm điểm chính của hội nghị
chuyên đề quốc tế của Rieter. Hội nghị sẽ cung cấp thông
tin trực tiếp. Người tham dự sẽ nhận được lợi ích từ những
kết quả nghiên cứu công nghệ hiện nay, thông tin liên
quan đến thị trường và đối thoại với các chuyên gia.
Wikipedia định nghĩa hội nghị chuyên đề là một “hội nghị
dành cho các nhà nghiên cứu để trình bày và thảo luận công
trình của họ”. Hội nghị có chủ đề riêng và có thể sẽ có đối
thoại hoàn toàn liên quan đến các mục tiêu của hội nghị
chuyên đề Rieter. Hội nghị tạo ra nền tảng lý tưởng để trao
đổi chuyên sâu giữa các chuyên gia về kỹ thuật máy dệt và
những người có kinh nghiệm về nhà máy kéo sợi. Dữ liệu và
thống kê về các phát triển hiện nay được kết hợp trong các
buổi thảo luận với chuyên gia.

Thay đổi theo yêu cầu thị trường địa phương
Chương trình diễn thuyết luôn tập trung vào các điều kiện thị
trường địa phương cũng như lợi ích của khách hàng. Ngoài
ra, sẽ có đủ thời gian cho các buổi thảo luận. Bằng cách này,
người tham dự có thể tích cực tham gia. Họ được trả lời ngay
cho các thắc mắc và phản hồi về những đề xuất của mình.
Người thuyết trình sẽ là các chuyên gia đã được minh chứng
từ các phòng ban khác nhau hoặc đại diện địa phương của
Rieter. Chủ đề chính của hội nghị chuyên đề thường liên quan
đến công nghệ. Ngoài ra, những cải tiến và dịch liên quan đến
thị trường cũng sẽ được trình bày. Đối thoại là tình huống đôi
bên cùng có lợi: Trước tiên, người tham dự sẽ tìm hiểu thêm
về xu hướng nhà máy kéo sợi mới nhất, từ máy móc đến thành
phẩm. Họ sẽ nhận được lợi ích từ khả năng do Rieter tạo ra
theo nhiều cách khác nhau. Thứ hai, Rieter có thể kết hợp các
đề xuất và ý kiến của người tham dự vào việc phát triển các
sản phẩm trong tương lai.

Thử nghiệm công nghệ được thực hiện với cả vải hoặc vải dệt kim. Khi so sánh các mẫu vải, chúng ta thường sẽ có được rất nhiều thông tin.
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Thảo luận trực tiếp trong giờ nghỉ

Tâm điểm 2017
Không có hội chợ thương mại lớn nào trong ngành được tổ
chức trong năm 2017, chẳng hạn như ITMA Europe, ITMA
Asia + CITME hoặc India ITME. Vì vậy, hoạt động tiếp thị sự
kiện của Rieter tập trung vào các sự kiện địa phương: Tổng
cộng có 23 hội nghị chuyên đề được tổ chức tại Bắc Phi, Nam
Mỹ và Nam Á, Tây Á cũng như Trung Á. Một chủ đề chính của
hội nghị chuyên đề năm nay là so sánh giữa quy trình kéo sợi
nồi cọc và quy trình kéo sợi nén. Có một nghiên cứu công nghệ
đã chứng minh những lợi thế của sợi nén so với sợi nồi cọc.
Nghiên cứu này so sánh sợi bông đã chải kỹ và chải thường,
đồng thời phân tích trạng thái của các sợi này trong quá trình
xử lý khác cũng như trong thành phẩm. Tại nhiều thị trường,
có rất nhiều người tham dự cũng yêu cầu cung cấp thông tin
về máy kéo sợi rô-to bán tự động mới R 36. Chiếc máy này
giúp khách hàng sản xuất sợi rô-to chất lượng cao một cách
tiết kiệm. Tâm điểm chính của hội nghị chuyên đề tại Trung
Quốc là chiếc máy kéo sợi khí nén J 26 cũng như tiềm năng
của sợi khí nén trong thành phẩm. Tại Ấn Độ, quy trình xử lý
xơ hóa học và sợi pha diễn ra ở giai đoạn giữa. Các chuyên gia
đã chứng minh các giải pháp máy kéo sợi riêng sẵn có để đáp
ứng mục đích này.
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Những thắc mắc cấp bách sẽ được trả lời ngay.

Rieter mong muốn tổ chức hội nghị chuyên đề thú vị cũng
như các buổi trao đổi trực tiếp khác. Đối tác kinh doanh địa
phương sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về các sự kiện
sắp tới.
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Quả bóng đang lăn
Một hành trình 50 năm của kéo sợi rô-to
Nhu cầu ngày càng tăng về hàng dệt trong những năm
1950 và 1960 dẫn đến sự thay đổi về tư duy, vì chỉ riêng
kéo sợi nồi cọc không thể sản xuất đủ sợi. Do đó, cần có
những quy trình mới và đã được phát triển thành công tại
Tiệp Khắc. Máy kéo sợi rô-to đầu tiên được sản xuất hàng
loạt tại đó vào năm 1967. Sự quan tâm của quốc tế đã
được đánh thức.
Lịch sử của máy kéo sợi rô-to là ví dụ điển hình về cách thức
một nguyên lý - mặc dù đã được biết đến trong một thời gian
dài - được thương mại hóa lần đầu tiên khi xuất hiện những
phát hiện mới. Ý tưởng cơ bản về kéo sợi rô-to đã được biết
đến trong nửa đầu thế kỷ 20, nhưng vẫn chưa được sử dụng
trong lĩnh vực công nghiệp cho đến những năm 1960 – 1970.
Nhiệm vụ đặc biệt
Sau chiến tranh, nhu cầu sản xuất hàng may mặc, đặc biệt
là sản xuất sợi làm nguyên liệu ban đầu cho các sản phẩm
dệt may tại châu Âu đã gia tăng đáng kể. Tại thời điểm đó,
Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc đã đặt nhiệm vụ này làm ưu
tiên hàng đầu để đáp ứng nhu cầu của người dân về các
sản phẩm may mặc. Trong khi đó, phương pháp kéo sợi nồi
cọc phổ biến đã đạt đến giới hạn kỹ thuật. Năng suất chỉ
có thể gia tăng đáng kể khi tăng mạnh chi phí bảo trì. Do
đó, Tiệp Khắc đã xây dựng một kế hoạch đầy tham vọng:

từ bỏ các giải pháp thông thường và xây dựng những quy trình
mới để giúp tăng đáng kể sản lượng. Một số tiền không nhỏ đã
được đầu tư vào nhiệm vụ đặc biệt này. Nhiệm vụ này đã được
giao cho các đội nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Công nghiệp
Bông (VUB) ở Usti nad Orlici và Viện Nghiên cứu Thiết bị Dệt
(VUTS) ở Liberec. Các công ty và viện nghiên cứu khác cũng
tham gia hỗ trợ. Những nỗ lực đầu tiên về kéo sợi đã được
triển khai bởi các nhân viên của VUB vào năm 1958. Một năm
sau đó, mô hình sơ khai của thiết bị kéo sợi mới đã được hình
thành, sản xuất sợi theo cách hoàn toàn mới. Quy trình này về
sau được gọi là "kéo sợi đầu hở" (hay còn gọi là "kéo sợi OE").
Sau thành công là bước phát triển tiếp theo
Mẫu máy với ba vị trí kéo sợi đã chứng minh được tính khả
thi trong ngành của công nghệ mới vào năm 1961. Chiếc máy
hoàn chỉnh đầu tiên có tên là DT 20. Máy này được sử dụng
lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1962 và đã kết hợp với các rô-to
kéo sợi đứng cùng một hệ thống kéo dài 4 trục. Vật liệu được
chuyển từ dưới lên trên. Ý tưởng này hiện vẫn được duy trì
trong quy trình kéo sợi rô-to ngày nay.
Những kết quả tích cực đã khích lệ các nhà phát triển và dẫn
đến sự ra đời của máy KS 200, thu hút sự chú ý và quan
tâm đáng kể của các chuyên gia tại hội chợ kỹ thuật quốc
tế diễn ra ở Brno năm 1965. Trong thời gian đó, tiến trình
phát triển diễn ra nhanh chóng. Mẫu
máy với 14 vị trí kéo sợi, dựa trên
một ý tưởng cải tiến, đã xuất hiện
trong các phòng thí nghiệm tại VUB.
Ở chiếc máy này, trục gai - hay còn
được gọi là trục xé - đã thay thế bộ
kéo dài được sử dụng để tách sợi.
Nhờ đó có thể nạp từng sợi vào rô-to
kéo sợi. Kết quả mang lại là sợi đồng
đều đáng kinh ngạc.
Sự kết hợp độc đáo giữa trục xé và
rô-to kéo sợi đã mang lại thành
công cho quy trình kéo sợi rô-to.
Công nghệ kéo sợi rô-to mà chúng ta
biết đến ngày nay ra đời từ đó. Với
kinh nghiệm có được khi vận hành
mẫu máy thử nghiệm (Hình 1), máy
M 40-V với 40 vị trí kéo sợi đã được
chế tạo sau đó.

Hình 1: Mô hình máy kéo sợi rô-to đầu tiên trên thế giới, trong đó các trục xé đã thay thế hệ thống kéo dài (tạo
cơ sở cho M 40-V).
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Từ Usti đến toàn thế giới
Sau sự kiện ra mắt thị trường thành công, Kovostav (sau này
là Elitex, ngày nay là Rieter CZ s.r.o.) trước tiên phải bắt tay
vào sản xuất hàng loạt máy BD.
Những chiếc máy BD được sản xuất bởi Kovostav đã được xuất
khẩu thành công ra các nước trên toàn thế giới. Năm 1971,
những nhà máy kéo sợi rô-to đầu tiên tại Tiệp Khắc cũ (Perla, Veba, BZVIL – Levice) đã được xây dựng. Một nhà máy với
134 máy đã đi vào hoạt động tại Liên Xô. Các nhà máy kéo sợi
lớn khác cũng được thành lập tại Cộng hòa Dân chủ Đức và tại
Anh. Các thỏa thuận giấy phép sản xuất máy kéo sợi rô-to đã
được ký kết với các đối tác tại Liên Xô, Nhật Bản và Ý.

Hình 2: Máy kéo sợi rô-to đầu tiên BD 200 - tại thời điểm đó,
vẫn còn cuộn xơ cúi ở đầu tiếp liệu

Dự án BD là điểm khởi đầu của thành công
Kỷ nguyên của máy kéo sợi rô-to bắt đầu vào năm 1965, với
sự phát triển các nguyên mẫu của máy BD 200 (Hình 2). Dòng
máy thí điểm đầu tiên với bộ phận kéo sợi mới đã xuất hiện
vào tháng 6 năm 1966 (Hình 3). Nhờ những kết quả đáng
mừng trong lĩnh vực này, lần đầu tiên trong lịch sử kéo sợi rôto, một chiếc máy đã được sản xuất hàng loạt vào năm 1967.
Tháng 8 năm 1967, nhà máy kéo sợi rô-to đầu tiên trên thế
giới, được trang bị 10 máy BD 200, đã được khánh thành tại
trụ sở của VUB ở Usti nad Orlici.
Cũng trong năm đó, BD 200 đã được ra mắt như là đại diện
duy nhất của công nghệ kéo sợi mới nhân dịp diễn ra triển
lãm thiết bị dệt quốc tế (ITMA) tại Basel, Thụy Sĩ. Tuy nhiên,
vì lý do chính trị, chiếc máy được trưng bày bên ngoài khu
triển lãm.
BD 200 là một thành công to lớn và việc đưa chiếc máy này
vào hoạt động đã thu hút sự quan tâm chưa từng có của các
chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả đàm phán với
các công ty nước ngoài là việc ký kết các thỏa thuận giấy phép
với các công ty Daiwa và Toyoda (Nhật Bản), Nuova San Giorgio (Ý), Platt & Co (Anh), Schubert & Salzer (Đức) và Rieter
Machine Works Ltd. (Thụy Sĩ).

Hình 3: Bộ phận kéo sợi của BD 200 nhìn từ bên trong
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Bên cạnh việc triển khai sản xuất
hàng loạt, công nghệ mới cũng cần
phải được quảng bá. VUB cam kết
cung cấp hỗ trợ về mặt công nghệ
cho khách hàng ở Tiệp Khắc và nước
ngoài. Các kỹ sư công nghệ dệt,
những người có cả kỹ năng ngôn
ngữ, đã được yêu cầu đảm nhiệm
công việc này. Những phát hiện của
họ về thiết kế máy, đặc tính vận
hành của máy, kết quả thử nghiệm
công nghệ, cũng như trải nghiệm và
ý kiến của khách hàng, đều được gửi
về các địa điểm sản xuất.
Tại ITMA 1971 diễn ra ở Paris, 11
nhà sản xuất đã trưng bày tổng
cộng 15 sản phẩm liên quan đến
kéo sợi rô-to. Kết quả là, công nghệ
mới này đã chính thức được công
nhận rộng rãi.
Công nghệ dành cho các loại sợi
Các hoạt động nghiên cứu tiếp sau
đó tại VUB và Elitex đã giúp cải tiến
thêm máy BD 200, đặc biệt về tốc
độ rô-to, quy trình xử lý xơ hóa học
cũng như đa dạng chi số sợi hơn.
Hình 4: Máy kéo sợi rô-to BD 200-M – mẫu máy đầu tiên có cúi được nạp từ thùng cúi
Mẫu máy BD 200-R cải tiến đã xuất
hiện trên thị trường vào năm 1974
và BD 200-RS dùng để kéo xơ hóa học cũng được ra mắt ngay
được sản xuất vào năm 1978 và sau đó là phiên bản cải tiến
sau đó vào năm 1975.
BD 200-SN được ra mắt vào năm 1981. VUB đã hợp tác với
Elitex để thiết kế một bộ phận kéo sợi mới cho cả hai dòng
Nhiều năm nghiên cứu của VUB đã tập trung vào quy trình
máy này nhằm tăng năng suất.
kéo sợi bông bị nhiễm bẩn nặng. Kết quả nghiên cứu được
áp dụng vào máy BD 200-RC, sau đó được sản xuất từ năm
Cỗ máy hiệu suất cao hoàn toàn tự động
1976. Bộ phận kéo sợi của chiếc máy này có một thiết bị
Trong những năm tiếp theo, công cuộc nghiên cứu chế tạo
đặc biệt giúp loại bỏ tạp chất khỏi xơ trước khi đưa vào rômáy kéo sợi rô-to hoàn toàn tự động đã được triển khai. Ngoài
to kéo sợi. Nhờ đó, sợi bông bị nhiễm bẩn có thể được xử
mục đích gia tăng đáng kể sản lượng, mục tiêu của nghiên cứu
lý thành sợi thô, làm tăng khả năng sinh lời của sản phẩm.
cũng là tiết kiệm nhân công thông qua hệ thống tự động hóa.
Tác dụng làm sạch này cũng có hiệu quả với quy trình kéo
Với mục đích đó, việc cần làm là phải thay đổi hoàn toàn quan
sợi bông bị nhiễm bẩn nhẹ: Kết quả là chỉ ít bị đứt hơn và
niệm về bộ phận kéo sợi và tạo ra hệ thống nối sợi cũng như
chất lượng sợi được cải thiện. Ưu điểm của máy BD 200-RC
vệ sinh rô-to kéo sợi tự động. Các bộ vi xử lý được sử dụng để
và sau này là máy BD 200-RCE cải tiến của Elitex là tăng năng
điều khiển hệ thống này.
suất, tăng chất lượng sợi và giảm chi phí sản xuất sợi. Thế hệ
tiếp theo của dòng sản phẩm BD 200 là BD 200-S, bắt đầu
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Tuy nhiên, do những thay đổi chính trị trong năm 1989, công
ty đã không thể đưa những chiếc máy này vào sản xuất hàng
loạt. Mặc dù vậy, bài học rút ra từ quá trình phát triển dòng
máy này sau đó đã được áp dụng để phát triển BT 905.
Cứ sau ba đến bốn năm trong giai đoạn những năm 1960 đến
những năm 1980, một chiếc máy kéo sợi rô-to mới lại xuất
hiện trên thị trường. Mỗi máy đều cho thấy sự tiến bộ vượt
bậc về công nghệ kéo sợi rô-to; đó là tăng sản lượng, cải thiện
chất lượng sợi hay tăng sự đa dạng về chi số sợi và loại xơ.
Điều này giúp gia tăng đáng kể sản lượng hàng dệt may, tiết
kiệm sức lao động và quan trọng không kém là giúp tiết kiệm
chi phí của nhà máy kéo sợi.

Hình 5: Máy kéo sợi rô-to tự động đầu tiên – BDA-10 – với chức năng tự
động vệ sinh rô-to và nối sợi

Bộ phận kéo sợi SJ-CU mới ra đời là kết quả của quá trình phát
triển tinh vi này. Bộ phận này được tích hợp vào chiếc máy
tự động đầu tiên, BDA-10 (Hình 5), và "sản phẩm kế nhiệm"
BDA-10N.

Những vấn đề cấp bách được khắc phục
Sau những thay đổi chính trị trong năm 1989 và sự giải thể
của Tập đoàn Thiết bị Dệt may Elitex ở Liberec, Elitex tại Usti
nad Orlici trước tiên phải giải quyết hết những vấn đề cơ bản
còn tồn đọng. Lý do của việc này đó là công ty thương mại
nước ngoài Investa bị thanh lý do không thanh toán cho các
máy đã bàn giao. Những chiếc máy này đã được đặt hàng và
sản xuất theo kế hoạch của chính phủ, nhưng không có bất
kỳ khách hàng thực sự nào. Vấn đề nghiêm trọng này đã được
giải quyết thông qua việc tư nhân hóa công ty và bán lại cho
Rieter vào năm 1994.

Cuối năm 1986, Elitex đã sản xuất máy
BDA-10 với hai rô-bốt độc lập: một rôbốt thay cuộn sợi (SMZ), một rô-bốt phụ
trách vệ sinh rô-to và tiến hành nối sợi
(ACZ). Sau BDA-20, trong khoảng thời
gian 1987 – 1989, Elitex đã phát triển
một mẫu máy kéo sợi rô-to hoàn toàn tự
động khác, được trang bị một hệ thống
vận chuyển và đóng gói búp sợi, có tên
là BDA-30. VUB, Elitex và VUTS đã hợp
tác chặt chẽ với nhau. Công ty Sprecher & Schuh của Áo có trụ sở tại Linz đã
phát triển một hệ thống điều khiển máy
mới. Hai nguyên mẫu đã được chế tạo
và thử nghiệm thành công.

Hình 6: Nhà máy kéo sợi ở Tây Ban Nha được trang bị nhiều máy BT 905 để xử lý xơ tái sinh
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Các thị trường Đông Âu sụp đổ trong giai đoạn này. Tại thời
điểm này, chức năng kỹ thuật của máy vẫn chưa hoàn thiện,
các bộ phận tự động hóa và bộ phận điều khiển đều không có.
Để đảm bảo khả năng cạnh tranh trong thời điểm khó khăn
này, một khoản tiền lớn đã được rót vào hoạt động nghiên
cứu và phát triển. Kết quả là sự ra đời của chiếc máy BT 905
hoàn toàn tự động được trang bị bộ phận kéo sợi hiện có của
BDA-10N. Mẫu máy này tích hợp một rô-bốt hiện đại. Việc
thay búp sợi được thực hiện bằng các bộ phận điện và khí nén
hiện đại. Kinh nghiệm rút ra từ quá trình phát triển BDA-30
lúc này đã chứng minh đem lại nhiều lợi ích. Máy BT 905 lần
đầu tiên được ra mắt công chúng tại ITMA ở Milan vào năm
1995. Sau đó, máy đã được xuất khẩu thành công sang Tây
Ban Nha (Hình 6). Tại đây, máy đã chứng minh được giá trị
trong quy trình sản xuất sợi từ xơ dệt tái sinh.
Công nghệ mới phá vỡ giới hạn
Vào những năm 1990, xu hướng toàn cầu là chuyển các cơ sở
sản xuất sợi sang thị trường châu Á trên quy mô lớn và đã đạt
được bước tiến nhất định. Do chi phí nhân công cực thấp nên
khách hàng châu Á ưa chuộng máy móc vận hành thủ công
hơn. Bằng cách đơn giản hóa BT 905, thiết bị BT 902 cầm tay
đã được ra đời và được đón nhận tích cực tại các thị trường
châu Á. Nhưng không may, chất lượng nối sợi thủ công rất
kém. Điều này dẫn đến không thể bán các sản phẩm dệt may
được làm từ những sợi này tại các thị trường đòi hỏi khắt khe
ở phương Tây .
Rieter Elitex a.s. đã ứng phó với vấn đề này bằng cách phát
minh ra một giải pháp mới, đó là nối sợi tự động trên máy thủ
công. Giải pháp độc đáo này đã được cấp bằng sáng chế và ra
mắt với tên gọi AMIspin. Công chúng lần đầu tiên được nhìn
thấy thiết bị này như là một phần của máy BT 903 mới tại
ITMA 1999 diễn ra ở Paris. Sự thành công của công cuộc cải
tiến này đã được minh chứng qua nhiều yếu tố, trong đó có
việc nhiều nhà sản xuất máy móc dệt may châu Á đã ngay lập
tức sao chép thiết bị này. Hiện nay, không có máy kéo sợi rôto nào trên thị trường không được trang bị thiết bị tương tự.
Quá trình tư nhân hóa thành công không chỉ mang lại nền
tảng tài chính vững mạnh cho Elitex Usti nad Orlici mà còn
giúp công ty tiếp cận với những công nghệ sản xuất hiện đại.
Một trong những công nghệ đã được giới thiệu cho Rieter ở
Usti nad Orlici là công nghệ xử lý kim loại tấm bằng laser và
phủ bột. Những quy trình này đã hiện đại hóa đáng kể giải

Hình 7: Máy BT 923, trong một nhà máy kéo sợi ở Thái Lan, lần đầu tiên đã vượt
qua giới hạn không tưởng là 100 000 vòng quay rô-to mỗi phút vào năm 2005.

pháp kỹ thuật cho máy kéo sợi rô-to. Từ năm 2004, máy kéo
sợi rô-to BT 923 mới (Hình 7) đã được chế tạo bằng các công
nghệ sản xuất hiện đại này và được trang bị bộ phận kéo sợi
cải tiến hơn rất nhiều. Ở thời điểm đó, với các vòng bi mới
được phát triển cho rô-to, máy BT 923 của Usti nad Orlici
đã vượt qua giới hạn không tưởng: 100 000 vòng quay rô-to
mỗi phút.
Rieter hiện đang cung cấp máy kéo sợi rô-to hoàn toàn tự
động R 66 và máy kéo sợi rô-to bán tự động R 36. Ngày nay,
thế mạnh từ phương pháp kéo sợi rô-to của Rieter là năng
suất cao, đồng thời cũng là độ linh hoạt cao về nguyên liệu
thô lẫn đặc tính sợi.

•
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Nguồn: Tài liệu lưu trữ của VUB Usti nad Orlici, Cộng hòa Séc
và Rieter CZ s.r.o., Cộng hòa Séc

Jiri Sloupensky
Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển
Các thiết bị & Hệ thống
jiri.sloupensky@rieter.com

link 72 / 2017

9

TIN TỨC SẢN PHẨM

Những ưu thế của F 18 và F 38
Thế hệ máy sợi thô mới có khả năng sản xuất sợi thô chất lượng cao với chi phí tiết kiệm hơn
Các mẫu máy sợi thô F 18 và F 38 mới không chỉ đảm bảo
sản lượng cao, mà còn đảm bảo chất lượng sợi thô cao ổn
định cũng như bố trí búp sợi chính xác. Đồng thời, cả hai
máy đều chiếm ít không gian hơn. Thiết bị thay búp sợi của
hệ thống vận chuyển có thể được lắp đặt mới tại đầu máy
hoặc chân máy.
Hai mẫu máy sợi thô F 18 và F 38 mới (Hình 1) giúp giảm chi
phí sản xuất sợi thô. Ngoài ra, thời gian đổ sợi ngắn đảm bảo
tốc độ sản xuất cao. Mẫu F 38 có khả năng đổ toàn bộ búp sợi
tự động. Rieter cung cấp hệ thống đáng tin cậy và nhanh nhất
trên thị trường. Việc kéo dài giá cọc và đổ sợi cùng lúc cho
tất cả búp sợi giúp rút ngắn thời gian đổ sợi xuống chỉ còn ba
phút. Thời gian cần thiết để thay búp sợi là bằng nhau đối với
tất cả chiều dài máy. Nghĩa là chiều dài máy không ảnh hưởng
đến thời gian dừng máy. Vì vậy, hiệu suất cao luôn được đảm
bảo trong mọi trường hợp.

Các búp sợi thô của mẫu máy F 18 được lấy ra bằng tay. Giá
búp sợi kiểu xoay giúp người vận hành dễ dàng tiếp cận búp
sợi hơn. Nhờ vậy, có thể dễ dàng tháo và đặt búp sợi lên xe
đẩy nhằm đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, cũng có thể đưa
búp sợi vào hệ thống vận chuyển bằng tay. Để chuẩn bị đổ sợi
nhanh, các ống rỗng có thể được đưa vào khoang chứa ở mặt
trước của máy trong khi máy đang chạy.
Tận dụng tối ưu không gian
Cả hai mẫu máy này đều cần ít không gian hơn so với các mẫu
máy tương ứng trước đó. Sản xuất nhiều cọc hơn trên cùng
một diện tích. Chi phí vận hành và chi phí xây dựng giảm
xuống. Động cơ phi tập trung giúp điều này trở nên khả thi.
Gồm hai bộ phận, một động cơ dùng cho gàng và một dùng
cho búp sợi. Mỗi động cơ sẽ truyền động cho 32 cọc đối với
máy có bước sợi 110 milimet và 24 cọc đối với máy có bước
sợi 130 milimet. Việc bỏ đi các động cơ truyền động trung
tâm làm giảm khoảng cách của bộ phận truyền động. Ngoài

Hình 1: Các mẫu máy sợi thô mới, ở đây là F 38, giúp sản xuất sợi thô chất lượng cao, hiệu quả về kinh tế và đáng tin cậy.
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ra, tất cả cửa sẽ mở ra phía trước hoặc phía sau. Cửa phụ được
bỏ đi đồng nghĩa với việc các máy sợi thô có thể được đặt gần
nhau hơn. Không gian sẵn có sẽ được tận dụng tối ưu.
Theo xu hướng
Những chiếc máy kéo sợi nồi cọc ngày càng dài là yếu tố quyết
định cách bố trí trong nhà máy kéo sợi. Máy sợi thô cũng phải
được phát triển để có thể bố trí phù hợp. Các mẫu máy sợi thô
mới được trang bị đến 224 cọc (Hình 2).
Tùy vào chi số sợi, mỗi cọc của máy sợi thô sẽ cung cấp
nguyên liệu cho 20 – 40 cọc của máy kéo sợi nồi cọc. Do đó,
mỗi máy sợi thô mới có đến 224 cọc có thể tiếp liệu cho một
cụm gồm ba hoặc bốn máy kéo sợi nồi cọc. Tùy vào cách bố trí
thùng cúi và mật độ cọc, một máy sợi thô sẽ cần nhà xưởng có
chiều rộng tương đương với ba đến bốn máy kéo sợi nồi cọc.
Như vậy giúp đảm bảo tận dụng tối ưu chiều rộng nhà xưởng
theo máy kéo sợi nồi cọc.

Hình 3: Thiết bị thay búp sợi có thể được lắp tại đầu máy hoặc chân máy.
Nhờ đó, khi tích hợp vào hệ thống vận chuyển sẽ dễ dàng hơn.
Hình 2: Máy sợi thô dài với 224 cọc cung cấp nguyên liệu cho ba đến bốn
máy kéo sợi nồi cọc.

Đối với búp sợi có đường kính sáu inch và mật độ 110 milimet, các mẫu máy sợi thô F 18 và F 38 sẽ được trang bị lên
đến 224 cọc. Với sợi thô và búp sợi có đường kính bảy inch,
bước sợi sẽ là 130 milimet với tối đa 168 cọc.
Các tính năng vận chuyển búp sợi mới
Trên mẫu F 38, các búp sợi sẽ tự động được đưa lại vào hệ
thống vận chuyển búp sợi. Không cần phải can thiệp thủ công.
Thiết bị thay búp sợi (Hình 3) giờ đây có thể được gắn ở cả hai
đầu của máy. Nhờ đó mở ra những khả năng mới khi thiết kế
hệ thống vận chuyển. Lộ trình vận chuyển của ray chuyền búp
sợi có thể được đơn giản hóa và rút ngắn. Thiết bị thay búp
sợi có thể được gắn vào vị trí thuận lợi hơn về mặt chiến lược.
Khoảng cách vận chuyển ngắn hơn
Với mẫu F 38, thiết bị làm sạch ống có thể được tích hợp vào
bộ phận vận chuyển. Điều này có nghĩa là hai bước xử lý (làm
sạch và thay búp sợi) được kết hợp với nhau. Những lộ trình
vận chuyển không cần thiết đến bộ phận làm sạch trung tâm
giờ đây chỉ còn là quá khứ.
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Hình 4: Việc điều chỉnh lực căng của sợi thô và theo dõi riêng từng sợi thô được tích hợp phân tích thống kê giúp đảm bảo chất lượng ổn định.

Cần phải làm sạch ống, vì một số sợi thô sót lại vẫn còn vương
trên các ống của máy sợi thô sau khi được vận chuyển trở lại
từ máy kéo sợi nồi cọc. Bộ phận làm sạch được tích hợp trực
tiếp trên máy sợi thô sẽ hút sạch phần sợi thô sót lại. Bằng
cách này, có thể nhanh chóng sử dụng lại các ống rỗng.
Tiết kiệm năng lượng và kiểm soát sản xuất
Các mẫu máy sợi thô F 18 và F 38 luôn được trang bị hệ thống
theo dõi riêng từng sợi thô (Hình 4). Do vậy, đặc tính vận
hành của từng máy sợi thô luôn được theo dõi. Trong trường
hợp bị đứt sợi, máy sẽ dừng ngay lập tức.

Hình 5: Việc điều chỉnh lực căng của sợi thô giúp đảm bảo
sản xuất ra những búp sợi đồng đều và nhờ đó đảm bảo
các đặc tính vận hành tốt của búp sợi trên máy kéo sợi
nồi cọc.
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Điều này giúp tránh trình trạng đứt sợi tại các vị trí kéo sợi
phụ cận. Do máy được dừng nhanh chóng nên không cần đến
thiết bị hút. Nhờ đó giúp tiết kiệm 3 kWh năng lượng.
Hệ thống theo dõi riêng từng sợi thô hỗ trợ phân tích năng
suất của máy. Toàn bộ thời gian dừng máy sẽ được ghi lại và
được đánh giá tập trung trong hệ thống điều khiển máy. Nhân
viên có thể xem lý do dừng máy trên màn hình. Các vị trí kéo
sợi bị lỗi sẽ nhanh chóng được xác định và có thể được sửa
chữa theo mục đích. Nhờ đó, hiệu suất của máy sợi thô cũng
như chất lượng của sợi thô luôn duy trì ở mức cao.
Đảm bảo chất lượng
30 đến 40 suốt sợi được tạo ra từ một búp sợi thô trên mỗi
cọc của máy kéo sợi nồi cọc. Búp sợi thô kém chất lượng sẽ
tạo ra sợi lỗi trong một thời gian dài.
Chất lượng sợi tốt dựa trên sự khác biệt không đáng kể về chất
lượng sợi thô. Ngoài việc theo dõi riêng từng sợi thô, chức
năng điều chỉnh độ căng cũng góp phần đảm bảo chất lượng
sợi (Hình 5). Chức năng này được tích hợp trong mỗi máy. Độ
căng của sợi thô sẽ được theo dõi và điều chỉnh liên tục. Nhờ
đó mà sức căng của sợi thô luôn ổn định khi cuốn sợi quanh
ống. Đây là cơ sở để sản xuất ra sợi thô đồng đều và búp sợi
chất lượng cao. Do đó, các búp sợi sẽ vận chuyển trơn tru trên
máy kéo sợi nồi cọc và luôn đảm bảo chất lượng cao ổn định.
Nhấn nút để điều chỉnh nhanh
Hệ thống kéo dài điện tử tùy chọn mới giúp thiết lập máy kéo
dài trực tiếp trên màn hình. Có thể dễ dàng áp dụng giá trị
tham chiếu có sẵn từ những máy khác hoặc từ các lô sản xuất
trước đó trên máy này. Tất cả các cài đặt quan trọng sẽ nhanh
chóng được truyền tới hệ thống điều khiển máy. Nhờ đó làm
giảm thời gian dừng máy tại các nhà máy kéo sợi với các lô
sản xuất có quy mô nhỏ và chi số sợi thô thay đổi thường
xuyên.
Sự kết hợp tiện lợi
Sự kết hợp giữa máy sợi thô và hệ thống vận chuyển búp sợi
thô SERVOtrail của Rieter mang lại một số ưu điểm. Hệ thống
này vận chuyển các búp treo sợi thô một cách an toàn với yêu
cầu không gian tối thiểu trong nhà máy kéo sợi. Các búp sợi
không bị chạm vào nhau, do đó lớp ngoài của sợi thô sẽ được
nguyên vẹn. Đây cũng là một yếu tố đảm bảo chất lượng.

Hình 6: Hệ thống vận chuyển búp sợi thô SERVOtrail giúp tiết kiệm không
gian và chứa tạm thời ống sợi thô an toàn hơn.

SERVOtrail còn có tùy chọn đặt khoang chứa vật liệu tại một
vị trí thích hợp trong nhà máy kéo sợi. Búp sợi được treo tạm
thời bên trên máy và thùng cúi đặc biệt tiết kiệm không gian
(Hình 6).

•
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Những tiềm năng có thật
Sợi khí nén có tiềm năng đặc biệt lớn
Những khách hàng sử dụng máy kéo sợi khí nén của Rieter và do đó quen thuộc với những ưu điểm của kéo sợi khí
nén không chỉ có thể mở rộng phạm vi ứng dụng mà còn
có thể tăng cường cải tiến và độ linh hoạt. Nhưng đó chưa
phải là tất cả: máy kéo sợi khí nén còn mang lại nhiều lọi
ích hơn thế.
Tính đến nay, máy kéo sợi khí nén J 26 của Rieter đã xử lý
được một lượng nguyên liệu thô lớn hơn và đa dạng chi số sợi
hơn. Tất cả những điều này đều là vì lợi ích của khách hàng:
Một sự kết hợp giữa những ý tưởng sáng tạo và đa dạng loại
sợi giúp sản xuất sản phẩm với mức lợi nhuận cao hơn. Hai
nhà sản xuất của các sản phẩm có thương hiệu đã bị thuyết
phục.

Tốt hơn so với nguyên bản
Có hai loại áo thun cổ bẻ. Tuy có tên gọi giống nhau (polo
shirt) nhưng thực chất lại hoàn toàn khác nhau. Điểm khởi
đầu của sự khác biệt này chính là sản phẩm áo thun cổ bẻ
của các nhà sản xuất nổi tiếng. Chúng được phân tích về mặt
nguyên liệu thô và cấu trúc vải dệt kim. Các sản phẩm này hơi
thô cứng khi cầm trên tay, nhưng cảm nhận thì lại khá mềm
mại. Bằng cách sử dụng các thiết lập tiêu chuẩn của máy J 26,
Rieter đã sản xuất ra các sợi từ hai loại bông khác nhau. Sau
đó, áo thun cổ bẻ “Rieter” được sản xuất từ loại bông này đã
được thử nghiệm và so sánh với những chiếc áo thun nguyên
bản.

Áo thun cổ bẻ nguyên bản được làm từ sợi nồi cọc
0 chu kỳ mài mòn
2 000 chu kỳ mài mòn

7 000 chu kỳ mài mòn

Áo thun cổ bẻ “Rieter” được sản xuất từ sợi Com4®jet
0 chu kỳ mài mòn
2 000 chu kỳ mài mòn

7 000 chu kỳ mài mòn

Hình 1: Thử nghiệm kiểm tra độ xù cho thấy nhiều ưu điểm của áo thun cổ bẻ "Rieter" được làm từ sợi Com4®jet.
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Hình 2: Áo thun cổ bẻ làm từ sợi Com4®jet cho thấy khả năng giữ màu tốt hơn đáng kể sau 20 lần giặt so với áo thun cổ bẻ nguyên bản được làm từ sợi nồi cọc.

Áo thun cổ bẻ nguyên bản

Áo thun cổ bẻ “Rieter”

Áo thun cổ bẻ "Rieter" được làm từ sợi khí nén có các đặc tính
sau đây so với những chiếc áo nguyên bản:
• ít bị xù hơn (Hình 1),
• vải có độ bền tốt hơn,
• khả năng giữ màu tốt hơn sau 20 lần giặt, đặc biệt là ở cổ
áo (Hình 2) và tay áo, cũng như
• độ mềm mại cao hơn, mặc dù đặc điểm này thay đổi sau
10 lần giặt.
Thông tin có giá trị
Mất đi độ mềm mại nghĩa là kết quả không đạt yêu cầu. Vì lý
do này, Rieter đã tiến hành một số điều chỉnh trước đợt thử
nghiệm thứ hai. Sợi được kéo với một số điều chỉnh về thiết
lập máy và một thiết lập đặc biệt để đạt được sợi mềm. Chúng
tôi cũng thu thập được những thông tin có giá trị từ chiếc máy
dệt kim này. Máy đã cho thấy độ căng của vải ướt trên khung
giữ là quá cao đối với sợi khí nén. Sợi vải bị co lại sau khi giặt
và trở nên thô cứng. Rieter cũng đã điều chỉnh thiết lập này
trong lần thử nghiệm thứ hai. Đó là một quyết định chính xác:
Vải vẫn giữ được độ mềm mại sau khi giặt.

Áo thun cổ bẻ nguyên bản
sau 20 lần giặt

Áo thun cổ bẻ “Rieter”
sau 20 lần giặt

• Trái với sản phẩm nguyên bản, quy trình xử lý sợi không sử
dụng các chất làm mềm hóa học.
• Phương pháp xử lý bằng enzym thường được áp dụng cho
áo thun cổ bẻ được sản xuất từ sợi nồi cọc để loại bỏ tình
trạng xù lông và tăng độ bền màu. Sợi Com4®jet có tỷ lệ xù
lông rất thấp, có nghĩa là có thể bỏ qua bước xử lý này.
• Sợi Com4®jet có cấu trúc mở. Màu không bám trên bề mặt
mà sẽ thấm sâu vào phần lõi của sợi. Để đạt được điều này
với sợi nồi cọc, sợi phải được xử lý hóa chất. Quy trình này
khá tốn kém chi phí và khó tương thích với môi trường.
Giờ đây, quy trình này đã được bỏ qua hoàn toàn với sợi
Com4®jet.
Cuối cùng, nhà sản xuất áo thun cổ bẻ đã chọn sợi Com4®jet
với hai lợi thế bán hàng độc quyền, đó là khả năng giữ màu
và độ mềm mại. Hãng đã cho ra mắt dòng sản phẩm mới, đó
là áo thun cổ bẻ màu đen chất lượng cao. Sản phẩm này được
thiết kế đặc biệt cho những người không thích mua sắm và
muốn sử dụng chiếc áo thun cổ bẻ màu đen yêu thích của
mình càng lâu càng tốt.

Do đó, áo thun cổ bẻ “Rieter” có chất lượng tương đương hoặc
tốt hơn so với những chiếc áo nguyên bản. Nhờ có sợi J 26 mà
cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều có thể nhận thấy rõ
ràng những ưu điểm của áo thun cổ bẻ Com4®jet:
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Sợi Com4®Jet cũng là giải pháp lý tưởng để sản xuất vớ
Sợi Com4®jet mới không chỉ được sử dụng để sản xuất các
mặt hàng may mặc truyền thống. Một nhà sản xuất Thụy Sĩ
đã sử dụng sợi Com4®jet để sản xuất vớ và đã gặt hái thành
công lớn.

Z

Z

Một vấn đề thường gặp đối với vớ đó là bị mất xơ ở những
vùng có khả năng mòn cao và bị mỏng đi. Hơn nữa, chúng
bị biến dạng rất nhanh. Nhưng vấn đề không còn xảy ra với
những chiếc vớ được sản xuất từ sợi micromodal xe đôi với chi
số Ne 60, được kéo bằng máy kéo sợi khí nén.

Xoắn theo
hướng S

Vì vậy, đây là biện pháp sản xuất ra những chiếc vớ bền hơn.
Một thử nghiệm đã được bắt đầu với sợi khí nén. Nhìn chung,
có thể coi là sự thành công hiếm thấy khi sợi nồi cọc đã được
thay thế hoàn toàn bằng sợi khí nén. Điều này cũng được
khẳng định trong trường hợp này. Với sợi nồi cọc xoắn Z, sợi
chủ yếu được xe theo hướng S để đạt được độ bền cao hơn,
đều hơn, cũng như chống mòn tốt hơn (Hình 3). Trong trường
hợp chỉ Com4®jet, phương pháp này cần phải được xem xét
lại. Sợi khí nén chỉ được xoắn ở lớp ngoài cùng, lõi được xe
song song. Nếu sợi khí nén xoắn theo hướng Z cũng được xe
theo hướng Z tương tự, kết quả là:
• tăng độ bền sợi,
• tăng độ giãn và
• ít bị xù lông hơn so với sợi đơn (Hình 4).

S
Xoắn theo
hướng Z
Hình 3: Hai cấu trúc khả thi của sợi xe đơn và sợi xe xoắn theo hướng S, bao
gồm hai sợi xoắn theo hướng Z.

Hình 4: Do cấu trúc sợi đặc biệt, sợi xe Com4®jet sẽ có đặc điểm khác với sợi xe nồi cọc.
So sánh sợi xe nồi cọc và sợi khí nén
Sợi nồi cọc

Sợi Com4®jet

Sợi Com4®jet

Hướng xoắn sợi

Z

Z

Z

Hướng xoắn sợi xe

S

Z

S

Độ bền

++

+

++

Độ giãn

++

++

+

Giảm tỷ lệ xù lông

+

+++

++

Hệ số xoắn

Tiêu chuẩn

Thấp hơn nhiều

Thấp hơn

Tiêu chí so sánh sợi xe với sợi đơn
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Nguyên liệu thô

Chi số sợi (Ne)

20

24

30

40

50

60

70

100% viscose (CV)
100% Tencel
100% xơ micro
100% bông chải kỹ (CO)
100% polyester (PES)
Sợi pha CO chải kỹ/MMF ≤ 50%
Sợi pha CO chải thường/MMF 50/50
Sợi pha CV/PES ≤ 80%
Sợi pha CV/PAN ≤ 33%
Hình 5: Nắm bắt các thị trường mới: Máy kéo sợi khí nén J 26 giờ đây đem đến nhiều lựa chọn nguyên liệu thô hơn với phạm vi chi số sợi rộng hơn.

Nếu sợi khí nén xoắn theo hướng Z cũng được xe theo hướng
S, kết quả là:
• tăng độ bền sợi nhiều hơn nữa (so với hướng Z),
• tăng độ giãn (ít hơn so với hướng Z) và
• ít bị xù lông hơn so với sợi xoắn theo hướng Z (Hình 4).
Nhìn chung, hệ số xoắn đối với sợi xe khí nén thấp hơn so với
sợi xe nồi cọc. Nếu sợi khí nén được xoắn theo hướng S, hệ
số xoắn alpha e sẽ nằm trong khoảng 3,0 - 3,3. Nếu kỹ thuật
xoắn theo hướng Z được sử dụng cho chỉ tương tự như ở sợi),
hệ số xoắn sẽ nằm trong khoảng 2,2 - 2,5.
Cần phải có quyết định để sản xuất vớ. Trong các ứng dụng
khác, kỹ thuật xe theo hướng S có thể là phương án tốt hơn,
nhưng do có các yêu cầu liên quan đến vớ, sợi khí nén được
xoắn theo hướng Z cũng cần được xe theo hướng Z. Như vậy sẽ
giúp cải thiện độ giãn của sợi và ít bị xù lông hơn. Giá trị xù
lông là tối ưu trong trường hợp này và đây là một trong những
tiêu chí quan trọng nhất để ứng dụng sản xuất vớ.
Kết lại câu chuyện: Vớ được sản xuất hoàn toàn thành công.
Vớ không bị xù, không dễ bị mòn và hình dạng của sản phẩm
được duy trì trong một thời gian dài. So với sản phẩm áo thun
cổ bẻ trước đó, người tiêu dùng cũng nhận được giá trị gia
tăng rõ ràng ở đây, thể hiện qua việc họ chấp nhận trả một
mức giá cao hơn.

Hai ví dụ được trình bày thể hiện những lợi thế rõ ràng của
các sản phẩm được làm từ sợi Com4®jet. Không cần đầu tư
thêm để sản xuất sợi này bằng máy kéo sợi khí nén J 26 hiện
nay. Cần phải lưu ý những điều chỉnh đối với các quy trình
tiếp theo. Khi đó mới có thể phát triển được các sản phẩm mới
và nắm bắt được những thị trường mới.
Công nghệ kéo sợi khí nén được áp dụng rộng rãi hơn
Các thị trường mới cũng có thể được nắm bắt với phạm vi ứng
dụng được đề cập bên trên của máy J 26 (Hình 5). Trong năm
2017, các ứng dụng công nghệ mới của J 26 đã được ra mắt
dựa trên những phát triển sau đó và biện pháp tiếp cận khách
hàng lâu dài. Trong đó bao gồm phạm vi lựa chọn nguyên liệu
thô rộng lớn hơn, chi số sợi đa dạng hơn và các ứng dụng dệt
mới. Phạm vi lựa chọn xơ đa dạng hơn, từ xơ viscose truyền
thống đến sợi bông chải kỹ và các loại sợi pha khác nhau.
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Sản xuất hiệu quả chi phí
R 36 – hiệu quả trong kéo sợi tái sinh
Sợi tái sinh đang dần trở nên quan trọng hơn vì giúp làm
giảm chi phí nguyên liệu thô khi kéo sợi. Công nghệ kéo
sợi rô-to là lựa chọn phù hợp nhất cho những loại xơ này.
Sợi chất lượng cao có thể được sản xuất với chi phí tiết
kiệm bằng máy kéo sợi rô-to bán tự động R 36.
Chi phí cho những loại sợi này ít tốn kém hơn so với nguyên
liệu thô mới: sợi tái sinh được tái chế từ vải dệt hoặc vải dệt
kim. Sự thay đổi này đang đóng một vai trò ngày càng quan
trọng trong việc giảm chi phí sản xuất sợi trên toàn cầu. Tuy
nhiên, điều kiện tiên quyết là các đặc tính của sợi phải đạt
mức chấp nhận cần thiết. Khi có nhiều xơ ngắn sẽ làm hạn chế
độ bền của sợi và giảm sự ổn định của quy trình kéo sợi. Máy
kéo sợi rô-to R 36 mới được phát triển đặc biệt thích hợp cho
quy trình kéo sợi tái sinh. Chất lượng của những loại sợi sản
xuất bắng máy kéo sợi rô-to R 36 được thị trường đánh giá
cao. Chất lượng nối sợi cao và ổn định với hệ thống AMIspin
đảm bảo quy trình sau đó diễn ra một cách trơn tru. Khách
hàng thường ưa chuộng chất lượng sợi được sản xuất từ R 36
hơn so với các loại các máy tự động với cơ chế nối sợi lỗi thời.

Chất lượng sợi tốt hơn, chi số sợi cao hơn
Những khách hàng sử dụng R 36 đã quan sát thấy sự ổn định
khi kéo sợi bằng khoang kéo sợi S 36 mới tốt hơn đáng kể so
với khoang kéo sợi của các mẫu máy cũ R 35 hoặc R 923. Họ
đã đúng, bởi các đợt thử nghiệm chất lượng khẳng định độ
bền sợi cao hơn 0,5 cN/tex với R 36. Hơn nữa, sợi cũng đồng
đều hơn. Điều này cũng chứng minh R 36 có thể tăng chi số
sợi với các sợi tái sinh, nếu nguyên liệu sợi vẫn còn phù hợp.
Ít bụi xơ hơn
Các đợt thử nghiệm mở rộng với R 36 đã chứng minh mối liên
hệ giữa độ mài mòn của sợi và đường kính rô-to. Điều này mở
ra những tiềm năng mới cho quy trình kéo sợi tái sinh. Với các
rô-to nhỏ hơn, độ bền và độ đồng đều của sợi sẽ cao hơn nhờ
quy trình vận chuyển xơ tối ưu và độ căng khi kéo sợi được cải
thiện. Đồng thời, độ mài mòn của sợi cũng được giảm xuống
(Hình 1). Điều này có nghĩa là sợi được sản xuất từ xơ tái sinh
sẽ tạo ra ít bụi xơ hơn trong quy trình tiếp theo. Xu hướng này
cũng tăng lên với R 35. Một số khách hàng đã sử dụng rô-to
có đường kính 36 hoặc 38 millimet để kéo sợi trong các ứng
dụng như vậy.

So sánh chất lượng sợi của R 35 và R 36
65% sợi tái sinh/35% polyester, Ne 20, tốc độ rô-to 80.000 vòng/phút-1
15

450
400

14

350
300

13

250
200

12

150
100

11

50
10

0
Độ bền (cN/tex)
R 35/rô-to 41 mm
(C341/U-D)

Độ đồng đều CVm%
R 35/rô-to 38 mm
(C338/U-D)

Độ mài mòn (mg/10 000 m)
R 36/rô-to 41 mm
(S341/U-D)

R 36/rô-to 38 mm
(S338/U-D)

IPI (1/1 000 m)
R 36/rô-to 36 mm
(S536/U-D)

Hình 1: Đường kính rô-to nhỏ hơn có thể là lợi thế khi kéo sợi tái sinh. Loại sợi này cho thấy khả năng ít bị mài mòn, do đó ít bụi xơ hơn trong quá trình xử lý.
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Lợi thế của R 36 đối với chi sợi thô
Ngoài thế mạnh về công nghệ từ khoang kéo sợi cải tiến S 36,
R 36 mới còn thể hiện những chức năng đặc biệt hữu ích đối
với quy trình kéo sợi thô từ sợi tái sinh (R 35 cũng được trang
bị một số chức năng sau):
• Bắt đầu kéo sợi bằng công nghệ AMIspin tối ưu giúp đạt
chất lượng và hiệu suất cao, đặc biệt là với các sợi có độ
bền thấp. Công nghệ AMIspin-Pro tùy chọn mới với khả
năng thiết lập tốt hơn làm tăng tỷ lệ thành công. Khả năng
nối sợi nhanh và đơn giản mà không cần nhấn nút khác
giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng đồng đều.
• Nhờ các mặt hoàn toàn độc lập của R 36 mà việc thay lô đã
trở nên dễ dàng hơn nhiều.
• Do thiết kế máy chắc chắn, các máy dài cũng mang lại năng
suất cao và không bị hạn chế về tốc độ.
• Chức năng "Kéo sợi Chất lượng - Quality Spinning-In" (QSI)
giúp tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng khi khởi
động toàn bộ máy. Quy trình QSI giúp đảm bảo chất lượng
nối sợi cao và ổn định với AMIspin. Nếu đã được trang bị
bộ phận lọc tạp sợi, vẫn cần phải kiểm tra thêm tất cả các
mối nối sợi.
Nhiều sợi tái sinh hơn
Cùng với sự quan tâm của các nhà máy kéo sợi và nhận thức
về môi trường ngày càng tăng, nhiều loại vải đang được tái
chế để tái sinh xơ. Luôn có thiết bị phù hợp để tiến hành tái
chế. Có rất nhiều nhiều nhà cung ứng cung cấp các loại xơ đã
qua xử lý trước.
Máy kéo sợi rô-to R 36 rất phù hợp để xử lý sợi ngắn hơn
sau khi tái chế. Do có nguồn gốc khác nhau nên thành phần
nguyên liệu ít ổn định hơn so với bông ban đầu. Các đầu sợi
không được mở hoàn toàn và tạp chất từ tơ, chẳng hạn như từ
chất đàn hồi, đặc biệt cần phải qua quy trình kéo sợi. Những
thành phần như vậy có thể được kéo thành sợi bằng khoang
kéo sợi S 36. Tuy nhiên, tần suất nhiễm bẩn sẽ ảnh hưởng đến
tỷ lệ đứt sợi.
Kinh nghiệm làm việc tại nhiều nhà máy kéo sợi khác nhau
cho thấy khách hàng của Rieter đã xử lý thành công loại
nguyên liệu đòi hỏi khắt khe này với R 36 (Hình 2). Nhờ thao
tác vận hành dễ dàng kết hợp với thiết kế máy chắc chắn, họ
đạt được thành công trên thị trường thương mại với R 36.
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Hình 2: Vật liệu cúi (phía trên) và các xơ phế bẩn (phía dưới) được loại bỏ
trong quá trình kéo sợi cho thấy những sợi tốt được tận dụng hoàn toàn.
Luồng không khí tối ưu và khả năng dẫn xơ được cải thiện trong khoang kéo
sợi S 36 đã tạo cơ sở cho điều này.

Karel Bonek
Quản lý Sản phẩm Kéo sợi Rô-to
Các thiết bị & Hệ thống
karel.bonek@rieter.com

link 72 / 2017

19

XU HƯỚNG & THỊ TRƯỜNG

Một ngôi sao đang xuất hiện
Bùng nổ nhanh chóng trong ngành dệt của Tajikistan
Tập đoàn Zhongtai của Trung Quốc đang đầu tư vào Tajikistan. Một phần của dự án là nhà máy kéo sợi mới Zhongtai
Dangara, được trang bị hoàn toàn bằng máy móc của Rieter. Yếu tố nào khiến tập đoàn này quyết định tham gia
thị trường Tajikistan? Tạp chí "Link" đã thực hiện một bài
phỏng vấn.
Link: Tại sao ông lại chọn Rieter?
Zhongtai Dangara (ZD): Rieter là nhà cung cấp duy nhất trên
toàn thế giới cung cấp các quy trình chuẩn bị kéo sợi cũng
như cả bốn quy trình kéo sợi con hiện đang có mặt trên thị
trường. Máy móc, giải pháp hệ thống hiệu quả cùng dịch vụ
hậu mãi tốt của Rieter hoàn toàn phù hợp với tiêu chí ban đầu
của chúng tôi về dự án. Chúng tôi tin rằng việc lựa chọn thiết
bị của Rieter là một quyết định bền vững, đảm bảo sự phát
triển và tăng trưởng không ngừng của công ty chúng tôi trong
toàn bộ thời hạn sử dụng của máy.
Link: Hiệu suất của máy như thế nào, thưa ông?
ZD: Chúng tôi sử dụng máy kéo sợi nén của Rieter. Mức tiêu

thụ năng lượng thấp, sản lượng cao và khả năng tự động hóa
cao cho thấy chúng tôi đã có quyết định đúng đắn. Chúng tôi
đặc biệt ấn tượng với hiệu suất của máy và chất lượng sợi ổn
định. Nhu cầu về sợi vượt quá khả năng cung cấp hiện tại của
chúng tôi.
Link: Tại sao ông lại đầu tư vào Tajikistan?
ZD: Hiện tại, Trung Quốc đang triển khai chính sách phát
triển “Một vành đai, một con đường” (One Belt, One Road).
Trong bối cảnh đó, "Khu công nghiệp Dệt may Nông nghiệp
Zhongtai Dangara" đã được xây dựng.
Một mặt, chọn Tajikistan là một phản ứng mạnh mẽ đối với
chính sách "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc.
Tháng 8 năm 2016, giai đoạn đầu của dự án “Con đường tơ
lụa mới Zhongtai Dangara", bao gồm 60 000 cọc, đã được
triển khai tại Khu công nghiệp Dệt Zhongtai Dangara. Việc
triển khai thành công giai đoạn đầu tiên cho thấy bước tiến
đáng kể của Tajikistan trong ngành công nghiệp kéo sợi bông.

Zhongtai Dangara là một công ty dệt ở Tajikistan hiện đang sử dụng công nghệ dệt Rieter tiên tiến nhất.
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Mặt khác, môi trường nông nghiệp của Tajikistan rất thuận lợi
để trồng bông, điều này đặc biệt có lợi cho chúng tôi khi đầu
tư vào khu công nghiệp dệt may này. Là một phần của chiến
lược phát triển nhằm phục vụ đất nước và khu tự trị thông
qua chiến lược “Vươn ra Toàn cầu, Tập đoàn Zhongtai đã kết
hợp chặt chẽ nền nông nghiệp của Tajikistan với sản xuất.
Điều này không chỉ làm thay đổi quy trình trồng bông tại địa
phương mà còn giúp hoàn thiện dây chuyền công nghiệp chế
biến nguyên liệu bông thô.
Link: Sản phẩm chính của công ty là gì?
ZD: Hiện nay, sản phẩm chính của chúng tôi là sợi bông
100%. Chúng tôi sử dụng bông xơ mịn cao cấp được trồng tại
Tajikistan để làm nguyên liệu. Chất lượng sợi hiện tại tương
đương 5% theo “Thống kê của Uster”. Sợi này đã được xuất
khẩu sang các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Ai Cập, Ý,
Đức, Nga, Belarus, Kyrgyzstan và Trung Quốc.

Ngành công nghiệp dệt tại Tajikistan
Các ngành công nghiệp chính ở Tajikistan là chăn nuôi
gia súc và nông nghiệp. Tuy nhiên, chính phủ Tajikistan
đã chú trọng vào ngành công nghiệp dệt trong những
năm gần đây: Những phát triển trong ngành công nghiệp
bông đã giúp năng suất chế biến bông không ngừng
được cải thiện. Sự cải thiện này trong tình hình kinh tế
hiện nay đã giúp mức thu nhập của người dân liên tục
tăng lên. Kết quả là nhu cầu thị trường về hàng dệt tiếp
tục tăng. Đồng thời, các doanh nghiệp dệt trong nước đã
dự đoán rằng xuất khẩu thành phẩm đem lại nhiều lợi
nhuận hơn so với xuất khẩu nguyên liệu thô đơn giản
như bông hoặc sợi. Ngành dệt của Tajikistan đang dần
thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Máy kéo sợi nén K 42 đáp ứng yêu cầu về độ linh hoạt của Zhongtai
Dangara.

Link: Ông nghĩ gì về các triển vọng phát triển
của ngành công nghiệp dệt Tajikistan?
ZD: Chúng tôi rất tự tin vào sự phát triển của ngành dệt của
Tajikistan. Việc đầu tư vào thiết bị Rieter tự động hóa cao
luôn đi cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành công
nghiệp dệt tại Tajikistan. Ngoài ra, trồng bông tại Tajikistan
cũng là một lợi thế vị trí để phát triển ngành công nghiệp dệt.
Link: Các mục tiêu phát triển trong tương lai
của công ty ông là gì?
ZD: Chúng tôi dự định xây dựng một khu công nghiệp dệt
tích hợp để tăng cường sản xuất ra những thành phẩm chất
lượng cao nhất với công nghệ dệt hàng đầu và công tác quản
lý nhà máy hiệu quả. Dự án của Tập đoàn Zhongtai bao gồm
110 000 cọc, hai máy cán bông và 17 000 hecta bông trong
giai đoạn đầu, cũng như các dệt, in, nhuộm và những quy
trình xử lý tiếp theo trong giai đoạn thứ hai. Đến thời điểm
đó, Khu công nghiệp Dệt Zhongtai Dangara sẽ có 110 000
cọc, hai máy cán bông và khả năng sản xuất 62 500 tấn hạt
bông, 25 000 tấn sợi bông và 50 triệu mét vải dệt mỗi năm.
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Từ xơ đến sợi

Hình ảnh nhà máy kéo sợi
Zhongtai Dangara
Quét mã QR để biết thêm thông tin
https://youtu.be/WEZJPaOgRaI
(Video)

Fiona Yan
Giám đốc Tiếp thị tại Trung Quốc
Các thiết bị & Hệ thống
fiona.yan@rieter.com
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Kẻ thắng và người thua
Kiểm tra nhà máy kéo sợi và thị trường máy móc

Hai yếu tố đang làm tăng nhu cầu về hàng dệt: thứ nhất là tỷ
lệ tăng dân số hàng năm 1%, thứ hai là gia tăng thịnh vượng,
được đánh giá dựa trên tổng sản phẩm nội địa (GDP).
Nhu cầu về hàng dệt lớn nhất là tại các quốc gia phát triển ở
Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Ở đây, mức GDP đầu người (được
điều chỉnh theo sức mua) là trên 45 000 USD; một con số rất
cao. Điều này cũng được phản ánh thông qua mức tiêu thụ xơ
hàng năm, gần 30 kg/người (Hình 1).
Ngược lại, các quốc gia đang phát triển hiện có mức GDP đầu
người hàng năm là 6 200 USD (Ấn Độ) hay 15 000 USD (châu

Mức tiêu thụ xơ cuối cùng trên đầu người
35
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Các quốc gia phát triển
(Dân số: 1,03 tỷ người)
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Hình 1: Mức thu nhập cao hơn làm tăng sức tiêu thụ hàng dệt.
Nguồn: Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, Cơ sở Dữ liệu Dân số Quốc tế;
Cơ quan Tình báo Trung ương, Sách Giới thiệu Sản phẩm Thế giới;
Sách đỏ PCI.
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Mức tăng trưởng
GDP năm 2016 (%)

Quốc gia
Các quốc gia đang phát
triển/mới nổi

Thị trường máy kéo sợi rất biến động do nhiều yếu tố ảnh
hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên: Các chỉ số cho
thấy có sự bùng nổ. Phân tích sau đây cung cấp cái nhìn sâu
sắc hơn vào thị trường dệt cũng chứng minh điều này.

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2016

Các quốc
gia phát
triển

Điều gì là động lực thúc đẩy tăng trưởng thị trường và điều
gì không? Tác động của quá trình tự do hóa thương mại
dệt là gì? Ai là người thắng, ai là kẻ thua? Những thay đổi
nào đang diễn ra liên quan đến các loại xơ và quy trình
kéo sợi cuối cùng? Hãy cùng nhìn lại 30 năm qua để thắp
sáng tương lai.

Thế giới
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Hình 2: Nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển và các quốc gia mới
nổi tăng trưởng đáng kể trong năm vừa qua.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới - Chỉ số Phát triển Thế giới.

Mỹ La-tinh). Sức mua thấp. Mức tiêu thụ xơ hàng năm chỉ đạt
5-8 kg/người. Những quốc gia mới nổi hầu hết đều thuộc tầm
trung. Với GDP từ 15 000 đến 25 000 USD, mức tiêu thụ xơ
hàng năm tại các quốc gia này là 12 – 16 kg/người. Nhu cầu
về hàng dệt sẽ tiếp tục tăng tại các quốc gia đang phát triển
và các quốc gia mới nổi. Điều này cho thấy GDP có sự tăng
trưởng trong năm 2016 (Hình 2). Theo đó, mức tăng trưởng
đáng kể là 5 – 7%. Ở các quốc gia phát triển, con số này chỉ
là 1 – 2%.
Trung Quốc là trường hợp ngoại lệ. Trong 30 năm qua, Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa đã đi từ một quốc gia đang phát
triển thành quốc gia mới nổi và hiện nay đã trở thành quốc
gia phát triển. Với dân số đông, mức lương tốt và nền kinh tế
ngày càng phát triển, nhu cầu về hàng dệt ở đây cực kỳ cao.
Gia tăng thịnh vượng, tầm quan trọng của ngành
công nghiệp kéo sợi giảm dần
Gia tăng thịnh vượng đồng nghĩa với chi phí lao động cao
hơn. Do đó, việc sản xuất sử dụng nhiều lao động trong ngành
công nghiệp may mặc đang chuyển dịch sang các quốc gia
có mức lương thấp hơn. Ngành dệt chủ đạo (kéo sợi, dệt, dệt
kim, hoàn thiện hàng dệt) khi đó bị chậm đi về thời gian. Đó
là nguyên nhân khiến cho tầm quan trọng của ngành công
nghiệp kéo sợi giảm xuống ở các quốc gia phát triển. Công
suất kéo sợi lắp đặt theo đầu người liên quan đến GDP đã cho
thấy điều này (Hình 3).
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Ngược lại, công suất kéo sợi lắp đặt hoàn toàn tỷ lệ nghịch
với mức tiêu thụ hàng dệt cuối cùng. Các quốc gia đang phát
triển và các quốc gia mới nổi có mức tiêu thụ khoảng 20 – 70
cọc* trên 1 000 người dân, trong khi các quốc gia phát triển
có mức tiêu thụ dưới 10 cọc: nền kinh tế càng yếu thì ngành
công nghiệp kéo sợi càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, có
hai trường hợp ngoại lệ: Thổ Nhĩ Kỳ – với vai trò là một cửa
ngõ vào châu Âu – có công suất kéo sợi cao nhất so với tỷ lệ
dân số. Châu Phi và Trung Đông có công suất kéo sợi thấp
nhất so với tỷ lệ dân số và GDP thấp. Do đó, tiềm năng tăng
trưởng dài hạn vẫn hoàn toàn là lý thuyết trong thời điểm hiện
nay. Cụ thể, những xung đột nghiêm trọng về xã hội, chính trị
và tôn giáo tại các khu vực này đang cản trở phát triển kinh tế.

GDP về công suất kéo sợi trên 1.000 người dân
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Hình 3: Nền kinh tế càng yếu (ở đây xét về GDP), thì ngành công nghiệp kéo
sợi càng trở nên quan trọng
Nguồn: ITMF; Rieter; Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, Cơ sở Dữ liệu Dân số
Quốc tế; Cơ quan Tình báo Trung ương, Sách Giới thiệu Sản phẩm Thế giới

Kẻ thắng và người thua trong quá trình toàn cầu hóa
Công suất kéo sợi của các quốc gia đang phát triển và các
quốc gia mới nổi (không bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Đông
Âu) đã tăng gần gấp đôi từ 53 triệu lên tương đương 90 triệu
cọc trong 25 – 30 năm qua. Trái ngược với đó, công suất kéo
sợi của các quốc gia công nghiệp hóa giảm từ 40 triệu (1992)
xuống còn 10 triệu.
Mức tăng trưởng của ngành công nghiệp kéo sợi ở Trung Quốc
rất đáng chú ý (Hình 4). Từ tương đương 45 triệu cọc năm
1992, ngành công nghiệp này đã tăng vượt mức tương đương
100 triệu cọc vào năm 2017. Tốc độ tăng trưởng đặc biệt
mạnh mẽ trong những năm sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2002 và tự do hóa
thương mại hoàn toàn hàng dệt vào năm 2005. Tuy nhiên, kể
từ năm 2012, chi phí nhân công tăng mạnh dẫn đến sự suy
giảm và dịch chuyển công suất kéo sợi sang các quốc gia như
Indonesia và Việt Nam. Cụ thể, nhiều nhà máy kéo sợi ở Trung
Quốc đã xuất hiện tại Việt Nam trong những năm gần đây
(Hình 5), nghĩa là Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng
năng động nhất. Công suất kéo sợi tăng gấp tám lần từ năm
1992 đến năm 2016 và tăng từ tương đương một triệu cọc
lên hơn tám triệu.

Trung Quốc, số lượng cọc tương đương được lắp đặt (triệu)
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Hình 4: Tại Trung Quốc, chi phí lao động tăng dẫn đến việc phân bổ
lại công suất kéo sợi.

*số lượng cọc tương đương
Các loại máy kéo sợi con khác nhau sẽ có năng suất khác nhau. Một hệ số được
sử dụng để so sánh các vị trí kéo sợi. Hệ số này được sử dụng để tính toán số
lượng cọc tương đương.
1 vị trí kéo sợi nén = 1 vị trí kéo sợi nồi cọc = 1 cọc tương đương
1 vị trí kéo sợi rô-to = 5,2 vị trí kéo sợi nồi cọc = 5,2 cọc tương đương
1 vị trí kéo sợi khí nén = 20 vị trí kéo sợi nồi cọc = 20 cọc tương đương

Nguồn: ITMF; Rieter
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Tăng sản xuất xơ polyester và xơ viscose
Các loại xơ được xử lý bằng máy kéo sợi cũng đã trải qua
những thay đổi lớn trong suốt 25 năm qua. Với thị phần trên
75%, bông là loại xơ chính vào năm 1992. Xơ polyester và
xơ viscose gần như tăng gấp đôi vào năm 2017, gây thiệt hại
cho thị phần bông (Hình 6). Tuy nhiên, bông sẽ vẫn là loại xơ
chủ đạo của ngành kéo xơ ngắn trong tương lai với thị phần
từ 50 đến 55%.

Số lượng cọc tương đương được lắp đặt tại Việt Nam (triệu)
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Hình 5: Việt Nam được hưởng lợi từ các dự án đầu tư của Trung Quốc.
Nguồn: ITMF; Rieter

Công nghệ kéo sợi nén đang "hạ cánh" nhanh chóng
Thị trường hiện nay có bốn quy trình kéo sợi khác nhau để
kéo sợi xơ ngắn. Công nghệ kéo sợi nồi cọc là công nghệ lâu
đời nhất. Công nghệ này hiện đang – và vẫn tiếp tục – là quy
trình kéo sợi chủ đạo. Với sự giảm sút đáng kể của ngành công
nghiệp kéo sợi ở Mỹ và châu Âu, thị phần kéo sợi rô-to cũng
đã giảm đi phần nào. Tuy nhiên, công nghệ kéo sợi nén, vốn
vẫn chưa chiếm thị phần đáng kể vào năm 1997, đã có những
tiến bộ vượt bậc trong 20 năm qua. Tính đến cuối năm 2017,
dự kiến tổng công suất kéo sợi của công nghệ này sẽ tăng
16%, bắt kịp công nghệ kéo sợi rô-to (Hình 7). Theo dự báo,
công nghệ kéo sợi khí nén sẽ có thị phần công suất lắp đặt
là 2,5% trong năm 2017. Con số này đang tăng 0,3 – 0,4%
mỗi năm.

Kéo sợi xơ ngắn, xử lý toàn cầu theo loại xơ
Nguồn:
Năm Sách đỏ PCI Viscose

Polyester

Bông

1992

6%

18%

76%

2017

11%

34%

55%

Hình 6: Mặc dù xơ viscose và xơ polyester đang ngày càng trở nên
quan trọng, nhưng bông vẫn chiếm ưu thế hàng đầu.

Nguồn: Sách đỏ PCI

Thị phần của các quy trình kéo sợi con theo tỷ lệ công suất lắp đặt
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Hình 7: Thị phần của kéo sợi nén đã tăng đáng kể, gây ảnh hưởng đến
kéo sợi nồi cọc và kéo sợi rô-to.

Nguồn: ITMF, Rieter
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Máy kéo sợi trong bối cảnh nền kinh tế biến động
75% các khoản đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào máy kéo
sợi thay thế cho các nhà máy kéo sợi hơn 20 năm tuổi hiện
nay. Chỉ có 25% khoản đầu tư vào máy kéo sợi mỗi năm là để
tạo ra sự tăng trưởng hiện tại và ngay tức thì về mức tiêu thụ
hàng dệt. Hai yếu tố về nhu cầu đối với máy kéo sợi – nhu cầu
thay thế và đầu tư tăng trưởng – sẽ bị dao động mạnh. Chu
kỳ kinh doanh chung và những biến động về giá nguyên liệu
xơ thô cũng như giá sợi là những yếu tố kích thích biến động
thị trường.
Nếu sự bùng nổ kinh tế và sự tăng mạnh lợi nhuận của sợi xảy
ra đồng thời, nhu cầu về máy kéo sợi sẽ bùng nổ. Hiện tượng
này đặc biệt phổ biến từ năm 2009 đến năm 2011.
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Hai chỉ số quan trọng về những khoản đầu tư vào các nhà
máy kéo sợi cho thấy sự biến động của thị trường (Hình 8):
thứ nhất là tình hình kinh tế toàn cầu được minh họa bằng chỉ
số Niềm tin Kinh doanh OECD (OECD Business Confidence),
thứ hai là tổng lợi nhuận trung bình của các loại sợi bông (cơ
sở: chi số Ne 20 và Ne 30, năm quốc gia sản xuất chính). Giá
trị chỉ số về Niềm tin Kinh doanh OECD trên 100 có nghĩa là
kinh tế tăng trưởng, chỉ số dưới 100 đồng nghĩa với suy thoái.
Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008/2009 là một bước
ngoặt tiêu cực rõ ràng với khả năng phục hồi kinh tế nhanh
chóng. Chỉ số niềm tin kinh doanh đặc biệt thấp trong thời
gian xảy ra khủng hoảng tài chính. Nhu cầu về máy kéo sợi
nhanh chóng giảm mạnh.
Lũ lụt tại Pakistan vào mùa hè năm 2010 đã làm giảm sản
lượng thu hoạch bông. Ấn Độ đã phản ứng trước tình trạng
thiếu hụt trên thị trường bông sau đó bằng các biện pháp bảo
hộ và hạn chế xuất khẩu bông và sợi bông. Cùng thời điểm đó,
Trung Quốc đã nhập khẩu số lượng lớn sợi bông, đồng nghĩa
với việc giá bông và giá sợi bùng nổ. Tổng lợi nhuận của sợi
bông tăng lên mức kỷ lục. Sự tăng trưởng đồng thời của nền
kinh tế và lợi nhuận là công thức hoàn hảo cho sự bùng nổ
đầu tư sau đó vào các nhà máy kéo sợi mới.
Chỉ số Niềm tin Kinh doanh OECD và tổng lợi nhuận của
sợi bông từ năm 2009 đến năm 2011
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Hình 9: Sản lượng của máy chải thô đã tăng lên rất nhiều lần trong những
năm gần đây.
Nguồn: Rieter

Cải tiến thu hút đầu tư thay thế
Mỗi máy Rieter mới sẽ tạo ra lợi ích cho khách hàng, chẳng
hạn như năng suất cao hơn, giảm tiêu thụ năng lượng cũng
như tận dụng xơ tối ưu.
Máy chải thô Rieter chính là một ví dụ: Trong 30 năm qua,
sản lượng sợi chải thô tối đa gần như tăng gấp 4 lần. Năm
1997, năng suất của máy chải thô C 4 đã là 75 kg/giờ, trong
khi hiện nay tăng lên đến 280 kg/giờ với máy chải thô C 70
hiện tại. Đối với sợi chải kỹ, sản lượng sản xuất tăng hơn gấp
đôi từ 43 lên 95 kg/giờ (Hình 9).
Do đó: Tốc độ cải tiến cao khiến các khoản đầu tư thay thế
trở nên hấp dẫn và kích thích thị trường. Và: Đó chính là cơ
sở đáng tin cậy.

•

72-207

Tổng lợi nhuận của sợi bông

Hình 8: Các chỉ số quan trọng đối với việc đầu tư vào các nhà máy kéo sợi:
Chỉ số Niềm tin Kinh doanh OECD và tổng lợi nhuận của sợi bông
Nguồn: Chỉ số Niềm tin Kinh doanh OECD, Rieter
Tổng lợi nhuận của sợi bông: Giá sợi bông trừ đi giá bông
Năm quốc gia sản xuất chính: Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ.

Martin Werder
Giám đốc Tiếp thị Cao cấp
Các thiết bị & Hệ thống
martin.werder@rieter.com
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Đúng hướng
Khai trương thành công chi nhánh dịch vụ mới của Rieter tại Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ
Ngày 6 tháng 4 năm 2017, Rieter đã khánh thành chi
nhánh dịch vụ mới tại Kahramanmaraş để hỗ trợ tốt hơn
cho các khách hàng ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ cùng với
đại lý bán hàng lâu năm Erbel A.S. Sau khoảng sáu tháng,
việc lựa chọn vị trí này rõ ràng là quyết định hoàn toàn
đúng đắn.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thị trường hàng dệt trọng điểm
trên thế giới và Kahramanmaraş là trung tâm của ngành dệt ở
Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 60% cơ sở lắp ráp máy của Rieter ở Thổ Nhĩ Kỳ
nằm trong bán kính khoảng 200 km quanh Kahramanmaraş.

Dịch vụ cơ khí và điện tử
Chi nhánh cung cấp dịch vụ cơ khí như đại tu hộp truyền
động, cài đặt động cơ trợ lực, sửa chữa và nâng cấp các linh
kiện chính hãng. Trong buổi hội thảo về điện tử, các chuyên
gia điện tử của Rieter đã phân tích tất cả các loại thiết bị điện
tử đang được thử nghiệm cũng như bộ truyền động và đề xuất
các bước sửa chữa cho khách hàng. Họ tư vấn cho khách hàng
về giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy nhất. Quãng đường đến
chi nhánh dịch vụ của Rieter ngắn giúp giảm thời gian dừng
sản xuất tại các nhà máy kéo sợi đến mức tối thiểu hay thậm
chí là hoàn toàn loại bỏ.
Một số “Đánh giá Nhà máy" đã được hoàn
thiện thành công trong vài tháng đầu tiên. Mục
đích là để mang lại lợi ích cho khách hàng,
giúp họ duy trì khả năng cạnh tranh nhờ hiệu
suất của nhà máy kéo sợi được cải thiện. Nhu
cầu ngày càng tăng đồng nghĩa với việc Rieter
đang gặt hái thành công. “Đánh giá Nhà máy”
và “Gói Bảo trì Dự phòng” sẽ ngày càng trở nên
quan trọng đối với chi nhánh dịch vụ này trong
tương lai. Do đó, Rieter sẽ tăng số lượng nhân
viên vào cuối năm 2017.
Kho linh kiện khẩn cấp
Cơ sở này có một nhà kho linh kiện tại chỗ, bao
gồm những loại linh kiện quan trọng và thiết
yếu nhất, từ thiết bị điều khiển đến bộ cảm
biến và hệ thống truyền động. Nằm gần các
nhà máy kéo sợi của khách hàng Rieter, kho
khẩn cấp này giúp cung cấp chính xác và kịp
thời. Ngoài ra, lượng hàng trong kho sẽ được
kiểm tra thường xuyên.
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Chi nhánh dịch vụ của Rieter ở Kahramanmaraş đảm bảo hỗ trợ khách hàng tại chỗ một cách
nhanh chóng và đáng tin cậy.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Rieter khai trương một chi
nhánh ở đó để cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt hơn và
nhanh chóng. Trong vài tháng đầu tiên sau khi khai trương, có
thể nhanh chóng thấy rõ rằng quyết định thành lập chi nhánh
tại Kahramanmaraş là một quyết định đúng đắn. Khách hàng
của Rieter rất hài lòng với dịch vụ tại chi nhánh dịch mới.

Ali Özsamsun
Tổng Giám đốc tại Rieter Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul
Hậu mãi
ali.oezsamsun@rieter.com
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Một quan điểm khác
Khách hàng của Rieter nói gì về sợi Com4®?
“Theo các khách hàng trong lĩnh vực dệt và dệt kim của
chúng tôi, sợi Com4®rotor với các mối nối sợi vô hình giúp
đảm bảo độ đồng đều về thị giác của sợi rất cao.”
K. K. Agrawal
Tổng Giám đốc

“Các sản phẩm dệt sản xuất từ sợi Com4®compact được
khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Loại sợi này luôn là lựa
chọn hàng đầu trong phân khúc thị trường cao cấp. Sợi
Com4®compact là đại diện của sợi chất lượng cao và là yếu
tố đảm bảo tốt nhất cho sự thành công của chúng tôi!”
Yang Zhao
Tổng Giám đốc

PT Bitratex Industries
Menara Kadin Indonesia Tầng 12
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2&3
Jakarta 12950, Indonesia
T +62 21 57903640
F +62 21 57903641
www.bitratex.com

Xinjiang Esquel Textile Co., Ltd.
Số 966 đường Yinchuan, Urumqi
Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc
T +86 991 4314051, F +86 991 4327895
Changji Esquel Textile Co., Ltd.
Số 12 đường Nam Lvzhou, Changji
Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc
T +86 994 2344780, F +86 994 2346224
www.esquel.com
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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

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

