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Đảm bảo chất lượng cao nhất mà không cần tiếp xúc

Hệ thống vận chuyển cuộn xơ hoàn toàn tự động mới 
SERVOlap E 26 (Hình 1) không chỉ giảm chi phí nhân công. 
Khả năng vận chuyển cuộn xơ linh hoạt và hiệu quả cũng 
cho phép nhà máy chải kỹ hoạt động trơn tru mà không 
gặp vấn đề gì – suốt 24 giờ trong ngày.

SERVOlap E 26 của Rieter là hệ thống vận chuyển cuộn xơ 
hoàn toàn tự động mang đến nhiều lợi ích cho các nhà máy 
chải kỹ. Một trong số đó là việc hệ thống này giảm đáng 
kể nhu cầu về nhân công như được minh họa bằng một ví 
dụ trong ngành. Trung bình, năm người vận hành làm việc 
trong nhà máy chải kỹ bao gồm 18 máy chải kỹ E 86 và 
ba máy OMEGAlap E 36. Nhờ công nghệ tự động hóa của 
SERVOlap E 26, số lượng này giảm xuống một người (Hình 
2). Tiềm năng cắt giảm này cũng được xác nhận bởi Wang 
Shangjun, Giám đốc xưởng Esquel Changji, tại Trung Quốc:  

Nhà máy chải kỹ vận hành trơn tru cả ngày lẫn đêm nhờ SERVOlap E 26

"Trước đây, chúng tôi cần hai người mỗi ca để vận hành 10 
máy chải kỹ. Khi sử dụng E 26, giờ đây chỉ cần một người vận 
hành để vận hành 11 máy chải kỹ. Hiện nay, chúng tôi tiết 
kiệm được chi phí với mô hình làm việc ba ca với khoảng ba 
vị trí toàn thời gian, tương đương với hóa đơn tiền lương hàng 
năm là 100 000 CNY (khoảng 15 800 USD)."

Với E 26, chúng tôi tiết kiệm được ba vị trí toàn 
thời gian theo mô hình làm việc ba ca.

Một lợi ích khác là có thể đảm bảo quá trình sản xuất của nhà 
máy chải kỹ không bị gián đoạn ngay cả khi một người vận 
hành tạm thời không có mặt. Điều này có thể xảy ra ở ca đêm 
vì thường có ít nhân viên trực ở xưởng kéo sợi hơn.

Hình 1: E 26 vận chuyển cuộn xơ hiệu quả từ OMEGAlap E 36 đến máy chải kỹ và chiếm ít không gian.

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
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Hình 4: Hệ thống vận chuyển cuộn xơ hoàn toàn tự động SERVOlap E 26

Hình 3: Chất lượng được đảm bảo, vì màng xơ không bị chạm vào trong suốt 
quá trình vận chuyển cuộn xơ.

Đảm bảo chất lượng nhất quán
Tổng cộng tám cuộn xơ được vận chuyển từ máy chuẩn bị chải 
kỹ đến máy chải kỹ trong quy trình hoàn toàn không cần tiếp 
xúc, trong đó chất lượng của màng xơ được đảm bảo vào mọi 
lúc. Các ảnh hưởng bên ngoài, như người vận hành chạm vào 
cuộn xơ, đều được phòng tránh. Trong quá trình vận chuyển 
tự động, càng kẹp giữ cuộn xơ ở bên trong ống (xem Hình 3).

Có thể định vị chính xác cuộn xơ trên máy chải kỹ vì khoảng 
cách giữa từng máy chải kỹ được đo bằng laser. Đây là 
điều kiện tiên quyết lý tưởng cho việc nối màng xơ mới.

Kết hợp SERVOlap với máy chải kỹ hoàn toàn tự động cho phép 
nhà máy chải kỹ có thể tự chủ trong hoạt động xử lý nguyên 
liệu khép kín. Cuộn xơ đầy được vận chuyển từ OMEGAlap đến 
máy chải kỹ. Khi cuộn xơ trống, SERVOlap sẽ thu thập các ống 
rỗng từ máy chải kỹ và đưa chúng trở về khâu chuẩn bị chải 
kỹ. Quá trình tự động hóa này giúp việc giám sát và vận hành 
nhà máy chải kỹ hiệu quả hơn nhiều.

Giảm chi phí nhân công và đảm bảo 
chất lượng

Quét mã QR để biết thêm thông tin
http://l.ead.me/baqNSR
(Mô phỏng)

SERVOlap E 26

Yvan Schwartz
Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm Chải kỹ 
Các thiết bị & Hệ thống 
yvan.schwartz@rieter.com

Hình 2: Giảm một người vận hành trong mỗi hệ thống nhà máy chải kỹ nhờ 
SERVOlap E 26.

Yêu cầu về nhân sự trong khâu chải kỹ
Ví dụ: 76 000 cọc sợi K 46 và năng suất 1 348 kg/giờ 
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Chìa khóa để đạt hiệu quả
SERVOlap E 26 vừa bền vừa đáng tin cậy nhờ các chi tiết 
mạnh mẽ và thiết kế đơn giản. Hơn nữa, cấu tạo máy ở trên 
đầu giúp hệ thống nhỏ gọn và cho phép bố trí nhà máy chải 
kỹ linh hoạt. Hoạt động kết hợp với hệ thống thay cuộn xơ tự 
động và nối màng xơ ROBOlap, E 26 là chìa khóa để tận dụng 
tối đa nhà máy chải kỹ - cả ngày lẫn đêm (Hình 4).
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Máy móc hiệu quả 
R 36 với chất lượng cải tiến và cách vận hành đơn giản hơn

Hình 1: Việc chuẩn bị nối trở nên dễ hơn nữa với tùy chọn AMIspin-Pro mới 
trên máy R 36.

Máy kéo sợi rô-to Rieter bán tự động R 36 mang lại nhiều 
lợi ích lớn. Khách hàng đánh giá cao thế hệ máy này vì kết 
hợp nhiều cải tiến về ứng dụng. Máy dễ vận hành và tiện 
dụng. Nhờ thiết kế của máy, nhân viên vận hành có thể xử 
lý nhiều vị trí kéo sợi rô-to hơn so với các mẫu máy khác, 
nhờ đó sản xuất hiệu quả hơn.

Máy kéo sợi rô-to bán tự động R 36 được biết đến với cấu tạo 
cứng cáp. Máy rất đáng tin cậy và mạnh mẽ. Ản lượng xơ đã 
được tối ưu hóa so với mẫu máy trước đó và máy cũng đạt 
được độ bền sợi cao hơn. Máy gây ấn tượng về hiệu quả nối 
sợi và cuốn ống tuyệt vời. Thế hệ máy kéo sợi rô-to mới rất 
linh hoạt. Dù hoạt động với nguyên liệu thô thông thường hay 
khó xử lý, R 36 vẫn đảm bảo chất lượng cần thiết.

Theo xu hướng
Máy kéo sợi rô-to luôn sản xuất sợi dệt và dệt kim từ bông 
và viscose. Tuy nhiên, sợi được sản xuất từ   phế và xơ tái chế 
ngày càng trở nên quan trọng hơn. Các loại xơ này chỉ có thể 
được xử lý bằng phương pháp kéo sợi rô-to. Một số khách 
hàng đầu tiên của R 36 đã đặt mua máy vì mục đích này.

Phản hồi tích cực
Những cải tiến mới nhất về khả năng kéo sợi ổn định của R 
36 đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng nêu trên. Độ bền sợi 
tối ưu, kết hợp với khả năng nối sợi nhanh, mang đến chất 
lượng nối cao với mức hao hụt xơ ngắn tối thiểu. Điều này 
đảm bảo quá trình xử lý trơn tru và hiệu quả trong các quy 
trình gia công tiếp theo. Khách hàng sử dụng máy kéo sợi rô-
to R 36 có công nghệ nối AMIspin hiện đại cho sợi denim liên 
tục nhận được phản hồi rất tích cực từ các thợ dệt. Sợi của 
máy R 36 cạnh tranh một phần với sợi từ các thế hệ máy tự 
động cũ hơn. Chất lượng tốt nhất quán của các mối nối bằng 
AMIspin hoặc AMIspin-Pro mới trên R 36 cho phép làm được 
điều này (Hình 1).
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Các tùy chọn xử lý đáng chú ý
Khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực ứng dụng đã sử dụng máy 
kéo sợi rô-to bán tự động R 36 với thành công lớn (Hình 2).
• Hỗn hợp phế Ne 20: Mặc dù hỗn hợp pha này có hàm lượng 

xơ ngắn cao, nhưng tỷ lệ đứt cúi của R 36 là dưới 150 trong 
1 000 giờ rô-to chạy. Nhờ đó, có thể dễ dàng đạt được 
độ bền sợi 12 cN/tex, cùng với chất lượng nối nhất quán. 
Người mua sợi thực sự đánh giá cao các loại sợi này, vì cho 
phép tỷ lệ dừng máy thấp chúng trong quá trình dệt thoi.

• Có thể sản xuất sợi từ bông và phế có chi số Ne 20 với tốc 
độ 110 000 vòng/phút. Các sợi này có tính chất dệt thoi 
tuyệt vời. 

• Các loại sợi thô như Ne 8 làm từ xơ tái chế mang lại năng 
suất tuyệt vời: có thể đạt hiệu suất máy trên 95% và tốc độ 
rô-to trên 80 000 vòng/phút.

• Có thể kéo sợi Ne 20 làm từ xơ tái chế trộn với polyester 
với tỷ lệ đứt cúi dưới 200 trong 1 000 giờ rô-to chạy. Các 
loại sợi này phù hợp với các sản phẩm dệt kim như găng 
tay bảo hộ.

• Sợi Ne 12 làm từ hỗn hợp pha các loại bông khác nhau với 
phế, được kéo thành công ở tốc độ xuất trên 170 m/phút, 
được dùng làm sợi dệt.

Phạm vi ứng dụng của máy kéo sợi rô-to bán tự động R 36

Quốc gia Chiều dài 
máy 
[rô-to]

Nguyên liệu thô Chi số 
sợi 
[Ne]

Đường kính 
rô-to 
[mm]

Tốc độ 
rô-to 
[vòng/phút]

Năng suất 
máy 
[kg/giờ]

TR 600 40% tái sinh/35% phế CO/25% PES 20 36 82 000 105,1

TR 600 90% tái sinh/10% PES 8 44 47 000 197,2

TR 500 90% tái sinh/10% PES 7 44 45 000 146,7

TR 600 65% tái sinh/35% PES 20 36 80 000 103,8

VÀO 500 15% CO/85% phế CO 12 33 102 000 175,2

VÀO 600 40% CO/60% phế CO 20 33 108 000 95,3

VÀO 600 40% CO/60% phế CO 5,3 41 60 000 561,1

VÀO 500 20% CO/80% phế CO 10 33 95 000 206,0

CN 460 Phế CO 21 33 85 000 68,7

BR 600 Tái sinh 8 41 55 000 205,1

BR 600 Tái sinh 8 41 85 000 396,0

CN 460 Phế CO 16 33 90 000 99,7

Các thử nghiệm chuyên sâu hơn đã xác nhận lợi ích của R 36 
về độ bền sợi và tỷ lệ khuyết tật, chẳng hạn như khi đo cho chi 
số sợi Ne 16 và Ne 30 (xem Hình 3, 5).

Hình 2: R 36 hiện đã được sử dụng trong hàng loạt ứng dụng.

Hình 3: Sợi được sản xuất bởi R 36 sẽ bền hơn. Có thể dùng làm tham chiếu 
cho các loại hỗn hợp pha này.

Độ bền, độ giãn dài
Hỗn hợp phế bông/vụn/mui máy chải, Ne 16, tốc độ rô-to 95 000 vòng/phút, đường 
kính rô-to 33 mm, tốc độ xuất 104 m/phút 
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Giảm nhân công cần thiết để vận hành máy
Số lượng nhân viên cần thiết cho mỗi kg sợi trong nhà máy 
kéo sợi rô-to thấp hơn đáng kể so với các quy trình kéo sợi 
khác. Dù vậy, các nhà máy kéo sợi rô-to nhận thấy ngày càng 
khó tuyển được nhân viên có trình độ đào tạo phù hợp. Vì vậy, 
mỗi người vận hành máy thường có khối lượng công việc cao.

Lượng công việc giám sát cần thiết cho máy kéo sợi rô-to bán 
tự động R 36 rất thấp, nhờ đó vận hành máy cực kỳ đơn giản. 
Một ví dụ là hộp kéo sợi được đặt ở độ cao làm việc lý tưởng, 
giúp người vận hành dễ dàng kiểm tra trực quan quy trình 
làm sạch rô-to. Quá trình nối AMIspin và tùy chọn AMIspin-
Pro mới rất dễ làm quen, giúp việc vận hành trở nên đơn giản 
hơn. Các quy trình làm việc tại máy rất hiệu quả và ít đòi hỏi 
phải tiếp xúc máy trực tiếp. 

Hình 5: Hỗn hợp xơ này giúp các khách hàng khó tính đạt được độ bền tuyệt 
vời kết hợp với tốc độ sản xuất cao trên R 36.

Hình 4: Sợi thô Ne 7 được kéo trên R 36 có tỷ lệ khuyết tật thấp hơn đáng 
kể.

Độ bền chắc của sợi
Hỗn hợp bông/vụn, Ne 30, tốc độ rô-to 110 000 vòng/phút, đường kính rô-to 33 
mm, tốc độ xuất 108 m/phút

Khuyết tật
Hỗn hợp bông/vụn, Ne 7, tốc độ rô-to 80 000 vòng/phút, đường kính rô-to 38 mm, 
tốc độ xuất 192 m/phút
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Nhiều đơn hàng tiếp theo
Máy R 36 không chỉ gây ấn tượng với tỷ lệ đứt cúi thấp, mà 
cả ở quy trình làm việc hiệu quả và tiện dụng. Do đó, người 
vận hành có thể vận hành số rô-to nhiều hơn đáng kể so với 
các loại máy khác. Môi trường làm việc được thiết kế tối ưu sẽ 
thu hút người vận hành. Sản phẩm giúp các xưởng kéo sợi tìm 
được nhân viên phù hợp và giữ chân nhân viên dễ hơn so với 
cài đặt các loại máy khác.

Máy kéo sợi rô-to bán tự động R 36 đáp ứng cam kết của máy 
- điều này đã được chứng minh với các đơn hàng lặp lại từ 
nhiều xưởng kéo sợi. 

73-102•

Karel Bonek
Quản lý Sản phẩm Kéo sợi Rô-to 
Các thiết bị & Hệ thống 
karel.bonek@rieter.com
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Đỡ tốn sức, tăng sản lượng

Khách hàng ở Trung Quốc đã yêu cầu máy kéo sợi nén 
Kinner K 42 chạy ở tốc độ chậm hơn so với các nước khác. 
Họ lo ngại rằng tốc độ kéo sợi cao sẽ dẫn đến tỷ lệ đứt 
cúi cao hơn và do đó làm tăng chi phí lương bổng. Rieter 
đã tiến hành thử nghiệm tại nhà máy của các khách hàng 
Trung Quốc để chứng minh rằng K 42 là bậc thầy trong việc 
cân bằng tốc độ cao và tỷ lệ đứt cúi thấp.

Xưởng kéo sợi chỉ có thể bán sợi thành công khi chất lượng 
phù hợp và chi phí sản xuất thấp. Với suy nghĩ này, Rieter hiểu 
rằng nhiệm vụ của mình là phải phát triển các loại máy cho 
phép xưởng kéo sợi cắt giảm chi phí. Tốc độ sản xuất đóng 
vai trò quan trọng trong vấn đề này. Việc tăng tốc độ sẽ tăng 
sản lượng tổng thể, dẫn đến giảm chi phí sản xuất sợi. Do đó, 
việc sử dụng máy móc hiệu suất cao là chìa khóa giúp bất kỳ 
xưởng kéo sợi nào đạt được lợi nhuận.

Loại bỏ mọi rủi ro
Máy kéo sợi nén K 42 (Hình 1) ở Trung Quốc chạy với tốc độ 
thấp hơn so với các nước khác. Ví dụ ở Ấn Độ, sợi dệt làm từ 
bông nguyên chất với chi số sợi Ne 60 và Ne 80 được chạy 
ở tốc độ lên đến 25 000 vòng/phút (đối với Ne 60) hoặc 23 

K 42 cũng đạt được tốc độ hàng đầu với chất lượng sợi tốt ở Trung Quốc

000 vòng/phút (đối với Ne 80). Chi số sợi này ở Trung Quốc 
chỉ được chạy ở tốc độ tối đa là 18 500 vòng/phút. 

Khách hàng Trung Quốc không vận hành máy ở tốc độ cao hơn 
vì điều này có thể dẫn đến tỷ lệ đứt cúi cao hơn. Nếu vượt quá 
mức tối đa chấp nhận được là 15 lần đứt cúi trong 1 000 giờ 
cọc chạy, sẽ tăng rủi ro chi phí lương bổng cao hơn. Ngoài ra 
còn có giả định rằng tốc độ cao hơn sẽ dẫn đến chất lượng sợi 
thấp hơn, đặc biệt là về độ xù lông. Do đó, khách hàng Trung 
Quốc muốn đảm bảo rằng máy vận hành tốt và mang lại chất 
lượng tốt, vốn là yêu cầu hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, 
điều này có nghĩa là họ đang bỏ lỡ cơ hội đạt năng suất cao. 
Các thử nghiệm được tiến hành tại nhà máy của các khách 
hàng Trung Quốc được tiến hành để bác bỏ những mối quan 
ngại phổ biến về tốc độ kéo sợi quá cao.

Tăng 30% sợi với chất lượng không đổi
Trong dự án hợp tác với một khách hàng Trung Quốc, Rieter 
đã có cơ hội tăng tốc độ của máy kéo sợi nén K 42 hiện tại. 
Các thông số bổ sung như chi số sợi và độ giãn dài, cũng 
như các chi tiết công nghệ không thay đổi. Ví dụ, tốc độ kéo 
sợi ban đầu là 16 500 vòng/phút được tăng dần từng nấc 

đến 21 500 vòng/phút cho sợi dệt Ne 
60. Kết quả là năng suất tăng 30,3% và 
chất lượng sợi tốt nhất quán (Hình 2). 

Đối với một sợi dệt có chi số Ne 80, tốc 
độ được tăng từ 18 500 vòng/phút lên 
20 500 vòng/phút, dẫn đến tăng 10% 
sản lượng. Mặc dù chất lượng sợi hơi 
thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng được yêu 
cầu của khách hàng.

Hình 1: Máy kéo sợi nén K 42 có thể đạt được kết 
quả tốt hơn so với các kết quả hiện đang đạt được ở 
Trung Quốc.

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
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Tỷ lệ đứt cúi và độ xù lông cũng ở mức tốt
Khi tăng tốc độ kéo sợi, khách hàng Trung Quốc đặc biệt tập 
trung vào tỷ lệ đứt cúi và độ xù lông của sợi. Cả hai khía cạnh 
này đã được thử nghiệm với mỗi nấc tăng. Ngay cả khi chạy ở 
tốc độ cao hơn, tỷ lệ đứt cúi giảm xuống dưới mức đứt cúi tối 
đa cho phép là 15 lần mỗi 1 000 giờ cọc chạy, trong khi độ xù 
lông hầu như không thay đổi (Hình 3).

Do đó, kết quả thử nghiệm cho thấy rõ ràng là các mối quan 
ngại của khách hàng Trung Quốc về khả năng sản xuất tối đa 
của K 42 là thiếu cơ sở. Các yêu cầu chính bao gồm định tâm 
chính xác các chi tiết như bộ dẫn sợi, vòng khống chế ba lông 
và khuyên kéo sợi cũng như tăng tốc độ theo từng nấc.

Số liệu ấn tượng
Tốc độ tăng 30% giúp giảm 14% chi phí sản xuất sợi. Ví dụ, 
trong một dự án sử dụng máy kéo sợi nén K 42 với tổng cộng 
50 000 cọc sợi, khách hàng có thể đạt được lợi nhuận hàng 
năm là 750 000 CHF (dựa trên 350 ngày, 24 giờ ngày).

Kh
uy

ết
 tậ

t [
1/

km
]

Tốc độ cọc [vòng/phút]

CV
m

 %

Khách hàng
yêu cầu

Điểm mỏng -50% Điểm dày +50%

Điểm kết +200% CVm%

13,00
12,04 12,37 12,52 12,65 12,55

16 500 19 000 20 000 21 000 21 500

100

80

60

40

20

0

15,0

12,0

9,0

6,0

3,0

0

Độ đều sợi và tỷ lệ khuyết tật
Bông xơ dài 100%, Ne 60

43

28

5

35

11

1

30

12

2

30

13

2

32

13

4

38

17

3

Hình 2: Với sản lượng cao hơn 30%, chất lượng sợi Ne 60 hầu như đạt cùng 
tiêu chuẩn.

Tốc độ cọc [vòng/phút]

Đứt cúi Độ xù lông H

Ne 60 Ne 80
16 500 19 000 20 000 21 000 21 500 18 500 19 500 20 500

25

20

15

10

5

0

Đứt cúi và độ xù lông
Bông xơ dài 100%, Ne 60 và Ne 80

12,20

2,62

12,20

2,58

14,70

2,54

12,50

2,52

14,00

2,59

11,90

2,50

15,30

2,53

14,80

2,47

Hình 3: Số lần đứt cúi trong 1 000 giờ cọc chạy và độ xù lông đạt mức rất 
tốt, ngay cả ở tốc độ cao.

Yun Wu
Quản lý Sản phẩm Kéo sợi Nồi cọc và Chải kỹ 
Các thiết bị & Hệ thống 
yun.wu@rieter.com

Yếu tố quyết định
Do đó, các xưởng kéo sợi sử dụng máy kéo sợi nén của Rieter 
có thể chạy ở tốc độ cao. Và với chất lượng sợi tốt. Có thể làm 
được điều này với hình dạng kéo sợi độc đáo. Cần có phương 
pháp tiếp cận có hệ thống để tận dụng tối đa tiềm năng của K 
42. Khi làm như vậy, phải xem xét đến các yếu tố như nguyên 
liệu thô và chi tiết công nghệ, cũng như cài đặt máy và kiểm 
soát khí hậu. So với các loại máy cạnh tranh, K 42 có thể kéo 
sợi với giá cả phải chăng ở mức chất lượng tốt, cho phép tất 
cả các khách hàng của Rieter tự khẳng định mình trong thị 
trường cạnh tranh gay gắt.

73-103•
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Cấu trúc sợi của sợi khí nén
50% polyester/50% lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40

Đẩy xa giới hạn một lần nữa 

Trước đây, sợi khí nén chủ yếu được sử dụng cho vải dệt 
kim, nhờ có chất lượng vón hạt tốt vượt trội. Mối quan tâm 
về việc tăng cường sử dụng sợi khí nén trong xưởng dệt 
thoi cũng đang gia tăng. Một nghiên cứu mới đang cung 
cấp những phát hiện có giá trị về vấn đề này và mở ra các 
phạm vi ứng dụng mới.

Sợi khí nén cho cả vải dệt thoi với hiệu ứng len 

Đoạn trích dưới đây trong một nghiên cứu gần đây tập trung 
vào việc sử dụng sợi khí nén trong xưởng dệt thoi. Thông tin 
này tập trung vào việc tìm kiếm sợi có độ bền cao để có thể 
xử lý cả sợi dọc và sợi ngang với chất lượng cao. Trong bối 
cảnh này, một hỗn hợp pha nguyên liệu thô tiên tiến cũng 
nên được tạo ra và thử nghiệm. Xơ polyester và lyocell được 
sử dụng với tỷ lệ pha trộn khác nhau. Mục đích là tạo ra đặc 
tính len trực quan để sử dụng làm nguyên liệu com-lê hoặc áo 
khoác. Để phân loại kết quả tốt hơn, các xơ này được so sánh 
với sợi nồi cọc.

Hình 2: Hàm lượng polyester cao hơn làm tăng độ bền sợi.

Độ
 b

ền
 [%

]

Tốc độ xuất của sợi khí nén [m/phút]

360 380 400 360 380 400 360 380 400 360 380 400 360 380 400

20% PES 33% PES 50% PES 67% PES 80% PES

80% CLY 67% CLY 50% CLY 33% CLY 20% CLY

27,0

26,5

26,0

25,5

25,0

24,5

24,0

23,5

23,0

22,5

22,0

Độ bền
Polyester/lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40

Nguồn: TIS 27 284 
Phân tích quy trình công nghệ

Hình 1: Góc của xơ quấn có ảnh hưởng đến độ bền sợi.

Quét mã QR để biết thêm thông tin
http://l.ead.me/bauOib
(Brochure)

Đặt hàng bản in của bạn tại:
machines@rieter.com 

(Brochure có bằng tiếng Anh và tiếng Trung.)

Ấn phẩm đặc biệt:
Hỗn hợp polyester-lyocell 
trong kéo sợi khí nén cho ứng 
dụng dệt thoi

CÔNG NGHỆ
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Cấu trúc sợi của sợi khí nén được đặc 
trưng bởi các xơ song song ở lõi và các 
xơ quấn quanh lõi xơ - còn gọi là "xơ 
quấn". Tốc độ kéo sợi trên máy kéo sợi 
khí nén càng cao, thì góc của xơ quấn 
càng phẳng. Góc phẳng nghĩa là quấn 
xơ lõi song song ít   hơn. Ma sát giữa 
các sợi xơ giảm xuống, dẫn đến độ bền 
sợi thấp hơn.  

Tăng độ bền sợi
Polyester có độ bền sợi cao hơn. Hàm 
lượng polyester trong hỗn hợp pha với 
lyocell càng cao thì độ bền sợi càng 
cao. Do đó độ bền có thể tăng lên đến 
2 cN/tex (Hình 2).

Độ cứng uốn rất quan trọng
Việc kết hợp xơ vào gói phụ thuộc 
nhiều vào độ cứng uốn của xơ được 
sử dụng. Thuật ngữ độ cứng uốn đến 
từ mô-đun đàn hồi của xơ và mômen 
quán tính cục bộ. Độ cứng uốn này 
thay đổi theo loại sợi và có tác động 
trực tiếp đến độ kháng trong quá trình 
xoắn. Xơ polyester có độ cứng uốn cao 
và do đó khó tích hợp vào quy trình 
hình thành sợi. Tuy nhiên, mức độ 
cứng uốn này sẽ có lợi về xu hướng 
nhăn của thành phẩm.

Độ bền là quan trọng trong dệt thoi
Sợi dọc rất quan trọng để đạt đủ độ 
bền trong xưởng dệt thoi. Nó phải 
chịu được các loại ứng suất khác nhau 
trong quy trình dệt thoi bằng cách 
đạt đủ độ bền và độ giãn dài, tức là 
có công suất hoạt động sợi với chất 
lượng phù hợp. Cần có công suất hoạt 
động 500 cNcm cho máy dệt thoi hiệu 
suất cao dành cho sợi dọc và sợi ngang. Các sợi trong nghiên 
cứu này được kéo bằng máy kéo sợi khí nén và nồi cọc đáp 
ứng yêu cầu chính xác trong xưởng dệt thoi nhờ độ bền và độ 
giãn dài sợi tuyệt vời - ngay cả khi được xử lý như sợi xe đơn. 
Công suất hoạt động 900 cNcm được tạo ra cho sợi khí nén, 
nghĩa là dự kiến hoàn toàn không có vấn đề gì khi dệt thoi 
hiệu suất cao.

Điểm yếu của sợi và biến thiên của độ bền sợi cũng đóng 
vai trò quan trọng trong quá trình dệt thoi. Điểm yếu của sợi 
không được dưới 100 cN và 2,5% độ giãn dài. Đối với chi số 
sợi Ne 40 làm từ 80% lyocell và 20% polyester, vẫn còn lực 
kéo đứt khoảng 240 cN đối với 0,1% giá trị được khai báo là 
điểm yếu. Do đó, rủi ro đứt cúi sẽ thấp. Ngay cả ở 0,05% giá 
trị đo được, lực kéo đứt vẫn là 220 cN. Sơ đồ phân tán của độ 

Hình 3: Sơ đồ độ bền/độ giãn dài (sợi nồi cọc ở biểu đồ trên, sợi khí nén ở biểu đồ dưới):  
Đối với cả hai loại sợi, hàm lượng polyester tăng có tác động tích cực đến công suất hoạt động. 

Công suất hoạt động của sợi nồi cọc
Polyester/lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40

Công suất hoạt động của sợi khí nén
Polyester/lyocell, 1,3 dtex, 38mm, Ne 40

Nguồn: TIS 27 284 
Phân tích quy trình công nghệ

Nguồn: TIS 27 284 
Phân tích quy trình công nghệ

Sợi nồi cọc 
80% PES/20% CLY

Sợi nồi cọc 
20% PES/80% CLY

Sợi khí nén
80% PES/20% CLY 

Sợi khí nén
20% PES/80% CLY 
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bền và độ giãn dài cho thấy (khi hàm lượng polyester tăng) 
một vùng nghiêng và dài hơn đối với các giá trị của sợi nồi cọc 
và một vùng dày hơn được đẩy lên trên đối với các giá trị của 
sợi khí nén (Hình 3).

Biến thiên độ bền sợi và độ bền sợi trung bình cho thấy tỷ lệ 
pha trộn chỉ có tác động rất nhỏ đối với điểm yếu trong sợi. 

Cấu trúc sợi xác định độ xù lông
Với sợi khí nén, hai thành phần nguyên liệu thô không ảnh 
hưởng đến độ xù lông, vốn chỉ bị ảnh hưởng bởi cấu trúc 
sợi. Như dự kiến trong trường hợp này, sợi khí nén có độ xù 
lông thấp hơn đáng kể so với sợi nồi cọc từ suốt (khoảng 13 
đến 28%) cũng như so với sợi nồi cọc từ gói (khoảng 30 đến 
40%). Điều này được thể hiện trong Hình 4.

Như với tổng độ xù lông, với sợi nồi cọc, lông dài hơn ba 
milimet giảm nhẹ khi hàm lượng polyester tăng. Quá trình 
quấn lại từ suốt đến gói có tác động tiêu cực đáng kể đến độ 
xù lông của sợi nồi cọc. Với sợi khí nén, không có sự gia tăng 
rõ rệt ở lông dài hơn ba milimet khi hàm lượng polyester tăng.

Về trực quan, rất giống nhau sau khi xoắn
Như với sợi, hướng xoắn của sợi xe cũng được mô tả bằng chữ 
S và Z (Hình 5). Hướng xoắn của sợi xe thường theo chiều 
ngược lại với hướng xoắn của sợi. Chỗ xoắn được xác định là 
lỏng, bình thường hoặc cứng, tùy thuộc vào số vòng xoắn mỗi 
đơn vị chiều dài.

Hình 4: Do cấu trúc sợi điển hình, sợi khí nén có độ xù lông thấp hơn đáng kể so với sợi nồi cọc. Hình 5: Ví dụ về chỉ: Một sợi chỉ xoắn theo hướng 
S được tạo ra từ hai sợi xoắn theo hướng Z.

20% PES 33% PES 50% PES 67% PES 80% PES

80% CLY 67% CLY 50% CLY 33% CLY 20% CLY

Độ
 x

ù 
lô

ng
 H

 

6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4

Độ xù lông so với tỷ lệ pha đối với sợi khí nén và sợi nồi cọc
Polyester/lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40

Nguồn: TIS 27 284
Phân tích quy trình công nghệ

Sợi khí nén Sợi nồi cọc (suốt) Sợi nồi cọc (búp sợi)

Tỷ lệ pha

Nguyên tắc xoắn

Z

S

Z

CÔNG NGHỆ
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Hình ảnh được chụp bằng kính hiển vi cho thấy cấu trúc của 
chỉ và sợi xe đơn dựa trên công nghệ kéo sợi nồi cọc và kéo 
sợi khí nén (Hình 6). 

Độ xù lông thường thấp và cấu trúc vòng xơ đặc biệt của sợi 
khí nén có thể nhìn thấy rõ ràng so với xơ nồi cọc. Sau khi 
xoắn, chỉ có thể nhận thấy sự khác biệt về trực quan giữa hai 
loại sợi khi kiểm tra kỹ.

Xoắn tăng thêm độ bền
Độ co xoắn và theo đó là ứng suất sợi theo hướng xoắn Z cao 
hơn đáng kể so với hướng xoắn S. Nếu sợi và chỉ được xoắn 
theo cùng hướng (trong trường hợp này là Z), lực xoắn được 
tạo ra và có thể nhận thấy ở sợi xe với xu hướng xoăn cao. Để 
chống lại hiệu ứng này, phải chọn hướng sợi xe ngược hướng 
kéo sợi, ngay cả với sợi khí nén. Hướng kéo sợi Z kết hợp với 
hướng sợi xe S rõ ràng đã tạo ra giá trị độ bền tốt nhất và do 
đó giảm ứng suất sợi.

Cấu trúc sợi
67% polyester/33% lyocell, 1,3 dtex, 38 mm

Hệ số xoắn của sợi xe càng nhỏ, tác động của hướng xoắn sợi 
xe đối với độ bền càng thấp. Rõ ràng là ngay cả số vòng xoắn 
sợi xe tương đối nhỏ cũng dẫn đến sự gia tăng lớn nhất về độ 
bền so với sợi xe đơn (Hình 7). Do đó, phải chọn hướng xoắn 
sợi xe ngược hướng kéo sợi và phải giữ số vòng xoắn tương 
đối thấp. Cách tiếp cận tối ưu để tăng độ bền và theo đó là 
ứng suất sợi nhỏ nhất có thể được dự kiến ở hệ số xoắn ae 3,3.

Sử dụng hệ số xoắn nhỏ hơn nhiều so với ae 3,3 kết hợp với 
cùng loại sợi xe và hướng kéo sợi có thể giúp quá trình xoắn 
hiệu quả hơn. Trong trường hợp này, độ bền của sợi xe khí 
nén phải được thiết kế để đạt hiệu quả tối ưu. Làm sạch liên 
tục bằng hỗn hợp 50% polyester và 50% lyocell dẫn đến hệ 
số xoắn ae 2,2.

Nồi cọc 
Ne 40
ae = 4,0

Nồi cọc 
Ne 40/2
xe đôi ae = 3,6

Khí nén 
Ne 40

Hình 6: Sợi xe của sợi nồi cọc và sợi khí nén có tính tương đồng cao về trực quan.

Khí nén 
Ne 40/2
xe đôi ae = 3,6

CÔNG NGHỆ
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Với hướng xoắn chỉ S, các vùng yếu 
nhất về độ bền có thể được cải thiện 
lên đến hệ số xoắn ae 4,6, mặc dù độ 
bền trung bình sẽ giảm. Do đó, xoắn 
với hệ số xoắn cao hơn ae 3,3 không 
được khuyến nghị về khía cạnh này.

Hình 8: Vải dệt thô được sản xuất từ   các hỗn hợp polyester/lyocell khác nhau cho thấy hiệu ứng len mong muốn.

Hình 7: Hệ số xoắn và hướng sợi xe có tác động đáng kể đến độ bền của sợi xe.

Độ bền so với hệ số xoắn trong sợi khí nén
67/33% polyester/lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40/2

Độ
 b

ền
 [c

N/
te

x]

4,0 5,0 6,04,8 5,83,6 4,4 5,4 6,43,8 4,6 5,63,4 4,2 5,2 6,2

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

Nguồn: TIS 27 284
Phân tích quy trình công nghệXoắn theo hướng S Xoắn theo hướng Z Sợi đơn Ne 40

Hệ số xoắn αe

Nồi cọc
Ne 40/2, ae 3,8
67% PES/33% CLY 
Polyester, nhuộm

Khí nén
Ne 40/2, ae 3,8
20% PES/80% CLY  
Lyocell, nhuộm

Khí nén
Ne 40/2, ae 3,8  
67% PES/33% CLY
Polyester, nhuộm

Khí nén
Ne 40/2, ae 3,8
80% PES/20% CLY 
Polyester, nhuộm

CÔNG NGHỆ
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Thành công trong xưởng dệt thoi
Kích thước sợi dọc không được sử 
dụng trong xưởng dệt thoi. Đặc tính 
vận hành của sợi xe hoàn hảo cả ở 
khâu chuẩn bị dệt thoi lẫn dệt thoi. 
Tất cả yêu cầu của xưởng dệt thoi 
đều được đáp ứng. Các lỗi liên quan 
đến kéo sợi ở vải dệt thoi không được 
phát hiện trong phạm vi thử nghiệm. 
Do đó, có thể giả định rằng chất 
lượng hạng nhất sẽ đạt được trong 
quá trình kiểm tra hàng hóa tiếp 
theo. Như giá trị tham chiếu, tổng 
cộng 10 lỗi trong 100 m vải dệt thoi 
được chấp nhận trong quá trình kiểm 
tra. Các lỗi này thường có thể được 
phân bổ cho khâu kéo sợi, dệt thoi và 
hoàn thiện với tỷ lệ tương đương.

Hiệu ứng len đặc trưng
Diện mạo mang đặc điểm len đã đạt 
được bằng cách sử dụng hỗn hợp 
polyester/lyocell, bất kể tỷ lệ pha (Hình 8). Nó tương ứng với 
diện mạo đặc trưng của các loại vải com-lê hoặc áo khoác cổ 
điển. Tuy nhiên, cảm giác của vải phụ thuộc phần lớn vào cấu 
trúc sợi và nguyên liệu thô. Cảm giác này chỉ có ở hỗn hợp 
pha nguyên liệu thô này và có thể được sử dụng làm cơ sở cho 
các ứng dụng mới.

Hóa chất hoàn thiện
Khâu hoàn thiện của vải dệt tác động đến các đặc tính như 
cảm giác khi chạm vào, khả năng giữ nếp và vẻ ngoài của 
nguyên liệu. Tuy nhiên, nguyên liệu thô có thể có tác động 
tiêu cực đến tải trọng đứt hoặc độ bền đứt của vải. Đối với vải 
dệt thoi chứa 80% lyocell, quá trình hoàn thiện có thể làm 
giảm độ bền của vải khoảng 10%. Hàm lượng polyester tăng 
sẽ dừng quá trình hoàn thiện, ảnh hưởng đến độ bền của vải 
dệt thoi (Hinh 9). Phải luôn kiểm tra và thay hóa chất hoàn 
thiện nếu cần khi có các bước phát triển về vải dệt liên quan 
đến cấu trúc sợi mới (và phù hợp với nguyên liệu thô).

73-105•

Hình 9: Vải dệt có hàm lượng polyester cao dễ dàng chịu được hóa chất hoàn thiện.

Độ bền so với tỷ lệ pha đối với sợi khí nén và sợi nồi cọc
Polyester/lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40/2, vải dệt thoi 2/1 vân chéo, đã hoàn thiện

Độ
 b

ền
 [c

N/
te

x]
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28

Nguồn: TIS 27 284
Phân tích quy trình công nghệ

Tỷ lệ pha

20% PES 67% PES 80% PES

80% CLY 33% CLY 20% CLY

Sợi nồi cọc (sợi dọc) Sợi nồi cọc (sợi ngang)

Sợi khí nén (sợi ngang)Sợi khí nén (sợi dọc)

Harald Schwippl
Trưởng phòng Công nghệ và Phân tích Quy trình 
Các thiết bị & Hệ thống 
harald.schwippl@rieter.com
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Tăng năng suất nhờ chuyển đổi

Honghai Hangzhou Textile Co., Ltd., một khách hàng của 
Rieter, đã đạt được thành công lớn trên thị trường với sợi 
viscose. Nhu cầu gia tăng đòi hỏi công ty phải tìm cách đẩy 
mạnh sản xuất. Các thành phần công nghệ mới đã giúp họ 
đạt được mục tiêu này.

Honghai Hangzhou Textile Co., Ltd. là công ty con của Tập 
đoàn dệt Hongfeng và tọa lạc tại Hàng Châu, Trung Quốc. 
Công ty đã đầu tư trang bị máy kéo sợi rô-to bán tự động 
của Rieter cho toàn bộ nhà máy và sản xuất 50 000 tấn sợi 
viscose với chất lượng Ne 10 và Ne 30 hàng năm. Các loại 
sợi này nổi tiếng trên thị trường và tạo ra nhu cầu cao. Các 
sợi này được bán ở khu vực Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng 
Đông ở Trung Quốc, đồng thời cũng được xuất khẩu ra các thị 
trường quốc tế như Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Câu chuyện thành công về máy chải thô C 70

Thử thách: nhu cầu tăng
Năm 2016, Honghai nhận thấy nhu cầu sợi viscose cực kỳ 
cao. Các máy chải thô C 70 vốn có hiệu năng cao, sản xuất 
80 đến 115 kg cúi mỗi giờ, nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu 
cầu này. Rieter khuyến nghị tăng cường sản lượng chải thô với 
các thành phần công nghệ mới. Điều quan trọng đối với khách 
hàng là phải giữ nguyên mức chất lượng cúi, ngay cả ở tốc độ 
sản xuất cao hơn.

Giải pháp: các thành phần công nghệ mới cho máy 
chải thô C 70
Theo khuyến nghị của Rieter, Honghai quyết định thử nghiệm 
các thành phần công nghệ khác nhau. Một trong những bộ 
phận này là một biên dạng được tối ưu hóa về khí động, hay 
còn gọi là "lưỡi", ảnh hưởng đến sự chuyển tiếp xơ từ xi lanh 

Hình 1: Máy chải thô C 70 sản xuất cúi chải thô với giá trị chất lượng tuyệt vời.
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chải thô sang bộ đổ sợi. Trong giai đoạn thử nghiệm, hai 
máy chải thô đã được sử dụng rất thành công trong công ty, 
sản xuất 160 kg mỗi giờ. Chất lượng cúi vẫn ở mức cao như 
cũ. Dựa trên những kết quả tích cực này, Honghai đã quyết 
định nâng cấp 68 máy chải thô còn lại với các bộ phận được 
khuyến nghị (Hình 2).

Lợi ích Honghai đạt được: tăng sản lượng
Sản lượng tại xưởng kéo sợi tăng 40% lên 100%. Việc đầu tư 
vào các bộ phận công nghệ mới cho tất cả các máy chải thô 
đã mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn. Công ty đã có thể 
thích nghi nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu sợi viscose của 
thị trường và nâng cao vị thế trên thị trường.

73-106•

Hình 2: Tăng sản lượng lên 100%: Máy chải thô C 70 vận hành ở tốc độ 
160 kg/giờ.

Khách hàng của chúng tôi nói gì
"Những cải tiến công nghệ của máy chải thô C 70 giúp 
chúng tôi thu lợi nhuận cao hơn. Chúng tôi nhận thấy 
sản lượng gia tăng đáng kể cùng với chi phí thay máy 
rất thấp. Vì vậy, chúng tôi đã mua thêm nhiều bộ phận 
và nâng cấp tất cả các máy chải thô. Chúng tôi có thể 
tối đa hóa lợi nhuận với các cải tiến và công nghệ của 
Rieter."

Xinfeng Cui
Giám đốc xưởng, Honghai Hangzhou Textile Co., Ltd.

Irene Muggler
Giám đốc Tiếp thị 
Các thiết bị & Hệ thống 
irene.muggler@rieter.com
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Sẵn sàng kéo sợi trong 100 ngày

Nitin Spinners Ltd., một khách hàng của Rieter, muốn 
phục vụ một thị trường ngách càng nhanh càng tốt. Dự án 
đầy tham vọng này đã thành công nhờ sự hợp tác chặt chẽ 
giữa khách hàng và Rieter. Tổng cộng 72 960 cọc sợi nén 
được lắp đặt trong vòng 100 ngày.

Nitin Spinners Ltd. có trụ sở tại Bhilwara Rajasthan, ở phía 
tây bắc Ấn Độ, chuyên sản xuất sợi và vải từ bông nguyên 
chất cho thị trường trong nước và quốc tế. Công ty sản xuất 
50000 tấn sợi và 9000 tấn vải mỗi năm. Nitin Spinners sở 
hữu 223000 cọc và 3000 rô-to. 

Thử thách: bắt đầu sản xuất càng nhanh càng tốt
Sử dụng máy kéo sợi nén tiên tiến nhất, Nitin Spinners muốn 
bắt đầu sản xuất sợi nén để có thể cung cấp các loại sợi đa 
dạng hơn. Mục tiêu của ban quản lý là bắt đầu sản xuất càng 
sớm càng tốt để đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Nitin 
Spinners chú trọng đến việc đạt mức sản lượng và chất lượng 
cao cũng như giữ mức tiêu thụ điện năng thấp ngay từ đầu.

Câu chuyện thành công về máy kéo sợi nén K 42

Giải pháp: máy kéo sợi nén K 42
Sau khi tham vấn chuyên sâu, Nitin Spinners đã quyết định 
chọn máy kéo sợi nén K 42 của Rieter. Dự án bao gồm 72 
960 cọc sợi. Để đảm bảo lắp đặt cũng như vận hành trơn 
tru và nhanh chóng, Rieter đã tập hợp một nhóm dự án gồm 
các chuyên gia từ bộ phận Bán hàng, Sản phẩm, Vận hành 
và Dịch vụ & Công nghệ. Năng lực kết hợp từ tất cả các lĩnh 
vực chuyên môn giúp kết quả làm việc nhóm hoàn hảo. Việc 
phối hợp với các nhà cung cấp thiết bị phụ trợ như nhà cung 
cấp hệ thống làm ẩm và lọc, khí nén và điện năng, diễn ra rất 
trơn tru. Dự án được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ cùng 
với khách hàng. Các cuộc họp điều phối được tổ chức thường 
xuyên để đảm bảo thiết bị phù hợp luôn sẵn có vào đúng thời 
điểm trong giai đoạn lắp đặt.

Nitin Spinners thu lợi nhờ thiết lập và vận hành máy 
trong vòng 100 ngày
Rieter đạt được tất cả các giá trị đã thỏa thuận về năng suất, 
chất lượng sợi và mức tiêu thụ điện trong khung thời gian quy 

Hình 1: Chất lượng sợi cao nhờ máy kéo sợi nén K 42

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
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Hình 2: Máy chuẩn bị kéo sợi và chuẩn bị xơ của Rieter: kết hợp công nghệ hoàn hảo

định. Sự kết hợp giữa các cỗ máy tốt nhất cùng với phương 
pháp tiếp cận có hệ thống đóng vai trò quan trọng giúp dự án 
hoàn thành trong vòng 100 ngày. Việc chạy thử kịp lịch trình 
cho phép Nitin Spinners thực hiện đơn hàng của khách hàng 
theo thỏa thuận. Sử dụng nguyên liệu thô tối ưu dẫn đến tăng 
chất lượng sợi và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao đối với sợi 
nén Com4®compact.
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Khách hàng của chúng tôi nói gì
"Chúng tôi rất cảm ơn Rieter đã giao máy móc nhanh 
chóng và cung cấp đội ngũ kỹ thuật tốt nhất để xử lý việc 
lắp đặt và chạy thử. Mỗi thành viên của nhóm đã làm hết 
sức có thể để đảm bảo rằng các máy được lắp đặt trong 
vòng 100 ngày."

Sandeep Garg
Tổng giám đốc - Hoạt động, Nitin Spinners Ltd.

Irene Muggler
Giám đốc Tiếp thị 
Các thiết bị & Hệ thống 
irene.muggler@rieter.com

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
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Sản phẩm và giải pháp cho mọi thử thách

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, Business Group After 
Sales đã hình thành danh mục sản phẩm với một mục tiêu: 
tăng khả năng cạnh tranh của khách hàng. Rieter đang 
cung cấp và mở rộng hơn nữa hàng loạt sản phẩm toàn 
diện để hỗ trợ khách hàng, từ khi lắp đặt đến xuyên suốt 
toàn bộ vòng đời của xưởng kéo sợi. 

Tối ưu hóa hiệu suất của xưởng
Trong ngành công nghiệp dệt đòi hỏi cao hiện nay, các chủ 
nhà xưởng bị áp lực phải sản xuất với chi phí tiết kiệm hơn 
và phản ứng nhanh chóng với xu hướng thị trường. Với Mill 
Assessments và After Sales Solutions, Rieter giải quyết những 
thử thách cụ thể của khách hàng, ví dụ như năng suất và chất 
lượng sợi, biến chúng thành cơ hội kinh doanh. Thông qua 
điều tra chi tiết tại chỗ và phân tích xưởng kéo sợi, Rieter xác 
định các điểm cải tiến hiệu suất tiềm năng. Việc thực hiện 
giải pháp được khuyến nghị cho phép khách hàng đạt được 
yêu cầu cụ thể của họ.

Danh mục sản phẩm hướng đến khách hàng Rieter After Sales giúp các xưởng phát triển

Thông qua quá trình đổi mới và phát triển liên tục, Rieter 
có thể cung cấp gói phụ tùng bổ sung và nâng cấp để khôi 
phục hoặc thậm chí nâng cao hiệu suất máy ban đầu. Những 
gói này cho phép khách hàng cải thiện tuổi thọ, năng suất và 
chất lượng. Mặc dù các phụ tùng bổ sung và nâng cấp hiện 
tại đã giải quyết phần lớn nhu cầu của khách hàng, nhưng 
đôi khi cần thực hiện tùy chỉnh để giải quyết cụ thể một tình 
huống nhất định. Do đó, Customer-Specific Engineering cung 
cấp các giải pháp được điều chỉnh riêng cho từng khách hàng.  

Khắc phục tình trạng thiếu nhân công trình độ cao
Tình trạng thiếu nhân công trình độ cao hiện tại có thể là 
trở ngại đối với các giám đốc xưởng, vì vậy Rieter ra mắt On-
Site Project Management (OPM): Các chuyên gia tận tâm của 
Rieter cung cấp sự hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm cho 
nhiều dự án khác nhau. Trong đó bao gồm chạy thử, quản lý, 
di dời xưởng hoặc di chuyển và lắp đặt máy kéo sợi cũ. 

Hình 1: Danh mục sản phẩm đa dạng từ bộ phận Hậu mãi của Tập đoàn Rieter làm tăng khả năng cạnh tranh của khách hàng.

Bộ phận
 Spare Parts
 Wear and Tear Parts
 Technology Parts

Hiện đại hóa
 Retrofits
 Upgrades
 Conversions

Bảo trì dự phòng
 Preventive Maintenance Packages

Customer-Specific Engineering

Nâng cấp giám sát sản xuất
 SPIDERweb
 ISM
 Alert and Cockpit Module

Digital Maintenance
 Bảo trì kỹ thuật số

Bảo trì tại chỗ
 Installation Services
 Warranty Services
 On-Site Project Management

Đào tạo khách hàng
 INclass Training
 INmill Training

Dịch vụ công nghệ dệt
 Customer Technology Services
 Spin Center Trials
 Laboratory Services

Dịch vụ sửa chữa Services
 Mechanical Repairs
 Electronic Repairs
 Preventive Services

Dịch vụ tối ưu hóa hiệu suất
 Mill Assessment
 After Sales Solutions

Bộ phận Sản phẩm Dịch vụ Sản phẩm Giải pháp kỹ thuật số

Danh mục sản phẩm Rieter After Sales
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Thực hiện chiến lược bảo trì phù hợp
Chiến lược bảo trì đúng hướng là chìa khóa để vận hành hiệu 
quả. Từ phụ tùng thay thế, bộ phận hao mòn đến gói bảo trì 
dự phòng, Rieter giải quyết tất cả các nhu cầu bảo trì phản 
ứng hoặc phòng ngừa của khách hàng, cho tất cả các công 
đoạn của quy trình kéo sợi. 

Hỗ trợ xuyên suốt toàn bộ vòng đời sản phẩm
Rieter hỗ trợ khách hàng xuyên suốt toàn bộ vòng đời của 
thiết bị. Kỹ thuật viên Bảo trì tại chỗ dày dặn kinh nghiệm 
của Rieter giúp khách hàng lắp đặt máy để có một khởi đầu 
trơn tru. 

Trong trường hợp có trục trặc về điện hoặc cơ khí, Rieter sẽ 
cung cấp dịch vụ sửa chữa chất lượng cao. Trong đó bao gồm 
kiểm tra cẩn thận tình trạng của máy và thực hiện các biện 
pháp nhằm ngăn ngừa sự cố cho các bộ phận. 

Chia sẻ kiến thức chuyên môn và bí quyết
Thành công của công ty không chỉ được quyết định bởi các 
thiết bị của công ty mà cả nhân viên của công ty. Do đó, Rieter 
chú trọng vào quá trình đào tạo liên tục. Điều này cho phép 
nhân viên nâng cao kỹ năng và khuyến khích họ đạt được mục 
tiêu của công ty. 

Rieter có chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực kéo sợi xơ ngắn. 
Công ty chuyển giao kiến thức này cho khách hàng tại một 
trong những trung tâm đào tạo trên toàn thế giới của Rieter 
hoặc trực tiếp tại xưởng của khách hàng. 

Kiến thức từ xơ đến sợi và hơn thế nữa
Việc duy trì tính cạnh tranh trong môi trường phát triển 
nhanh chóng như ngành dệt đòi hỏi phải giám sát và điều 
chỉnh danh mục sản phẩm liên tục. Với dịch vụ công nghệ 
dệt và nhờ những tiến bộ công nghệ, Rieter có thể giúp khách 
hàng phát triển các sản phẩm tiên tiến và tối ưu. Application 
and Research Centers của Rieter có các máy móc mới nhất từ 
xơ đến sợi giải quyết tất cả bốn quy trình kéo sợi con, cũng 
như các phòng thí nghiệm, phòng đào tạo và phòng trưng bày. 

Phản hồi nhanh chóng với xu hướng thị trường
Khi đối mặt với thị trường thời trang biến đổi nhanh chóng 
và cạnh tranh khốc liệt, tính linh hoạt đang trở thành lợi thế 
cạnh tranh ngày càng quan trọng. Các xưởng kéo sợi cần 
phản ứng nhanh chóng với các cơ hội và xu hướng thị trường 
với vốn đầu tư hạn chế. Gói chuyển đổi của Rieter cho phép 
khách hàng sửa đổi cách sử dụng, chức năng hoặc mục đích 

của thiết bị, ví dụ như chuyển đổi từ bông sang xơ nhân tạo 
theo con đường ngắn nhất và tiết kiệm chi phí nhất. 

Kỹ thuật số hóa xưởng kéo sợi
Là nhà cung cấp hệ thống kéo sợi xơ ngắn hàng đầu thế giới, 
Rieter kết hợp nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn về các giải 
pháp kỹ thuật số, sử dụng khả năng thu thập dữ liệu, tự động 
hóa và giám sát từ xa để nhanh chóng tạo ra các xưởng kéo sợi 
thông minh, giúp khách hàng tăng giá trị của công ty.

Rieter đã phát triển SPIDERweb, một hệ thống hướng đến 
người dùng, để thu thập dữ liệu liên quan đến các quy trình, 
chất lượng và hiệu quả sản xuất để có thể phát hiện sai lệch 
ở giai đoạn đầu. Nhờ Alert and Cockpit Module của Rieter, 
khách hàng có thể truy cập từ xa để giám sát máy móc. Mô-
đun cho phép khách hàng chủ động đưa ra quyết định ở mọi 
nơi, mọi lúc. Mô-đun đơn giản hóa đáng kể công việc quản lý 
xưởng và tối đa hóa hiệu quả hoạt động của xưởng. 

Với bước tiến mới nhất, UPtime, Rieter đang số hóa các xưởng 
kéo sợi và đưa trí thông minh nhân tạo vào quá trình bảo trì. 
UPtime kiểm tra các dữ liệu quan trọng về hiệu suất như nhiệt 
độ, áp suất không khí hoặc độ rung, xác định những điểm bất 
thường và đưa ra giải pháp theo quy định.
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Arne Brand
Phó Giám đốc Kinh doanh Cao cấp 
Hậu Mãi 
arne.brand@rieter.com
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Đơn giản hóa công việc của giám đốc xưởng

Rieter đã tiến thêm một bước hướng đến Industry 4.0 bằng 
cách phát hành Alert and Cockpit Module. Ứng dụng điện 
thoại thông minh này cho phép giám đốc xưởng của công 
ty có thể truy cập từ xa để theo dõi thiết bị. Nó cho phép 
khách hàng chủ động đưa ra quyết định vào mọi lúc bất kể 
họ đang ở đâu.  

Trong xưởng kéo sợi, giám sát hiệu suất máy 24/7 là điều cần 
thiết để rút ngắn thời gian phản hồi, đạt hiệu quả tối đa và 
giảm thiểu thời gian dừng máy. Để cho phép giám đốc xưởng 
đưa ra quyết định một cách độc lập và linh hoạt hơn, Rieter 
cung cấp một giải pháp tối tân cho điện thoại thông minh với 
Alert and Cockpit Module.

Alert and Cockpit Module cho phép bạn giám sát xưởng ở mọi nơi, mọi lúc

Hình 1: Chức năng buồng lái cung cấp tổng quan về tình hình sản xuất của 
máy kéo sợi vào mọi lúc, mọi nơi. Điều này cho phép phản ứng nhanh và 
tránh thời gian dừng máy tốn kém.

Phiên bản demo miễn phí
Ứng dụng tương thích với điện thoại thông minh iOS và 
Android. Nó là một phần của hệ thống điều khiển xưởng 
SPIDERweb (phiên bản 7.4.x trở lên), vốn thu thập, 
hiển thị và phân tích dữ liệu sản xuất từ xưởng kéo sợi. 
Hãy trải nghiệm Alert and Cockpit Module bằng cách 
đăng ký ngay bây giờ để tải phiên bản demo miễn phí:  
q-r.to/cockpit.  

Giám sát từ xa
Ứng dụng điện thoại thông minh này cho phép người dùng 
kiểm soát từ xa các dữ liệu quan trọng trong thời gian thực 
vào mọi lúc. Khả năng cài đặt tùy chọn riêng và thiết kế thân 
thiện với người dùng của ứng dụng hỗ trợ thực hiện khối 
lượng công việc hàng ngày của giám đốc xưởng. Chức năng 
báo động cho phép cấu hình các giới hạn liên quan đến dữ 
liệu sản xuất, chất lượng và điện năng. Nếu không đạt được 
mức hiệu suất mong muốn, báo động sẽ được kích hoạt và 
giám đốc xưởng sẽ được thông báo ngay lập tức. Họ có thể 
chuyển tiếp thông tin để người phụ trách tại xưởng có thể 
thực hiện hành động thích hợp ngay lập tức.

Ra quyết định dựa trên thông tin
Chức năng buồng lái (Hình 1) hiển thị tất cả các dữ liệu liên 
quan của xưởng kéo sợi, từ khâu chuẩn bị xơ đến kéo sợi con. 
Dữ liệu sản xuất của năm ca cuối cùng cũng được lưu trữ. Tổng 
quan toàn diện về hiệu suất của từng ca giúp người dùng ra 
quyết định dựa trên thông tin.
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Quét mã QR để biết thêm thông tin
http://q-r.to/cockpit
(Ứng dụng)

Cập nhật thông tin vào mọi lúc

Mô-đun buồng máy 
và báo động 
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Selwyn von Grünigen
Phó giám đốc Giải pháp Kỹ thuật số 
Hậu mãi 
selwyn.vongruenigen@rieter.com
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Xinjiang Kangruixin Textile Co., Ltd. 
South Shenzhen Road  
Aksu Textile Industry City (Development Zone) 
Aksu Xinjiang 
China 
T +86 997 2657166 
www.xjkrx.cn

Shijiazhuang Xinhe Fiber Technology Co., Ltd. 
No. 1, Central Avenue 
Shijiazhuang Comprehensive Bonded Zone 
China 
T +86 311 88763526 
F +86 311 88763536 
xhxwkj2015@163.com

Khách hàng của Rieter nói gì về sợi Com4®? 

Một quan điểm khác

"Với máy kéo sợi rô-to hoàn toàn tự động R 66, tất cả mọi kỳ 
vọng của chúng tôi về năng suất và chất lượng sợi đã được 
đáp ứng đầy đủ."

Mingxin Li 
Tổng giám đốc

"Chúng tôi hài lòng với máy kéo sợi rô-to R 66 của Rieter. 
Sợi kéo rô-to chất lượng cao của chúng tôi đã được thị 
trường đồng lòng công nhận."

Liqiang Kang
Tổng giám đốc

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
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