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CHỦ BIÊN

Quý khách hàng thân mến!
Tôi đã có nhiều dịp rất hân hạnh và vinh dự được gặp gỡ nhiều
người trong số quý vị; tại các cuộc gặp mặt diễn ra khi tham
quan nhà máy, tại triển lãm thương mại, ở hội nghị hoặc một
địa điểm của Rieter trên khắp thế giới.
Trong tất cả các cuộc gặp mặt đó, tôi đã có những buổi thảo
luận hiệu quả và nhận được phản hồi cởi mở và trung thực.
Quý vị đã kể cho tôi nghe về thành công mà quý vị gặt hái được
với máy móc thiết bị của Rieter, về sự hỗ trợ tuyệt vời quý vị
nhận được từ nhân viên hậu mãi của Rieter. Và cả những vấn
đề quý vị đã gặp phải với Rieter. Chúng tôi có thể thành công
là nhờ nhận được những phản hồi từ phía quý vị, đó là xuất
phát điểm cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động, định hướng
khách hàng mạnh mẽ hơn và không ngừng cải tiến. Vì vậy, tôi
rất muốn chúng ta tiếp tục cuộc đối thoại sâu sắc này.
Trong chuyến đi gần đây của tôi tới Trung Quốc, có khách
hành đã khẳng định: “Các ông không thể kiếm tiền bằng một
hệ thống Rieter”. Một câu nói thật đáng suy nghĩ! Tôi thực
sự rất ngạc nhiên về điều này. Rieter đã tham gia vào ngành
thiết bị kéo sợi trong suốt hơn 200 năm qua. Đã có biết bao
thế hệ những nhà kéo sợi mua hệ thống của Rieter và những
hệ thống này đã giúp họ trở nên giàu có. Chúng tôi bán hệ
thống cho các nhà kéo sợi trên khắp thế giới. Nhưng giờ đây,
quý ông này lại phát biểu: “Các ông không thể kiếm tiền bằng
hệ thống Rieter”. Ông ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực kéo
sợi, ông ấy biết rõ mình đang nói về điều gì. Vậy tại sao ông
ấy lại nói như vậy?
Trở về nhà, chúng tôi đã ngồi xuống và thảo luận về lời phát
biểu này của khách hàng. Và chúng tôi đã rút ra kết luận rằng
chúng tôi chưa làm tốt việc truyền đạt cho quý vị hiểu một
hệ thống Rieter có thể đóng góp những gì cho sự thành công
trong kinh doanh của quý vị. Một hệ thống Rieter không chỉ
đơn thuần là sự kết hợp những cỗ máy Rieter tuyệt vời. Mua
một hệ thống Rieter đồng nghĩa với: sản xuất sợi chuẩn có
chất lượng đồng nhất và chi phí cạnh tranh - tận dụng được sự
hỗ trợ kỹ thuật của Rieter trong suốt vòng đời thiết bị - đồng
thời đẩy mạnh tích hợp hệ thống liên quan tới luồng nguyên
liệu và số hóa.

Tại Triển lãm quốc tế về máy móc ngành Dệt may Châu Á
2018 (ITMA Asia 2018) diễn ra tại Thượng Hải, chúng tôi sẽ
chứng minh cho các nhà kéo sợi trên thế giới thấy họ có thể
đạt được lợi nhuận lớn tới mức nào nhờ hệ thống Rieter – kéo
sợi nồi cọc, nén, rô-to và khí nén.
Trong ấn bản hiện tại của tạp chí “link”, quý vị sẽ thấy bản
giới thiệu tóm tắt về chương trình triển lãm của chúng tôi.
Nếu quý vị không thể thu xếp tham dự ITMA Asia hoặc không
tìm thấy hệ thống mình quan tâm trong tài liệu của chúng tôi,
vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể sắp xếp cuộc
hẹn với quý vị sau cuộc triển lãm.
Trân trọng!

Norbert Klapper
Tổng giám đốc
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Nguồn tổng hợp tin tức
Tin nổi bật về hệ thống Rieter tại ITMA Asia
Danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng, phong phú cũng
như các hệ thống kéo sợi tùy biến đáp ứng mọi yêu cầu của
khách hàng. Rieter mang đến cho các nhà kéo sợi cơ hội
đạt lợi nhuận và năng lực cạnh tranh cao nhất – trong toàn
bộ vòng đời hoạt động của một nhà máy. Quý vị đừng bỏ
lỡ cơ hội gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi tại triển lãm ITMA
Asia năm nay, diễn ra từ ngày 15 tới 19 tháng 10 năm
2018 tại Thượng Hải.
Hoạt động sản xuất mang lại lợi nhuận cho nhà máy kéo sợi,
không chỉ ở hiện tại mà cả tương lai. Sợi đáp ứng các nhu cầu
của thị trường. Những vận hành viên đã qua đào tạo đạt được
kết quả tốt nhất có thể với máy kéo sợi. Đó chỉ là ba trong
số rất nhiều lợi ích mà những khách hàng lựa chọn hệ thống
Rieter sẽ nhận được.
Những ưu điểm của một giải pháp hệ thống
Rieter sẽ trình bày rõ ràng những ưu điểm của các giải pháp
hệ thống tại triển lãm ITMA Asia bằng ví dụ thực tế cho bốn
dây chuyền xử lý khác nhau. Trong trường hợp máy kéo sợi
đầu cuối, chúng tôi sẽ giới thiệu về máy kéo sợi nồi cọc G 32

mang đến lợi nhuận và sự thành công, máy kéo sợi nén K 47
mới tiết kiệm năng lượng, máy kéo sợi rô-to R 36 bán tự động
đặc biệt lý tưởng cho xơ tái chế, và máy kéo sợi khí nén năng
suất cao J 26 mang đến loại sợi độc đáo góp phần sáng tạo ra
những sản phẩm mới.
Rieter còn có nhiều điều thú vị dành cho công đoạn chuẩn
bị kéo sợi. Ví dụ như máy ghép canh chỉnh tự động RSB-D 26
sẽ ra mắt lần đầu tiên tại Thượng Hải. Máy ghép canh chỉnh
tự động hai đầu - sản phẩm mới của Rieter gây ấn tượng với
chất lượng cúi tuyệt hảo, chi phí sản xuất thấp, dễ vận hành
và bảo trì.
Các thành phần công nghệ tại chỗ, chất lượng cao của Graf,
Bräcker, Novibra và Süssen giúp nâng cao chất lượng sợi
và hiệu suất của máy đồng thời cắt giảm mức tiêu thụ năng
lượng. Hãng SSM đang tiếp tục truyền thống dẫn đầu xu
hướng và sẽ giới thiệu các phát minh từ lĩnh vực dệt và cuốn
chính xác. DIGICONE 2 sẽ được triển lãm lần đầu tiên và hứa
hẹn sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng nhờ mật độ búp sợi có
thể nhuộm cao hơn. Các sản phẩm nổi bật của SSM bao gồm

Không chỉ đơn thuần là sự kết hợp những cỗ máy: Khách hàng được hưởng lợi từ những giải pháp tùy biến của Rieter
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hai máy mới dành cho nhuộm sợi tơ có độ co giãn cao và máy
cuốn ống bền chắc với mức giá rất hấp dẫn.
Máy kéo sợi kỹ thuật số Rieter ngày càng có giá trị
Các sản phẩm kỹ thuật số hỗ trợ đưa ra những quyết định
nhanh chóng giúp tối ưu hóa quy trình vận hành của nhà máy
kéo sợi. Với giải pháp bảo trì UPtime Rieter đưa tri thức vào
công tác bảo trì tại các nhà máy. UPtime kết hợp dữ liệu lớn
và các thuật toán máy học để dự báo hỏng hóc. Nhờ mô-đun
buồng máy và báo động, một phần không thể tách rời của
hệ thống giám sát nhà máy SPIDERweb, khách hàng có thể
giám sát hoạt động tại nhà máy của họ 24/7 từ bất cứ đâu.
Điều này cho phép khách hàng phản ứng nhanh trong các tình
huống khẩn cấp.
Trọn gói
Danh mục sản phẩm độc đáo của Rieter. Danh mục này bao
gồm tất cả các máy dùng cho chuẩn bị xơ và kéo sợi, cùng
tất cả bốn công nghệ kéo sợi đầu cuối đã trở nên nổi tiếng
trên thị trường - cơ sở cho việc phát triển chuyên môn công
nghệ sâu rộng từ xơ đến sợi và vươn xa hơn tới vải dệt. Tư vấn

trung lập là một lợi thế. Ngoài ra còn có một lợi thế khác, đó
là khách hành của Rieter chỉ có một người liên hệ cho dự án
nhà máy kéo sợi của họ.
Rieter đảm bảo lắp ráp và khởi động sản xuất nhanh chóng.
Chương trình đào tạo giúp khách hàng hiểu biết đầy đủ về
máy móc và quy trình. Điều này đảm bảo sản xuất hiệu quả,
mang lại lợi nhuận và bảo trì chính xác. Đối với các máy hiện
có, Rieter cung cấp nhiều nâng cấp thú vị thường dựa trên
những phát triển từ thế hệ máy mới nhất. Các phụ tùng chính
hiệu bền chắc, chất lượng cao và các gói dịch vụ giúp tăng
năng suất đồng nghĩa với sản phẩm thế hệ cũ hơn vẫn là một
đề án thương mại thú vị.
Lựa chọn một hệ thống Rieter đồng nghĩa với việc quý vị có
thể sản xuất ra đúng loại sợi mình cần với chất lượng đồng
nhất và chi phí cạnh tranh, hơn nữa còn có thể tích hợp hệ
thống cho dòng nguyên liệu và số hóa. Ngoài ra, mỗi khách
hàng của Rieter sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ kỹ thuật do
Rieter cung cấp trong suốt vòng đời thiết bị, vì một hệ thống
Rieter không chỉ đơn thuần là sự kết hợp những cỗ máy Rieter
tuyệt vời.

Hãy khám phá rất nhiều lợi ích tuyệt vời mà
các hệ thống Rieter mang lại cho quý vị! Hãy
ghé thăm chúng tôi tại triển lãm ITMA Asia ở
Sảnh 1, Quầy D01. Chúng tôi rất mong được
gặp quý vị tại đó.

•

74-201

Anja Knick
Giám đốc Tiếp thị Cấp cao
Các thiết bị & Hệ thống
anja.knick@rieter.com
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Tổng quan: Thế giới kỹ thuật số Rieter
Máy kéo sợi kỹ thuật số Rieter - chìa khóa dẫn tới thành công
Các sản phẩm kỹ thuật số của Rieter có một điểm chung:
Chúng luôn chú trọng tới khách hàng. Chúng không chỉ hỗ
trợ quá trình ra quyết định ở cấp quản lý, mà còn hỗ trợ
nhân viên đưa ra rất nhiều quyết định cấp thiết mỗi ngày
tại các nhà máy kéo sợi, một cách khách quan và nhanh
chóng.

Để có thể giám sát hoạt động của nhà máy kéo sợi 24/7 từ bất
cứ đâu, Rieter cung cấp cho điện thoại thông minh: Mô-đun
buồng máy và báo động. Ứng dụng này cung cấp số liệu quan
trọng về sản xuất, chất lượng và năng lượng trong thời gian
thực. Khách hàng của Rieter có thể phản hồi nhanh chóng
trong các trường hợp khẩn cấp, nhờ đó tránh được thời gian
ngừng máy gây tốn kém.
Quý vị muốn hiển thị nhanh
chóng và trực quan các dữ liệu
quan trọng phù hợp tại nhà
máy? Giờ đây, việc này cũng khả
thi nhờ có DASHboard. Thiết bị
hiển thị dành cho các nhà máy
kéo sợi sẽ hiển thị thông tin về
một loạt yếu tố, như hiệu suất,
hoạt động sản xuất, chất lượng
hoặc năng suất của người vận
hành. Ngoài ra, sự tương quan
giữa các yếu tố cũng được hiển
thị và người dùng có thể nhận
biết các giá trị giới hạn đã xác
định trước.

Nâng cao mức độ minh bạch và hiệu quả hoạt động nhờ các sản phẩm kỹ thuật số

Số hóa xâm nhập vào các nhà máy kéo sợi thông qua công
nghệ Kéo sợi kỹ thuật số Rieter. Ví dụ với SPIDERweb. Hệ
thống giám sát nhà máy này ghi lại dữ liệu về các quy trình,
chất lượng và hiệu quả sản xuất, phân tích dữ liệu này và
phát hiện tức thì các sai lệch. Điều này cho phép phản hồi
nhanh để đưa ra các biện pháp đúng đắn, tăng hiệu suất của
máy và giảm chi phí cho các nhà máy kéo sợi. SPIDERweb
được sử dụng thành công trên hơn 13 000 máy tại công
xưởng của khoảng 270 khách hàng ở 50 quốc gia. Hệ thống
này cũng được dùng để trang bị thêm cho các máy móc và
thiết bị hiện có.

Với giải pháp bảo trì UPtime,
Rieter đã mở ra một chương mới
cho hoạt động quản lý bảo trì
của một nhà máy. Hệ thống (đưa
trí tuệ vào công tác bảo trì của
các nhà máy kéo sợi) sẽ phân
tích những dữ liệu có ý nghĩa
quan trọng đối với hiệu quả
hoạt động, phát hiện sai lệch
và nguyên nhân dẫn đến sai lệch, đồng thời cho biết các lỗi
hoặc thậm chí hỏng hóc tiềm ẩn trong tương lai. Hệ thống tự
học này cung cấp một chế độ xem rõ ràng về công tác bảo trì
đã, đang và sẽ diễn ra. Giải pháp bảo trì UPtime tối ưu hóa
hoạt động bảo trì và giám sát nhà máy nhằm mục đích bảo
trì phòng ngừa.

•

74-202

Nitin Patil
Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm Hệ thống
Các thiết bị & Hệ thống
nitin.patil@rieter.com
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Dự báo điều không thể đoán trước
Tương lai nằm ở đây: Rieter đưa trí tuệ nhân tạo vào các nhà máy kéo sợi
Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị biết chính xác những hành
động cần thực hiện trước khi một cỗ máy bị hỏng hóc? Với
UPtime, khả năng dự báo giờ đây đã trở thành hiện thực.
Khi nói về máy móc và hỏng hóc, việc dự báo tương lai không
chỉ giúp doanh nghiệp tránh được thời gian ngừng máy, mà
còn tiết kiệm được tiền bạc, nâng cao chất lượng và tăng năng
suất - một công thức để thành công. Rieter giới thiệu một
phương pháp tiếp cận mới đối với bảo trì máy bằng UPtime,
một phát minh giúp thực hiện một việc từng được coi là không
thể tưởng tượng: dự báo sự cố và hỏng hóc trước khi chúng
xảy ra.

Khả năng dự báo
Mọi chiến lược bảo trì đều có chung một mục đích là giảm
thiểu thời gian ngừng máy và duy trì sản xuất theo đúng lịch
biểu. Một biện pháp phòng ngừa sử dụng các số liệu thống kê
để xác định thời điểm cần thực hiện bảo trì. Tuy nhiên, điều
này không loại bỏ được thời gian ngừng máy ngoài dự kiến và
có thể dẫn tới phải thay thế bộ phận trước khi cần thay. Bảo
trì phòng ngừa dựa trên dữ liệu quá khứ và trong thời gian
thực, được phân tích để xác định các yêu cầu bảo trì sắp tới.

ALERTS
Comber E 80 06
main motor temperature
rising to 71°C
WARNING

Ringframe 15
motor temperature
and vibration
exceeding limits

ACTION LIST

Recommended actions
- Check fluff accumulation in motor fins
- Check condition of motor bearings
- Check lubricant condition
- Check main drive belt tension,
alignment and condition of drive belt
- ...
.alert {
.closebtn {
padding: 20px;
margin-left: 15px;
background-color:
color: white;
#f44336;
font-weight: bold;
/* Red */
float: right;
color: white;
font-size: 22px;
margin-bottom: 15px;
line-height: 20px;
}
cursor: pointer;
transition: 0.3s;
}

Bằng công nghệ tiên tiến, Rieter đưa hoạt động bảo trì máy lên vị trí hàng đầu về số hóa.
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Hình 1: UPtime phân tích dữ liệu có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của tất cả các máy trong dây chuyền xử lý.

UPtime thu thập dữ liệu và sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác
định thời điểm tối ưu cần thực hiện bảo trì dựa trên hoạt động
sử dụng và cài đặt duy nhất của máy. Điều này có thể dẫn
tới tiết kiệm chi phí bằng cách giúp doanh nghiệp tránh khỏi
gián đoạn trong quá trình sản xuất và giảm tích trữ phụ tùng
thay thế.
Bước vào thời đại của dữ liệu lớn
Thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động,
như áp suất không khí, nhiệt độ và độ rung lắc, được truyền
tới UPtime qua các cảm biến (Hình 1). Dữ liệu này sau đó
được dùng để phát hiện các mẫu hành vi liên quan tới hỏng
hóc máy tiềm ẩn. Khi các mẫu này xuất hiện, trí tuệ nhân tạo
của UPtime sẽ nhận biết được khả năng xảy ra hỏng hóc và
thông báo cho nhân viên kỹ thuật bằng các cảnh báo phát
hiện sớm và thông báo về các bước hành động rõ ràng. Hơn
nữa, hệ thống này sẽ liên tục học hỏi từ các mẫu và dữ liệu,
điều này có nghĩa là khả năng dự báo của UPtime sẽ ngày
càng cải thiện.
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Hãy tưởng tượng một tương lai có thể tránh được thời gian
ngừng máy ngoài dự kiến, hoạt động bảo trì khẩn cấp và các
vấn đề gây đau đầu mà không cần đầu tư thêm thời gian. Với
UPtime, tương lai đó đã sẵn sàng tại đây.

•

74-203

UPtime hoạt động như thế
nào?
Để biết thêm thông tin, vui lòng
sử dụng mã QR và tải xuống tờ
rơi giới thiệu sản phẩm.
http://l.ead.me/bauojS

Selwyn von Grünigen
Phó chủ tịch Giải pháp kỹ thuật số
Hậu mãi
selwyn.vongruenigen@rieter.com

TIN TỨC SẢN PHẨM

Cặp đôi hoàn hảo
RSB-D 26 và SB-D 26 mang tới chất lượng và năng suất tối ưu với kích thước nhỏ gọn
Mùa thu năm 2018. Lần đầu tiên tại triển lãm ITMA Asia
ở Thượng Hải, Rieter sẽ giới thiệu máy ghép canh chỉnh
tự động hai đầu mới RSB-D 26 tới đông đảo khách tham
dự. Máy ghép hai đầu SB-D 26 không có chức năng tự làm
đều cũng là máy mới. Cả hai loại máy ghép đều mang đến
nhiều cải tiến dẫn tới chi phí sản xuất thấp hơn, chất lượng
cúi tốt hơn cũng như vận hành và bảo trì dễ dàng hơn.
Chúng gây ấn tượng nhờ hiệu năng thậm chí còn lớn hơn: máy
ghép canh chỉnh tự động hai đầu RSB-D 26 (Hình 1) và máy
ghép hai đầu SB-D 26 không có chức năng tự làm đều bổ trợ
cho nhau một cách hoàn hảo. So với các mẫu máy trước, máy
RSB-D 26 với ý tưởng truyền động ECOrized được cấp bằng
sáng chế đã loại bỏ một phần tư số dây đai, rất nhiều bộ phận
truyền động và bánh răng vi sai. Bộ phận truyền động được
điều khiển bằng tần số để thực hiện chức năng hút và bộ phận
truyền động dành riêng cho các xếp cúi là những cải tiến độc
đáo (Hình 2). Chức năng theo dõi đai thẳng giúp tăng đáng kể
tuổi thọ của các dây đai.

Giải pháp truyền động mới cho phép tiết kiệm tới 1 500 EUR
một năm trên mỗi máy. Trong suốt vòng đời của máy, điều này
đồng nghĩa với lợi tức đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Các máy ghép
giờ đây được trang bị tính năng giám sát năng lượng tích hợp
sẵn như một tính năng chuẩn. Tính năng này hỗ trợ bảo trì
phòng ngừa và có thể làm giảm rủi ro hỏng hóc máy.
Tăng thêm tới 33% năng suất mà không hề làm giảm
chất lượng
Trong thực tế, máy ghép SB-D 26 không có chức năng tự làm
đều và máy ghép canh chỉnh tự động RSB-D 26 hoạt động ở
tốc độ ra sợi lên tới 1 200 m/phút. Tùy thuộc vào vật liệu xơ,
điều này đồng nghĩa với tốc độ có thể cao hơn tới 33% so
với các mẫu máy trước. Độ chính xác quét xuất sắc và động
lực học tự làm đều cao của máy RSB-D 26 đảm bảo mức chất
lượng cao.

Hình 1: Máy ghép canh chỉnh tự động hai đầu RSB-D 26 – năng suất tối đa kết hợp với công nghệ tự làm đều chính xác cho chất lượng cúi cao.
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Hình 2: Động cơ phụ trợ cho xếp cúi cho phép tối ưu hóa nhanh chóng tốc độ.

Hệ thống kéo dài được tối ưu hóa hơn nữa
Các thanh dẫn cúi thông thường ở phía trước hệ thống kéo dài
dẫn đến nguy cơ điều chỉnh không chính xác. Hậu quả thường
thấy nhất của việc này là dẫn cúi lệch tâm và gây ra các lỗi
nghẽn sợi. Thanh dẫn cúi được cấp bằng sáng chế của thế
hệ D 26 mới đảm bảo luôn dẫn cúi đúng tâm (Hình 3). Chiều
rộng màng xơ được đặt ở kích thước có thể lặp lại bằng cách
vặn đơn giản các chi tiết của thanh dẫn. Các thanh dẫn xơ bổ
sung trong khu kéo dài chính ngăn chặn mép xơ trượt ra hai
bên. Kết quả là có ít lỗi nghẽn sợi hơn.
Nhờ giảm lượng gia nhiệt ở các trục cuốn trên được bôi trơn
suốt vòng đời, vòng đời được tăng thêm và hoạt động bảo trì

được giảm bớt. Chức năng chuẩn bị cúi chủ động của máy
RSB-D 26 đảm bảo việc đổi thùng không xảy ra sự cố khi xử
lý xơ hóa học. Một điểm mỏng được chủ ý tạo ra cho mục đích
này trong hệ thống kéo dài tự làm đều sẽ ngắt trong khi thay
thùng tiếp theo.
Xếp cúi sạch
Xếp cúi CLEANcoil là thiết bị chuẩn phù hợp cho tất cả các vật
liệu xơ. Ống xếp cúi hình xoắn ốc đảm bảo công đoạn xếp cúi
không xảy ra lỗi kéo dài sợi. Ngay cả khi tốc độ ra sợi cao. Cấu
trúc rỗ tổ ong ở mặt đáy của xếp cúi ngăn chặn các chất bám
bẩn một cách đáng tin cậy.
Xếp cúi CLEANcoil-PES dành cho xử lý sợi 100% polyester
(Hình 4) là chức năng mới. Một loại lớp phủ đặc biệt mang
đến những ưu điểm độc đáo chỉ có ở xếp cúi. Ngay cả với xơ
polyester rất mảnh, vẫn có thể tăng gấp đôi thời gian sản xuất
cho tới chu kỳ vệ sinh tiếp theo. Điều này dẫn tới chất lượng
cúi và sợi đồng nhất hơn.
Đối với bông, thiết bị CLEANtube đảm bảo công đoạn xếp
cúi không làm tích tụ chất thải. Điều khiển bộ truyền động
xếp cúi thông minh đảm bảo không có mảnh vụn phế liệu
và xơ ngắn tích tụ trong ống cúi. Xếp cúi có thể được tối ưu
hóa nhanh chóng trong quá trình vận hành nếu cần thiết. Bộ
truyền động riêng biệt cho các đĩa thùng cho phép điều chỉnh
thuận tiện tốc độ và hướng xoay trên màn hình.

Hình 3: Dẫn cúi được cấp bằng sáng chế cho chất lượng đồng nhất và có thể
lặp lại
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Hình 4: CLEANcoil-PES: Xếp cúi với bề mặt đặc biệt dành cho polyester
100% tăng gấp đôi thời gian sản xuất cho tới chu kỳ vệ sinh tiếp theo.

Các lợi ích vốn có vẫn được duy trì
Thế hệ máy ghép mới bao gồm tất cả các tính năng độc đáo
cũng như các tính năng chỉ có ở một số máy đã được cấp bằng
sáng chế từ các mẫu máy trước là SB-D 22 và RSB-D 24. Các
mặt hoàn toàn độc lập của máy và chức năng tự làm đều của
RSB-D 26 đảm bảo chất lượng cúi cao ở cả hai đầu. Một cảm
biến đảm bảo các xếp cúi đầu tiên chính xác, ngay cả với
những thùng có đĩa quá thấp. Chế độ hút liên tục ở hệ thống
kéo dài và kẹp nâng làm sạch ở trục cuốn trên đảm bảo chỉ số
Classimat tốt nhất trong sợi.

Màn hình cảm ứng và các màn hình LED giúp thao
tác hiệu quả
SB-D 26 và RSB-D 26 sử dụng bộ điều khiển thế hệ mới nhất
với màn hình cảm ứng màu. Điều này cho phép hướng dẫn
người vận hành nhanh chóng và dễ dàng. Các màn hình LED
hiển thị từ xa cung cấp thông tin về trạng thái của máy ghép,
hiển thị chỉ báo rõ ràng cho người vận hành đồng thời cho
phép làm việc hiệu quả (Hình 5).
Chuyên môn công nghệ về màn hình hiển thị máy
Sau khi nhập dữ liệu về nguyên liệu thô, cài đặt theo khuyến
nghị cho toàn bộ máy sẽ xuất hiện trên màn hình. Nhờ đó,
có thể đạt được chất lượng tốt theo tiêu chuẩn ngay cả khi
không có mặt các chuyên gia hoặc khi nhân viên chưa đủ kinh
nghiệm. Nền tảng là hệ thống chuyên gia SLIVERprofessional
hiện đã được tích hợp vào bộ điều khiển máy. Các mục cài đặt
có thể được truyền chính xác tới những máy khác qua giao
diện USB. SLIVERprofessional cũng hỗ trợ phân tích lỗi, ví dụ
như bằng cách hiển thị các giai đoạn và sóng kéo dài trên ảnh
phổ. Nhờ đó, người vận hành có thể nhanh chóng khắc phục
lỗi và tăng mức độ khả dụng của máy. Có thể kết nối với hệ
thống giám sát nhà máy SPIDERweb của Rieter và điều này
giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống.
Yêu cầu tối thiểu về không gian
Kích thước nhỏ gọn của máy khiến chúng trở nên lý tưởng cho
các ứng dụng trong không gian hạn chế. Với chiều rộng chưa
đến 3 mét, máy SB-D 26 không chỉ là loại nhỏ gọn nhất thuộc
loại này, mà cùng với máy RSB-D 26, chúng còn tạo thành dây
chuyền máy ghép nhỏ gọn nhất trên thị trường. Cả hai mẫu
máy đều cho phép lắp đặt cả trên sàn và chìm trong sàn. Để
đạt được độ linh hoạt tối đa khi nạp cúi, có thể lựa chọn nhiều
kiểu xếp thùng khác nhau theo hàng hai, ba hoặc bốn nhằm
đảm bảo độ linh hoạt tối đa cho dẫn cúi.

Hình 5: Chế độ hiển thị có kết cấu rõ ràng với các màn hình LED hiển thị từ
xa cho phép thao tác hiệu quả và dễ dàng.

Với máy ghép mới RSB-D 26 và SB-D 26, Rieter đã tạo nên
một cột mốc mới trong ngành chế tạo máy ghép với mục tiêu
đã công bố là cung cấp cho khách hàng chất lượng máy tốt
nhất có thể cho nhà máy của họ.

•
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Bernd Frinzel
Quản lý Sản phẩm Máy ghép
Các thiết bị & Hệ thống
bernd.frinzel@rieter.com
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Mẫu máy phù hợp với mọi đối tượng khách hàng
Các giải pháp tùy biến dành cho kéo sợi nồi cọc và kéo sợi nén
Rieter đang nâng cấp hơn nữa chuỗi sản phẩm kéo sợi đầu
cuối của mình: bằng các máy kéo sợi nồi cọc G 37 và G 38
cũng như các máy kéo sợi nén K 47 và K 48.
Rieter là nhà cung cấp hàng đầu về máy kéo sợi nồi cọc và
máy kéo sợi nén. Khách hàng đặc biệt coi trọng năng suất cao,
mức tiêu thụ năng lượng thấp và chất lượng sợi xuất sắc, đồng
đều. Hai mẫu máy đã định hình trên thị trường là máy kéo sợi
nồi cọc G 32 và máy kéo sợi nén K 42 đã có thêm bốn mẫu
máy mới là máy kéo sợi nồi cọc G 37 và G 38, máy kéo sợi
nén K47 và K 48. Nhưng máy nào là lựa chọn tốt nhất cho thị
trường nào? Những mẫu máy mới này có thể mang lại lợi thế
gì? Và khách hàng của Rieter sẽ được lợi ích gì?

Cách chọn máy kéo sợi đúng đắn
Hai máy G 38 (Hình 1) và K 48 đặc biệt thích hợp cho các thị
trường bị thiếu thốn nhân sự và yêu cầu độ linh hoạt cực cao,
đồng thời vẫn đảo bảo được chất lượng sợi. Với “những mẫu
máy được tích hợp đầy đủ” này, khách hàng hưởng lợi từ mức
độ tự động hóa cao nhất, hiệu năng tốt nhất và hoàn toàn linh
hoạt cho sợi tiêu chuẩn và đặc biệt, một bộ truyền động hệ
thống kéo dài điện tử, tính năng giám sát từng cọc tích hợp
(ISM cao cấp) và thiết bị sản xuất sợi thô tích hợp.
Mẫu máy G 37 và K 47 được phát triển cho các thị trường
không bị thiếu nhân sự, yêu cầu tính hoạt, đồng thời đảm bảo
chất lượng sợi cao. Cả hai mẫu máy đem lại cho khách hàng

Hình 1: Máy kéo sợi nồi cọc G 38 là một trong bốn máy kéo sợi nén và máy kéo sợi nồi cọc mới. Máy cung cấp độ tự động hóa cao nhất, hiệu năng tốt nhất và
hoàn toàn linh hoạt.
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độ linh hoạt cao nhờ phạm vi ứng dụng rộng với toàn bộ chiều
dài máy và cho tất cả sợi đặc biệt. Bộ truyền động hệ thống
kéo dài điện tử giúp giảm thời gian ngừng máy để thay đổi
nguyên liệu. Tính năng giám sát từng cọc tích hợp, ISM cơ
bản, giúp tăng hiệu suất của người vận hành, nhờ đó tăng
hiệu suất máy.
Đối với khách hàng ít thay đổi nguyên liệu và hoạt động ở
các thị trường luôn sẵn có nhân sự, thì 2 dòng máy này chính
là giải pháp lý tưởng cho họ. Máy kéo sợi nồi cọc G 32 và
máy kéo sợi nén K 42 được kiểm chứng với bộ truyền động hệ
thống kéo dài cơ là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng tiêu
chuẩn với chỉ số sợi trung bình và mịn.
Hiệu suất nổi bật
Khái niệm máy đối với G 38 và K 48, với tính năng hút hai
mặt giúp kéo sợi không giới hạn cho mọi ứng dụng với toàn
bộ chiều dài máy. Nhờ hệ thống VARIOspin tích hợp cho sợi
thô, khách hàng có thể thay đổi giữa sợi thô và sợi tiêu chuẩn
một cách đơn giản khi chạm vào một nút. Máy được trang
bị bộ truyền động hệ thống kéo dài điện tử FLEXIdraft như
là một tiêu chuẩn. FLEXIdraft giúp dễ dàng cài đặt thông số
sợi. Có thể nhập trực tiếp giá trị mong muốn trên thiết bị vận
hành. Không như G 32 và K 42, máy này không cần điều chỉnh
cơ khí. Điều này làm giảm thời gian ngừng máy để thay đổi
nguyên liệu từ 75 phút còn 5 phút và tối đa hóa thời gian
sản xuất. Phiên bản cao cấp của tính năng giám sát từng cọc
(ISM) được tích hợp (Hình 2), có nghĩa là khách hàng có thể
tiết kiệm chi phí nhân công đến 5% và còn nhiều hơn nữa nếu
so với 2 dòng máy. Khái niệm chỉ báo ba giai đoạn, tức là có
trang bị đèn tín hiệu ở cuối máy và đèn LED ở mỗi bộ phận
và vị trí kéo sợi, điều khiển cách vận hành của từng vị trí kéo
sợi riêng, tối ưu hóa hướng dẫn cho người vận hành và tăng
hiệu suất của máy. Khách hàng có thể truy xuất dữ liệu quan
trọng trực tiếp trên thiết bị vận hành của máy. Có thể đánh
giá chi tiết theo yêu cầu bằng hệ thống giám sát nhà máy kéo
sợi SPIDERweb. Mọi ứng dụng được đề ra cho hai mẫu máy
đều có thể được sản xuất với chiều dài máy tối đa. Cả hai mẫu
máy đều được thiết kế tại Thụy Sĩ.
Các mẫu máy mới G 37 và K 47 còn trang bị bộ truyền động
kéo dài điện tử FLEXIdraft. Thời gian ngừng máy cực nhanh
để thay đổi nguyên liệu với chưa đầy năm phút khi đổi sang
chỉ số sợi khác giúp tăng năng suất của máy. Cả hai mẫu máy
đều được trang bị phiên bản cơ bản tích hợp của tính năng
giám sát từng cọc, ISM cơ bản, như là một tiêu chuẩn. Nhờ các
đèn LED tại mỗi vị trí và mỗi bộ phận kéo sợi mà khách hàng

Hình 2: Phiên bản cao cấp của tính năng giám sát từng cọc (ISM) được tích
hợp vào các mẫu máy G 38 và K 48. Nhờ đó làm giảm yêu cầu nhân lực.

Ống khía có bộ lọc
Bộ dẫn khí Detect

Bộ phận hút

Hình 3: Các chi tiết nén độc đáo của mẫu máy K đảm bảo sợi được nén đầy
đủ, hỗ trợ yêu cầu sử dụng ít năng lượng và duy trì chi phí bảo trì thấp.
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có thể tiết kiệm khoảng ba phần trăm trên chi phí nhân công.
Theo yêu của khách hàng, các máy này đều có thể được cung
cấp kèm theo ISM cao cấp.
Máy kéo sợi nén với yêu cầu sử dụng ít năng lượng
không đối thủ
Đối với khách hàng nào muốn sợi được nén đầy đủ có chất
lượng tốt nhất với chiều dài tối đa, thì máy kéo sợi nén Rieter
K 42, K 47 và K 48 chính là giải pháp tốt nhất. Yêu cầu sử
dụng ít năng lượng không đối thủ cho việc nén của các máy
này thật nổi bật: Chưa đến một watt trên mỗi cọc, chỉ bằng
20% so với các giải pháp khác. Bên cạnh ống khía có bộ lọc
phổ biến, các lý do chính để lựa chọn sản phẩm này gồm tiết
diện lớn của ống hút trung tâm và bộ dẫn khí Detect, dẫn
luồng khí theo cách thức riêng (Hình 3).

Một khác biệt đáng kể giữa hai mẫu máy mới và mẫu máy hiện
nay K 42 chính là phạm vi ứng dụng được mở rộng. Máy K 47
và K 48 được trang bị một ống khía có bộ lọc mới mà ngày nay
cho phép khách hàng kéo sợi pha có chứa polyester và 100%
viscose cùng với bông (Hình 5).

Bộ dẫn khí Detect, ống khía có bộ lọc và bộ phận hút cũng là
những ưu điểm nổi bật của máy kéo sợi nén Rieter. Chúng tạo
cơ sở cho tính năng dẫn khí độc đáo và đảm bảo sợi được nén
đầy đủ. Chi tiết dẫn khí cũng đồng thời giám sát chất lượng
bằng cách tạo ra chênh lệch từ luồng khí và từ chân không.
Khi đạt tới chỉ số giới hạn, một vạch đánh dấu trên chi tiết dẫn
khí cho biết bộ phận nén cần được kiểm tra (Hình 4). Sự giám
sát này cho phép chất lượng sợi cao đồng đều.
Đối với mọi máy kéo sợi nén, không cần thay các tấm che bộ
phận nén: vì vậy tránh được thời gian ngừng máy. Kết quả là
giúp tăng hiệu suất, đồng thời giúp dễ dàng hơn khi lên kế
hoạch sản xuất.

Hình 5: Ống khía có bộ lọc của các máy kéo sợi nén mới phù hợp một cách
lý tưởng cho các sản phẩm pha xơ.

Nhiều cơ hội cho tính linh hoạt hơn
Sự linh hoạt của khách hàng, ví dụ như thích ứng nhanh với
các nhu cầu của thị trường, là tiêu chí quan trọng để duy trì
sức cạnh tranh trên thị trường ngày nay. Các hệ thống hỗ trợ
sản xuất sợi lõi mềm và lõi đôi cũng như sợi đôi đều sẵn có
theo yêu cầu cho máy kéo sợi nén và máy kéo sợi nồi cọc. Gói
chất lượng, còn được gọi là Gói Q, mang đến cho các nhà kéo
sợi bông cơ hội cải thiện hơn nữa loại sợi có chất lượng tối ưu
của họ (Hình 6). Rieter mang đến nhiều giải pháp khác nhau
cho các máy kéo sợi nén và máy kéo sợi nồi cọc giúp quy trình
xử lý xơ hoá học đạt năng suất và đáng tin cậy.
“Hệ thống kéo sợi EliTe®compact” được cung cấp như một tùy
chọn trên cả ba máy kéo sợi nồi cọc hiện có là G 32, G 37 và
G 38. Hệ thống này cũng có thể được trang bị thêm sau này.
Hệ thống hỗ trợ sản xuất sợi nén chất lượng cao. Hệ thống này
còn giúp xử lý toàn bộ chỉ số sợi và cũng được dùng cho sợi
100% polyester.

Hình 4: Bộ dẫn khí Detect cho máy kéo sợi nén giúp đảm bảo chất lượng sợi
cao đồng đều.
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Hình 6: Gói Q: các chuyên gia còn muốn cải thiện hơn nữa loại sợi có chất
lượng tối ưu của họ từ bông.

Hình 7: Thiết bị nạp ống mới “wild loading” ROBOload tự động phân loại
các ống trống, giúp giảm tải đáng kể khối lượng công việc cần thiết.

Sự kết hợp giữa kết cầu hình học kéo sợi độc đáo của Rieter
với các thành phần công nghệ chất lượng cao tạo cơ sở cho
tốc độ trục cực cao. Điều này đảm bảo chất lượng sợi tốt đồng
đều với năng suất tối đa.

Duy trì những ưu điểm đã được chứng minh
Các giải pháp thành công, nổi tiếng sẽ vẫn là một phần không
thể tách rời của cả máy kéo sợi nén và máy kéo sợi nồi cọc.
Ví dụ như hệ thống SERVOgrip. Hệ thống này ngăn chặn tình
trạng chỉ cuốn lỏng khi đổ sợi, nhờ đó giữ cho máy luôn sạch
sẽ, đảm bảo chất lượng sợi. Tất cả các mẫu máy vẫn được
trang bị hệ thống vận chuyển suốt SERVOdisc đáng tin cậy và
ít phải bảo trì. Khách hàng sẽ tiết kiệm được năng lượng nhờ
ưu điểm này của máy, vì đai chuyền được truyền động không
phải bằng khí nén, mà bằng hai động cơ điện.

Cọc LENA mới và động cơ hiệu suất cao 110 kW truyền động
các cọc giúp tiết kiệm nhiều năng lượng hơn nữa trên cả bốn
mẫu máy mới. Cả hai được cung cấp như một tùy chọn.
Giảm thiểu khối lượng công việc
Bộ nạp ống mới “wild lading” ROBOload hiện được cung cấp
như một tùy chọn cho G 37, G 38, K 47 và K 48 (Hình 7). Giờ
đây, bộ phận này sẽ thực hiện cả nhiệm vụ phân loại ống.
Không cần phải sắp xếp ống theo cách thủ công nữa. Các
ống được đặt lên một chiếc xe đẩy ở cuối máy. Bộ phận lật
nghiêng sẽ đổ ống vào ROBOload; một thiết bị khác tự động
sắp ống và dẫn chúng một cách chính xác vào hệ thống vận
chuyển suốt SERVOdisc, làm giảm đáng kể công sức thủ công.
Đối với các mẫu máy hiện nay như G 32 và K 42, Rieter cung
cấp những giải pháp phù hợp qua Bộ phận hậu mãi của Rieter.
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J 26 có một ưu điểm rất lớn
Sợi chất lượng khí nén dành cho khăn vải bông cao cấp
Nhờ hoạt động sản xuất sợi bông chải kỹ ổn định và bền
vững, một phân khúc mới đã được mở ra tại Trung Quốc
cho máy kéo sợi khí nén J 26, vì có thể sản xuất ra khăn
vải bông chất lượng cao bằng loại sợi này chẳng hạn. Tuy
nhiên, đó không phải là ưu điểm duy nhất.
Đối với các nhà máy muốn sản xuất sợi bông khí nén, Rieter
có giải pháp phù hợp: hệ thống kéo sợi được tối ưu hóa cũng
như chuyên môn về công nghệ và kỹ thuật. Các nhà máy sẽ
được hưởng lợi từ chi phí sản xuất thấp và chất lượng sợi vượt
trội đáng kể so với sợi của các đối thủ cạnh tranh.
Ưu điểm về chất lượng và chi phí trong sản xuất
Một trong những nhà máy lớn nhất của Trung Quốc đã tiến
hành so sánh giữa máy kéo sợi khí nén J 26 với một sản phẩm
của đối thủ cạnh tranh trong sáu tháng. Máy J 26 đã thuyết
phục ở một số tiêu chí.
Sợi được kéo trên máy J 26 ở tốc độ sản xuất cao hơn đã cho
thấy các chỉ số tốt hơn đáng kể về khuyết tật, độ đều và độ
bền (Hình 1). Độ xù lông lý tưởng cho cảm giác mềm mịn với
xu hướng vón hạt thấp. Mức thất thoát xơ thấp hơn đáng kể
trên máy J 26 cho phép nhà máy có được một khoản lợi nhuận
rất lớn từ nguyên liệu thô và đạt mức tiết kiệm chi phí hàng
năm khoảng 17 tấn bông trên mỗi máy kéo sợi khí nén (cơ sở
tính toán: Máy J 26 với 120 đơn vị kéo sợi, chi số sợi Ne 32,
tốc độ ra sợi 420 m/phút).

Từ ý tưởng tới sản phẩm
Ở Trung Quốc vừa xuất hiện một tầng lớp trung lưu với sức
mua cao và còn tiếp tục gia tăng. Nhóm khách hàng tiềm năng
này sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các sản phẩm chất lượng
cao. Số liệu thống kê xác nhận có sự tăng trưởng mạnh ở các
sản phẩm thuộc khung giá cao hơn.
Dựa trên các đặc tính của sợi khí nén Com4®jet, sợi của máy
J 26, đã nảy sinh ý tưởng tạo ra khăn vải bông đáp ứng được
các tiêu chí sau:
• Không vón hạt, kể cả sau nhiều chu kỳ giặt
• Màu sắc tươi sáng trong suốt toàn bộ vòng đời
• Hút ẩm nhanh từ cơ thể
• Không xù lông, không hao sợi trong khi giặt
Sợi Com4®jet của Rieter đã được dùng để sản xuất khăn vải
bông và được kết hợp với sợi nồi cọc thô ở sợi ngang và sợi
dọc nền, cũng được khách hàng sản xuất (Hình 2).
20 chiếc khăn Rieter đã được trao cho chuyên viên thử
nghiệm để đánh giá chất lượng. Phản hồi của họ rất rõ ràng.
So với những chiếc khăn họ đang dùng, họ đánh giá vẻ bề
ngoài và cảm nhận về khăn Com4®jet là Xuất sắc. Khăn thấm
nước rất nhanh, lượng xơ vải và xù lông ở mức tối thiểu.
Phòng thí nghiệm độc lập của Thụy Sỹ SGS đã được thuê để
đánh giá trung lập. Ngoài khăn của Rieter, một chiếc khăn

Chi số sợi
[Ne]

Tốc độ [m/phút]

USTER
CVm%

Khuyết tật
[-50%, +50%,
+200%]

Độ xù lông
H

Độ bền
[cN/tex]

Phế xơ trên
máy kéo sợi khí nén
[%]

Đối thủ cạnh tranh

Ne 30

400

14,34

130

4,31

13,8

6,5

J 26

Ne 32

420

12,69

34,3

3,67

13,93

2,4

360

13,76

101,1

3,34

15,87

2,45

Hình 1 Với sản lượng cao hơn một chút, sợi Com4®jet của máy J 26 đạt các chỉ số sợi cao hơn và mức tổn hao sợi thấp hơn trên máy kéo sợi khí nén.

Thành phần của khăn

Sợi dọc

Nguyên liệu thô

Sợi ngang

Vòng sợi

Bông có độ dài xơ trung bình từ Tân Cương

Chuẩn bị kéo sợi

Chải thô

Chải thô

Chải kỹ

Loại sợi

Sợi nồi cọc

Sợi nồi cọc

Sợi mềm khí nén

Chi số sợi

Ne 32/2

Ne 21

Trọng lượng khăn [g/m2]

Ne 32/2
650

Hình 2 Khăn Rieter được làm từ 100% bông dựa trên một loại vải dệt từ sợi nồi cọc chải thô và một vòng sợi được làm từ sợi khí nén chải kỹ.
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Nghiên cứu này cho thấy công nghệ kéo sợi khí nén của Rieter
sản xuất ra sợi bông có chất lượng rất cao. Khi được sử dụng
chính xác, sợi khí nén có thể phát huy hết những thế mạnh
của mình. Kết quả là những thành phẩm rất đáng giá. Ngoài
ra, một nhà máy sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí cho nguyên
liệu thô.
Sự quan tâm dành cho sợi bông khí nén đang gia tăng. Ngày
càng có nhiều nhà máy kéo sợi cũng như người dùng cuối phát
triển sản phẩm và hưởng lợi từ công nghệ kéo sợi khí nén J 26
cũng như các thuộc tính sợi đặc biệt của nó.

•
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Hình 3 So với khăn chất lượng cao, chiếc khăn Rieter (bên phải) được làm
từ sợi Com4®jet đã thể hiện rất tốt về trực quan.

chất lượng rất cao từ thương hiệu nổi
tiếng quốc tế Christy cũng được cung cấp
để lấy dữ liệu tham chiếu. Xét trên khía
cạnh trực quan thuần túy, cả hai chiếc
khăn là như nhau (Hình 3).

Khăn

Christy
(chất lượng cao nhất)

Rieter

Mặt mịn

100% chải kỹ US PIMA,
xơ dài, nồi cọc

Bông chải kỹ, xơ dài trung
bình, khí nén, Ne 32/2

Sợi dọc/sợi ngang

100% chải kỹ US PIMA,
nồi cọc

Bông chải thô, sợi dọc: Nồi
cọc, Ne 32/2
Sợi ngang: Nồi cọc, Ne 21

Kết quả thử nghiệm cho thấy khăn của
Rieter có sợi bông khí nén ở mặt mịn đã
thể hiện rất tốt (Hình 4). Không hao hụt
xơ – hay nói cách khác: không xù lông.
Khăn Rieter giữ nguyên thể tích trong
thời gian dài, vì mặt mịn duy trì được độ
thẳng cũng như độ mềm mại. Nhờ đó, độ
bền khi kéo căng và độ kháng sờn rách
cũng xuất sắc. Độ thấm gần bằng sản
phẩm tham chiếu và như vậy tương ứng
với mức rất cao trong phạm vi tiêu chuẩn.
Điều đặc biệt thú vị là chi phí cho nguyên
liệu thô. Sợi của khăn Rieter được kéo
từ bông xơ có độ dài trung bình. Điều
này giúp tiết kiệm khoảng 40% chi phí
nguyên liệu thô so với bông xơ dài dùng
trong khăn Christy.

Trọng lượng [g/m2]

685

650

Tổn hao xơ/mức độ xơ tách khỏi khăn [%]

0

0

Độ thấm của sản phẩm [giây]

3

4,1

Độ bền kéo căng của
sản phẩm [N]

Sợi dọc

410

290

Sợi ngang

360

500

Độ bền sờn rách
[N]

Sợi dọc

61

61

Sợi ngang

26

45

Giá bán lẻ [CNY/chiếc]

100

---

Giá tham chiếu của bông [CNY/kg]

25

15

Nguyên liệu thô/
loại sợi

Hình 4 Dữ liệu do phòng thí nghiệm kiểm nghiệm độc lập SGS thu thập đã xác nhận sợi Com4®jet hoàn
hảo cho khăn chất lượng cao.

Tony Shen
Quản lý Sản phẩm Kéo sợi khí nén
Các thiết bị & Hệ thống
tony.shen@rieter.com
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C 70 thuộc top cao nhất khi so sánh trên toàn cầu
Máy chải thô Rieter đã được thử nghiệm về công suất, chất lượng và mức tiêu hao năng lượng
Máy C 70 là thế hệ máy chải thô thứ hai của Rieter có chiều
rộng 1,5 mét. Máy chải thô của các nhà cung cấp khác có
chiều rộng làm việc từ 1,2 đến 1,5 mét. Điều này cho phép
so sánh trực tiếp trên toàn cầu giữa các máy chải này - với
kết quả đáng kinh ngạc, như bài báo sau đây tiết lộ.
Trong tất cả các thử nghiệm, điều được lưu ý đặc biệt là đảm
bảo rằng các điều kiện dành cho máy C 70 và máy chải thô
của nhà cung cấp tương ứng khác là ngang bằng nhau. Công
suất, chất lượng và mức tiêu hao năng lượng đã được thử
nghiệm.
Đáp ứng tất cả các giới hạn về chất lượng
Một khách hàng Hoa Kỳ muốn so sánh chất lượng sợi của sợi
bông polyester có chi số Ne 20 ở các công suất khác nhau.
Máy C 70 và một máy chải thô rộng 1,28 mét với thiết kế mới
nhất từ một nhà cung cấp khác đã được sử dụng. Máy C 70,
khách hàng đã đưa vào sử dụng trong vài năm, được trang bị
những thành phần mới để đảm bảo cả hai máy chải thô đều là
những máy hiện đại nhất. Mức công suất 170 kg cúi mỗi giờ
được dùng làm xuất phát điểm. Tới mức công suất 181 kg mỗi
giờ, cả hai máy đều ngang nhau về chất lượng. Chỉ số chất
lượng được dùng là số điểm kết trên mỗi gam cúi chải thô,
với chỉ số giới hạn theo yêu cầu của khách hành là 200 điểm
kết. Với tốc độ ra cúi 204 kg mỗi giờ, máy chải thô 1,28 mét
(Hình 1) đã vượt quá giới hạn này một vài lần. Đây là thời

Số điểm kết trong cúi chải thô
50% polyester/50% bông
240
220

điểm đội thi đấu từ nhà cung cấp khác đã bỏ cuộc và rút máy
của họ khỏi cuộc đua.
Trong khi đó, máy C 70 vẫn không ngừng tạo ra 227 kg cúi
mỗi giờ trong các giới hạn về chất lượng của khách hàng.
Ngay cả khi không có sự giám sát của nhân viên Rieter, máy
C 70 vẫn duy trì mức hiệu suất 100% qua vài ca làm việc. Cúi
đã được kéo trên một máy kéo sợi rô-to. Mặc dù máy C 70 sản
xuất ra lượng cúi thô nhiều hơn đáng kể, vẫn không có sự thay
đổi nào về chất lượng sợi, chẳng hạn như khuyết tật. Chất
lượng sợi duy trì ổn định trong toàn bộ giai đoạn thử nghiệm.
Các chỉ số chạy của máy kéo sợi rô-to rất đáng hài lòng: Máy
chải thô C 70 mới tiên tiến có tốc độ sản xuất cao cho kết quả
tốt hơn so với mức trung bình ở các máy chải thô C 70 còn lại
(Hình 2). Mức tăng 25% sản lượng với chất lượng sợi không
đổi đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của khách hàng tới
bộ công cụ chuyển đổi này.
Kết quả đầy thuyết phục với những hệ quả tích cực
Một khách hàng ở Đông Nam Á muốn sản xuất sợi đầu hở từ
50% bông và 50% phế bông. Ông ấy đang tìm kiếm máy chải
thô tốt nhất cho dự án này. Vì lúc đó công ty ông không có bất
kỳ kinh nghiệm nào về máy chải thô Rieter, một máy C 70 đã
được thêm vào dây chuyền chải thô 1,28 mét hiện có nhằm
mục đích so sánh. Câu hỏi liệu máy C 70 có sản xuất hiệu
quả hơn các máy chải thô hiện có hay không đã sớm có câu
trả lời: Cuộc thử nghiệm cho thấy máy
C 70 sản xuất ra 160 kg cúi chải thô
mỗi giờ, tương ứng với tăng 20% sản
lượng so với các máy chải thô đã lắp
đặt. Một so sánh khác cũng cho thấy
cúi của máy C 70 đạt mức khuyết tật
ít hơn 17% (Hình 3).

Số điểm kết/g

200

Điều đặc biệt quan trọng tại nhà máy
dệt là sợi phải đồng đều và có độ bền
chắc cũng như độ giãn sợi phù hợp.
Về độ đều và độ bền, sợi do máy C 70
sản xuất ra có một chút lợi thế. Về độ
giãn sợi, các mẫu từ máy C 70 và máy
chải thô 1,28 mét cho giá trị thống kê
giống hệt nhau.

180
160
140
120
100

1
Giới hạn của khách
hàng

2

3

4
Ca làm việc

Sản lượng của các máy
chải thô hiện có ở tốc độ
136 kg/giờ

5
Máy chải thô
1,28 m
ở 204 kg/giờ

6

7
C 70
ở 227 kg/giờ

Hình 1: Với sản lượng 227 kg mỗi giờ, máy chải thô C 70 đã đạt được chỉ số hạt kết trong cúi ổn định hơn
đáng kể.
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Máy chải thô Rieter – lựa chọn hàng
đầu cho mọi nhà máy sợi
Máy C 70 được giới thiệu trong rất
nhiều ứng dụng khác nhau là máy sản
xuất cúi chất lượng cao ngay cả ở tốc
độ ra cúi cao. Hơn nữa, khi so sánh với
máy của các nhà cung cấp khác, máy
này tiêu thụ ít năng lượng hơn. Rieter
liên tục điều chỉnh máy đáp ứng mọi
thách thức trên thị trường, nhằm giúp
khách hàng được hưởng lợi từ những
sản phẩm tiên tiến.

•
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230
210
Đứt cúi tự nhiên/1 000 giờ rô-to

Máy C 70 với tiềm năng tiết
kiệm cao
Một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã thêm
một máy chải thô 1,28 mét vào dây
chuyền chải thô C 70 hiện có, chuyên
sản xuất sợi đầu hở với chi số Ne 30
từ bông. Điều này đã tạo ra cơ hội so
sánh hai máy chải thô ở tốc độ sản
xuất 95 kg cúi mỗi giờ. Chỉ số tiêu thụ
năng lượng được ghi lại đã một lần nữa
xác nhận rằng máy C 70 rất tiết kiệm
năng lượng, như được trình bày bằng
các chỉ số tiêu thụ sau đây, lấy trực
tiếp từ máy chải thô đó: Máy C 70 cần
có 10,2 kWh năng lượng, máy chải thô
1,28 mét cần 12,4 kWh. Giá trị delta
đạt được 2,2 kWh tương ứng với mức
tiết kiệm 1 848 USD mỗi máy chải thô
một năm ở máy C 70 (giả định: 8 400
giờ mỗi năm và 10 cent/kW).

Đứt cúi tự nhiên trong quá trình kéo sợi rô-to
50% polyester/50% bông, Ne 20

190
170
150
130
110
90
70
50

Ca 1

Ca 2

Sản lượng của các máy chải thô
hiện có ở tốc độ 136 kg/giờ

Ca 3
C 70
ở 204 kg/giờ

Ca 4
C 70
ở 227 kg/giờ

Hình 2: Cúi của máy chải thô C 70 đã tối ưu hóa cho thấy các thuộc tính chạy xuất sắc trên máy kéo sợi
rô-to ngay cả ở tốc độ sản xuất cao.

So sánh chất lượng sợi
50% bông/50% phế bông, trọng lượng cúi 8,9 ktex, sợi rô-to Ne 16
450

-17%

400
350
300
Khuyết tật

Kết quả thử nghiệm đạt được đã đủ
sức thuyết phục khách hàng này và họ
đã đặt mua bảy máy C 70 cho một nhà
máy kéo sợi rô-to hoàn chỉnh.

250
200
150
100
50
0

Điểm mỏng
-50%

Điểm dày +50%

Máy chải thô 1,28 m ở tốc độ 133 kg/giờ

Điểm kết
+200%

Điểm kết
+280%

Tổng số IPI

C 70 ở tốc độ 160 kg/giờ

Hình 3: Với sản lượng cao hơn 20%, máy chải thô C 70 đạt được các chỉ số sợi tốt hơn sản lượng tiêu
chuẩn của khách hàng.

Simon Urrutia
Trưởng phòng Quản lý Sản xuất Máy xé/Máy chải thô
Các thiết bị & Hệ thống
simon.urrutia@rieter.com
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Thành quả đầu tư
Tính cạnh tranh cao hơn nhờ chất lượng cao và chi phí sản xuất thấp
Nhà máy kéo sợi Braxin Sergipe đã có trải nghiệm rất tích
cực khi sử dụng máy kéo sợi rô-to hoàn toàn tự động R 66.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi máy R 66 đáp ứng các
tiêu chuẩn chất lượng cao nhất với chi phí sản xuất thấp.

Đầu tư cho những cải tiến
SISA luôn luôn tìm kiếm ý tưởng cải tiến nhằm phát triển
những sản phẩm mới bảo vệ môi trường đồng thời đảm bảo
sự hài lòng, sức khỏe và sự thoải mái.

Công ty Sergipe Industrial Textile Ltda (SISA), được thành lập
từ cách đây 136 năm, hiện là một trong những công ty dệt lớn
nhất Braxin với hai cơ sở sản xuất tại bang được đặt theo tên
của Sergipe. Nhà máy kéo sợi và nhà máy sản xuất vải mộc
được đặt ở công ty mẹ tại Aracaju. Công ty SISA sản xuất các
mặt hàng khăn vải bông tại địa điểm thứ hai ở Riachuelo.
Đây cũng là nơi tất cả các sản phẩm được hoàn thiện và điều
chỉnh. Hoạt động sản xuất sợi tập trung 95% vào sợi bông có
chi số Ne 12/1 tới Ne 36/1. Tại nhà máy dệt, có tới 95% vải
phẳng dành cho vải trải gường và phủ bàn, khoảng 5% vải
bông làm khăn được sản xuất ra.

“Để duy trì tính cạnh tranh và có thể sản xuất các
sản phẩm có chất lượng cao với chi phí thấp, ban
lãnh đạo của SISA năm nào cũng đầu tư vào các
máy thuộc thế hệ mới nhất cho các nhà máy sản
xuất của mình.”
			
Augusto Oliveira, Tổng giám đốc

Ông chủ của SISA Oswaldo Franco (bìa phải) và Tổng giám đốc Augusto Oliveira
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Tại nhà máy kéo sợi, SISA đã đầu tư máy kéo sợi rô-to hoàn
toàn tự động R 66 với 700 vị trí kéo sợi. Công nghệ hộp kéo
sợi “tiên tiến” đảm bảo đáp ứng những yêu cầu luôn rất cao
về chất lượng. Năng suất cao, bảo trì dự báo và tiết kiệm chi
phí cùng thiết kế thân thiện với người dùng đảm bảo chi phí
sản xuất thấp.
Thuộc tính chạy tốt, hiệu suất cao
Các tính năng kỹ thuật đặc biệt của máy R 66 hỗ trợ hiệu
suất máy cao. Trong số những tính năng này, trước tiên phải
kể đến bộ TWISTunit bao gồm vòi bóc tách, bộ cài rãnh
CHANNELinsert và bộ TWISTstop giúp ổn định độ căng sợi.
Điều này làm giảm số lượng sợi đứt và hỗ trợ hiệu suất máy
ở mức độ cao. Các giải pháp kỹ thuật cũng bao gồm định tâm
rô-to và vòi tiếp liệu với độ chính xác tuyệt đối mỗi lần hộp
kéo sợi được đóng lại, đây là một yêu cầu nhằm đảm bảo
sợi tạo ra đạt tiêu chuẩn cao đồng đều và mức độ đứt sợi
thấp. Chất lượng sợi đồng đều – với rất ít điểm yếu và ngoại
lệ – cũng có tác động tích cực lên các thuộc tính chạy ở những
quy trình sau.
Vệ sinh rô-to hiệu quả giúp tránh thất thoát vật liệu
Việc vệ sinh rô-to bằng khí nén và/hoặc cơ học sau mỗi lần
đứt sợi trên máy R 66 đảm bảo rãnh của rô-to không còn bụi
hoặc các hạt phế thải. Đầu làm sạch rô-to theo chuyển động
trục đảm bảo các mũi cạo vệ sinh chính xác trong rãnh rô-to.
Điều này giúp duy trì mức chất lượng cao (Hình 1).

Chất lượng sợi khi có vệ sinh và không vệ sinh rô-to

Thời gian sản xuất tối đa
Thiết kế mở của máy và hộp kéo sợi giúp người vận hành dễ
dàng tiếp cận hơn các bộ phận công nghệ có thể thay thế mà
không cần dụng cụ. Điều này cũng áp dụng cho bộ TWISTunit
(Hình 2).
Vòi

Bộ CHANNELinsert

Bộ TWISTstop

Hình 2: Các thành phần chính như TWISTunit có thể thay thế nhanh chóng
và dễ dàng mà không cần dụng cụ. Điều này tối ưu thời gian sản xuất.

Bộ điều khiển rất dễ hiểu với hướng dẫn đơn giản và rõ ràng
dành cho người vận hành giúp nhân viên xử lý máy dễ dàng
hơn. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian đổi suốt và tối ưu
thời gian sản xuất.

Chất lượng sợi

Bảo trì dự báo trở nên dễ dàng hơn với chi phí hợp lý
Hệ thống truyền động rô-to chịu mức tải cực cao. Do đó, công
tác bảo trì thường xuyên rất cần thiết, cùng với hoạt động bảo
trì phòng ngừa đã nhiều lần được chứng minh thành công. Các
bộ phận hao mòn cũng cần được thay thế vào các khoảng thời
gian cố định, kết hợp với công việc bảo trì khác nếu có thể.
Điều này sẽ giảm thiểu thời gian ngừng máy ngoài dự kiến
thường gây tốn kém khi khắc phục sự cố và sửa chữa từng lỗi.
Thời gian chạy

•
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Nối sợi có vệ sinh rô-to (R 66)
Nối sợi không vệ sinh rô-to (đối thủ cạnh tranh)
Đứt sợi/nối sợi

Hình 1: Chất lượng ổn định trong suốt thời gian chạy trên máy R 66 có vệ
sinh rô-to.

Thomas Martin
Quản lý Sản xuất Kéo sợi rô-to
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Chất lượng sợi đỉnh cao từ nhiều loại sợi pha
Máy kéo sợi rô-to R 36 thành công trong thực tiễn
Khách hàng của Rieter Shangshui Xianghu Textile muốn
tìm cách sử dụng bông xơ vụn và phế bông một cách hiệu
quả từ máy xé và máy chải thô, nhờ đó tối ưu hóa lợi nhuận
cho các loại sợi pha từ nguyên liệu thô của họ. Việc sử
dụng máy kéo sợi rô-to R 36 đã mang đến cho công ty này
một trải nghiệm rất tích cực.
Công ty Shangshui Xianghu Textile Co., Ltd. tọa lạc ở Thành
phố Chu Khẩu, huyện Thương Thủy, tỉnh Hà Nam (Trung
Quốc). Công ty này sản xuất 12 triệu mét vải thô và 4 500 tấn
sợi bông mỗi năm; sản phẩm quan trọng nhất của họ là sợi
Ne 16 và Ne 21.

Thử thách: Sản xuất sợi tối ưu từ bông xơ vụn và
phế bông
Nguyên liệu thô được sử dụng là 70% bông xơ vụn chải kỹ và
30% phế bông từ máy xé và máy chải thô. Ban lãnh đạo công
ty muốn sử dụng các vật liệu thô này để sản xuất sợi chất
lượng cao theo cách hiệu quả về kinh tế. Mục đích là một mặt
tối đa hóa lợi nhuận và mặt khác mang đến loại sợi đáp ứng
hoàn toàn các yêu cầu từ khách hàng của Shangshui Xianghu.

Hình 1: Sự lựa chọn đúng đắn dành cho khách hàng Shangshui Xianghu của Rieter: Máy kéo sợi rô-to R 36
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Các lợi ích cho Shangshui Xianghu: hiệu suất vượt trội và
giảm chi phí nhân công
Các chức năng đa dạng của máy R 36 đã vượt xa sự mong đợi
của khách hàng:
• Hiệu suất máy đạt 99 tới 100%, công suất tiềm năng cao
hơn 2 đến 3% so với các máy cùng loại.
• Các lợi thế về chi phí nhân công rất rõ ràng: Ít hơn 100 lần
đứt sợi trên mỗi 1 000 giờ vận hành dẫn đến tiết kiệm
được 1 người vận hành trên mỗi máy so với trước đây,
nhờ đó giảm một cách bền vững chi phí nhân công tại
Shangshui Xianghu.
• Các khách hàng của công ty rất hài lòng về chất lượng sợi
được cung cấp.

“Máy R 36 có hiệu suất và độ ổn định vô song. Chất
lượng sợi tốt đồng đều. Lựa chọn R 36 là quyết định
đúng đắn của chúng tôi.”
Jianguo Cui
Chủ tịch, Shangshui Xianghu Textile Co., Ltd.

Giải pháp: Máy kéo sợi rô-to R 36
Do đó, Shangshui đã đầu tư vào bốn máy kéo sợi rô-to bán tự
động R 36 với 460 rô-to mỗi máy. Các máy dễ vận hành và
giúp trực tiếp đạt được sản lượng lớn về sợi chất lượng cao.
Máy R 36 thỏa mãn mọi yêu cầu do Shangshui Xianghu xác
định:
• Hai bên của máy hoạt động hoàn toàn độc lập và mang lại
độ linh hoạt cao.
• Công nghệ kéo sợi xuất sắc, bộ lọc sợi Q 10 và búp sợi
được cuốn hoàn hảo đảm bảo sản phẩm chất lượng cao cho
quy trình hoàn thiện tiếp sau.
• Máy R 36 mang đến hiệu suất năng lượng vượt trội.
Hơn nữa, công nghệ nối tự động tùy chọn mà Shangshui
Xianghu tin dùng đã giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết
để khởi động lại máy sau mỗi lần mất điện.

Hình 2: Các thuộc tính chạy tốt của máy kéo sợi rô-to R 36 cho phép tết
kiệm nhân công.

Khách hàng đã có thể tăng lợi nhuận của mình lên còn
Shangshui Xianghu đã bị thuyết phục bởi hoạt động xuất sắc
của máy R 36 và đã đầu tư thêm hai máy nữa.
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Sợi dệt kim mềm với chi phí thấp
Năng suất tăng nhờ máy kéo sợi rô-to R 66
Do nhu cầu về sợi dệt kim mềm tăng, khách hàng của
Rieter là công ty Xinjiang Kangruixin Textile Co. Ltd. muốn
tăng sản lượng. Cùng lúc đó, công ty có trụ sở tại Aksu tỉnh
Tân Cương, Trung Quốc, cũng đối mặt với áp lực phải tiết
kiệm năng lượng và chi phí nhân công.
Công ty Xinjiang Kangruixin Textile Co., Ltd. (Kangruixin),
một chi nhánh do Henan Shenqiu Sanzha Textile Co. Ltd đầu
tư toàn bộ, đang vận hành 50 000 máy nồi cọc, 640 máy

Thử thách: tăng sản lượng với chi phí thấp hơn
Công ty Kangruixin đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng
trong những năm gần đây. Đã có nhu cầu cắt giảm tiêu thụ
năng lượng cho máy kéo sợi nồi cọc và tiết kiệm nhân công.
Để tăng sản lượng sợi mềm chất lượng cao, ban lãnh đạo công
ty đã tập trung vào bông mới 100% và hướng đến một quy
trình kéo sợi ngắn hơn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, công ty Kangruixin cũng muốn đáp ứng nhu cầu về sợi có độ xoắn thấp
hơn, độ đều sợi ổn định và độ bền sợi không đổi.

Hình 1: Các máy kéo sợi rô-to R 66 của Rieter tại công ty Xinjiang Kangruixin Textile Co. Ltd.: đảm bảo sợi dệt kim mềm với chi phí sản xuất thấp

rô-to bán tự động và 260 máy dệt kiếm tốc độ cao. Công ty
này thuê hơn 800 nhân công. Công ty Kangruixin tham gia
vào toàn bộ quy trình dệt gia dụng với dây chuyền sản xuất
từ thiết kế, nghiên cứu & phát triển, kéo sợi và dệt, cho tới
nhuộm và thành phẩm.
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Giải pháp: Máy kéo sợi rô-to R 66
Kangruixin đã đầu tư bảy máy kéo sợi rô-to R 66 hoàn toàn tự
động của Rieter, mỗi máy có 600 rô-to (Hình 1). Các máy này
được trang bị các hộp kéo sợi S 66, dẫn đầu về công nghệ kéo
sợi rô-to (Hình 2). Những máy này có các chức năng độc nhất,

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

bao gồm BYpass, SPEEDpass, CHANNELpass và TWISTunit.
Các chức năng này cho phép máy R 66 hoạt động ổn định và
chất lượng sợi không đổi. Các rô-bốt với bộ VARIOclean vệ
sinh hiệu quả rô-to và rãnh rô-to trước mỗi thao tác nối. Với
mức độ tự động hóa cao của máy R 66, công ty Ksangruixin
cần ít nhân công vận hành hơn. Với máy R 66, các yêu cầu của
khách hàng được đáp ứng đầy đủ.
Nhiều sợi hơn với chi phí thấp hơn
Máy R 66 sản xuất nhiều hơn 25% sợi so với máy kéo sợi rô-to
bán tự động. Mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi kg sợi thấp hơn
64% so với sản xuất bằng máy kéo sợi nồi cọc - cũng nhờ có
công nghệ truyền động ECOrized tiết kiệm năng lượng.
Chất lượng sợi sản xuất ra cao đồng đều nhờ có công nghệ
hộp kéo sợi mới S 66. Các máy chạy đáng tin cậy và dễ vận
hành.

“Với máy R 66, tất cả kỳ vọng của chúng tôi về năng
suất và chất lượng sợi đã được thỏa mãn hoàn toàn. Với
thiết kế chắc chắn, dễ điều khiển và vận hành, máy R 66
cũng khiến các vận hành viên của chúng tôi cảm thấy
rất hài lòng. Là người may mắn sở hữu hộp kéo sợi thứ
288 888, chúng tôi sẽ cảm thấy tin tưởng ở khả năng
sản xuất sợi rô-to của mình.”
Mingxin Li
Tổng giám đốc
Công ty Xinjiang Kangruixin Textile Co. Ltd.

Có thể cắt giảm tới 75% lượng nhân công vận hành so với sản
xuất bằng máy kéo sợi nồi cọc. Khách hàng của Kangruixin rất
hài lòng về chất lượng sợi. Trong hầu hết các trường hợp, họ
có thể bán sợi với giá cao hơn giá thị trường.
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Hình 2: Công nghệ kéo sợi rô-to tiên tiến đảm bảo chất lượng và năng suất
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Khai phá tiềm năng nâng cao năng suất
Tăng thêm 5% năng suất thông qua đào tạo khách hàng
Đào tạo tại chỗ mang đến cho người vận hành những kỹ
năng cần thiết để nâng cao năng lực cốt lõi và đạt được
hiệu suất máy tối đa. Bằng cách nâng cao các kỹ năng vận
hành kéo sợi rô-to lên một tầm cao mới, khách hàng Pakistan AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED đã tăng
thêm 5% năng suất.
Tập đoàn AL-KARAM tại Karachi, Pakistan là một nhà cung
ứng thành công và có định hướng tương lai các giải pháp dệt
cải tiến với chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ. AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED là một chi nhánh của tập đoàn
AL-KARAM đồng thời là nhà máy dệt được liên kết theo chiều
dọc, chuyên cung cấp quy trình kéo sợi, dệt, nhuộm, cắt, may
và thành phẩm. Sản phẩm của công ty bao gồm tất cả các loại
sợi từ Ne 7 tới Ne 120, với tổng sản lượng 63 tấn mỗi ngày.
Công ty đang bán nhãn hiệu riêng của mình và cũng được các
khách hàng quốc tế như Ikea và Walmart tin tưởng.
Thử thách
Một cơ sở của AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED hiện
được trang bị riêng các máy Rieter đã qua sử dụng từ Trung
Quốc. Bộ phận hậu mãi của Rieter đã tháo máy và đóng gói từ
máy xé tới máy kéo sợi đầu cuối, bao gồm cả sáu máy kéo sợi

rô-to R 60 hoàn toàn tự động với các rô-bốt đã tích hợp. Tại
cơ sở mới của nhà máy, khách hàng đã chạy thử máy với sự
trợ giúp của nhân viên kỹ thuật Rieter giàu kinh nghiệm và đã
lên kế hoạch sản xuất với hiệu suất máy tối đa trong thời gian
ngắn nhất có thể. Mặc dù khách hàng là một nhà kéo sợi giàu
kinh nghiệm, công ty vẫn còn bỡ ngỡ trong việc vận hành các
máy kéo sợi rô-to và phải đối mặt với những thách thức như
sản lượng và hiệu suất máy thấp. Do đó, AL-KARAM đã liên hệ
với Rieter để được hỗ trợ thêm.
Giải pháp
Khi sản xuất bằng các máy kéo sợi rô-to, việc lựa chọn rô-to
phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng sợi, độ
ổn định kéo sợi và tốc độ sản xuất (Hình 1).
Các thông số rô-to quan trọng bao gồm loại rãnh rô-to, vỏ
ngoài của rô-to, đường kính rô-to và tốc độ rô-to. Rieter đã
khuyên dùng các rô-to tùy theo mỗi ứng dụng và trong trường
hợp này là rô-to loại 33 XT-BD-AE1 dành cho dệt. Ngoài việc
cập nhật phần mềm của máy kéo sợi rô-to R 60, các chuyên
gia của Rieter đã hướng dẫn nhân viên bảo trì của khách hàng
về quy trình vận hành tác động tới sản lượng và chất lượng
sợi.

Hình 1: Rieter có đầy đủ năng lực để khuyến nghị rô-to phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.
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“Đạt được chất lượng sợi tốt nhất đồng thời duy trì sản
xuất hiệu quả là nhu cầu của thời đại. Rieter đáp ứng
những nhu cầu đó và giúp chúng tôi duy trì vị thế cạnh
tranh hàng đầu bằng các nguồn lực đào tạo tốt nhất và
phần mềm được cập nhật liên tục”
Waseem Abbas,
Giám đốc Kỹ thuật Kéo sợi,
AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED

Hình 2: Chọn đúng bộ TWISTstop là yếu tố then chốt để đạt được chất
lượng sợi tối ưu và độ ổn định kéo sợi tốt.

Giá trị dành cho khách hàng
Bộ phận Đào tạo Khách hàng của Rieter đã đào tạo cho nhân
viên bảo trì của khách hàng về cách sử dụng tốt nhất phần
mềm đã cập nhật và cách giảm đáng kể thời gian cần thiết
để giám sát hoạt động của máy. Hơn nữa, các chuyên gia của
Rieter cũng xem xét các yếu tố như lựa chọn nguyên liệu thô
và sử dụng bộ TWISTstop. Hình dáng cũng như bề mặt của bộ
TWISTstop và các vòi bóc tách ảnh hưởng rất lớn tới các thuộc
tính và chỉ số cũng như độ ổn định kéo sợi (Hình 2).
Bộ phận Đào tạo Khách hàng đã hỗ trợ nhân viên tối ưu hóa
hoạt động bảo trì vệ sinh rô-to và cài đặt tốc độ trục xé phù
hợp. Bộ phận này cũng cung cấp các biện pháp và điều chỉnh
phù hợp để kiểm soát đứt sợi. Kết quả là, AL-KARAM TEXTILE
MILLS (PVT.) LIMITED hưởng lợi từ quy trình nối sợi được
tối ưu hóa cho chất lượng sợi tốt hơn nhờ rô-bốt, trong khi
vẫn có thể duy trì được hiệu suất tiêu chuẩn của rô-bốt. Nhờ
phần mềm được cập nhật kết hợp với chương trình Đào tạo
Khách hàng do Rieter cung cấp, giờ đây khách hàng này đạt
được tiềm năng đầy đủ của máy kéo sợi rô-to R 60 đã lắp đặt.
Khách hàng này đã đạt được mức tăng hiệu suất máy trung
bình thêm 10% và tăng năng suất thêm 5%.

Hình 3: Từ trái sang phải: Samy, Kỹ sư hiện trường SIMAG, Cơ quan Rieter
tại Pakistan; Waseem Abbas từ AL-KARAM; Giảng viên Rieter Juerg Hug;
Abid Imam, Quản lý Hậu mãi từ SIMAG

Tiếp theo thành công này, AL-KARAM đã quyết định mở rộng
nhà máy của mình bằng cách mua hai máy kéo sợi rô-to R 66
mới. Chuyên môn về rô-bốt của Rieter kết hợp với sự hỗ trợ
hậu mãi vượt trội đã thuyết phục khách hàng đầu tư thêm với
Rieter. Từ máy mới cho tới khâu hậu mãi, AL-KARAM đã nhận
thấy Rieter là một đối tác đáng tin cậy để củng cố vị thế của
mình là một nhà cung ứng sợi và dệt tiên tiến.
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The new double-head autoleveler draw frame RSB-D 26 impress with best sliver quality at highest productivity.
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