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سمینار ماشین آالت نساجی سوییس

1395اردیبهشت 6-7

تهران، هتل سیمرغ

، مدیر فروش منطقهPeter Fallgger: از
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Luwaتاریخچه ی مختصری از 
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تاریخچه

1935 1993 2004/6 2016

Luwaشکل گیری  شروع تجارت در مناطق مختلف

توسعه ی جهانی

 Zellweger AGادغام شرکت

به Luwa AGو

Zellweger Luwa AG

تقسیم

Zellweger Luwa AG  و فروش

.به شرکت های خصوصی

 Luwa Airشکل گیری

Engineering AG

2007

 Luwa Airمالکیت 

Engineering AG توسط

Grünwald Equity GmbH, 

مونیخ

اولین دفتر لووا در زوریخ

Hans C. و Walter A. 

Bechtler
1998دفتر لووا تا سال  در شهر اوستر1998از سال 

1940آگهی در روزنامه در سال  شرکت جدید در حال ساخت در هند
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در سرتاسر جهان- Luwa
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Luwa Group

Luwa سوییس

(51)اوستر

Luwa سنگاپور

(12)سنگاپور

Luwa هند

(130)بنگالور

Luwa چین

(130)شانگهای

Luwaشرکت مهندسی تهویه 
Uster (4) ,گروه مدیریت

Luwa امریکا

Greensboro(4)

Luwa ترکیه

(15)استانبول

Luwaسوییس:

1935تاسیس در سال-

Luwaسرگروه -

حمایت گروه شرکت ها-

-R&D دپارتمان

ا، دفتر فروش و خدمات برای اروپ-

روسیه، آفریقا و آمریکای جنوبی

سازنده ی برخی محصوالت-

Luwa

تامین، قطعات جانبی، حمل-

Luwa سنگاپور

1965تاسیس در سال-

به دفتر فروش و خدمات برای آسیا-

جز هند و چین

Luwa هند

1993تاسیس در سال-

واقع در بنگالور، ساخت -

2015دفتر جدید در سال /کارخانه

خدمات کامل راه اندازی در هند-

دفتر فروش و خدمات برای دهلی -

نو و احمد آباد

Luwaتولید تمامی محصوالت -

تولید، قطعات جانبی، حمل-

Luwaچین

1997تاسیس در سال-

واقع در حومه ی شانگهای-

خدمات کامل راه اندازی در چین-

Luwaتمامی محصوالت تولید -

حملجانبی، قطعات ، تولید-

Luwa ترکیه

2013تاسیس در سال-

واقع در استانبول-

فروش، مهندسی، تولید و خدمات -

برای ترکیه و کشور های همسایه

Luwaتولید برخی محصوالت -

تولید، قطعات جانبی، حمل-

Luwa امریکا

2014تاسیس در سال-

Greensboroواقع در -

فروش، مهندسی، تولید و خدمات -

برای امریکاو کانادا

با )Luwaتولید برخی محصوالت -

(برنامه

تامین، قطعات جانبی، حمل-
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موقعیت ها

Luwaگروه شرکت های  Luwa پایگاه تولید
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:سال اخیر10نمایندگی ایران برای بیش از 

ایران ,تهران

Luwaدرایران
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زمینه های فعالیت
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طراحی تهویه  نساجی  1.)

کنترل دقیق رطوبت نسبی

هویهتاثیر مستقیم بر راندمان ماشین آالت با سیستم مهندسی ت

کنترل گرد و غبار تا سر حد امکان

پیشرو در فناوری و بازار جهانی

تهویه هوا.( 2

کنترل دقیق رطوبت(± 2 %RH) دما(± 0.5 ºC) و

±)فشار 1%)

 (فشار ,حجم هوا)یونیت های با ظرفیت باال

 سازگاری کامل با طراحی کارخانه

زمینه های فعالیت

ریسندگی، بافندگی، گردبافی و منسوجات فنی

الیاف مصنوعی، منسوجات فنی بی بافت ها
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مهندسی هوای صنعتی.(3

طراحی انحصاری با توجه به نیاز صنایع

پروژه های کلید در دست((Turn-Key

انواع هواساز صنعتی و تجهیزات مربوطه

تخصص در صنایع مختلف

بازیافت حرارتی و سیستم تصفیه  هوای خروجی.( 4

مبدل حرارتی برای کاربرد های صنعتی

 (سال2کمتر از )بازگشت سرمایه در زمان کوتاه

تخصص در مدیریت هوای خروجی آلوده

راه حل های ویژه برای بازیابی انرژی به صورت بهینه

گواهی کاهش کربن دی اکسید

زمینه های فعالیت

اتومبیل، تایر، صنایع غذایی، برق و قدرت، کاغذ و چرم

تکمیل نساجی، سرامیک و نخ تایر
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طراحی 

و

اجرای سیستمهای انحصاری 

:عوامل کلیدی هستند برای

عملکرد درست کارخانه

  مصرف بهینه ی انرژی

عملیات ساختمانی یکپارچه و بهینه

مهم ترین دالیل
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نیازمندی های ایستگاه های تهویه

:تامین

رطوبت نسبی کنترل شده و ثابت-

-/+تغییرات حداکثر  - 2.5% 

پوشش وسیع تمام مناطق کاری-

انباشتگی الیاف و غبار روی 

ماشین آالت

حرارت تولیدی  

غبار

ماشین آالت/بازده تولید

محیط کارگری

شرایط محیط بیرون
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دما•
پیچش الیاف•

راحتی و سالمت کارکنان•

رطوبت•
دقت در آزمایشات•

نیروی پارگی•

ازدیاد طول تا پارگی•

الکتریسته ساکن•

الیاف معلق•
میزان پارگی•

عیوب نخ•

هزینه نگهداری•

اهمیت شرایط آب و هوایی
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هوای روی ماشین

.الیاف و پروسه ی نساجی نیاز به دما و رطوبت  معین و مقادیر ثابت دارد

:شرایط محیطی

تغییرات محیطی در جریان هوا، حرارت 

تولیدی توسط امواج خورشیدی

 :کنترل تهویه

ترلتاثیر شرایط بیرونی، بی ثباتی کن

:ماشین آالت

تغییرات در انرژی مصرفی، داف و سایر 

توقفات

تغییرات در مکان
تغییرات در زمان

شرایط آب و هوایی

عوامل موثر بر رفتار الیاف
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فرایند ریسندگی

مه قابل رویت-

چکه کردن از لوله های هوا-

چسبندگی الیاف-

پیچیدگی الیاف بدور غلتک باالیی-

ده تجمع لیاف کوتاه بدور غلتک های تمیزکنن-

تجمع الیاف روی واحد های هدایت نخ

بهم پیوستگی کم الیاف-

شکنندگی الیاف-

تشکیل بیش از حد الیاف معلق و غبار-

الکتریسیته ی ساکن-

آلودگی نخ به الیاف غریبه-

ایجاد نپ-

رطوبت بسیار زیاد رطوبت بسیار کم

عالئم

نتایج

تاثیر رطوبت
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چگونگی ایجاد غبار

Importance of climatic conditions 

in the textile production processes

هدایت تبدیل

نیمچه نخ ریسندگی رینگ

پیچش چله پیچی

بافندگی و گردبافی تغذیه رزرو

طراحی سیستم تامین هوا

توزیع کننده با رسانایی کم

شرایط یکنواخت

تغییرات هوایی مورد نیاز

طراحی سیستم هوای برگشتی

مکش یکنواخت
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مستقل شدن از شرایط محیط بیرون

شرایط معمول بیرون شرایط مطلوب داخل

± 2.5 % rh
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تعادل در سیستم

Importance of climatic 

conditions 

in the textile production 

processes مکش یکسان در -سیستم متعادل هوای برگشتی

تمامی نقاط

ایستگاه رطوبت زنی
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خنک سازی بی دررو

حرارت غبار تمیزکردن ماشین

:شرایط بیرون

30 ° / 50% RH

ایستگاه تهویه 

22 ° / 95% RH

:شرایط داخل

32 ° / 55% RH

:شرایط خروجی

32.5 ° / 53% RH
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گردش هوای کارامد

راه حل های ویژه ی صرفه جویی در انرژی

RotorSphere برای رسیندگی چرخانه ای
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سیستم های جمع آوری غبار و ضایعات
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واحد از پیش ساخته شده فیلتر کامپکت

عدم ساخت و ساز در کارخانه

نصب سریع

سیستم یکپارچه و جمع و جور

استاندارد سازی و تلفیق
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FSB / FSC: up to 2.2 m3/s and 100kg/h

WSA / WSB: up to 4.4 m3/s and 450kg/h

جداکننده های الیاف و ضایعات

جدا سازی ضایعات برای حجم هوای کم 
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سیستم پرس عدل بندی با سیلوی ذخیره
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سیستم پرس عدل بندی با سیلوی ذخیره
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برای عدل بندی اتوماتیک PACOMATمدل :پرس عدل بندی
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برای عدل بندی دستی PHHمدل:پرس عدل بندی 
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بافندگی
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مزایای رطوبت نسبی باالی نخ در بافندگی

افزایش ازدیاد طول تا پارگی•

افزایش استحکام نخ•

نرمی سطحی نخ•

LoomSphere سیستم

فرایند بافندگی
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عملیات بافندگی

باعث خروج آهار و الیاف کوتاه از سطح نخ میشود ,بخصوص در منطقه ی دهنه ,سایش میان نخ ها
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، که با Loomsphereجریان هوای ورقه ی 

دود نمایان شده 

تامین )برای هوای اطراف% 65رطوبت نسبی 

(  توسط کانال های سقفی

تامین هوای تمیز و مرطوب برای سیستم 

Loomsphere

رما و هوای بازگشتی به ایستگاه تهویه، گ

غبار را با خود می برد 

گردش هوا 

تا 80از 

در 150

ساعت در 

منطقه بافت

”پرده هوا“جریان هوای هدایت شده

هوای مرطوب و تمیز به آرامی و بدون بهم 

ریختگی هوای محیط به منطقه ی بافندگی

جریان می یابد

میزان باالی رطوبت 

روی تار % 80-85

ها

عملیات بافندگی
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در مقایسه با سیستم قدیمی Loomsphereمزایای سیستم 

سیستم قدیمیLoomsphereسیستم 

روی % 65-70رطوبت نسبی 

نخ های تار

رطوبت نسبی در % 80-75

سالن

رطوبت نسبی روی% 80-75

نخ های تار

رطوبت نسبی در سالن% 65

:رطوبت در سالن 75 % rh
:حجم هوای تامین شده 323,000 m3/h
:برق مصرفی 139 KW

rh % 65 :رطوبت در سالن
m3/h 185,000 :حجم هوای تامین شده 
 KW 85 :برق مصرفی

(:مثال)صرفه جویی در انرژی 
h / year 8,000 :ساعات کاری
:هزینه های انرژی Euro cents 0.05 / kW

- KW 139 :تفاوت در مصرف برق 85 KW  = 54 KW
8,000h x 54 KW  = 432,000 KWh :صرفه جویی در برق در سال

 =   Kwh x 0.05 432,000 :هزینه ی صرفه جویی شده در سال
21’600.- در سال
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عملیات بافندگی
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جریان هوای ورقه ای

تداخل کمتر

رطوبت باال

پایینمورد نیاز انرژی 

مصرف آب کمتر

حجم هوای کمتر

راندمان باالی تمیزکنندگی

 ®LoomSphereو ®Loom TRAVCLEANجاروهای
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LUWA - Digi5 سیستم
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Ethernet TCP/IP شبکه داخلی

USB/ Seriell

Modem

CANopen

IPC2

2صفحه لمسی 

CANopen

IPC1

1صفحه لمسی 

بررسی اجمالی
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نمودارها
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مسیر یابی
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فقط حسگر های صنعتی دقیق و با کیفیت باال استفاده می شوند 

T =  +/- 0.2°C

RH = +/- 0.5%

حس گر ها

HTT-V DPGT-V TT-V
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از توجه شما سپاسگزاریم


