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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu
lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

2

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình “BẢO DƯỠ NG VÀ SỬA CHỮ A MÁY KANSAI CƠ BẢN” là một
môn học chuyên ngành của nghề sửa chữa thiết bị may, nhằm trang bị những kiến thức
cơ bản cho người học kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết,
bộ phận của máy kansai cơ bản đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ
thuật trong sửa chữa.
Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:
- Về Kiế n thức:
+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của
máy kansai cơ bản.
+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng,
kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của máy kansai cơ bản.
- Về kỹ năng:
+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của
máy kansai cơ bản.
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an
toàn.
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Được sự phân công của khoa may và thiết kế thời trang, nhóm giáo viên tổ tiến hành
biên soạn bộ giáo trình của nghành sửa chữa thiết bị may. Tài liệu này được viết dựa trên cơ
sở chương trình khung đã được ban hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc nghiên cứu và
giảng dạy cũng như học tập của học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường.
Tài liệu viết ra không tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng
nghiệp và bạn đọc để tài liệu giảng dạy được hoàn thiện.
Xin chân thành cám ơn!

Tác giả
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-CĐNLA ngày tháng
Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Long An)

năm

của

Tên mô-đun: Bảo dưỡng, sửa chữa máy kan sai cơ bản
Mã mô-đun: MĐ 18
Thời gian thực hiện mô-đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 54 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun Bảo dưỡng sửa chữa máy kan sai là mô-đun chuyên ngành của nghề
sửa chữa thiết bị may.
- Tính chất: Đây là mô-đun thực hành chuyên sâu vào máy chuyên dùng.
II. Mục tiêu mô-đun:
- Kiến thức:
+ Phân biệt được các dạng máy kan sai cơ bản sử dụng may vải thun
+ Xác định được các thông số kỹ thuật theo từng đời máy
+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của từng chi tiết hoạt động của
máy
+ Chuẩn đoán các bệnh hư hỏng thường gặp và có phương pháp khắc phục nhanh
- Kỹ năng:
+ Thực hiện tháo lắp và kỹ thuật hiệu chỉnh máy nhanh, chín h xác.
+ Xử lý nhanh các tình huống hư hỏng thường gặp, ở các loại kan sai lưới, kan sai
đánh bông nhanh, chính xác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá
nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;
 Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;
 Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

III. Nội dung mô-đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số
TT

1

Tên các bài trong mô-đun

Bài 1: Kỹ thuật hiệu chỉnh máy kansai
đan lưới 3 kim 4 chỉ
1. Đặc điểm kỹ thuật
2. Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
3. Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép nguyên liệu

Thời gian (giờ)
Thực
hành, thí
Tổng
Lý
nghiệm,
số
thuyết
thảo luận,
bài tập
44
15
27

Kiể
m
tra
2

4. Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên
liệu
4

2

5. Các hư hỏng thường gặp
Kiểm tra
Bài 2: Kỹ thuật hiệu chỉnh máy kansai
cuốn sườn 2 kim 4 chỉ
1. Đặc điểm kỹ thuật
2. Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
3. Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép nguyên liệu
4. Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên
liệu 5.Các hư hỏng thường gặp
Kiểm tra
Thi kết túc môđun
Tổng cộng

44

2
90

15

30

27

2

54

2
6

5

6

7

8

9

10
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2.5 Các hư hỏng thường gặp
1/ Không đẩy vải đi: Là do
- Chỉnh độ cao bàn lừa thấp: chỉnh lại
- Lực ép vịt quá lớn hoặc quá nhỏ: chỉnh lại
2/ Vải bị nhăn: Là do:
- Độ cao bàn lừa quá lớn: chỉnh lại
- Lực căng chỉ lớn: chỉnh lại
3/ Gảy kim là do chỉnh chân vịt sai: chỉnh lại.
4/ Máy bị bỏ mũi: Là do
- Chỉnh móc đi sớm hoặc trể so với kim: chỉnh lại
- Khe hở giữa 2 móc lớn: chỉnh lại
- Khe hở giữa kim và móc quá lớn: chỉnh lại.
5/ Nổi chỉ: Là do lực căng tại các núm chỉ còn yếu: cần chỉnh lại
6/ Vải bị nhăn: Là do chỉnh chỉ quá căng: chỉnh lại.
7/ Gảy kim hoặc gảy móc là do chỉnh kim và móc sai: chỉnh lại.
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Chương 2: Kỹ thuật hiệu chỉnh máy kansai cuốn sườn 2 kim 4 chỉ.
1.Mục tiêu của bài:
- Hiệu chỉnh được máy kansai cuốn sườn 2 kim 4 chỉ đúng qui trình và đúng thông
số kỹ thuật, thực hiện đường may đẹp.
2.Nội dung bài:
2.1 Đặc điểm kỹ thuật
+ Khi may mặt trên của nguyên liệu tạo thành 2 đường may, còn mặt dưới tạo thành
những mạn lưới móc xích.
+ Mũi may phải đều và thẳng.
+ Đường may không nổi chỉ và bỏ mũi.
+ Khi may máy phải đạt được tốc độ tối đa mà không đứt chỉ.
+ Máy chạy êm, không nóng và không chảy dầu ở tốc độ cao.
2.2 Hiệu chỉnh bộ tạo mũi
B1: Chọn và lắp kim.
B2: Lấy chiều sâu kim.
B3: Chỉnh móc so với kim.
2.3 Hiệu chỉnh cơ cấu nén ép nguyên liệu
B1: Hiệu chỉnh lực ép
B2: Hiệu chỉnh độ cao chân vịt.
B3: Hiệu chỉnh cơ cấu nâng chân vịt.
2.4 Hiệu chỉnh cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu
B1: Hiệu chỉnh độ cao bàn lừa:
B2: Hiệu chỉnh cân bằng bàn lừa:
B3: Hiệu chỉnh nâng , hạ bàn lừa so với trụ kim.
B4: Hiệu chỉnh cam đẩy bàn lừa.
2.5 Các hư hỏng thường gặp
1/ Không đẩy vải đi: Là do
- Chỉnh độ cao bàn lừa thấp: chỉnh lại
- Lực ép vịt quá lớn hoặc quá nhỏ: chỉnh lại
2/ Vải bị nhăn: Là do:
- Độ cao bàn lừa quá lớn: chỉnh lại
- Lực căng chỉ lớn: chỉnh lại
3/ Gảy kim là do chỉnh chân vịt sai: chỉnh lại.
4/ Máy bị bỏ mũi: Là do
- Chỉnh móc đi sớm hoặc trể so với kim: chỉnh lại
- Khe hở giữa 2 móc lớn: chỉnh lại
- Khe hở giữa kim và móc quá lớn: chỉnh lại.
5/ Nổi chỉ: Là do lực căng tại các núm chỉ còn yếu: cần chỉnh lại
6/ Vải bị nhăn: Là do chỉnh chỉ quá căng: chỉnh lại.
7/ Gảy kim hoặc gảy móc là do chỉnh kim và móc sai: chỉnh lạ

13

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Giáo trình thực hành sửa máy – Trường Trung học kỹ thuật may và thời trang II.
- Tài liệu thiết bị trong công nghiệp may – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.
- Giáo trình thiết bị may công nghiệp và bảo trì – Nhà xuất bản lao động.
- Chu Sĩ Dương, Máy may công nghiệp nguyên lý và sửa chữa, NXB Khoa học và Kỹ
thuật.
- Nguyễn Trọng Hùng - Nguyễn Phương Hoa, Thiết bị trong công nghiệp may, NXB
Khoa học và Kỹ thuật.
- Tô Xuân Giáp, Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- Tài liệu hướng dẫn hiệu chỉnh máy kansai bông 3 kim Pegasusb W 600
- Tài liệu hướng dẫn chỉnh máy kansai bông 3 kim WX 8803
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Mục lục
Tuyên bố bản quyền

Trang 2

Lời nói đầu

Trang 3

Chương trình môdun

Trang 4

Chương 1: Kỹ thuật hiệu chỉnh máy kansai đan lưới 3 kim 4 chỉ.

Trang 6

Chương 2: Kỹ thuật hiệu chỉnh máy kansai cuốn sườn 2 kim 4 chỉ.

Trang 13

Tài liệu tham khảo

Trang 14

Mục lục

Trang 15
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