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Vào mùa thu năm 2016, Yehia Elmogahzy và David 
Sesso đã tiến hành thí nghiệm tại một nhà máy sợi tại 
Châu Á. Đây là một công ty đang tiến hành mở rộng sản 
xuất để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đang tăng cho mặt 
hàng sợi cọc chải kỹ. 

Trong quá trình mở rộng, nhà máy phải xác định loại 
bông có chất lượng hơn (ít tạp hơn) loại bông mà họ 
dùng trước đây; ba loại bông được sử dụng là: (a) 
nhóm 1, 100% bông Mỹ; (b) nhóm 2, 100% bông Ấn 
Độ (Shankar-6); và (c) nhóm 3, bông pha 1/3 Úc, 
Uzbekistan, và Pakistan. (Nhóm 3 là loại bông mà công 
ty định dùng). 

Hệ thống kéo sợi là sợi cọc và sản xuất sợi chải kỹ với 
hai chỉ số sợi: 20 và 60, được dùng cho vải thun single-
jersey.

TỔNG QUAN



QUY TRÌNH KIỂM SOÁT 

Để đảm bảo có sự so sánh công bằng giữa các loại 
bông, các giá trị trung bình về đặc tính của từng loại 
bông được đảm bảo ở mức tương tự nhau giữa ba nhóm 
bông. Tất cả các kiện bông đều được kiểm tra với hệ 
thống HVI và AFIS trong phòng thí nghiệm của công ty. 

Các đặc tính xơ bông từ máy HVI (micronaire, độ dài 
và cường lực) của ba nhóm bông (như phụ lục 1) chỉ 
ra rằng 3 nhóm bông hầu như tương đồng. Những đặc 
tính khác (trong phụ lục 1) chịu tác động lớn từ tình 
hình trồng trọt và lưu trữ cho thấy có một số biến động, 
nhưng không quá lớn, và vẫn đảm bảo được sự khác 
biệt về năng suất đến từ nơi xuất xứ của bông.



QUY TRÌNH KIỂM SOÁT 

Tất cả những thử nghiệm được tiến hành theo dây 
chuyền sản xuất trong Phụ lục 2. Các giai đoạn gồm:  

1. XÉ KIỆN  
2. MÁY XÉ THÔ 
3. MÁY TRỘN NHIỀU BUỒNG 
4. LVS 
5. MÁY XÉ MỊN  
6. BỘ TẠO MÀN BÔNG 
7. MÁY CHẢI THÔ 
8. MÁY GHÉP CÚI 
9. MÁY CHẢI KỸ 
10. BÔNG RƠI CHẢI KỸ 

Với những điều kiện kiểm soát này (về chất lượng xơ và 
quy trình xử lý), các nhà nghiên cứu tin rằng sự khác 
biệt về năng suất có liên quan đến quốc gia xuất xứ của 
bông, hơn là những chủng loại bông trong mỗi quốc gia. 



Năng suất sản xuất của 3 nhóm bông được đánh giá theo 3 
tiêu chí: 

1. Thay đổi neps bông và neps vỏ hạt trong quá trình sản 
xuất 

2. Lượng tạp bị loại trong sản xuất 
3. Lượng xơ ngắn thay đổi trong sản xuất 

KẾT QUẢ - NĂNG SUẤT SẢN XUẤT 



Bông Mỹ có tỷ lệ tăng neps thấp nhất trong quá trình 
mở và làm sạch, có tỷ lệ loại neps cao nhất trong chải 
thô và chải kỹ, và có lượng neps sau cùng chỉ bằng 
55% so với bông Ấn Độ và 47% so với nhóm bông Úc/
Uzbekistan/Pakistan. 

Neps vỏ hạt cũng có kết quả tương tự như tổng neps, 
khi bông Mỹ (2 neps vỏ hạt/gram) chỉ bằng 57% so 
với bông Ấn Độ và 25% so với nhóm 3 loại bông pha 
trộn. 

BÔNG MỸ CÓ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NEPS CAO NHẤT 

100% Bông Mỹ 100% Bông Ấn Độ Úc/Uzbek/Pakistan 

Lượng neps ban đầu/g 229 163 228

Tăng trong quá trình mở 
kiện và làm sạch/g 64 (29%) 152 (93%) 166 (73%)

Neps bị loại trong chải 
thô/g 237 (81%) 227 (72%) 284 (72%)

Neps bị loại trong chải kỹ/g 38 (67%) 55 (63%) 68 (66%)

Lượng neps trong cúi chải 
kỹ/g 18 33 38

Neps còn lại so với neps 
ban đầu/g 8% 20% 17%

Neps vỏ hạt trong cúi chải 
kỹ/g 2 3.5 8



Mặc dù khởi đầu với tỷ lệ tạp thấp nhất trong 3 nhóm, 
bông Mỹ có tỷ lệ loại tạp cao nhất trong quá trình mở 
kiện, làm sạch, chải thô và có lượng tạp thấp nhất khi 
trở thành cúi chải kỹ, thấp hơn 49% so với bông Ấn Độ 
và 60% so với nhóm bông Úc/Uzbekistan/Pakistan. 

BÔNG MỸ CÓ “TỶ LỆ LOẠI TẠP TRONG SẢN 
XUẤT” TỐT NHẤT

100% Bông Mỹ 100% Bông Ấn Độ Úc/Uzbek/Pakistan 

Lượng tạp ban đầu/g  44.8 71.8 76.7

Lượng tạp giảm trong các 
bước mở kiện và làm sạch 20% 11% 14%

Tạp sau khi mở kiện và làm 
sạch/g 35.8 63.9 66.0

Tạp giảm trong quá trình 
chải thô 89% 88% 85%

Lượng tạp sau khi chải 
thô/g 3.9 7.7 9.9

Tạp giảm trong quá trình 
chải kỹ 75% 75% 75%

Tạp sau khi chải kỹ/g 1.0 1.9 2.5



Hiệu suất làm sạch của bông Mỹ cũng là cao nhất, với 
tỷ lệ xơ bông thấp hơn/tỷ lệ tạp cao hơn trong các mẫu 
bông rơi chải kỹ.

BÔNG MỸ CÓ “TỶ LỆ LOẠI TẠP TRONG SẢN 
XUẤT” TỐT NHẤT

100% Bông Mỹ 100% Bông Ấn Độ Úc/Uzbek/Pakistan 

Lượng xơ bông trong 
bông rơi 55% 62% 61%

Tạp thấy được 37% 23% 21%

Tạp không thấy được 8% 15% 18%

Hiệu suất làm sạch 45% 38% 39%

Khi sử dụng bông Mỹ với tỷ lệ tạp ban đầu thấp và được làm 
sạch hiệu quả hơn so với bông từ các nguồn khác giúp cho 
sản phẩm làm từ bông Mỹ có chất lượng cao hơn với chi phí 
sản xuất thấp hơn.



Với kéo sợi cọc hoặc air-jet, xơ ngắn sẽ làm cho sợi yếu 
và không đồng nhất nếu chúng không được loại bỏ trong 
quá trình chuẩn bị kéo sợi, đặc biệt là quá trình chải kỹ. 

Bông Mỹ được dùng trong thí nghiệm này có tỷ lệ xơ 
ngắn (SFC) thấp hơn một chút, nhưng từng bước của 
quá trình chuẩn bị đã giúp cải thiện tình hình. Sau khi 
chải kỹ, lượng xơ ngắn trong bông Mỹ thấp hơn bông Ấn 
Độ 25% và nhóm bông Úc/Uzbekistan/Pakistan khoảng 
37%. 

TỶ LỆ LOẠI BỎ XƠ NGẮN (SFC) Ở BÔNG MỸ 
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CŨNG TỐT 
HƠN NHIỀU

100% Bông Mỹ 100% Bông Ấn Độ Úc/Uzbek/Pakistan 

Lượng xơ ngắn ban đầu (%)  23.7% 24.8% 26.0%

Thay đổi trong mở kiện và 
làm sạch +2% +13% +2%

Lượng xơ ngắn sau khi mở 
kiện và làm sạch 24.2% 28.0% 26.5%

Thay đổi trong chải thô -1% -4% -2%

Lượng xơ ngắn sau khi chải 
thô 23.9% 26.9% 26.0%

Thay đổi trong chải kỹ -63% -56% -46%

Lượng xơ ngắn còn lại (%) 8.9% 11.8% 14.0%



CCI is an equal opportunity employer and provider.

KẾT LUẬN 

Thí nghiệm này chỉ rõ rằng bông Mỹ cho hiệu suất kéo sợi 
tốt hơn so với các loại bông khác ở cả 3 chỉ tiêu: tỷ lệ loại 
neps và tỷ lệ neps còn lại, tỷ lệ loại tạp và lượng tạp còn lại, 
và tỷ lệ xơ ngắn thấp nhất sau các bước mở kiện, chải thô 
và chải kỹ. 

Nhóm chuyên gia của COTTON USA đã tham quan hơn
một trăm nhà máy trên toàn thế giới, tiến hành các
nghiên cứu tương tự, cung cấp cho đối tác những hỗ trợ
có thể giúp nâng tầm doanh nghiệp của họ với chương
trình COTTON USA SOLUTIONS®. Tìm hiểu thêm tại đây.
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