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1. Giới Thiệu

b. Xử lý xơ trong dung dịch Sodium Hydroxide

Ngâm xơ trong dung dịch Sodium Hydroxide 5% ở 50oC trong 4

giờ, sau đó được rửa sạch trong nước nhiều lần để loại bỏ NaOH

còn sót lại. Mẫu xơ tiếp tục đem ngâm trong dung dịch CH3COOH

1% trong 1 giờ để trung hòa lượng xút còn lưu lại bên trong xơ. Sau

đó xơ tiếp tục đem đi rửa sạch và ngâm trong dung dịch Glycerin

40oC trong 1 giờ để tạo ẩm cho xơ và giúp xơ mềm hơn. Sau cùng

xơ sẽ được phơi khô tự nhiên, kết hợp với chải để hỗ trợ cho quá

trình phân tách xơ. Xơ sau xử lý sẽ được bảo quản trong túi nhựa

polyethylene kín và lưu trữ trong phòng thí nghiệm.

2.3. Phương pháp đánh giá chất lượng xơ sau xử lý
Đánh giá hình thái học, bề mặt xơ, quan sát mặt cắt ngang và

đo đường kính của xơ thông qua ảnh chụp bằng kính hiển vi điện tử

quét SEM.

2.4. Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ hồi ẩm:

Khối lượng riêng bằng phương pháp bình tỷ trọng theo tiêu

chuẩn ASTM C128 – 88.

Độ hồi ẩm: sấy khô mẫu và sử dụng máy đo độ hồi ẩm để xác

định giá trị.

So sánh khối lượng riêng và độ hồi ẩm với các xơ khác.

2.5. Phương pháp kéo sợi xơ khóm pha bông, sợi bông 100%

và xác định độ bền kéo đứt của sợi:

Xơ khóm sau phân tách sẽ được cắt ngắn với chiều dài tương

đương xơ bông NAZI của công ty dệt 28, sau đó trộn đều với xơ

bông theo tỷ lệ P30/C70 và P50/C50. Tiến hành kéo sợi khóm pha

bông và sợi 100 % bông trên dây chuyền kéo sợi bông và sau đó

tiến hành thử độ bền kéo đứt trên máy đo độ bền kéo đứt sợi tại

công ty Brotex.

So sánh độ bền kéo đứt sợi xơ khóm pha bông với sợi bông 100

% và độ bền của sợi dệt kim tiêu chuẩn để đánh giá khả năng tạo vải

của sợi thu được.

3.4. Khối lượng riêng của xơ khóm:

Qua 5 lần thử nghiệm với mức chắn chắn 95%, khối lượng riêng của xơ

khóm là 1,44 g/cm3 (Bảng 1). Nếu so sánh với khối lượng riêng của các loại

xơ sợi phổ biến khác (Bảng 2) ta thấy rằng khối lượng riêng của xơ khóm

thấp hơn bông, viscose, nhưng cao hơn acetate, tơ tằm và len (Biểu đồ 1)

3.5. Độ hồi ẩm của xơ khóm:

Qua 5 lần thử nghiệm với mức chắn chắn 95%, độ hồi ẩm của xơ khóm là

13,36 % (Bảng 3). Nếu so sánh với độ hồi ẩm của các loại xơ sợi thông

dụng (Bảng 4) ta thấy rằng độ hồi ẩm của xơ khóm thấ hơn bông, viscose,

nhưng cao hơn acetate, tơ tằm và len (Biểu đồ 2)

3.6. Khả năng kéo sợi – dệt vải của xơ khóm:

Tỷ lệ xơ dứa và xơ bông phù hợp thì sợi tạo nên sẽ cho độ bền tốt hơn

so với sợi 100 % bông. Cụ thể sợi pha trộn giữa xơ khóm và xơ bông theo

tỷ lệ 30/70 cho độ bền là 14,5 cN/tex cao hơn so với sợi bông 100 % là 9,27

cN/tex (Biểu đồ 3). Tiến hành dệt thử mẫu vải trên máy dệt kim thí nghiệm

và được sản phẩm như hình 8.

4. Kết Luận

Tài Liệu Tham Khảo

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc phân tách xơ từ lá khóm bằng

phương pháp cơ lý kết hợp với xử lý xơ trong dung dịch Sodium Hydroxide

5% ở 50oC trong 4h thu được xơ tương đối sạch, đường kính xơ sau khi

phân tách vào khoảng 56,17 – 89,36 µm, tiết diện mặt cắt ngang xơ hình

dẹt với đường kính đo được vào khoảng 5 - 6 µm, bề mặt xơ sau phân tách

gần như không còn vết tạp.

Khối lượng riêng của xơ là 1,44 g/cm3 thấp hơn xơ bông và cao hơn tơ

tằm và len, độ hồi ẩm xơ thơm là 13,36 % thấp hơn so với các xơ protein,

nhưng cao hơn so với các xơ cellulose trừ đay.

Sợi khóm pha với bông có độ bền kéo đứt 14,5 cN/tex cao hơn so với

sợi bông 100% cùng loại là 9,3 cN/tex và có thể dệt trên máy dệt kim yêu

cầu độ bền sợi >10 cN/tex. Sợi được dệt thử trên máy dệt kim tròn (máy thí

nghiệm) tại Trường đại học Bách Khoa TP. Hồ chí Minh, Khoa cơ khí, bộ

môn kỹ thuật dệt may trên nền kiểu dệt cơ bản single jersey.

Với tiềm năng trong kéo sợi - dệt vải, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh

hưởng đến quá trình phân tách xơ khóm là cần thiết giúp xơ khóm phân

tách tốt hơn, đạt được độ mảnh, độ đều và các tính chất cơ lý cần thiết cho

kéo sợi – dệt vải và tạo các sản phẩm may mặc. Nghiên cứu tỷ lệ pha trộn

xơ khóm với bông hoặc nghiên cứu dây chuyền kéo sợi chuyên biệt cho xơ

khóm là các vấn đề cần được nghiên cứu phát triển. Ngoài ra, để có thể xử

lý xơ khóm với quy mô lớn đòi hỏi phải có một thiết bị sơ chế ban đầu giúp

loại bỏ phần thịt lá, nâng cao năng suất và hiệu quả phân tách xơ khóm.
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Tóm tắt

Trong lĩnh vực dệt may, nguyên liệu xanh an toàn cho người sử dụng

và thân thiện với môi trường đang dần được nghiên cứu, phát triển và đưa

vào sử dụng bên cạnh các nguyên liệu tự nhiên truyền thống như bông,

lanh, len hay tơ tằm. Khóm là một loại cây lấy quả trồng khá phổ biến ở Việt

Nam. Việc tận dụng lá khóm – một dạng phế phẩm nông nghiệp đưa vào

kéo sợi - dệt vải không chỉ khắc phục vấn đề môi trường mà còn mang lại

hiệu quả kinh tế.

Nội dung của nghiên cứu là tiến hành phân tách lá khóm bằng phương

pháp cơ lý và hóa học từ đó đánh giá hình thái học và các thông số vật lý

của xơ. Sau đó, tiến hành cắt ngắn xơ khóm, pha trộn với xơ bông và kéo

sợi trên dây chuyền kéo sợi của xơ bông để đánh giá khả năng kéo sợi –

dệt vải. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc phân tách xơ từ lá khóm

bằng phương pháp cơ lý kết hợp với xử lý xơ trong dung dịch Sodium

Hydroxide 5% ở 50oC trong 4h thu được xơ tương đối sạch, đường kính xơ

56,17 – 89,36 m, độ hồi ẩm của xơ 13,36%, khối lượng riêng 1,44 g/cm3.

Sợi khóm pha bông đạt độ bền 14,5 cN/tex cao hơn so với sợi bông 100%

cùng loại là 9,3 cN/tex và hoàn toàn có thể dệt trên máy dệt kim yêu cầu độ

bền sợi >10 cN/tex.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn hạn chế khi xơ bị kết dính lại sau phân

tách làm đường kính xơ khá lớn và không đều, sợi kéo chưa đạt độ mảnh

mong muốn. Do đó, việc nghiên cứu và đưa ra phương án phân tách tối ưu

cho xơ vẫn đang được tiến hành. Bên cạnh đó, việc tiền xử lý xơ được thực

hiện bằng tay, năng suất thấp và mất nhiều thời gian. Để khắc phục vấn đề

này thì phương án nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý lá sau thu hoạch cũng

đang trong gian đoạn ươm mầm và hy vọng sẽ sớm hoàn thành trong thời

gian sắp tới.
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Hình 2: Quy trình tiền xử lý xơ khóm

3. Kết quả nghiên cứu

Dứa (thơm, khóm) là một loại cây thuộc họ Bromeliaceae với tên khoa

học là Ananas Comosus, tên tiếng anh là Pineapples. Đây là cây ăn quả

nhiệt đới có nguồn gốc ở Nam Mỹ nhưng được trồng khá phổ biến ở các

quốc gia châu Á (sản lượng 60% toàn thế giới). Theo PGS.TS Mai Thành

Phụng, Trưởng Bộ phận Thường trực phía Nam - Trung tâm khuyến nông

quốc gia thì ở Việt Nam, dứa được trồng khá phổ biến, phân bố từ Phú Thọ

đến Kiên Giang trên diện tích khoảng 40.000 ha, với sản lượng trên

500.000 tấn/năm, 90% diện tích tập trung ở phía Nam. Ở nước ta, khóm

được trồng và khai thác quả là chính, phần lá ít được chú trọng khai thác.

Đối với giống dứa trồng lấy xơ (Agave sisalana): việc khai thác lá để

lấy sợi được nghiên cứu từ rất sớm. Xơ dứa là loại xơ cellulose có nguồn

gốc từ thực vật, thành phần chủ yếu là cellulose, hemi – cellulose, pectin,

lignin và các vật chất khác. Xử lý bằng phương pháp hóa học thì thích hợp

hơn khi chúng có thể tạo ra loại xơ chất lượng mà không chịu sự ảnh

hưởng của thời tiết mà thời gian xử lý ngắn. Được sử dụng trong hầu hết

các quy trình xử lý là alkali, và xử lý hóa học kiểu này giúp ta loại được

hemicellulo và lignin. Chất kiềm thường được sử dụng là NaOH, nồng độ

kiềm được sử dụng vào khoảng 1 – 25% khối lượng [1].

Xử lý xơ dứa bằng phương pháp hoá học sử dụng NaOH tuy mang lại

hiệu quả về thời gian xử lý nhưng làm giảm độ bền của xơ. Cụ thể khi nồng

độ NaOH tăng và thời gian ngâm càng lâu xơ càng giảm bền [2]. Cũng xử

lý xơ dứa bằng phương pháp hoá học sử dụng NaOH nhưng bổ sung thêm

silane và điều chỉnh thời gian ngâm nhưng các xơ tạo nên từ nghiên cứu

này không đáp ứng được điều kiện kéo sợi [3]. Theo [2] và [3], các xơ phân

tách từ lá dứa đều sử dụng cho vật liệu composite do không đảm bảo các

thông số cơ lý cần thiết cho kéo sợi. Cũng nghiên cứu về phân tách xơ dứa

nhưng Pinkie E. Zwane và Rinn M. Cloud (2006) [4] không nghiên cứu trong

ứng dụng vật liệu composite mà là trong vải. Mặc dù chưa mang lại hiệu

quả do xơ phân tách còn thô và chưa đạt độ đồng đều nhưng phần nào cho

thấy tiềm năng của xơ dứa (sisal) trong ngành dệt may.

Đối với giống dứa (khóm) trồng lấy quả (pineapples): việc phân tách lá

khóm để lấy xơ bắt đầu được quan tâm nghiên cứu trong những năm gần

đây. Bằng phương pháp hoá học sử dụng NaOH, các xơ sau xử lý được sử

dụng cho vật liệu commposite [5], [6], [7]. Để có thể sử dụng xơ khóm cho

các ứng dụng may mặc, đòi hỏi xơ sau phân tách phải có độ mảnh, độ đều

và các thông số cơ lý phù hợp cho kéo sợi. Yusri Yusof và ctg. (2015) [8] đã

tiến hành nghiên cứu các giải pháp phân tách xơ khóm. Kết quả của nghiên

cứu này bước đầu phân tách được xơ khóm giúp giải quyết được lượng

chất thải nông nghiệp và tăng tính kinh tế cho quá trình canh tác khóm. Ở

Việt Nam, một số nhà nghiên cứu cũng bắt đầu quan tâm đến lá của loại

dứa trồng lấy quả này, cụ thể là Nguyễn Hữu Niếu và ctg. (2007) [9] đã

nghiên cứu ảnh hưởng của hydroxide sodium đến các tính chất của sợi dứa

Việt Nam (sợi khóm) nhằm sử dụng sợi dứa đã được xử lý để chế tạo vật

liệu composite nền nhựa polyolefin.

Như vậy, nếu có thể tận dụng lá khóm – nguồn phế thải nông nghiệp ứng

dụng trong kéo sợi – dệt vải sẽ giúp tăng giá trị của cây khóm, giúp việc

trồng khóm mang lại hiệu quả kinh tế cao và giảm thiểu đáng kể lượng chất

thải nông nghiệp này vào môi trường. Như vậy, việc nghiên cứu đánh giá

tiềm năng của khóm cho ứng dụng dệt may là rất cần thiết và nên được

quan tâm nghiên cứu.

Hình 1: Khóm hoàng hậu 3.1. Hình thái học, bề mặt xơ sau xử lý:

Đối với xơ thô, bề mặt vẫn còn nhiều tạp chất của phần thịt lá

còn lưu lại sau công đoạn cạo xơ và một phần lớp keo liên các xơ

cơ bản bị bong ra do ma sát trong quá trình cạo lá (Hình 3).

Đối với mẫu xơ khóm đã xử lý với NaOH thì bề mặt xơ tương đối

sạch và giảm đáng kể phần thịt lá hay lớp keo liên kết các tế bào

thực vật. Điều này cho thấy phương án xử lý xơ với NaOH mang lại

hiệu quả bước đầu về mặt hình thái xơ (Hình 4).

3.2. Biên dạng mặt cắt ngang của:

Biên dạng của xơ khóm đơn là hình dẹt – Hình 5 (tương tự với

biên dạng của xơ gai – Hình 6), ở giữa xơ đơn có rãnh – rãnh này là

lumen của xơ. Đường kính của xơ khóm đơn vào khoảng 5 – 6 µm

nhỏ hơn so với đường kính xơ bông (12 – 25 µm).

3.3. Đường kính xơ sau xử lý:

Đường kính ngẫu nhiên của một số xơ đã xử lý dao động trong khoảng

56,17 – 89,36 m. Kết hợp giữa đường kính xơ kỹ thuật và đường kính xơ

đơn đo được ở hình ảnh chụp mặt cắt ngang thì mỗi xơ khóm chứa 10 – 18

xơ đơn. Như vậy, đường kính xơ sau phân tách vẫn còn khá lớn, số lượng

xơ đơn liên kết với nhau còn khá nhiều và khoảng dao động của đường

kính cũng khá rộng.

Hình 3: Ảnh SEM của xơ thô Hình 4: Ảnh SEM của xơ đã xử lý

[Nguồn: AATCC 2010]

Hình 5: Ảnh SEM mặt cắt 

ngang xơ khóm

Hình 6: Ảnh SEM mặt cắt 

ngang xơ gai

Hình 7: Đường kính xơ sau xử lý

STT
Nhiệt độ 

sấy (oC)

Thời gian 

sấy  (phút)

Khối 

lượng xơ 

(g)

Độ hồi 

ẩm (%)

1 105 5,1 0,115 14,78

2 105 3,7 0,321 13,27

3 105 8,5 0,143 12,23

4 105 2,3 0,352 11,42

5 105 3,1 0,22 15,11

Độ hồi ẩm trung bình 13,36 %

Xơ, sợi
Khối lượng riêng [g/cm3]

Khô 65% RH

Bông 1,55 1,52

Viscose 1,52 1,49

Tơ tằm 1,34 1,34

Acetate, 

triacetate
1,31 1,32

Len 1,3 1,32

1 2 3 4 5

mb 120,94 112,06 102,9 115,65 114,56

mb+x 133,71 125,43 119,63 130,49 128,46

m1 310,75 313,03 308,32 306,1 303,61

m2 315,23 316,46 312,41 310,1 309

γR 1,54 1,35 1,32 1,37 1,63

Khối lượng riêng trung bình 1,44 g/cm3

2. Nguyên liệu và phương pháp 

nghiên cứu

2.1. Nguyên liệu:

Lá khóm: loại lá được chọn thuộc nhóm dứa hoàng hậu (giống khóm),

bản lá hẹp, cứng là có gai ở mép lá được lấy từ cánh đồng khóm của hộ

dân ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xơ bông: dùng pha trộn với xơ khóm để thử nghiệm khả năng kéo sợi.

Loại bông NAZI xuất xứ Tây Phi, với chiều dài xơ 1 1/8’’ (28,6mm).

Hoá chất: NaOH độ tinh khiết  99 % và CH3COOH độ tinh khiết  30

%, Glycerin độ tinh khiết  99,7 %, xuất xứ từ Trung Quốc.

2.2. Phương pháp phân tách xơ:

a. Giai đoạn tiền xử lý:

Bảng 1: Khối lượng riêng của xơ khóm

Bảng 2: Khối lượng riêng của của 

một vài loại xơ sợi thông dụng [10]

Biểu đồ 1: So sánh khối lượng riêng của xơ khóm với các loại xơ khác

Tên xơ sợi
Độ ẩm theo ASTM 

1909 Wq [%]

Xơ bông Ai

Cập
8,5

Xơ lanh 12

Gai 7,6

Đay 13,75

Len 13,6

Tơ tằm 11

Bảng 3: Độ hồi ẩm của xơ khóm
Bảng 4: Độ ẩm quy định của xơ sợi 

thông dụng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ [10]

Biểu đồ 2: So sánh độ hồi ẩm của xơ khóm với các xơ khác

Biểu đồ 3: So sánh độ bền sợi khóm pha 

và sợi bông 100 %

Hình 8: Sợi khóm dệt trên máy 

dệt kim


