
 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 297-306; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).297-306 http://tapchikttv.vn/ 

Bài báo khoa học 

Đánh giá đặc tính sợi xơ dừa qua quá trình xử lý với các dung môi 
và nhiệt độ khác nhau 

Đặng Trương Nhân1, Nguyễn Vũ Việt Linh1*, Trần Thanh Tâm2* 
1 Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;  
17130030@student.hcmute.edu.vn; linhnvv@hcmute.edu.vn 
2 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 

tttam@hcmunre.edu.vn  

*Tác giả liên hệ: tttam@hcmunre.edu.vn; linhnvv@hcmute.edu.vn; Tel.: +84–862386805 
Ban Biên tập nhận bài: 3/2/2022; Ngày phản biện xong: 31/3/2022; Ngày đăng bài: 25/4/2022 

Tóm tắt: Xơ dừa là một trong những vật liệu tự nhiên có thành phần cellulose cao và được 
nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực theo xu hướng phát triển bền vững. Bài báo tập 
trung đánh giá sự thay đổi các đặc tính của sợi xơ dừa sau khi xử lý bằng các dung môi 
(H2O, NaOH, NaOH/H2O2) và nhiệt độ xử lý khác nhau. Sự thay đổi về kích thước sợi, cơ 
tính và thành phần hóa của sợi xơ dừa được phân tích và đánh giá. Kích thước trung bình 
sợi giảm từ khoảng 300 μm còn khoảng 240 μm sau khi xử lý với các dung môi. Độ giãn 
dài của các mẫu xử lý bằng dung môi đều tăng từ 35% lên đến khoảng 50% (NaOH/H2O tại 
80°C). Độ giãn dài lẫn độ bền kéo của sợi xơ dừa giảm khi nhiệt độ dung môi tăng từ 70°C 
lên 90°C. Cơ tính sợi đạt được tốt nhất khi xử lý bằng NaOH ở 80°C (σ~200MPa). Sự có 
mặt của H2O2 làm giảm độ bền kéo của sợi xơ dừa. Thành phần hóa học của sợi xơ dừa 
được đánh giá bằng phổ FTIR cho thấy tác động của dung môi và nhiệt độ không đáng kể. 
Kết quả cho thấy cơ tính của sợi xơ dừa bị ảnh hưởng bởi các dung môi và nhiệt độ xử lý 
bề mặt sợi. Điều này tạo cơ sở nền cho các nghiên cứu ứng dụng sợi xơ dừa trong các lĩnh 
vực khác nhau. 

Từ khóa: Sợi xơ dừa; Cơ tính; Xử lý bề mặt. 
 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, xơ dừa được sử dụng làm vật liệu gia cường trong các sản 
phẩm composite trên nền nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Thành phần hóa học trong sợi xơ 
dừa thiên nhiên gồm: cellulose 32–50%; hemicellulose 0,15–15%; lignin 30–46%; pectin 3–
4% [1]. Sợi xơ dừa được dùng để thay thế cho sợi tổng hợp như sợi thủy tinh, aramid bởi các 
ưu điểm vượt trội nhưtính cách nhiệt, chịu mài mòn, dễ xử lý,…[2]. Sản phẩm composite từ 
sợi xơ dừa có thể được ứng dụng trong chế tạo tấm lót, kệ hàng, tấm cửa, bảng điều khiển 
[2]. Nhiều nghiên cứu cũng đã dùng các loại sợi thiên nhiên như sợi xơ dừa, lanh, đay, lá dừa 
thay thế cho thép, các sợi tổng hợp để nhằm làm vật liệu gia cố cho bê tông trong xây dựng 
[3]. Với việc sử dụng sợi thiên nhiên để thay thế sắt, thép, sợi tổng hợp trong xây dựng nhằm 
cải thiện đặc tính những vật liệu trên chưa đáp ứng được, bao gồm giá thành rẻ, dễ sử dụng, 
dễ xử lý tẩy rửa, có khả năng hút ẩm và tính linh hoạt của chúng [3–4]. Ngoài những đặc 
điểm trên, sợi xơ dừa có khả năng phân hủy sinh học thân thiện với môi trường. Sợi xơ dừa 
được cấu tạo với thành phần chủ yếu là cellulose nên có khả năng phân hủy hoàn toàn trong 
môi trường sau vài năm [5]. 

Việc phát triển mạnh mẽ các ngành may mặc, mỹ phẩm, dệt, nhuộm, …đã tác động tiêu 
cực đến môi trường nước bởi việc thải ra các chất có màu, thuốc nhuộm, iôn kim loại nặng 
[4, 7]. Các chất này có khả năng gây độc hại đối với con người, sinh vật thủy sinh. [6] đã 
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nghiên cứu sợi dừa bằng phương pháp sàng, nghiền thành kích thước của 150 μm dạng hạt 
và dạng sợi có kích thước đồng nhất 2,0 cm để kiểm tra hấp thụ màu xanh methylene và thuốc 
nhuộm màu xanh lá cây malachite trong dung dịch thuốc nhuộm đơn. Kết quả là, dạng hạt 
của dừa có tỷ lệ phần trăm loại bỏ thuốc nhuộm màu xanh methyelene và màu xanh lá cây 
malachite là 98,3% và 99,0% [6]. Ngoài các ứng dụng để xử lý nước thải, sợi xơ dừa với 
những tính chất ưu việt đã tạo nên những sản phẩm đa dạng, phong phú khác như: dây thừng, 
nệm bằng sợi xơ dừa, trang trí nội thất, thiết kế sân vườn, đan thảm phục vụ cho việc chống 
sói mòn đất ngoài ra với khả năng hút ẩm cao xơ dừa còn được dùng trong hệ thống tưới cây 
nông nghiệp….[8].. Việt Nam là nước có nguồn xơ dừa với sản lượng dồi dào và có nhiều 
tiềm năng ứng dụng sợi xơ dừa trong nhiều lĩnh vực. Trong quá trình xử lý với dung môi, các 
đặc tính của sợi xơ dừa ảnh hưởng nhiều đến kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện tại chưa 
có nghiên cứu nào đánh giá và so sánh sự thay đổi các đặc tính của sợi xơ dừa qua các dung 
môi xử lý khác nhau. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá về cơ tính, thành phần 
hóa học, cấu trúc của sợi xơ dừa khi xử lý với các dung môi ở các điều kiện nhiệt độ khác 
nhau. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Quy trình thực nghiệm 

 

Hình 1. Sơ đồ quy trình xử lý sợi xơ dừa. 

Xơ dừa sau khi thu gom còn lẫn vỏ và mùn nên cần tách bỏ và rửa sạch với nước. Tiếp 
tục ngâm sợi xơ dừa với nước 80oC trong 2 giờ. Sau đó, sợi được để ráo nước trước khi cho 
vào tủ sấy ở nhiệt độ 50oC trong 6 giờ. Sợi xơ dừa (15g) thu được ở dạng khô được cho vào 
500 ml dung dịch NaOH 5% và gia nhiệt đến các nhiệt độ khảo sát (70oC, 80oC và 90oC) 
trong 2 giờ. Sau khi xử lý với NaOH, sợi xơ dừa được lọc và rửa sạch đến khi đạt pH 7. Tiếp 
tục, sợi xơ dừa được xử lý với 500 ml dung dịch H2O2 10%, ở nhiệt độ 70oC, 80oC và 90oC 
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trong 30 phút. Sau đó, sợi xơ dừa được đem đi lọc, rửa với nước cất đến khi pH 7. Cuối cùng, 
mẫu được sấy khô ở nhiệt độ 50oC trong vòng 6 giờ.  

Bảng 1. Các điều kiện xử lý sợi xơ dừa. 

Tên mẫu Dung môi xử lý Nhiệt độ xử lý (oC) 

M Nước 80 

M1 Dung dịch NaOH 5% 70 

M2 Dung dịch NaOH 5% 80 

M3 Dung dịch NaOH 5% 90 

M1H Dung dịch NaOH 5%/ H2O2 10% 70 

M2H Dung dịch NaOH 5%/ H2O2 10% 80 

M3H Dung dịch NaOH 5%/ H2O2 10% 90 

2.2. Phương pháp đánh giá nghiên cứu 

2.2.1. Xác định độ ẩm sợi xơ dừa 

Phương pháp này được thực hiện dựa trên phương pháp sấy khô theo tiêu chuẩn Việt 
Nam TCVN 1867:2001. Công thức xác định hàm lượng ẩm là: 

M = ∗ 100%       (1) 

Trong đó m1 là khối lượng của mẫu thử trước khi sấy, tính bằng gam (g); mo là khối 
lượng mẫu thử sau khi sấy, tính bằng gam (g); M là độ ẩm của mẫu thử, biểu hiện theo phần 
trăm khối lượng (%kl). 

Cân mẫu sợi xơ dừa bằng cân 4 số lẻ và ghi nhận khối lượng với độ chính xác là ± 1 mg. 
Sau đó đem mẫu sợi xơ dừa sấy ở nhiệt độ 100oC. Sau khi sợi xơ dừa được sấy đến khối 
lượng không đổi thì kết thúc thí nghiệm. Lặp lại 3 lần thí nghiệm cho mỗi mẫu [9]. 

2.2.2. Phân tích kích thước, bề mặt sợi xơ dừa 

Dùng kính hiển vi quang học (Olympus MX51) quan sát để nhận thấy sự thay đổi bề mặt 
của sợi qua các điều kiện xử lý khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 10 sợi xơ dừa trong mỗi mẫu xử 
lí với các điều kiện khác nhau. Sau đó, thước kẹp điện tử Mitutoyo (Nhật Bản) được dung đo 
3 điểm trên mỗi sợi để xác định được kích thước trung bình. Độ chính xác: ± 3μm. 

2.2.3. Đánh giá cơ tính sợi 

Cơ tính của sợi xơ dừa được đánh giá dựa theo tiêu chuẩn ASTM C1557–03 bằng thiết 
bị Shimadzu AGSX Series (Nhật Bản). Một sợi xơ dừa được cố định bằng keo epoxy ở hai 
đầu trên miếng giấy bìa cứng có đục lỗ ở giữa như Hình 2. Tổng chiều dài miếng bìa: 150 
mm; bề rộng miếng bìa: 25 mm; khoảng cách giữa hai vị trí dán keo: 50 mm; khoảng cách 
giữa tâm các lỗ: 25 mm [10]. 
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Hình 2. Mẫu đo độ bền kéo sợi theo tiêu chuẩn ASTM C1557–03. 

2.2.4. Phân tích phổ FTIR 

Phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi (Fourrier Transformation Infrared 
Spectroscopy – FTIR) được sử dụng để kiểm tra thành phần hóa của các mẫu dưới dạng sợi 
như sau: chưa xử lý với hóa chất, xử lý với NaOH, xử lý với NaOH và H2O2. Mẫu được đo 
theo phương pháp truyền qua bằng thiết bị máy FT–IR 4600 (Jasco, Nhật Bản) trong vùng 
bước sóng 4000–400 cm–1. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá độ ẩm sợi 

Sợi thiên nhiên có độ hút ẩm tương đối cao vì thành phần chủ yếu là: celluloses, 
hemicelluloses, lignin, pectin, sáp và các chất hòa tan trong nước [11]. Cellulose là một 
polysaccharide bán tinh thể được tạo thành từ các đơn vị D–glucopyranose được liên kết với 
nhau bằng các liên kết β–(1–4)–glucosidic và một lượng lớn nhóm hydroxyl trong cellulose 
mang lại đặc tính ưa nước sợi tự nhiên [12]. Hemicellulose được liên kết chặc chẽ với các 
sợi cellulose bởi các liên kết hydro. Polyme hemicellulosic được phân nhánh, hoàn toàn vô 
định hình và có trọng lượng phân tử thấp hơn đáng kể so với cellulose. Do cấu trúc mở của 
nó chứa nhiều nhóm hydroxyl và acetyl, hemicellulose hòa tan một phần trong nước và hút 
ẩm [13]. Lignin là các polyme vô định hình, rất phức tạp, chủ yếu là các đơn vị phenyl 
propane nhưng có sự thấm nước ít nhất của các thành phần sợi tự nhiên [14]. Kết quả đo cho 
thấy độ ẩm của sợi xơ dừa nằm trong khoảng từ 12–16%, độ ẩm trung bình xấp xỉ 14 %. Vì 
vậy để giảm khả năng hút ẩm trong sợi xơ dừa cần giảm nhóm hydroxyl có trong sợi bằng 
các phương pháp xử lý hóa học nhằm làm thay đổi đặc tính bề mặt. 

3.2. Kích thước, bề mặt sợi xơ dừa 

Theo những nghiên cứu về đường kính sợi xơ dừa trước đó với giống dừa họ cọ, chi coco 
nucifera dừa này chủ yếu sống ở miền tây bắc Nam Mỹ nghiên cứu đã đưa ra kết quả với 
đường kính sợi xơ dừa có giá trị trung bình là 396 µm, đường kính lớn nhất là 512 µm, nhỏ 
nhất 307 µm [15]. Theo nghiên cứu của Tạp chí phát trển khoa học và công nghệ (tập 17, số 
K4–2014) đã khảo sát được đường kính trung bình của 1500 sợi xơ dừa là từ 50–600 µm và 
phân bố kích thước sợi nằm ở khoảng 100–300 µm là phổ biến [16]. Khảo sát của nhóm 
nghiên cứu này được thực hiện với nguồn xơ dừa ở Bến Tre–Việt Nam. Vì vậy với những 
môi trường, điều kiện trồng trọt, giống khác nhau sẽ cho ra các loại sợi xơ dừa khác nhau với 
kích thước đường kính sợi khác nhau. 
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Hình 3. Biểu đồ đường kính trung bình sợi xơ dừa đã qua xử lý. 

Hình 3 cho thấy đường kính trung bình của sợi xơ dừa từ 215–300 µm, nằm trong vùng 
kích thước sợi phổ biến khảo sát trước đó [15–17]. Qua các quá trình xử lí với các dung dịch 
NaOH và H2O2, kích thước sợi bị giảm so với sợi xơ dừa chỉ được rửa qua với H2O (mẫu M). 
Điều này được giải thích là do NaOH, H2O2 đã giúp loại bỏ các phần vô định hình trong sợi 
như lignin, pectin, hemicellulose nên đường kính xơ dừa đã bị giảm kích thước. 

 
 

 
 

 
 

Hình 4. Ảnh kính hiển vi OM ở kích thước 200 µm: a) sợi thô; b) sợi xử lý với NaOH; c) sợi xử lý 

với NaOH/H2O2. 

Hình 4a cho thấy sợi xơ dừa thô có màu nâu đen, bề mặt sợi thì sần sùi và có các đường 
vân. Mẫu sợi sau khi xử lý với NaOH có màu nâu, độ sần sùi trên bề mặt sợi giảm hơn so với 
mẫu thô (Hình 4b). Nguyên nhân là do một phần lignin, pectin, hecmicellulose đã bị loại bỏ 
khỏi sợi khi xử lý với NaOH. Sau khi xử lý với hỗn hợp NaOH/H2O2, sợi xơ dừa có màu 
vàng nhạt, bề sợi nhẵn (Hình 4c). Hiện tượng này là do H2O2 là chất oxi hóa có khả năng tẩy 
mạnh nên sẽ xuất hiện sự thay đổi màu sắc của sợi và làm mờ đi các đường vân trên bề mặt 
sợi xơ dừa. Như vậy quá trình xử lý sợi với dung dịch NaOH, H2O2 đã gây bào mòn cấu trúc 
bề mặt sợi, cũng như thay đổi thành phần bên trong sợi dẫn đến kích thước sợi giảm, kích 
thước sợi trung bình sau khi xử lý là 234 µm. 

3.3. Cơ tính sợi xơ dừa 

Cơ tính của sợi xơ dừa trước và sau khi xử lý với các dung môi trong điều kiện nhiệt độ 
khác nhau đã được xác định. Đối với độ biến dạng của sợi xơ dừa theo các nghiên cứu trước 
đó sợi xơ dừa chưa qua xử lý có độ biến dạng từ 15– 40% [4]. Quan sát với biểu đồ trên nhận 
thấy được kết quả đo được ở mẫu sợi xơ dừa chỉ rửa qua nước (mẫu M) phù hợp với các 
nghiên cứu trước đó. Các mẫu đã qua xử lý NaOH và H2O2 có độ biến dạng đều tăng hơn so 
với mẫu M khoảng từ 2–20 %. Trong đó, mẫu M2H có độ biến dạng cao nhất, đạt 54 % (Hình 
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5). Như vậy, xử lý sợi xơ dừa với các dung dịch NaOH, H2O2 sẽ làm tăng bộ biến dạng của 
sợi, nhờ việc loại bỏ các thành phần có trong sợi như lignin, hemicellulose. 

 

Hình 5. Biểu đồ độ biến dạng của sợi xơ dừa ở các điều kiện xử lý khác nhau. 

Kết quả đo độ bền kéo cho thấy, sợi xơ dừa đã qua xử lý ở nhiệt độ 70oC, 80oC (mẫu 
M1, M1H, M2, M2H) với dung dịch là NaOH và H2O2 cho kết quả với độ bền kéo tăng so 
với mẫu rửa với nước (M). Đặc biệt với mẫu M2 có độ bền kéo cao nhất, đạt trên 200 MPa. 
Tuy nhiên, sợi xơ dừa được xử lý ở điều kiện 90oC với dung dịch NaOH và H2O2 thì độ bền 
kéo giảm từ 3–9 MPa theo mẫu tương ứng là M3H và M3 (Hình 6). Việc giảm độ bền kéo 
mẫu M3; M3H khi xử lý ở nhiệt độ 90oC chứng tỏ rằng khi xử lý sợi ở nhiệt độ cao sẽ làm 
giảm độ bền kéo sợi. Nguyên nhân là khi xử lý sợi ở nhiệt độ quá cao có thể làm mất đi những 
thành phần có trong sợi không chỉ là lignin, pectin, hecmicellulose mà còn có thể gây tác 
động đến cấu trúc phân tử trong vật liệu sợi. Vì vậy nên chọn lựa nhiệt độ xử lý sợi phù hợp 
để tránh giảm độ bền kéo của sợi. 

 

Hình 6. Biểu đồ độ bền kéo sợi xơ dừa ở các điều kiện xử lý khác nhau. 

3.4. Đánh giá phổ FTIR sợi xơ dừa 

Phổ FITR của các sợi xơ dừa thể hiện đỉnh hấp thụ của nhóm O–H ở vị trí 3320 cm–1, 
nhóm C–H khoảng 2900 ~ 3000 cm–1 và nhóm C–O–C ở 1030 cm–1, các nhóm này đặc trưng 
cho thành phần cellulose, và tương tự nhau ở tất cả các mẫu (Hình 7). Điều này chứng tỏ 
cellulose vẫn giữ được cấu trúc hóa học qua các quá trình xử lý cơ học và hóa học [18]. Tuy 
nhiên tại vị trí đỉnh ở vùng 1613–1450 cm–1 cường độ peak của mẫu a giảm nhận thấy rõ ở 
đỉnh 1602 cm–1 vùng đỉnh này thuộc nhóm chức C=C đặc trưng cấu trúc lignin. Với đánh giá 
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trên cho thấy sợi xơ dừa thô khi xử lý với nước đã làm giảm lượng lignin trong thành sợi xơ 
dừa [19]. Đỉnh ở vị trí 1728 cm–1 đặc trưng cho các nhóm của thành phần hemicellulose, hoặc 
liên kết este trong nhóm carboxylic của acid ferrulic và acid p.coumeric của lignin [20]. Đỉnh 
này thể hiện rõ ở mẫu sợi xơ dừa thô (a), mẫu xử lý với H2O (b), tuy nhiên đỉnh này biến mất 
sau khi xử lý với dung dịch NaOH và NaOH/H2O2. Chứng tỏ đã loại bỏ hemicellulose và 
lignin ra khỏi cấu trúc sợi. Đỉnh 1030 cm–1 đặc trưng cho nhóm C–O có trong cấu trúc của 
cellulose, cường độ đỉnh tăng khi mẫu sợi được xử lý với NaOH/H2O2 so với mẫu xử lý bằng 
nước và dung dịch NaOH. Điều này cho thấy H2O2 có khả năng tách lignin và hemicellulose 
tiếp tục khỏi cấu trúc sợi nên làm cho cường độ đỉnh tại vị trí này tăng [21]. 

Ngoài ra, các đỉnh trong vùng số sóng từ 1830–730 cm–1 là vùng đặc trưng của lignin: 
đỉnh ở 1602 cm–1 đặc trưng cho dao động kéo dãn của C=C trong vòng thơm, đỉnh ở 1242 
cm–1 đặc trưng cho dao động kéo dãn của liên kết ete giữa vòng thơm và nhóm ankyl (Hình 
7). Trong phổ FTIR của các mẫu sợi, những đỉnh này đã giảm cường độ sau khi xử lý sợi 
bằng NaOH và NaOH/H2O2, chứng tỏ quá trình loại bỏ lignin ra khỏi sợi cellulose [18]. 
Hydro peroxit có xu hướng oxy hóa các nhóm hydroxyl từ cellulose trong bề mặt sợi thành 
các nhóm cacboxyl tạo cho sợi có thế cation mềm [22]. Quá trình oxy hóa này được xác nhận 
bởi phổ FTIR của các sợi được xử lý với H2O2 tại vị trí đỉnh ở 1728 cm–1. Tín hiệu carbonyl 
ban đầu xuất hiện từ lignin và hemicellulose, sau khi xử lý, quan sát thấy sự hình thành các 
nhóm cacboxyl, mà dao động dọc trục của C=O tăng cường cực đại. Dải ở 1238 cm–1 trong 
phổ FTIR của sợi được xử lý H2O2 được tăng cường bởi sự hiện diện của các nhóm cacboxyl 
được hình thành, chứng tỏ sợi xơ dừa có nhiều cellulose trên bề mặt. Tóm lại, thành phần sợi 
xơ dừa có sự thay đổi khi xử lý với dung môi khác nhau trong điều kiện nhiệt độ khác nhau. 

 

Hình 7. Phổ FTIR của a) Sợi xơ dừa thô; b) sợi xơ dừa đã sử lý với H2O; c) sợi xơ dừa đã xử lý với 
dung dịch NaOH; và d) sợi xơ dừa đã xử lý với dung dịch NaOH/H2O2. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này tập trung đánh giá các yếu tố đặc trưng của sợi xơ dừa trước và sau xử 
lý bằng các dung môi và ở nhiệt độ khác nhau. Đường kính trung bình của sợi xơ dừa được 
đánh giá nằm trong khoảng từ 215–300 µm, độ ẩm trung bình của sợi là 14%. Sợi xơ dừa sau 
khi xử lý với dung dịch NaOH hoặc hỗn hợp dung dịch NaOH/H2O2 có đường kính trung 
bình giảm, độ ẩm sợi cũng giảm. Kết quả đối với cơ tính của sợi đo được cho thấy đối với 
nhiệt độ 70oC và 80oC xử lý với dung dịch NaOH và H2O2 đều cho kết quả độ bền kéo cao 
hơn so với chưa xử lý đỉnh điểm với độ bền kéo 128MPa, độ biến dạng 34%; ở nhiệt độ 90oC 
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xử lý với dung dịch như trên cho kết quả độ bền kéo giảm nhỏ so với chưa xử lý, điều này 
cho thấy việc xử lý hóa chất, nhiệt độ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến cơ tính của sợi xơ dừa. Kết 
quả phổ FTIR qua các quá trình xử lý sợi xơ dừa cho thấy việc sử dụng dung dịch NaOH, 
H2O2 sẽ làm giảm đi hàm lượng lignin, hemicellulose trong sợi, H2O2 có khả năng tẩy màu 
sợi xơ dừa từ nâu sang vàng. Nghiên cứu trên cần phát triển khảo sát theo hướng thay đổi 
nồng độ, thời gia xử lý sợi với dung NaOH, H2O2. Đánh giá thêm với việc xử lý sợi chỉ với 
dung dịch H2O2 có làm thay đổi thành phần hóa học bên trong sợi như lignin, hemicellulose 
hay không. Nhằm nghiên cứu sâu, rộng hơn để hiểu biết rõ về tính chất, đặc trưng của sợi xơ 
dừa nhằm đánh giá khả năng ứng dụng lĩnh vực phù hợp mà sợi xơ dừa có thể đáp ứng. 
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Evaluating the properties of coconut fibres after the treatment in 
different solvents and temperatures 
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Abstract: Coir fibre is a natural material with a high cellulose content that has been studied 
and applied in a variety of fields in line with the trend of sustainable development. This 
research looks at how the properties of coir fibre change after being treated with different 
solvents (H2O, NaOH, NaOH/H2O2) and temperatures. The variations in fibre diameter, 
mechanical properties, and chemical composition of coir fibres were studied and evaluated. 
After solvent treatment, the average fibre size decreased from about 300 m to about 240 m. 
The solvent–treated samples' elongation at break increased from 35% to around 50% 
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(NaOH/H2O at 80°C). As the solvent temperature rises from 70°C to 90°C, the elongation 
at break and tensile strength of coir fibres decreases. The best mechanical properties were 
obtained when the fibre was treated with NaOH at 80°C (σ~200MPa). The presence of H2O2 
reduces coir fibre tensile strength. The chemical composition of coir fibre was determined 
using FTIR spectroscopy, which revealed that solvent and temperature had no effect. The 
results show that the solvents and the temperature of the fibre surface treatment affect the 
mechanical properties of coir fibres. This finding serves as the foundation for future research 
into the use of coir fibre in various fields. 

Keywords: Coconut fiber; Mechanical; Surface treatment. 


