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 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه

  1395 ،دوم شماره ،ومس و بیست جلد
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  سوداي باگاس کاغذخمیرهاي استفاده از ساکارز بر ویژگی تأثیر
 

  3فرشید فرجی و 2، الیاس افرا2، احمدرضا سرائیان1وحید وزیري*

استادیار گروه علوم و صنایع چوب و 3و1 ،منابع طبیعی گرگان شگاه علوم کشاورزي ودان ،آموخته دکتري صنایع خمیر کاغذ دانش1
  دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان2 کاغذ، دانشگاه گنبد کاووس،

  07/11/1394 :؛ تاریخ پذیرش15/05/1393تاریخ دریافت: 
 چکیده

هاي منابع ماده اولیه سلولزي مواجه اغذسازي در سطح دنیا با محدودیتصنعت ک سابقه و هدف:
نیازهاي صنعت خمیرکاغذ وجود ندارد.  برايدر بسیاري از کشورها، چوب در مقادیر کافی است. 

رشد سریع مصرف کاغذ، باعث ایجاد کمبود مواد اولیه در صنایع خمیر و کاغذسازي شده است. 
دار ها، تکامل فرآیندهاي دوستر جهت افزایش کارآیی، کاهش هزینهاهداف کلی صنعت خمیرکاغذ د

ر و کاغذ در حال میسرعت تغییر و تحول در صنایع خزیست و بهبود کیفیت محصوالت است.  محیط
دلیل فراوانی، ابعاد کوچک (نانو) و امکان تشکیل پیوند  قندها بهدهد ها نشان میگزارش .ش استافزای

. از طرفی افزایش باشندمطرح اي مناسب در صنعت کاغذسازي عنوان ماده  به توانندمیهیدروژنی 
این تحقیق با هدف مقاومت کاغذ با نوع قند، مقدار قند در کاغذ و سطح پاالیش الیاف متغیر است. 

هاي خمیرکاغذ سوداي عنوان یک ماده افزودنی آلی و بررسی تأثیر آن بر ویژگی استفاده از ساکارز به
  انجام شد. باگاس

کارخانه هفت تپه پارس و محلول ساکارز (در  خمیرکاغذ سوداي باگاسبراي اینکار،  ها:مواد و روش
خمیرها با  .) مورد استفاده قرار گرفتالیافدرصد بر اساس وزن خشک  20و  15، 10، 5هاي غلظت

سپس  .ه شدندزددقیقه با یکدیگر هم 20مدت  هاي مختلف ترکیب و بهساکارز در غلظتمحلول 
در این تحقیق ساخته شدند. گرم بر مترمربع  60±3کاغذهایی با وزن پایه  TAPPI استاندارد طابق بام

                                                             
 vahidvaziri@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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دست ساخت بررسی و با  هاي فیزیکی، مکانیکی و نوري کاغذویژگیساکارز بر روي تأثیر استفاده از 
   نمونه شاهد یعنی نمونه فاقد ساکارز مقایسه شد.

هاي تیمار شده با سـاکارز بـه   بین نمونه شاهد (نمونه فاقد ساکارز) و نمونهکه ان داد نتایج نش ها:یافته
داري  درصـد اخـتالف معنـی    99هاي فیزیکی، مکانیکی و نوري در سطح اعتماد آمـاري  ویژگیلحاظ 

، به عبور هوا، مقدار ماندگاري آب درصد؛ دانسیته، مقاومت 15با افزودن ساکارز تا غلظت . وجود دارد
درجه مـاتی و درجـه روشـنی    ، مقاومت به کشش، مقاومت به ترکیدن، افزایش ولی مقاومت به پارگی

هـاي هیدروکسـیل   گروه تشکیل پیوند هیدروژنی بیندلیل  درصد به 15کاهش یافت. ساکارز تا غلظت 
  هاي کاغذ شد.باعث بهبود مقاومت ،قند و سلولز دیواره سلولی

درصـد وزن خشـک    4که مقدار ساکارز باقی مانده در کاغذ به حـدود   طور کلی، زمانیبه گیري:نتیجه
پیوندهاي هیدروژنی زیادي بین ساختار الیاف اشباع شده با قندهاي دي ساکارید تشـکیل   برسد،الیاف 

هـاي کاغـذ   و این منجربه تقویت شبکه لیفی الیاف در خمیرکاغـذ و در نتیجـه بهبـود ویژگـی     شودمی
 تواننـد مـی  علت دارا بودن مقدار ماندگاري آب زیاد ید شده در این تحقیق، بهکاغذهاي تولخواهد شد. 

  .مورد استفاده قرار گیرندبراي کاغذهاي جاذب 
  

کاغذ  ،مقدار ماندگاري آب ،اتصاالت هیدروژنی سوداي باگاس، ساکارز، خمیرکاغذ هاي کلیدي: واژه
  جاذب

  
  مقدمه

هاي مصرفی روزانه، نقش مهمی در زندگی انسان عنوان یکی از کاال کاغذ و محصوالت کاغذي به  
هاي مقاومت دهنده هاي افزایش مقاومت کاغذ، استفاده از افزودنی ). یکی از روش7کند (ایفا می

هاي سنتی براي افزایش مقاومت درونی کاغذ انواع نشاسته و  ). افزودنی1( باشدخشک در کاغذ می
(مقاومت در برابر کشش و ترکیدن)، افزایش مقاومت در  ها افزایش مقاومت کاغذ صمغ است و اثر آن

برابر سایش، بهسازي کیفیت سطح، جلوگیري از کرکی شدن سطح و کاهش سرعت نفوذ آب در کاغذ 
ساکارز از نیشکر و چغندرقند ). 15تن است ( 5643360تولید نیشکر در ایران در حدود  .)1است (

رف ساالنه ساکارز مص شود. کمتر نیز یافت می غلظت یگر بادر بسیاري از گیاهان د وشود  استخراج می
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تریلیون  70. تولید جهانی ساکارز در حدود )3( کیلوگرم براي هر نفر است 45در آمریکا، در حدود 
در بین دیوار سلولی دي ساکارید ساکارز پتانسیل زیادي جهت قرار گرفتن  .)4( کیلوگرم در سال است

). 2شود (در دیواره سلولی الیاف توزیع می طور یکنواخت بهو ساکارز حل شده را دارد 
گروه هیدروکسیل و یک اتم اکسیژن اتري و  5مونوساکاریدهایی مانند گلوکز و فروکتوز داراي 

باشند که همگی اتم اکسیژن اتري در ساختار خود می 3گروه هیدروکسیل و  8ساکاریدها نیز داراي  دي
که داراي بار  ساکاریدها با توجه به اینمونوساکاریدها و دي. نی هستندقادر به تشکیل پیوند هیدروژ

 88ترتیب در  توانند بهبودن ابعاد کوچک (درحد نانو) می دلیل دارا باشند ولی بهمنفی در سطح خود می
هاي ساکارز قادر چنین مولکول هم. )10و  4( درصد حجم منافذ دیواره سلولی نفوذ کنند 5/86و 

اگر مونوساکارید یا دي  .)14، 12، 8، 6، 4، 2( نانومتر نفوذ کنند 8/0در منافذ کوچکتر از  هستند که
ساکارید در کاغذسازي مورد استفاده قرار گیرد مقاومت به کشش و مقاومت به پارگی کاغذ بهبود 

سیل قند هاي هیدروکمکانیکی به واسطه تشکیل پیوند هیدروژنی بین گروه هايبهبود ویژگییابد که  می
و الیه دیواره سلولی سلولز است که البته این پیوند در الیاف در طی مرحله خشک کردن کاغذ روي 

عنوان یک ماده افزودنی آلی و بررسی  این تحقیق با هدف استفاده از ساکارز به .)11 و 9و  5( دهدمی
  هاي خمیرکاغذ سوداي باگاس انجام شد.تأثیر آن بر ویژگی

 
  هاد و روشموا

توسط دستگاه و سپس  باگاس از کارخانه هفت تپه پارس تهیه کاغذخمیردر این تحقیق : عوامل ثابت
 خمیرکاغذشرایط پخت باگاس در واحد تهیه . ندداز یکدیگر جدا ش ، الیاف آن کامال1ًلیفی کننده

  :برداري به شرح ذیل بوده استانه هفت تپه پارس در هنگام نمونهکارخ
، دقیقه 12-15زمان پخت:  ،kg/cm29-8فشار دیگ پخت:  ،گراد درجه سانتی 170- 180 دماي پخت:

درجه  ،هیپوکلریت سدیمدرصد  4رنگبري با:  ،درصد وزنی 10مقدار هیدروکسید سدیم مصرفی: 
   .)CSFلیتر ( میلی 480: خمیرکاغذروانی اولیه 

با وزن (نام تجاري سروا) و  O11 H22 C12ساکارز استفاده شده در این تحقیق با فرمول : عوامل متغیر
ي باگاس با محلول ساکارز در سودا خمیرکاغذشد. تهیه از شرکت هیدلبرگ آمریکا  3/342مولکولی 

 سپس ندزده شدهمبا یکدیگر دقیقه  20مدت  درصد ترکیب و سپس به 20و  15، 10، 5هاي غلظت
                                                             
1- Desintegrator 
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 ساخته 1نامه تاپی آیین  sp-205T 02استاندارد  گرم بر مترمربع طبق 60±3هایی با وزن پایه کاغذ
درجه  23±1ي (دما سازيمشروطساعت در شرایط  24مدت  کاغذهاي ساخته شده به .ندشد

هاي فیزیکی، مکانیکی تا براي انجام آزمون نددرصد) قرار داده شد 50±2گراد و رطوبت نسبی  سانتی
، مقاومت به ترکیدن بر  om-494T  01 بر اساس استاندارد به کششو نوري آماده شوند. مقاومت 

،  om-414T 04، مقاومت به پارگی بر اساس استاندارد  om-403T 02اساس استاندارد شماره 
، درجه روشنی بر  om-452T 01، ماتی بر اساس استاندارد  om-411T 97ضخامت بر اساس استاندارد 

 um 256 T –اساس استانداردبر  2مقدار نگهداري آب ،نامه تاپی آیین om-452 T 02 اساس استاندارد
 گیري شدند. سنجی اندازهمانده بر اساس روش وزنمقدار ساکارز باقیو  نامه تاپی آیین

در دور  3000تعداد دور آب، الیاف خمیرکاغذ در یک همزن با  نگهداريگیري مقدار براي اندازه  
ساعت  24مدت  ه شده و بهسپس با آب یون زدایی شده شست دقیقه جداسازي شدند و 5مدت  به دقیقه

در آب مقطر ماندند. پس از این مدت، سوسپانسیون خمیرکاغذ با اعمال مکش مالیمی آبگیري شد تا 
. دقیقه سانتریفیوژ شدند 30مدت  به g (900ها در گرانش (برسد. سپس نمونه درصد 25خشکی آن به 
 24مدت  هاي وزن شده بهها). نمونه نهگیري شد (وزن تر نموها اندازه ، وزن نمونهژویبعد از سانتریف

گراد در آون خشک شدند و سپس در دسیکاتور حاوي جاذبه درجه سانتی 103ساعت در دماي 
ها تعیین گردید. محاسبه میزان دقیقه قرار داده شدند پس از آن جرم خشک نمونه 30مدت  الرطوبه به

  ):13( انجام شد 1نگهداري آب مطابق با رابطه 
  

                                                                         )1( رابطه
  

Wwوزن نمونه تر بعد از سانتریفیوژ :  
Wdوزن خشک نمونه :  
، کاغذ خرد کرده را در سنجیمانده بر اساس روش وزنگیري مقدار ساکارز باقیبراي اندازه  

لیتر آب مقطر در داخل بالن ریخته شد. سوکسوله بر روي بالن  میلی 300کارتوش ریخته و سپس 
 موجود درساعت جوشید. در طی این مدت ساکارز  24مدت  مستقر گردید و آب موجود در بالن به

                                                             
1- TAPPI 
2- Water retention value (WRV) 
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کاغذ خارج شده و با هر مرتبه سیفون کردن به داخل بالن ریخته شد. پس از مدت مذکور محتویات 
گراد قرار داده تا  درجه سانتی 103±2ساعت درون آون با درجه حرارت  24مدت  داخل بالن را به

خشک گردد. سپس از آون خارج کرده و به دقت وزن گردید که از نسبت مقدار ساکارز باقیمانده به 
دست  نتایج بهجهت مقایسه . )2( وزن خشک کاغذ، مقدار ساکارز باقیمانده در کاغذ محاسبه گردید

ساکارز از آزمون  داراي(نمونه فاقد ساکارز) با کاغذهاي ساخته شده  ونه شاهدنمآمده از ارزیابی 
  ها با کمک آزمون دانکن صورت پذیرفت.بندي میانگینتجزیه واریانس استفاده شد و سپس گروه

  
  نتایج و بحث

نشان دهنده حجمی است که توسط یک  1حجم ویژه: هوا (تخلخل) مقاومت به عبور و حجم ویژه
ویژگی مقاومت به  .)1( باشدمکعب بر گرم می مترذ اشغال شده و واحد آن بر حسب سانتیگرم کاغ

باشد. گیري میهاي مختلف قابل اندازهباشد که با روشمی کاغذعبور هوا نشان دهنده مقدار تخلخل 
 2 و 1 ايهبا توجه به شکل). 1و با واحد اندازه گیري ثانیه استفاده شد ( 2در این تحقیق از روش گرلی

حجم ترتیب بیشترین و کمترین مقدار  بهدرصد ساکارز  15و  20 شامل کاغذهايشود که مشاهده می
درصد،  15ساکارز تا مقدار  زیرا احتماالً اند.را به خود اختصاص دادهمقاومت به عبور هوا و  ویژه

اغذ شده و در نتیجه باعث کاهش میزان تخلخل و ضخامت کو کند را پر میبین الیاف فضاهاي خالی 
ر زیاد قادیدر م). 8( کاهش یافته و مقاومت به عبور هواي کاغذ افزایش یافته استکاغذ حجم ویژه 

با قرار گرفتن بین دو میکروفیبریل الیاف، باعث حجیمی بیشتر  درصد)، ساکارز احتماالً 20ساکارز (
 .)11( شده استو کاهش مقاومت به عبور هواي کاغذ کاغذ 

                                                             
1- Specific bulk 
2- Gurley test 
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  .تأثیر افزودن ساکارز بر حجم ویژه کاغذ -1شکل 

Figure 1. The effect of sucrose addition on paper specific Bulk.  
 

 
  .مقاومت به عبور هواي کاغذ تأثیر افزودن ساکارز بر -2شکل 

Figure 2. The effect of sucrose addition on paper air resistance. 
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شود که با افزایش غلظت محلول مشاهده می 3 شکل با توجه به: در کاغذ ماندهباقیمقدار ساکارز 
 5و  20غلظت محلول ساکارز  شاملدر کاغذ افزایش یافت. کاغذهاي  ماندهباقیساکارز، مقدار ساکارز 

هاي فهمی و مبارك  ساکارز را دارا بودند. بررسی ترتیب بیشترین و کمترین مقدار ماندگاري درصد به
در کاغذ افزایش  ماندهباقی) نیز ثابت کرده بودند که با افزایش غلظت مالس، مقدار مالس 2009(

  .)12( مطابقت دارد تحقیقهاي این یابد که با روند داده می

  
  .در کاغذ اندهمباقیاکارز مقدار ستأثیر افزودن ساکارز بر  -3شکل 

Figure 3. The effect of sucrose addition on retained sucrose in paper. 
  

و درصد ساکارز  15 شاملکاغذهاي شود که مشاهده می 4با توجه به شکل : آب نگهداريمقدار 
غلظت محلول  اند. تاآب را به خود اختصاص داده نگهداريترتیب بیشترین و کمترین مقدار  به شاهد

هاي  دلیل دارا بودن گروه آب افزایش یافته است. زیرا ساکارز به نگهداريدرصد ساکارز، مقدار  15
سوداي باگاس و  خمیرکاغذهاي هیدروکسیل، با برقراري پیوند هیدروژنی با یکدیگر و با میکروفیبریل

   ).14آب شده است ( رينگهداافزایش مقدار  موجب خمیرکاغذدر  ترفشردهبا ایجاد شبکه لیفی 
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 .الیافآب  نگهداريمقدار تأثیر افزودن ساکارز بر  -4شکل 

Figure 4. The effect of sucrose addition on fibers water retention value. 
 

 مقاومت به کشش در کاغذهایی چاپ براي: هاي مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدنشاخص
مهم است. هر عاملی که بتواند بسیار گیرند، قرار می ترکمک به مقاومت شبکه الیاف که تحت پرس 

از  ).1( شودافزایش مقاومت به کشش  منجر به تواندشود میافزایش سطح پیوند بین الیاف  موجب
ین الیاف هایی است که به طول الیاف و میزان پیوند بمقاومت به ترکیدن از جمله مقاومت طرف دیگر

پذیرتر  یا انعطاف تر و. هر چه الیاف نازك)1( بستگی دارد ولی بیشتر متأثر از اتصال بین الیاف است
یافته و در نتیجه مقاومت کاغذ  توسعهاتصاالت هیدروژنی بیشتر، پیوند بین الیاف  تشکیل دلیل باشند به

  .)1( یابددر برابر ترکیدن افزایش می
شود که بیشترین و کمترین مقدار مقاومت به کشش و ترکیدن مشاهده می 6 و 5 هايبا توجه به شکل  

است، یعنی در مقایسه با تیمار شاهد، با افزایش  درصد ساکارز 20و  15 شاملکاغذهاي مربوط به ترتیب  به
درصد، مقاومت به کشش و ترکیدن کاغذ افزایش یافته است. در خصوص علت این  15 سطحساکارز تا 
که ذرات ساکارز قادر  اشاره کردکاغذ هاي ویژگیتوان به عملکرد ذرات ساکارز در بهبود بت، میویژگی مث

هاي سلولز و ) و قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول14نانومتر بوده ( 8/0به نفوذ در منافذ بزرگتر از 
 و ترکیدن افزایش یافته است.هاي به کشش د که در نتیجه مقاومتنباشافزایش سطح پیوند بین الیاف می

 که گزارش کردهاین صورت  بههاي کاغذ را پس از افزودن مالس افزایش مقاومت ،)2009(و مبارك فهمی 
دلیل قرار گرفتن ساکارز در بین دو میکروفیبریل، توزیع تنش  به درصد)، احتماالًً 20مقادیر بیشتر ساکارز ( در

  .)12( ها شده استتمرکز تنش و افت مقاومت جبموتر انجام شده و به همین دلیل ضعیف
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   .شاخص مقاومت به کشش کاغذ تأثیر افزودن ساکارز بر -5شکل 

Figure 5. The effect of sucrose addition on paper tensile index. 

  
 .مقاومت به ترکیدن کاغذ شاخص تأثیر افزودن ساکارز بر -6شکل 

Figure 6. The effect of sucrose addition on paper burst index. 
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فاکتورهایی همچون طول الیاف، استحکام تک تک پارگی به مقاومت به : شاخص مقاومت به پارگی
هاي . در کاغذهاي با پیوند)1( بستگی داردالیاف، میزان اتصاالت داخلی الیاف و مقاومت اتصاالت 

محکم بین الیاف، انرژي پارگی بیشتر صرف پاره شدن الیاف شده ولی در کاغذهاي با پیوندهاي 
به همین دلیل با افزایش . )7شود (ضعیف بین الیاف، انرژي پارگی بیشتر صرف جدا شدن الیاف می

ه مقاومت سطوح پیوند بین الیاف، وزنه تنش پارگی بر روي مقاومت ذاتی الیاف بیشتر شده و در نتیج
 20 شامل و کاغذشود که تیمار شاهد مشاهده می 7 . با توجه به شکل)8( به پارگی کاهش یافـته است

  اند.ترتیب بیشترین و کمترین شاخص مقاومت به پارگی را به خود اختصاص داده بهدرصد ساکارز 

  
 .به پارگی کاغذشاخص مقاومت  تأثیر افزودن ساکارز بر -7شکل 

Figure 7. The effect of sucrose addition on paper tear index. 
  

 20 شاملشود، که تیمار شاهد و کاغذ مشاهده می 8با توجه به شکل : درجه روشنی و درجه ماتی
اند و کاغذ ترتیب بیشترین و کمترین مقدار درجه روشنی را به خود اختصاص داده به درصد ساکارز

ترتیب بیشترین و کمترین مقدار درجه ماتی را دارا بودند. شکل   به درصد ساکارز 15و درصد  20 شامل
(کاهش  کاغذکاهش نسبی درجه روشنی  منجر بهد که افزودن ساکارز به خمیرکاغذ هد نشان می 8

ر در با افزودن ساکارز، میزان انعکاس نواحتماالً  شده است زیرا درصدي نسبت به نمونه شاهد) 68/0
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و دلیل کمتر بودن درجه روشنی ساکارز  تواند بهنانومتر کاهش یافته است که می 457طول موج 
که با  درصد بود 76/19 زیرا درجه زردي کاغذ در نمونه شاهد ).14( باشدافزایش درجه زردي کاغذ 

  .)10(شکل  رسید درصد 88/20درجه زردي کاغذ افزایش و به  ،افزودن ساکارز
 دلیل افزایش پیوند بین الیاف، درصد به 15 ی، با استفاده از ساکارز تا غلظتبا درجه مات در ارتباط  

دست که با نتایج به) 2( سطح تماس نوري افزایش یافته و به همین دلیل درجه ماتی کاهش یافته است
 .)9(شکل  هاي فیزیکی و مکانیکی مطابقت داردآمده در بخش ویژگی

  

  
 .درجه روشنی کاغذ تأثیر افزودن ساکارز بر -8شکل 

Figure 8. The effect of sucrose addition on paper brightness.  
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   .کاغذ ماتیدرجه  تأثیر افزودن ساکارز بر -9 شکل

Figure 9. The effect of sucrose addition on paper opacity. 

  
   .درجه زردي کاغذ تأثیر افزودن ساکارز بر -10 شکل

Figure 10. The effect of sucrose addition on paper yellowness. 
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  گیرينتیجه
سوداي باگاس مشاهده گردید که با افزایش  خمیرکاغذهاي بررسی اثر مقدار ساکارز بر ویژگیدر   

سپس با افزودن  فیزیکی و مکانیکی کاغذ افزایش یافته، هايویژگیدرصد  15تا مقدار ذرات ساکارز 
ها توسط ساکارز دلیل پر کردن منافذ خالی بین میکروفیبریل موردنظر بههاي ویژگیدرصد ساکارز،  20

پیوندهاي هیدروژنی کند،  ءدرصد وزنی) این نقش را ایفا 4. تا زمانی که ساکارز (حدود کاهش یافتند
تقویت شبکه  منجر به و اینن ساختار الیاف اشباع شده با قندهاي دي ساکارید تشکیل خواهد شد بی

فاده از تاس اما در صورت. خواهد شد هاي کاغذبهبود ویژگی در نتیجهو  خمیرکاغذلیفی الیاف در 
ین دو پرکردن فواصل، در ب از نظر صرفساکارز احتماالً  د یا بیشتر)،درص 5مقادیر وزنی بیشتر (

در  نسبی و شبکه لیفی در نقاط اتصال، این امر موجب کاهش سطح پیوند و گیردقرار می میکروفیبریل
   .خواهد شدسهولت شکست شبکه لیفی کاغذ موجب نتیجه 
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Abstract 
Background and objective: The paper industry in the world is encountered with 
raw cellulose material constraints. In many countries, wood in sufficient quantities 
does not exist on the pulp and paper industry needs. The rapid growth of paper 
consumption, causes raw materials shortages in the pulp and paper industry. The 
overall objectives of the pulp industry is to increase efficiency, reduce costs, 
development of environmentally friendly processes and improve the quality of 
products. The pulp and paper industries are increasingly growing and developing. 
The reports showed that sugars due to their abundance, small sizes (nanometer 
size) and substantial hydrogen bonding capacity can be considered appropriate 
substance in the paper industry. On the other hand, the paper strength varied with 
sugar type, sugar content in the final papers and the level of refining of the 
constituent fibers. This research was carried out to investigate the effect of using 
sucrose as an organic additive on bagasse soda pulp properties. 
Materials and methods: Bagasse soda pulp of pars haft Tapeh factory and sucrose 
solution (different concentrations of 5, 10, 15, 20 % based on dry weight of fibers) 
were used. Bagasse soda pulp was incorporated with sucrose solution in different 
concentrations, and were stirred in the mixer for 20 min. The hand sheets with base 
weight of 60 ± 3 g/m2 were prepared according to TAPPI standard. The effect of 
using sucrose on optical, mechanical and physical properties of hand sheets were 
examined and compared to control sample, which was without sucrose. 
Results: The results showed a significant difference between control sample 
(sample without sucrose) and papers containing sucrose in terms of optical, 
mechanical and physical properties (p≤0.01). With increasing of sucrose up to 15% 
by weight in the paper, density, air resistance, water retention value, tensile index, 
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burst index increased while tear index, opacity and brightness decreased. The 
enhancement of paper strength with adding sucrose up to 15 % is due to bonding 
hydrogen between hydroxyl groups of the sugar and those of the cellulosic lamellae 
of the cell wall. 
Conclusion: Overall, when the retained sucrose content in the paper reached a 
maximum of approximately 4% of the dry weight of paper, many hydrogen bonds 
formed between saturated fibers with disaccharide sugars and, this led to the 
strengthening fibers network in pulp and paper and improving the paper properties. 
Paper composites produced in this work can be used as absorbent paper, due to 
their high water retention. 
 
Keywords: Bagasse soda pulp, Sucrose, Hydrogen bonds, Water retention value, 
Absorbent paper  


