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rong gần 20 năm trở lại đây,
công nghiệp thuộc da Việt
Nam đã có sự phát triển khá
nhanh, nếu như năm 2002
sản lượng chưa được 30 triệu Sqft, thì
năm 2012 đã đạt sản lượng hơn 200
triệu Sqft. Công nghệ thuộc da ở Việt
Nam còn ở mức trung bình so với các
nước tiên tiến trên thế giới. Có khoảng
cách về trình độ công nghệ giữa các
doanh nghiệp trong cả nước. Mức tiêu
thụ nước, năng lượng, hóa chất cho
một tấn da nguyên liệu của các doanh
nghiệp thuộc da trong nước vẫn cao
hơn so với nhiều nước khác. Nếu như
lượng nước sử dụng tại Việt Nam là
40-50 m3/tấn da muối, thì mức tiêu
hao này ở các nước tiên tiến chỉ là 30
m3/tấn da muối.
Công nghiệp thuộc da Việt Nam
còn nhiều điểm hạn chế. Hoá chất
thuộc da là một trong các yếu tố quyết
định chất lượng da thuộc, nhưng hiện
nay ngành công nghiệp hoá chất trong
nước chưa có khả năng cung ứng.
Thiết bị chuyên dùng phần lớn còn ở
mức độ trung bình, lạc hậu và không
đồng bộ, đặc biệt là các cơ sở phía
Bắc. Mặc dù các cơ sở thuộc da đã
được các hãng bán hóa chất hướng
dẫn một số công nghệ mới trong quá
trình sử dụng hoá chất của họ, nhưng
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kiến thức công nghệ còn rời rạc, thiếu
cơ bản và hệ thống. Nguồn cán bộ kỹ
thuật trong ngành còn thiếu, đa số
còn chưa được đào tạo bài bản,
chuyên ngành sâu, thiếu kinh nghiệm
và cập nhật được trình độ công nghệ
của các nước tiên tiến, do đó sản
phẩm da thuộc trong nước còn đơn
điệu, chất lượng chưa cao.
Thuộc da là ngành công nghiệp có
phát thải gây ô nhiễm môi trường dưới
cả 3 dạng rắn, lỏng và khí với các chỉ
số ô nhiễm cao như: vôi, sulphua,
crôm, COD, BOD, TDS, VOC…

Để đáp ứng các tiêu chuẩn sản
phẩm sạch và bảo vệ môi trường, ở
các nước tiên tiến hầu hết doanh
nghiệp đã áp dụng các công nghệ
thân thiện môi trường vào sản xuất
da thuộc. Tổ chức UNIDO - UNDP
cũng đưa ra nhiều tài liệu giới thiệu
và khuyến khích các doanh nghiệp
thuộc da trên toàn thế giới áp
dụng công nghệ thân thiện môi
trường [1], [2], [3].
Viện Nghiên cứu Da - Giầy
(NCDG), thuộc Bộ Công Thương là
đơn vị đã đi đầu trong nghiên cứu
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Sử dụng khí CO2 trong tẩy vôi cho
da tại Viện NCDG

công nghệ thuộc da theo hướng
chiến lược phát triển xanh.
Năm 2005, Viện triển khai nghiên
cứu tái sử dụng chất thải crôm bằng
phương pháp quay vòng trực tiếp và
thu hồi crôm sa lắng, tiết kiệm hóa
chất thuộc và giảm thiểu crôm trong
nước thải [4].
Năm 2006 và 2007, Viện đã tiến
hành nghiên cứu áp dụng công nghệ
thuộc da sinh thái [5], sau đó đã phát
triển thành dự án sản xuất thử
nghiệm.
Năm 2006, Viện cũng đã nghiên
cứu thành công phương pháp
thuộc thảo mộc (thay thế chất thuộc
crôm) [6].
Ngoài nước thải, thuộc da còn tạo
ra phế thải rắn chiếm tới 25% lượng
da nguyên liệu. Phế thải rắn gồm có
da vụn, bạc nhạc chưa thuộc, riềm da,
mùn bào da đã qua thuộc. Công trình
nghiên cứu [7] của Viện đề cập đến
09 giải pháp tái chế có thể áp dụng
cho chất thải rắn ngành thuộc da (05
giải pháp tái chế chất thải rắn trước
thuộc, 04 giải pháp tái chế chất thải
rắn sau thuộc) làm gielatin, thức ăn
chăn nuôi, phân hữu cơ sinh học
(compost), khí bio-gas, bạc nhạc, mỡ
có thể thu hồi mỡ làm chất ăn dầu cho
da, chất hoạt động bề mặt. Chất thải
rắn đã qua thuộc có thể dùng làm vải

giả da, lót giầy, bìa carton…
Sử dụng chế phẩm enzym thay thế
hóa chất là hướng nghiên cứu quan
trọng cho nhiều công đoạn thuộc da.
Viện đã nghiên cứu [8] lựa chọn các
chế phẩm enzym phù hợp với từng
công đoạn hồi tươi, tẩy lông, làm
mềm sau tẩy vôi, làm mềm trong
dung dịch axít hóa; nghiên cứu xác
định các ảnh hưởng trong công nghệ
và sử dụng phương pháp quy hoạch
thực nghiệm tìm thông số kỹ thuật tối
ưu. Để ứng dụng chế phẩm enzym
trong thuộc da, đề tài cũng đã nghiên
cứu chế tạo được phu lông bán tự
động, có thể kiểm soát được tốc độ,
thời gian quay, nghỉ, nhiệt độ, lượng
nước và máy nạo lông sau khi sử dụng
chế phẩm enzym tẩy lông.
Kiểm chứng và hiệu chỉnh công
nghệ cùng thiết bị, đề tài đã sản xuất
thử nghiệm hơn 6.000 bia da thành
phẩm với chất lượng cao. Đặc biệt, ô
nhiễm môi trường đã giảm nhiều
(công nghệ sử dụng hóa chất thông
thường: COD: 30 kg/tấn da nguyên
liệu, TDS: 220 kg/tấn da nguyên liệu.
Công nghệ sử dụng chế phẩm
enzyme: COD: 10 kg/tấn da nguyên
liệu, TDS: 45 kg/tấn da nguyên liệu).
Từ yêu cầu thực tế, Viện NCDG
Việt Nam đã cùng Viện Nghiên cứu Da
Trung ương Ấn Độ (CLRI) tiến hành
thực hiện nghiên cứu xử lý nước thải
và áp dụng công nghệ sạch vào ngành
Công nghiệp Thuộc da [9]. Chuyên gia
của 2 Viện đã cùng nhau nghiên cứu
xây dựng thành công quy trình công

nghệ sạch trong sản xuất da thuộc, từ
công đoạn bảo quản da nguyên liệu
(không dùng muối), sử dụng chế
phẩm enzym thay thế cho Na2S trong
hồi tươi, tẩy lông, tẩy vôi bằng khí các
bon níc (CO2), làm xốp giảm thiểu
muối ăn (NaCl) và axít, quay vòng và
tái sử dụng nước… sản phẩm tạo ra
đạt đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu (EU
Directive 76/769/EEC).
Các chuyên gia cũng đã nghiên
cứu xây dựng quy trình công nghệ xử
lý nước thải thuộc da, cụ thể hóa qua
mô hình xử lý nước thải công suất 0,5
m3/giờ. Nước thải sau xử lý đạt QCVN
40:2011/BTNMT.
Kết hợp nghiên cứu, 2 viện cũng
đã tổ chức đào tạo nâng cao về công
nghệ sạch và công nghệ xử lý nước
thải trong lĩnh vực thuộc da tại Ấn Độ
và Việt Nam.
Thành công của nghiên cứu đã
hoàn thiện và khẳng định được tính
khả thi của công nghệ sạch trong sản
xuất da thuộc thân thiện với môi
trường, góp phần thúc đẩy hoạt động
khoa học công nghệ của Viện và
Ngành, từng bước nâng cao trình độ
công nghệ, tạo ra các loại sản phẩm
chất lượng cao và an toàn môi trường,
nâng cao sức cạnh tranh của da thuộc
Việt Nam; tạo điều kiện cho ngành
công nghiệp da - giầy phát triển bền
vững, mở ra khả năng triển khai nhân
rộng trong các nhà máy thuộc da, nâng
cao trình độ công nghệ, tạo công ăn
việc làm, từng bước thay thế sản phẩm
da thuộc nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu.

Phu lông
bán tự động
- Viện NCDG
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Phu lông có quay vòng nước thải Cty Huynh đệ Hưng Thái

Một số doanh nghiệp thuộc da FDI
như Sài Gòn Tan Tec, Prime Asia
Vietnam, Green Tech, doanh nghiệp
cổ phần thuộc da như Huynh Đệ Hưng
Thái, Đặng Tư Ký... cũng đã áp dụng
từng phần công nghệ thân thiện môi
trường, tiết kiệm nước và năng lượng
như quay vòng nước thải tẩy lông ngâm vôi, quay vòng nước thải crôm,
sử dụng năng lượng mặt trời...
Công ty Sài Gòn Tan Tec năm 2010
được Ban tổ chức giải thưởng “Energy

Sấy da nhờ Năng lượng mặt trời (Cty Đặng Tư Ký)

Efficiency Award” (hiệu quả năng
lượng) của Cộng hòa Liên bang Đức
trao tặng giải Nhì nhờ thực hiện thành
công và nhất quán trong việc áp dụng
giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực sử
dụng công nghệ năng lượng và môi
trường. Theo đánh giá của Ban tổ
chức giải thưởng, giải pháp mà Sài
Gòn Tan Tec áp dụng đã giúp tiết kiệm
40% năng lượng tiêu thụ và giảm đến
2.700 tấn CO2 thải ra môi trường.
Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ

Khu xử lý
nước thải Cty
Hào Dương
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mới còn giúp doanh nghiệp này giảm
thiểu 50% lượng nước, 15% hóa chất
tiêu thụ trong quá trình sản xuất.
Tăng trưởng xanh là xu hướng
tất yếu đảm bảo cho ngành da giầy
nói chung và ngành thuộc da nói
riêng phát triển bền vững. Công
nghệ thuộc da thân thiện với môi
trường là công nghệ tiên tiến, giảm
thiểu tác hại cho môi trường sinh
thái, tiết kiệm hoá chất, hạn chế sử
dụng hóa chất độc hại, giảm thiểu
sử dụng năng lượng và nước (thay
đổi công nghệ, quay vòng, tái sử
dụng nước…), quản lý chất thải, tái
chế chất thải rắn và xử lý môi
trường tốt (có khu xử lý nước thải
tiên tiến bằng công nghệ vi sinh, các
phương pháp xử lý chất thải rắn
hiệu quả).
Các kết quả nghiên cứu và ứng
dụng công nghệ thân thiện môi
trường theo hướng tăng trưởng xanh
của Viện NCDG và một số doanh
nghiệp thuộc da là hướng gợi mở đảm
bảo cho ngành da giầy nói chung và
ngành thuộc da nói riêng phát triển
bền vững v
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