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Tin t c - S kin
Chiết xuất phân đoạn giàu hợp chất polyphenol từ bụp giấm
chế tạo thực phẩm chức năng

H

ội Hóa học Việt Nam mới đây đã nghiên cứu thành công
quy trình chiết xuất phân đoạn giàu polyphenol từ loài
hibiscus sabdariffa L. (Malvaceae), ứng dụng để chế tạo thực
phẩm chức năng. Đây là nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp
Bộ Công Thương giao Hội Hóa học Việt Nam thực hiện trong
giai đoạn 2017-2018.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn ngày càng cao đối với
thực phẩm hỗ trợ việc điều trị các bệnh gan, cao huyết áp,
béo phì, mỡ máu,… tại Việt Nam, PGS.TS Trần Thu Hươngchủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã dành nhiều thời gian
nghiên cứu tài liệu và thực hiện đề tài. Nhóm nghiên cứu đã
quyết định lựa chọn cây hoa bụp giấm, đặc biệt là đài hoa
bụp giấm (hibiscus sabdariffa) làm đối tượng nghiên cứu
chính để ứng dụng chế tạo thực phẩm chức năng.
Hibiscus sabdariffa L. (Malvaceae) đang được sử dụng tại
nhiều nước trên thế giới như một loại thuốc điều trị cao huyết
áp. Ngoài ra, Hibiscus sabdariffa còn có các hoạt tính khác
như bảo vệ gan, chống ung thư, chống tiểu đường, chống
ôxy hóa, kháng viêm, hạ sốt, chống béo phì, chống thiếu
máu và kháng khuẩn.
Trong nghiên cứu của mình, Nhóm thực hiện tập trung
vào nghiên cứu xây dựng quy trình chiết tách, tạo các dịch
chiết từ loài Hibiscus sabdariffa L.; nghiên cứu tách phân
đoạn giàu polyphenol từ loài Hibiscus sabdariffa L.; nghiên
cứu hoạt tính sinh học của dịch chiết loài Hibiscus sabdariffa
L. và quy trình tạo chế phẩm từ Hibiscus sabdariffa L..

Sau 1 năm thực hiện, đề tài đã xây dựng được quy trình
chiết xuất phân đoạn giàu hợp chất polyphenol với hàm
lượng polyphenol đạt trên 60%. Bằng việc kết hợp các
phương pháp sắc ký và phổ hiện đại, nhóm đã nghiên cứu
phân lập và xác định được cấu trúc của 05 hợp chất từ đài
hoa bụp giấm gồm: luteolin, quercetin, hisbiscus acid
dimethyl ester, β-sitosterol và daucosterol. Đây là các hợp
chất đã biết, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên được phân lập từ
cây bụp giấm ở Việt Nam. Qua quá trình khảo sát tính chống
ôxy hóa của các dịch chiết từ đài hoa bụp giấm bằng phương
pháp thử hoạt tính chống ôxy hóa dựa vào khả năng trung
hóa gốc tự do DPPH, thủ phạm gây lão hóa và nhiều căn
bệnh nguy hiểm như ung thư. Kết quả cho thấy dịch chiết đài
hoa bụp giấm thể hiện khả năng trung hóa gốc tự do của
DPPH với giá trị SC50 từ 103,61 – 119,16µg/ml;
Nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình chế tạo 3 nước
giải khát từ đài hoa bụp giấm gồm: cao đặc, chè nhúng và
nước uống giải khát.
Nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, thời gian
tới nhóm nghiên cứu sẽ phối hợp với Viện Hóa học Công
nghiệp Việt Nam đề xuất với Bộ Công Thương phê duyệt dự
án sản xuất thực phẩm chức năng từ hoa bụp giấm với quy
mô công nghiệp.
Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt loại Xuất sắc và đề
xuất tiếp tục mở rộng quy mô nghiên cứu.
Vụ KHCN

Sản xuất thử nghiệm dầu thủy lực vi nhũ
ở quy mô công nghiệp 500 tấn/năm

N

ăm 2014, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Công nghệ Hóa học – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã thực
hiện đề tài “Nghiên cứu sản xuất dầu TLVN sử dụng cho các hệ thống thủy lực trong khai thác than hầm lò”.
Đề tài đã thiết lập được đơn pha chế dầu thủy lực vi nhũ và cho ra đời sản phẩm có chất lượng tương đương với
sản phẩm nhập khẩu đang sử dụng tại một số mỏ than. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên, được sự phê duyệt
của Bộ Công Thương, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện
quy trình công nghệ sản xuất thử nghiệm dầu thủy lực vi nhũ ở quy mô công nghiệp 500 tấn/năm”.
Sau hơn 2 năm thực hiện (từ 01/2016 đến 9/2018), dự án sản xuất thử nghiệm dầu thủy lực vi nhũ ở quy mô
công nghiệp 500 tấn/năm do PGS.TS Đinh Văn Kha, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam làm chủ nhiệm đã Thiết
kế, chế tạo thành công hệ thống thiết bị sản xuất dầu thủy lực vi nhũ quy mô công nghiệp 500 tấn/năm, xây dựng
nhà xưởng với diện tích 200 m2 cùng mặt bằng kho bãi, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh 400 m2 phục vụ cho quá trình sản
xuất dầu thủy lực vi nhũ. Dự án đãsản xuất 10 tấn dầu thủy lực vi nhũ trên hệ dây chuyền thiết bị 500 tấn/năm với
quy trình công nghệ và hệ thiết bị ổn định.
Dầu thủy lực vi nhũ từ quá trình sản xuất thử nghiệm có giá thành cạnh tranh, chỉ bằng 63,2%, khi sản xuất ổn
định bằng 52,2% so với giá thành của sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Như vậy, tại đơn vị sử dụng, chi phí cho
dầu thủy lực dùng sản phẩm từ dự án chỉ chiếm 31,3% so với dùng dầu nhập khẩu.
Với những kết quả bước đầu nêu trên, PGS.TS Đinh Văn Kha - chủ nhiệm dự án cho biết, Viện Hóa học Công
nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm và ứng dụng trong nhiều đơn vị khai thác hầm lò và tiến hành các
thủ tục để chính thức đưa sản phẩm dầu thủy lực vi nhũ của dự án thành sản phẩm thương mại.
Vụ KHCN
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Tin t c - S kin
Việt Nam sẽ có Trung tâm
Khoa học công nghệ hạt nhân
350 triệu USD

V

iệc xây dựng Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân
sẽ giúp nâng cao năng lực khoa học công nghệ, tiến tới
tự chủ trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện
hạt nhân, đảm bảo cho các nhà máy vận hành an toàn, đạt
hiệu quả kinh tế.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội
đàm với Thủ tướng Nga D.A. Medvedev ngày 19/11, trong
đó, hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác quy mô
trọng điểm trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao
thông vận tải, nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác sang
các lĩnh vực thông tin, công nghệ số, chính phủ điện tử.
Hai bên khẳng định quyết tâm triển khai Trung tâm
Khoa học công nghệ hạt nhân 350 triệu USD, hợp tác phát
triển hạ tầng giao thông đô thị và đường sắt tại Việt Nam.
Theo đó, Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân sẽ
là cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại với các
thiết bị tiên tiến, phục vụ cho các lĩnh vực về điện hạt nhân
như tính toán, thiết kế, giải quyết các phát sinh trong thực
hiện chương trình điện hạt nhân, cải tiến nhiên liệu, quản
lý chất thải phóng xạ, sử dụng phóng xạ để triển khai trong
các lĩnh vực vật liệu mới…
Bên cạnh đó cũng nhằm xây dựng tiềm lực cho Việt
Nam để có thể tiến hành thiết kế, tiếp thu công nghệ lò

phản ứng và các thiết bị của nhà máy điện hạt nhân, tiếp
thu công nghệ chế tạo nhiên liệu hạt nhân và xử lý chất
thải phóng xạ.
Việc xây dựng trung tâm sẽ giúp nâng cao năng lực
khoa học công nghệ, tiến tới tự chủ trong vận hành, bảo
dưỡng, sửa chữa nhà máy điện hạt nhân, đảm bảo cho các
nhà máy vận hành an toàn, đạt hiệu quả kinh tế.
Trước đó, vào tháng 7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã
quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm
định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng Trung
tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân.
Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo
cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng Trung tâm
Khoa học và Công nghệ hạt nhân theo quy định tại Luật
Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày
31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.
Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chuẩn
bị đầu tư dự án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên
quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi dự án, thanh toán chi phí thẩm định theo yêu cầu của
Hội đồng thẩm định.
Được biết, ngày 21/11/2011, Việt Nam và Liên bang
Nga đã ký thỏa thuận liên Chính phủ về việc hợp tác xây
dựng Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt
Nam, để phục vụ cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và
đào tạo nhân lực cho ngành hạt nhân Việt Nam sau này.
VIỆT HƯNG

Sabeco xin ý kiến cổ đông bổ sung quỹ phát triển
khoa học công nghệ gần 30 tỉ đồng

V

iệc bổ sung quỹ phát triển khoa học công nghệ hàng
chục tỉ đồng nhằm mục đích đầu tư cho hệ thống lọc
bia bằng công nghệ không sử dụng bộ trợ lọc công suất
300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh.
Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(SSC) chấp thuận nới room lên 100%, Tổng công ty Cổ
phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – Mã:
SAB) tiến hành lấy ý kiến cổ đông nhằm thông qua trích lập
bổ sung quỹ phát triển khoa học công nghệ 2018 với giá
trị hơn 29,7 tỉ đồng.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Sabeco cho hay, công nghệ
lọc tiên tiến của hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ
không sử dụng bộ trợ lọc công suất 300 hl/h là hệ thống
lọc tiên tiến trên thế giới, thân thiện với môi trường, giảm
phát thải phù hợp với Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí
Thanh nằm trong nội thành TP.HCM.
Theo Sabeco, công nghệ này giúp nhà máy duy trì
được sản lượng 125 triệu lít mỗi năm.
Theo đó ngày 9/11/2017, HĐQT Sabeco quyết định phê
duyệt dự án Đầu tư hệ thống lọc công suất 300 hl/n trên.
Để tiếp tục thực hiện dự án, HĐQT công ty trình đại
hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt bổ sung quỹ phát
triển khoa học công nghệ 2018 với giá trị hơn 29,7 tỉ đồng.
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Báo cáo ngày 14/11 của Sabeco gửi cổ đông cho biết,
dự án đã thực hiện xong một số hoạt động gồm tư vấn lập
dự án đầu tư, tư vấn sử dụng quỹ khoa học công nghệ,
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế, dự
toán xây dựng với tổng giá trị hợp đồng là gần 674
triệu đồng.
Còn lại một số công đoạn đang thực hiện và dự kiến
đến tháng 6/2019 hoàn thành như xây dựng, cung cấp và
lắp thiết bị hệ thống lọc màng; phục lục 11 về xây dựng bổ
sung; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; bảo
hiểm công trình... với giá trị gần 92 tỉ đồng.
Được biết, theo quyết định phê duyệt dự án được
HĐQT thông qua hồi tháng 11/2017, dự án có diện tích
42,52 m2; tổng giá trị đầu tư 94,5 tỉ đồng (đã gồm
10% VAT).
Trong đó chi phí xây dựng cố định là 474 triệu đồng;
chi phí thiết bị là 88,5 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn
đầu tư và chi phí khác hơn 3,3 tỉ đồng; và chi phí dự phòng
2,2 tỉ đồng.
Thời gian thực hiện theo kế hoạch từ tháng 7/2017 đến
tháng 8/2018. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi là
Trung tâm phát triển kỹ thuật và công nghệ (Foodtech).
ÁNH DƯƠNG

Tin t c - S kin
Hợp tác trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Đ

à Nẵng đã tổ chức lễ ký kết phối hợp hoạt động giữa
doanh nghiệp, viện, trường, cơ quan quản lý qua Sàn
giao dịch Công nghệ và Thiết bị Đà Nẵng (Techmart Online
Đà Nẵng) và Sàn tri thức Novelind đến năm 2025 nhằm thúc
đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản
xuất và đời sống tại TP Đà Nẵng.
Theo đó, các đơn vị doanh nghiệp - viện trường - cơ
quan quản lý thực hiện ký kết hợp tác bao gồm: Hiệp hội
doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng,
Trường Đại học Duy Tân, Đại học Nguyễn Tất Thành, Trung
tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.
Các đơn vị trên sẽ phối hợp các nội dung: Giới thiệu,
phổ biến, triển khai thực hiện các cơ chế chinh sách về hoạt
động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; điều
tra khảo sát nhu cầu công nghệ, tập hợp và chia sẻ đội ngũ
chuyên gia tổ chức tư vấn, đánh giá, hoàn thiện công nghệ;
xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa Techmart Online Đà
Nẵng với sàn tri thức Novelind phục vụ hoạt động khoa học
và công nghệ các bên; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng, tập huấn về quản lý, quản trị công nghệ, kỹ năng
tiếp nhận công nghệ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;
giới thiệu các kết quả nghiên cứu, công nghệ có khả năng
ứng dụng và sẵn sàng chuyển giao; phối hợp xây dựng,
trình diễn các mô hình công nghệ, tổ chức nhân rộng kết
quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.
Được biết, Techmart Online Đà Nẵng hiện có hơn 8.000

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa các đon vị

doanh nghiệp tham gia, tổng số sản phẩm công nghệ thiết bị
được đăng tải hiện nay đã lên tới con số hơn 40.000, cùng
với hàng ngàn lượt truy cập mỗi ngày. Khi tham gia Techmart
Online Đà Nẵng, doanh nghiệp được tạo gian hàng ảo, giới
thiệu thông tin và quảng bá các sản phẩm công nghệ thiết bị
của mình đến với đông đảo khách hàng, cung cấp thông tin
về chính sách phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các cơ
hội đầu tư... Novelind là nơi kết nối các cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp kinh tế, khoa học, kỹ thuật muốn đầu tư dự án
và những nhà khoa học, chuyên gia có kỹ năng, kinh nghiệm,
tri thức liên quan để tham gia hiện thực hóa ý tưởng và giải
quyết các thách thức.
KIM NGÂN

Chế tạo động cơ điện tiết kiệm năng lượng

TS.

Bùi Minh Định, Trường đại học bách khoa đã
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ điện tiết kiệm
năng lượng sử dụng vật liệu có mật độ từ cảm cao.
Nhu cầu của thị trường về động cơ điện hiệu suất cao là
rất lớn, tất cả đều đang phải nhập ngoại và phần lớn là động
cơ có mức hiệu suất IE2. Bên cạnh đó cũng đã có một số ít
động cơ ở mức hiệu suất IE3, nhưng giá thành cao. Tuy
nhiên với tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay thì sự lựa
chọn động cơ hiệu suất cao ở mức IE2 là phù hợp nhất.
Mặt khác trong thời gian tới thì việc dán nhãn tiết kiệm
năng lượng cho động cơ trước khi đưa ra thị trường là điều
bắt buộc. Do vậy việc cho ra dãy sản phẩm động cơ hiệu
suất cao IE2 trong thời gian tới là một việc làm tất yếu đối
với doanh nghiệp sản xuất.
Đối với một doanh nghiệp sản xuất động cơ điện trong
nước thì việc ứng dụng kết quả của đề tài này, với nội dung
sử dụng phần mềm tiên tiến để thiết kế tối ưu và sản xuất
ra được những dãy sản phẩm đạt mức năng lượng IE2 là
một sự thuận lợi rất lớn trong quá trình phát triển trình độ
sản xuất.
Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu là sử dụng
phần mềm tiên tiến vào việc thiết kế tối ưu phương án điện
từ, phương án nhiệt cho các dãy động cơ. Cho ra những sản
phẩm động cơ mà tiêu hao ít nguyên vật liệu nhưng vẫn đạt
được các thông số kỹ thuật theo yêu cầu. Nghiên cứu ứng

dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vào thực tế sản xuất,
nhằm nâng cao chất lượng động cơ cũng như nâng cao
năng suất lao động, giảm giá thành động cơ.
Đề tài đã nghiên cứu ứng dụng vật liệu tôn silic mới vào
sản xuất động cơ. Sử dụng loại tôn silic dày 0,35 mm (thông
thường dùng tôn 0,5 mm) để giảm tổn thất trong lõi thép.
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị và phương pháp thử nghiệm
mới. Kết quả thử nghiệm đánh giá được đầy đủ và chính
xác đặc tính làm việc của động cơ.
Kết quả nghiên cứu đã chế tạo thành công động cơ tiết
kiệm năng lượng sử dụng vật liệu có mật độ dẫn từ cao 2,2
kW (loại động cơ LSPMSM), 5 kW (loại động cơ LSPMSM),
7,5 kW (loại động cơ LSPMSM), 11 kW (loại động cơ
LSPMSM)
Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra bộ tài liệu thiết kế dãy
động cơ điện tiết kiệm năng lượng sử dụng vật liệu có mật
độ từ cảm cao công suất đến 11kW, đạt mức hiệu suất năng
lượng IE2; quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành
và bảo dưỡng dãy động cơ tiết kiệm năng lượng sử dụng
các vật liệu có mật độ từ cảm cao, đạt mức hiệu suất năng
lượng IE2; quy trình công nghệ phải đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật khi đưa vào sản xuất hàng loạt; bộ quy trình thử
nghiệm động cơ; phần mềm tính toán kết cấu điện từ, cấu
trúc roto và stato.
N.HOA
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Tin t c - S kin
Ericsson hỗ trợ khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo về IoT

“I

oT Innovation Hub” sẽ là một môi trường thuận lợi hỗ
trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về IoT, tạo ra các
ứng dụng IoT mới, hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, hỗ trợ kết
nối các nhà đầu tư và thương mại hóa sản phẩm.
Đó là nội dung biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác thiết lập
“IoT Innovation Hub” (Trung Tâm đổi mới sáng tạo về
Internet vạn vật) giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
và Công ty Ericsson (NASDAQ: ERIC) của Thụy Điển. Đây là
một trong những sáng kiến nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt
động đổi mới sáng tạo năm 2018 tại Việt Nam do Bộ KH&CN
chủ trì.
Biên bản ghi nhớ này thể hiện cam kết lâu dài của Công
ty Ericsson trong việc xây dựng nền tảng kỹ thuật, sáng tạo,
đổi mới để phát huy tiềm năng của Việt Nam trong cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).
Đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, Bộ trưởng
Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh cho rằng, với hơn 140
năm kinh nghiệm về phát triển công nghệ và đổi mới sáng
tạo, Ericsson sẽ là một trong những đối tác đáng tin cậy của
Việt Nam trong chiến lược này. Đồng thời hoàn toàn tin
tưởng sự hợp tác sẽ có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết
thực cho cả hai bên.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng chia sẻ, trên thực tế, Việt
Nam còn chưa bắt kịp với những xu thế và bản chất của
cuộc cách mạng này. Chính phủ Việt Nam nhận thức rất rõ
về điều này, về nhu cầu cấp bách xây dựng một chiến lược
quốc gia với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nền kinh tế
số và các ngành công nghiệp 4.0.Việt Nam cũng rất cần
hoàn thiện thể chế pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho

Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Ericsson (NASDAQ:
ERIC) của Thụy Điển ký kếtbiên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác
thiết lập “IoT Innovation Hub”.

DN, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu
hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là công nghệ thông tin – truyền
thông, phát triển hạ tầng kết nối số, bảo đảm an toàn, an
ninh mạng, hoàn thiện mạng di động 4G, nghiên cứu triển
khai 5G nhằm đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực Internet vạn vật
trong thời gian sớm nhất.
Ông Denis Brunetti, Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam,
Myanmar, Campuchia và Lào, đồng thời là đồng Chủ tịch
Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh: “Bằng
việc thiết lập IoT Innovation Hub phối hợp với Bộ KH&CN,
Ericsson đang kỷ niệm 25 năm thành lập tại Việt Nam bằng
cách đầu tư vào tương lai của đất nước, lấy đổi mới công
nghệ thông tin là động cơ cho sự tăng trưởng và thịnh
vượng của quốc gia”.
Dự kiến “IoT Innovation Hub” sẽ được đặt tại Khu Công
nghệ cao Hòa Lạc và triển khai hoạt động vào Quý I năm
2019.
THẢO TRẦN

Việt Nam sản xuất
vệ tinh quan sát
trái đất dự báo
thiên tai

Lộ trình phát triển vệ tinh của Việt Nam.
Ảnh:VNSC.

V

iệt Nam và Nhật Bản đang chuẩn bị để sản xuất vệ tinh
radar LOTUSat - 1. Vệ tinh có độ phân giải cao (từ 1 đến
16 m), tức là có thể quan sát hình ảnh của một vật thể chi
tiết khoảng 1-16 m.
LOTUSat - 1 là vệ tinh dùng cảm biến chủ động (sóng vô
tuyến), không phụ thuộc vào nguồn sáng mặt trời, cho khả
năng quan sát cả ngày lẫn đêm, giúp tăng gấp đôi hiệu suất
quan sát Trái đất so với vệ tinh dùng cảm biến quang học.
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Hình ảnh mô phỏng vệ tinh LOTUSat-1 mà Dự
án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí
hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất” sẽ
chế tạo. Ảnh:JICA Việt Nam.

Nó còn có khả năng đâm xuyên, phân biệt tính chất vật liệu
bề mặt và phản xạ tín hiệu vô tuyến.
Thời gian thực tế cần để sản xuất vệ tinh LOTUSat - 1 là
36 tháng. Vệ tinh này sẽ được thúc đẩy nhanh để phục vụ
việc dự báo thiên tai. Dự kiến khi ứng dụng, vệ tinh sẽ dự
báo sớm và giúp giảm 10% thiệt hại do thiên tai đến nền
kinh tế Việt Nam.
PV

Tin t c - S kin
Việt Nam chính thức có máy làm đá tuyết từ nước biển

T

heo Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), sản lượng thủy
sản của nước ta hiện nay khoảng 6,56 triệu tấn, trong
đó khai thác 3,03 triệu tấn, thủy sản nuôi trồng 3,53 triệu
tấn; tổn thất sau khai thác thủy sản ở Việt Nam chiếm
khoảng 20-30% sản lượng khai thác. Nghĩa là mỗi năm,
nước ta mất trên 600.000 - 700.000 tấn hải sản do bị hư
hỏng, với giá trị ít nhất khoảng 14.000 tỉ đồng.
Nguyên nhân chính là do công nghệ bảo quản hải sản
khi khai thác xa bờ còn có nhiề̀u điểm yếu. Máy làm đá tuyết
từ nước biển của nhóm nghiên cứu đã tập trung giải quyết
những bất cập nêu trên. Thiết bị được lắp trên mỗi tàu đánh
cá, lấy nước biển bơm vào hệ thống, sau vài phút, có đá
dạng tuyết để bảo quản cá đánh bắt được.
Máy sản xuất đá tuyết được lắp đặt có quy trình vận
hành đơn giản, tự động hóa trong việc điều chỉnh thời gian,
nhiệt độ bảo quản phù hợp với quy trình bảo quản hải sản.
Người sử dụng có thể dễ dàng lựa chọn và điều chỉnh độ
đậm đặc của sản phẩm đá tuyết trong dải từ 25% đến 95%
hoặc theo nhiệt độ xác định.
Đặc biệt, máy còn hiển thị, thông báo thời gian máy
chạy, sản lượng đá, lượng tiêu thụ nhiên liệu trong mỗi
chuyến đi biển, giúp chủ tàu có thể kiểm tra và theo dõi một
cách dễ dàng.
ThS. Lê Văn Luân, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cho biết,

các nhà khoa học đã làm chủ được công nghệ chế tạo
buồng tạo đá tuyết và quy trình sản xuất máy, do đó, giá
thành cạnh tranh so với nhập khẩu.
Hệ thống thiết bị nhỏ gọn, phù hợp diện tích tàu cá của
Việt Nam; có hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ theo
từng khoang cá; ngư dân dễ vận hành và chủ động sửa
chữa nhờ thiết kế dạng module và hệ thống tự động thông
báo lỗi.
Ưu điểm của sản phẩm này là tiết kiệm không gian sử
dụng trên tàu, sử dụng máy sản xuất đá tuyết trực tiếp từ
nước biển sẽ không cần có khoang chứa đá và tiết kiệm chi
phí trực tiếp như chi phí do hao hụt đá, chi phí vận chuyển
đá từ đất liền trên suốt chuyến đi.
Sản phẩm cũng đã thử nghiệm tại cảng biển và trên tàu
cá của vùng biển Hải Phòng, cho thấy máy chạy ổn định,
đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đại diện Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam, tiến sỹ Nguyễn Văn Thao,
Tổng Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ cao cho
biết thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu máy có năng
suất lớn hơn lên đến 10 tấn/24 giờ với nhiều cải tiến và đối
tượng hướng đến là bảo quản cá ngừ nhằm đáp ứng tiêu
chuẩn xuất khẩu của thị trường tiềm năng như Nhật Bản,
châu Âu...
NGUYỄN LONG

Ký kết 14 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá 240 tỷ đồng

B

ộ Khoa học và Công nghệ cho biết,
14 hợp đồng chuyển giao công
nghệ, biên bản ghi nhớ với tổng giá trị
hơn 240 tỷ đồng đã được ký kết trong
sự kiện “Trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ quốc tế năm 2018” do
Bộ này phối hợp Sở Khoa học - Công
nghệ Cần Thơ tổ chức tại TP Cần Thơ.
Theo đó, ban tổ chức đã tiếp nhận
và xử lý 100 nhu cầu công nghệ của
các doanh nghiệp, tổ chức khu vực phía
nam; hơn 500 sản phẩm, quy trình,
công nghệ, thiết bị của 128 đơn vị
trong nước và quốc tế được trưng bày,
trình diễn tại sự kiện; trong đó, gần 100
công nghệ đến từ các nước Hàn Quốc, Pháp, Israel, Nhật Bản; có hơn 50 lượt doanh nghiệp được tư vấn công nghệ
và cải tiến quy trình kỹ thuật với sự tham gia của 20 chuyên gia công nghệ.
Đáng chú ý, các bên tham gia kết nối cung, cầu đã trao đổi, thống nhất và ký kết 14 hợp đồng chuyển giao công
nghệ, biên bản ghi nhớ với tổng giá trị hơn 240 tỷ đồng.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chỉ đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công
nghệ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các kết quả đã đạt được, thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển
giao công nghệ, tiếp tục tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức tư
vấn kỹ thuật, hội thảo giới thiệu công nghệ sẵn sàng chuyển giao, tăng cường hỗ trợ kết nối cung, cầu công nghệ
thông qua các điểm kết nối cung cầu công nghệ trong thời gian tới.
THANH QUÝ
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L a ch n công ngh

D T, NHU M

thân thi n môi tr ng
Ngành d t nhu m s d ng m t l ng n c l n đ s n xu t và đ ng th i th i ra m t
l ng n c th i đáng k cho môi tr ng (kho ng 50 - 300m3 n c cho 1 t n hàng d t,
ch y u t công đo n d t nhu m và n u t y). N c th i ngành d t nhu m là m t trong
nh ng lo i n c th i ô nhi m n ng, hàm l ng các ch t h u c cao, khó phân h y. Đ
màu c a n c th i d t nhu m n u không đ c x lý, khi th i ra môi tr ng không
nh ng làm m t c nh quan môi tr ng mà còn làm nh h ng đ n kh n ng khu ch tán
ánh sáng vào n c tác đ ng đ n h th y sinh. Ngoài ra, trong n c th i nhu m còn
ch a hàm l ng kim lo i n ng r t cao, đây c ng là m t nguyên nhân gây ng đ c cho
con ng i và h sinh v t n i ti p nh n.
Do v y, c n ph i có các bi n pháp h u hi u đ gi m thi u phát th i gây ô nhi m môi
tr ng. Bi n pháp hi u qu , lâu dài và b n v ng nh t là gi i pháp l a ch n công ngh
s ch, thân thi n v i môi tr ng.

C

ác công nghệ dệt nhuộm
hiện đang được áp dụng tại
các cơ sở dệt nhuộm Việt
Nam chủ yếu là những công
nghệ hoá học xử lý vật liệu dệt với
mục đích hoàn thiện, nâng cao chất
lượng các mặt hàng dệt, biến đổi
chúng từ vải mộc thành sản phẩm
hoặc là trắng, hay có màu, có hoa,
mềm mại, bóng, xốp, mượt mà, ít
nhăn, ít co,... đáp ứng nhu cầu và thị
hiếu người tiêu dùng hay may mặc,
trang trí trong nhà và cho các mục
đích công nghiệp.
Những công nghệ xử lý ướt được
áp dụng ở các nhà máy nhuộm của
Việt Nam tương ứng với những
nguyên liệu dùng kéo sợi, dệt vải.
Các mặt hàng chủ đạo là vải bông,
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vải từ sợi PET và vải từ sợi Pe/Co.
Ngoài ra còn có các loại vải khác như
len, Acrylic, tơ tằm hay vải từ sợi
Vixco. Dù xử lý hoàn tất trên các dây
chuyền thiết bị liên tục, bán liên tục
hay gián đoạn, trên quan điểm đánh
giá mức độ phát sinh độc hại và ô
nhiễm môi trường, có thể xem xét
các công nghệ xử lý ướt thành
những nhóm chính là xử lý trước,
nhuộm, in hoa.
Sau đây, chúng ta lần lượt đề cập
đến các nhóm công nghệ nói trên áp
dụng ở Việt Nam.

a. Xử lý trước
Mục đích của xử lý trước là chuẩn
bị cho hàng dệt (sợi, vải) đủ các điều
kiện kỹ thuật và chất lượng cần thiết

cho nhuộm, in hoa và xử lý hoàn tất
cuối cùng. Xử lý trước bao gồm: đốt
lông, rũ hồ (nếu có hồ sợi dọc), nấu –
giặt, chuội, hồi phục, tẩy trắng, tăng
trắng quang học (nếu làm hàng trắng
thành phẩm); làm bóng; định hình.
Đốt lông và rũ hồ
Đốt lông thường tiến hành đối
với vải sợi bông và vải sợi pha
polyeste/bông. Hiện nay, ở nước ta
sử dụng công nghệ đốt lông bằng
các loại khí (gas) như khí dầu mỏ
(LP gas), khí xăng dầu (gasoline
gas) v.v... ở các máy đốt lông có 2
miệng lửa hoặc 4 miệng lửa.
Với các mặt hàng từ sợi bông, sợi
Pe/Co hoăc sợi vixco có hồ để dệt
khăn bông hay dệt vải thì các loại vải
đó cần thiết phải tiến hành rũ hồ
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(bột sắn, bột gạo hay hồ tổng hợp
(PVA)) để loại bỏ các loại hồ đó mới có
thể nhuộm được.
Trước đây dùng phổ biến và hiện
nay vẫn còn dùng xút (NaOH) để rũ hồ
tinh bột, như công nghệ ủ hồ bằng xút
loãng sau đốt lông. Hiện nay, trong các
nhà máy, xí nghiệp dệt - nhuộm thuộc
Tập đoàn Dệt - May Việt Nam
(VINATEX) như Nam Định, Vinafa,
Bình An... rũ hồ bằng men vi sinh
(enzym) đã là công nghệ được áp
dụng phổ biến, vừa đơn giản, gọn
gàng, an toàn, đạt hiệu quả rũ hồ cao,
đảm bảo chất lượng vải, thân thiện với
môi trường.
Với các loại vải từ sợi tổng hợp,
việc loại bỏ hồ tổng hợp PVA 100% thì
đơn giản hơn nhiều, chủ yếu giặt bằng
nước sôi vì loại hồ này dễ hoà tan.
Nấu - giặt, chuội
Nấu chủ yếu cho vải dệt thoi, dệt
kim bông và sợi từ bông pha polyeste.
Giặt thường chỉ định cho vải sợi tổng
hợp, len và pha len. Còn chuội là đối
với tơ tằm.
Công đoạn nấu thường sử dụng
xút (NaOH) hay cacbonat (Na2CO3)
cùng các chất trợ khác nhau trong các
nồi nấu, thùng bể, máy jigơ, máy
guồng (winch) và máy jet theo các
công nghệ gián đoạn. Với sản lượng

lớn, người ta nấu liên tục bằng xút,
Enzym trên dây chuyền nấu liên tục
theo công nghệ ngấm ép – chưng hấp
(pad – steam) như đang làm ở Dệt
Nam Định, Nhuộm Bình An, Dệt Gia
dụng Phong Phú, v.v...
Với vải, lụa dệt từ xơ hay tơ vixco
thì xử lý trước đơn giản hơn vì có ít tạp
chất hơn bông và cần xử lý nhẹ nhàng
trong kiềm yếu – chủ yếu sử dụng natri
cacbonat (Na2CO3) để tránh tổn thất
cường lực. Nếu không dùng hồ tinh
bột, mà sử dụng các loại hồ tan trong
nước thì kết hợp rũ hồ và nấu trong
một công đoạn.
Giặt các loại vải sợi tổng hợp 100%
(axetat, polyamit, polyeste) bằng các
chất giặt và có thể thêm kiềm nhẹ như
sôđa (Na2CO3).
Chuội là thuật ngữ dùng khi khử
keo (serixin) cho lụa tơ tằm. Trước đây
thường dùng xà phòng – cacbonat,
gần đây đã sử dụng chất khử keo tơ
tổng hợp có chất bảo vệ tơ tằm, có tên
thương mại Miltopan SE và kiềm
(NaOH) đã rút ngắn thời gian chuội rất
nhiều và lại đảm bảo chất lượng cao
hàng tơ tằm.
Tẩy trắng vải, sợi bông (và
vixco) dệt kim và dệt thoi
Ngày nay, một số nhà máy lớn chỉ
tiến hành tẩy trắng bằng hiđro peoxit

H2O2 theo công nghệ ngấm ép - xông
hơi (pad - steam) trên các máy liên
tục, hiện đại. Tẩy trắng bằng H2O2 đạt
hiệu quả chất lượng cao và là một
công nghệ thân thiện với môi trường.
Với các công ty sản xuất khăn vẫn
còn sử dụng công nghệ tẩy trắng kết
hợp: giai đoạn đầu tẩy trắng bằng
nước Javen, rồi tiếp theo giai đoạn hai
tẩy trắng bằng nước oxi già H2O2. Kết
quả đạt độ trắng khá cao. Việc sử dụng
nước Javen để tẩy trắng khăn sẽ thải
ra môi trường nước thải có ảnh hưởng
có hại tới môi trường
Tăng trắng quang học, còn gọi là
“lơ” được áp dụng phổ biến cho cả vải
sợi bông, polyeste, nilon, acrylic, len,
tơ tằm có ánh sắc và độ bền khác
nhau. Lơ quang học làm tăng độ trắng
hàng dưới ánh sáng Mặt trời, đáp ứng
yêu cầu về độ trắng – trắng tinh cho
người tiêu dùng.

b. Nhuộm các loại vải sợi
1. Nhuộm vải sợi bông
Nhuộm vải, sợi bông bao gồm cả
vải dệt thoi, dệt kim, khăn bông các
loại và nhuộm sợi làm khăn, sợi làm
chỉ khâu.
Có ba loại thuốc nhuộm được sử
dụng phổ biến là thuốc nhuộm trực
tiếp, hoạt tính và hoàn nguyên. Thuốc
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nhuộm hoàn nguyên tan (indigosol)
và azo không tan hiện nay còn sử
dụng rất ít. Với các tổ hợp tư nhân vẫn
còn sử dụng thuốc nhuộm lưu hóa.
Về công nghệ nhuộm cũng có ba
loại hình công nghệ: nhuộm ngâm hay
tận trích, nhuộm bán liên tục và
nhuộm liên tục được áp dụng trong
các nhà máy, xí nghiệp ở Việt Nam
tương ứng với các loại thuốc nhuộm
nói trên.
Nhuộm ngâm hay tận trích vải dệt
các loại (dệt thoi, dệt kim), và nhuộm
sợi bằng ba loại thuốc nhuộm trực
tiếp, hoàn nguyên, hoạt tính theo
nhiều công nghệ thích hợp với từng
loại thuốc nhuộm đó trong các máy
nhuộm gián đoạn như thùng, bể
nhuộm, các máy nhuộm guồng, máy
nhuộm sợi các loại, máy nhuộm jigơ
và máy jet nhuộm ở nhiệt độ đến
1000C. Sau nhuộm các loại thuốc
nhuộm trực tiếp và cả thuốc nhuộm
hoạt tính còn hay tiến hành cầm màu
để tăng độ bền màu bằng các chất
cầm màu thích hợp với các thuốc
nhuộm nói trên.
Mấy năm gần đây, một số nhà máy
nhuộm đã trang bị máy nhuộm để có
thể tiến hành nhuộm thuốc nhuộm
hoạt tính theo công nghệ ngấm ép –
cuộn ủ ở nhiệt độ phòng - giặt. Đây là
một công nghệ nhuộm đơn giản nhất
(thuộc loại hình nhuộm bán liên tục)
nhưng mang lại hiệu quả cao nhất về
chất lượng bao gồm cả độ bền màu,
về hiệu quả kinh tế có thể liệt vào loại
công nghệ nhuộm rẻ nhất hiện nay,
đồng thời sử dụng ít điện, nước và
giảm thiểu tải lượng nước thải đáng kể
ra môi trường.
Quy trình công nghệ rất ngắn và
đơn giản như sau: Ép thuốc nhuộm
hoạt tính và kiềm  Cuộn, ủ ở nhiệt
độ bình thường  Giặt (nhiệt độ bình
thường).
Nhuộm liên tục đòi hỏi phải có
máy nhuộm liên tục có đủ các bộ phận
chức năng cần thiết như bộ phận đầu
ép, sấy sơ bộ thường bằng tia hồng
ngoại (IR), sấy gió nóng (hoặc sấy
thùng kiểu cũ), bộ phận đầu ép hoá
chất, máy chưng hấp, máy giặt.
2. Nhuộm vải sợi pha
polyeste/bông, polyeste/vixco.
Nhuộm đồng màu vải sợi pha hai
thành phần polyeste và bông hoặc
vixco hiện nay được tiến hành bằng
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các công nghệ thích hợp với hai
chủng loại thuốc nhuộm: thuốc
nhuộm phân tán cho thành phần
polyeste và thuốc nhuộm trực tiếp,
hoạt tính hay hoàn nguyên cho thành
phần bông hoặc vixco.
Ở nước ta, áp dụng các công nghệ
nhuộm tận trích hay liên tục để
nhuộm vải sợi pha polyeste/bông
(Pe/Co) hay polyeste/vixco.
Trong nhuộm tận trích vải (hay
sợi) vì nhiều lý do trong sản xuất hiện
nay người ta hay áp dụng các công
nghệ “2 bể” – nhuộm xong thành
phần polyeste trong máy nhuộm jet,
rồi nhuộm thành phần bông (hay
vixco) trong cùng máy nhuộm đó hay
chuyển sang máy nhuộm khác (máy
winch, máy jigơ). Quy trình nhuộm
do đó rất dài, tốn nhiều năng lượng
hơi, điện.
Còn các công nghệ nhuộm liên tục
vải sợi pha bằng cặp thuốc nhuộm
phân tán – hoạt tính hay phân tán –
hoàn nguyên được áp dụng trên các
máy nhuộm liên tục của các nhà máy
nước ta hiện nay khá dài, tốn nhiều
năng lượng điện, hơi và không khí
nóng. Thường thường bên cạnh lò hơi
để cung cấp hơi, bắt buộc phải có lò
dầu tải nhiệt cho không khí nóng để
gắn màu thuốc nhuộm phân tán lên
thành phần polyeste.
3. Nhuộm vải sợi pha
polyeste/len
Ở Việt Nam, trước đây các nhà
máy dệt lụa Nam Định và dệt 28 mua
sợi pha polyeste/len rồi dệt vải sau đó
mới nhuộm trong các máy nhuộm jet
để cung cấp vải thành phẩm may mặc
cho các sĩ quan công an và sĩ quan
quân đội. Cặp thuốc nhuộm được sử
dụng là phân tán và phức kim loại 1:2
là chính. Đó là các thuốc nhuộm phân
tán Terasil (Ciba) là chủ yếu cùng
thuốc nhuộm Lanaset (Ciba). Công
nghệ nhuộm là công nghệ tận trích,
một bể nhuộm cả 2 thành phần, có
chất bảo vệ len, ở 1200C. Hiện tại trước
yêu cầu chất lượng cao về độ bền
màu, các công ty trên thường nhập sợi
màu để dệt vải. Các công đoạn hoàn
tất gồm đốt lông, định hình ướt, giặt
dồn, sấy, decatizing và cán ép.
4. Nhuộm vải sợi tổng hợp
100%
Nhuộm vải polyeste giảm trọng
Nhiều công ty dệt phía Nam như

dệt Thái tuấn, dệt Thành Công, Phước
Thịnh... thường có mặt hàng polyeste
100% giảm trọng.
Công nghệ giảm trọng về bản chất
là thuỷ phân bằng xút bề mặt polyeste
nên giảm trọng và được mặt hàng
nhẹ, xốp giống như lụa tơ tằm rất
được phụ nữ ưa chuộng. Nhuộm vải
polyeste giảm trọng theo công nghệ
tận trích trên các loại máy jet bằng
thuốc nhuộm phân tán.
Nhuộm vải polyeste biến tính hoá
học
Trong sản xuất xơ sợi polyeste
nguời ta có biến tính hoá học để có
thể nhuộm bằng thuốc nhuộm bazơ,
chính xác hơn là thuốc nhuộm cation.
Nhuộm acrylic
Acrylic có nhiều tính chất giống len
nên được sử dụng phổ biến ở Việt
Nam và trên thế giới làm sợi đan, dệt
áo ấm hay làm chăn, mền, bít tất.
Ở nước ta acrylic được nhập về rồi
nhuộm bằng thuốc nhuộm cation
phục vụ các mục đích nói trên. Nhuộm
bằng công nghệ tận trích nguyên liệu
hay thành phẩm cả ở Hà Nội, TP. Hồ
Chí Minh và các nơi khác.

c. In hoa các loại vải, khăn
Có một số công nghệ in hoa đã và
đang được áp dụng ở Việt Nam, chủ
yếu là phương pháp công nghệ in trực
tiếp lên vật liệu trắng hay đã nhuộm
màu. Cách in có thể là in lưới thủ công
trên bàn phẳng hoặc nghiêng hay in
khung lưới tự động.
In lưới quay được áp dụng ở nước
ta khoảng hai chục năm lại đây. Nó
kết hợp được các ưu điểm của in trục
và in lưới, in được nhiều loại mẫu hoa
với tốc độ tương đối cao nên đã có
thời gian được coi như phương cách
in chủ lực. Tuy nhiên phải sử dụng
loại lưới đặc chủng niken nên cũng
khá tốn kém.
In hoa vải sợi bông ở nước ta hiện
nay chủ yếu in thuốc nhuộm hoạt tính
với hồ anginat. Còn in khăn bông các
loại người ta hay dùng pigment để in.
Để in vải sợi pha như
polyeste/bông, vixco có hai công
nghệ được áp dụng ở nước ta là bằng
pigment và in bằng cặp thuốc nhuộm
phân tán – hoạt tính, nhưng cho đến
nay hầu như người ta chỉ in bằng
pigment.
Nguồn: Viện Công nghệ sạch
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MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TRONG DỆT NHUỘM

CẤM VÀ HẠN CHẾ ĐẦU TƯ

theo hướng sạch đến năm 2030

Các công ngh c m và h n ch đ u t là các công ngh s d ng các ch t c m ho c hàm
l ng các ch t đ c h i v t quá gi i h n cho phép theo các quy đ nh c a nhà n c ho c
các t ch c đã ban hành. Tuân th danh sách các ch t h n ch s d ng là cách đ ki m
soát các ch t nguy hi m đã xác đ nh, theo đó h n ch s ph i nhi m c a ng i tiêu dùng
v i các ch t đ c h i theo nh ng gi i h n mà chúng nh h ng t i ng i tiêu dùng và môi
tr ng. Danh sách các ch t h n ch s d ng th ng đ c xem là m t ph n trách nhi m
xã h i và phát tri n b n v ng c a m t công ty.

C

ác nhà bán lẻ thường sử dụng
RSL (Danh mục các chất hạn
chế) qua ba cách sau:
RSL tư nhân, Phần lớn các nhà
bán lẻ lớn ở EU, Mỹ đều có danh sách
RSL riêng của họ ngoài RSL của nhóm
bất kỳ, do họ đã có hướng đi từ trước
và đã có danh mục này trước đây.
Danh mục RSL của các nhà bán lẻ lớn
nhằm kiểm soát sự tuân thủ RSL của
các nhà cung cấp đồng thời khẳng
định thương hiệu và uy tín của Công
ty. Một số công ty khác cũng có RSL
riêng của họ do kinh doanh một dãy
rộng các sản phẩm ngoài Dệt may và
Da giày.
AAFA RSL của Hiệp hội Dệt may
và Da giày Mỹ (American Apparel &
Footwear Asociation) luôn duy trì
một RSL cho toàn ngành công
nghiệp. Mục đích của danh mục này
chung cho tất cả ngành công nghiệp
dệt may và da giày. Ngày nay một
sản phẩm được bán không chỉ tại
một thị trường duy nhất ở châu Âu,
hay Bắc Mỹ, chúng được bán trên
toàn thế giới. Vì vậy AAFA xây dựng
danh sách RSL trên phạm vị toàn cầu
- Nó liệt kê và cập nhật sáu tháng
một lần tất cả các chất bị cấm liên
quan tới hàng dệt may và da giày ở
các nước và giới hạn cao nhất được
phép của các chất đó.
Nhóm AFIRM là nhóm 13

thương hiệu lớn như Ann Taylor, Gap
inc, C&A… xây dựng một RSL chung
của nhóm mặc dù họ đã có danh mục
RSL riêng của công ty họ. Các công ty
của AFIRM có các cuộc gặp mặt
thường xuyên để thảo luận các vấn
đề RSL và đã xây dựng một công cụ
hướng dẫn việc tuân thủ RSL. Công
cụ này chỉ ra nơi nào của quá trình có
thể tìm thấy các chất bị hạn chế, một
sơ đồ cho việc thực hiện tuân thủ,
một kế hoạch quản lý hóa chất của
một nhà máy và việc thử nghiệm RSL.
Danh sách RSL sẽ được cập nhật
một năm hai lần và cung cấp để giúp
các chuyên viên trong các công ty đảm
nhận trách nhiệm quản lý hóa chất đối
với các sản phẩm trên.
a. Các chất bị cấm trong danh
sách:
Thuốc nhuộm Azo (khi phân giải
tạo ra một trong các amin gây ung
thư: Thuốc nhuộm azo là kết hợp một
hoặc nhiều nhóm azô (-N=N-) với các
hợp chất vòng. Hiện có hàng ngàn loại
thuốc nhuộm azo, tuy nhiên chỉ cấm
các thuốc nhuộm khi phân giải có thể
tạo ra các amin thơm trong danh mục
bị hạn chế sử dụng.
APEO/AP (Alkyphenol Ethoxylat/
Alkylphenol): NPEs/OPEs có trong các
chất hoạt động bề mặt không ion gọi là
alkylphenol ethoxylat (APEOs). NPEs
và OPEs có thể phân giải thành NP và

OP tương ứng. APEOs được sử dụng
trong các chất tẩy rửa, các chất nấu,
chất làm mềm, chất nhũ hoá/các chất
phân tán trong thuốc nhuộm và hồ in
hoa và chất ngấm.
Thuốc nhuộm phân tán nhạy cảm:
Thuốc nhuộm phân tán là nhóm thuốc
nhuộm không tan trong nước. Những
thuốc trong danh mục bị hạn chế sử
dụng là những thuốc nhuộm nghi ngờ
là nguyên nhân gây ra dị ứng da.
Các chất hoàn tất chống cháy
(chậm cháy): Các chất chống cháy là
hợp chất hoá học mà có thể kết hợp
với vật liệu dệt hoặc dạng phun để
ngăn cản sự cháy.
Formaldehyt: Formaldehyt là một
hợp chất dễ bay hơi được sử dụng
rộng rãi trong sản xuất dệt may làm
tác nhân chống co và chống nhàu.
Hơn nữa, formaldehyt còn thường sử
dụng trong trùng hợp các loại nhựa
(ví dụ: phenol-formaldehyt and
urea-formaldehyt).
Pentachlo phenol (PCP) : PCP hợp
chất polychlorinated sử dụng làm chất
bảo quản cho gỗ, da và vật liệu dệt.
Hợp chất hữu cơ thiếc: Hợp chất
hữu cơ là các hoá chất có thiếc kết hợp
với các chất hữu cơ như các nhóm
butyl và phenyl. Các hợp chất hữu cơ
thiếc chủ yếu tìm thấy trong môi
trường như sơn chống gỉ đối với nước
biển, nhưng cũng có thể sử dụng làm
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chất chống khuẩn (kháng khuẩn), và
/hoặc chất ổn định nhiệt trong các sản
phẩm nhựa.
Polyvinyl chlorua (PVC): PVC (cũng
giống như vinyl) là một polyme clo hóa
được sử dụng rộng rãi. Các sản phẩm
vinyl bao gồm thẻ tín dụng, đồ gia
dụng, đồ chơi, sàn nhà, vật liệu cách
điện, ống vòi tưới nước làm vườn, và
vải tráng nhựa, áo khoác.
Phthalat: Phthalat là nhóm hợp
chất hữu cơ bổ sung vào nhựa để tăng
độ mềm mại.
Nikel (Nickel): Nickel là một kim
loại thường kết hợp với các kim loại
khác để tạo hợp kim làm tăng độ cứng
và chống sự ăn mòn.
Các kim loại (các kim loại khác):
Các kim loại này bao gồm antimon,
arsen, bari, seleni.
Các khí chứa Flo (Fluorinated
Greenhouse Gases): Các hợp chất hữu
cơ chứa flo được dùng để thay thế cho
CFCs (Chlorofluorocarbons) và HCFCs
(Hydrofluorocarbons) là 2 chất gây
phá huỷ tầng ozone, năm 1987
Montreal Protocol đã thực hiện chương
trình loại bỏ sản phẩm này.
Peflo octan Sulfonat (PFOS): Axit
Perlo octan sulfonic là một hợp chất
flo hữu cơ. Muối của hợp chất này
thường sử dụng như chất hoạt động
bề mặt. Giống như các flo carbon khác
C8F17 là hợp chất kỵ nước và PFOS là
thành phần chính trong xử lý chống
thấm nước.
Amiăng
(Asbestos):
Amiăng
thường có trong các vật liệu khoáng
silica dạng thớ. Amiăng mỏng, dài và
dễ uốn có thể dệt thanh vật liệu dệt.
Xơ amiăng rất bền và có khả năng
chống cháy.
Dioxin và Phu ran (Dioxins and
Furans): Dioxin được tạo bởi 75 hợp
chất polychlorinated gọi là dibenzop-dioxin clo hóa. Mỗi một dioxin có
tính độc khác nhau phụ thuộc vào
cấu trúc của nó và chất lượng thu hút
các liên kết. Dioxins và furans là
những hoá chất có tính độc và cấu
trúc tương tự nhau.
Thuốc trừ sâu (Pesticides): Dieldrin
và DTTB là thuốc bảo vệ thực vật mà
có thể thấy trong xơ thiên nhiên trong
quá trình sinh trưởng và gia công.
Furans cũng là hợp chất
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polychlorinated (tồn tại 135 furans
khác nhau).
b. Các thuốc nhuộm độc hại bị
cấm
Tính độc của thuốc nhuộm hữu cơ
được thể hiện bằng các thông số hay
chỉ tiêu thí nghiệm trên các loài vật
theo các phương pháp thử nghiệm đã
được chấp nhận trên phạm vi Quốc tế.
Thông số cơ bản quan trọng nhất
là độ độc miệng cấp đối với động vật
có vú. Còn các độ độc cấp khác như độ
độc đa cấp và độ độc hít thở cấp đều là
hàm số của thới gian thử nghiệm.
Thuốc nhuộm azo là nhóm chất
màu có chứa một hay một số nhóm
azo. Đây là nhóm các chất màu quan
trọng trong ngành công nghiệp dệt,
chiếm 60% đến 70% tổng số thuốc
nhuộm hữu cơ. Các nhóm azo có
mặt trong một số thuốc nhuộm trực
tiếp, axit, hoạt tính, azo không tan,
phân tán v.v.. dùng để nhuộm màu
nhiều loại vật liệu dệt, trong đó có
sợi thiên nhiên, sợi tổng hợp, da,
giấy và chất dẻo.
Những nhóm azo trong thuốc
nhuộm, trong những điều kiện nhất
định, có thể bị phân giải bởi chất khử
và màu của thuốc nhuộm bị mất đi.
Sản phẩm phân giải là các amin thơm
đã được dùng như là các diazo thành
phần và thành phần ngẫu hợp. Trong
số các amin giải phóng ra từ phản ứng
tách khử, có một số amin thơm được
xem là có khả năng gây ung thư hoặc
nghi gây ung thư như benzidin.
Để ngăn ngừa rủi ro và với mục
đích bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng,
nhiều nước trên thế giới và các nhà
bán lẻ lớn đã đưa ra các qui định về
việc cấm bán các sản phẩm dệt may và
da giày nhuộm màu bằng các thuốc
nhuộm azo, có thể tách khử ra các
amin thơm có khả năng gây ung thư.
Hiện nay thuốc nhuộm azo có thể
phân giải ra các amin gây ung thư,
trong đó có 24 amin đã được xếp loại
bởi cộng đồng Châu Âu (EU) như chất
gây ung thư.
c. Các hóa chất, chất trợ độc
hại
Chất trợ dùng trong ngành dệt nói
chung (trong ngành nhuộm nói riêng)
là thành phần rất quan trọng không
thể thiếu của bất cứ đơn công nghệ xử

lý ướt hàng dệt nào, thiếu chúng khó
có thể đạt chất lượng cao về màu sắc
cũng như chất lượng nhuộm, hoàn tất
nói chung.
Về mặt hóa học, các chất trợ
không phải là "đơn chất", mà thường
là các sản phẩm "dị thể" với những
hiệu quả đối với nhuộm – hoàn tất rất
khác nhau.
Các nhà sản xuất chất trợ vẫn luôn
tìm cách sản xuất các chất mới theo
hướng: vừa đáp ứng được yêu cầu
công nghệ hiện đại, lại vừa thích hợp
với môi trường.
Ở đây chúng ta xem xét, đánh giá
chúng trên quan điểm sinh thái, độc
hại với môi trường.
Đánh giá về ô nhiễm nước thải và
độc hại sinh thái cho thấy: Các chất trợ
có đủ cả 3 loại: không độc, độc ít (vừa)
và độc với cá và thủy sinh.
Giá trị LC0: Nồng độ cao nhất của
sản phẩm chất trợ không làm chết cá
tiêu chuẩn thử nghiệm (Zebra, cá hồi,
Golden Orfe)
LC50: Nồng độ làm chết 50% cá
tiêu chuẩn thử nghiệm nói trên.
Cần nhấn mạnh rằng, lựa chọn sử
dụng các chất trợ từ đánh giá về môi
trường sinh thái nói trên không chỉ chú
trọng đến mặt hiệu quả đối với sản
xuất, mà ngày nay để đảm bảo sản
xuất phát triển bền vững rất cần quan
tâm đến tác động đến môi trường của
chúng. Các chất trợ mới, tiên tiến, chất
lượng cao và không nguy hại cho môi
trường sinh thái là sự lựa chọn đúng
đắn nhất đối với các nhà kỹ thuật công
nghệ nhuộm – hoàn tất hiện nay.
Phân loại các chất trợ:
Căn cứ mức độ loại bỏ và độ độc
các chất trợ được phân loại về mặt
sinh thái theo 02 loại chính sau đây:
- Loại "tiên tiến".
- Loại "phù hợp".
Một số tiêu chí chính xác định các
chất trợ chứa các hợp chất độc hại từ
các dung môi hữu cơ sau:
Các chất phản ứng formaldehit và
N-methyl, các chất mang và các dung
môi Clo;
Các chất tải trong nhuộm Polyester
có Clo hữu cơ;
Các chất trợ (chất hoạt động bề
mặt) chứa các gốc: AOX, AP, APEO,
PCP, PCB, TCP, NPEO, HEDP.
Nguồn: Viện Công nghệ sạch
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Ngành công nghi p
gi y Vi t Nam nhìn
chung có quy mô
nh , l c h u so v i
khu v c, có nhi u
doanh nghi p s n
xu t gi y và b t gi y
(trên 400 doanh
nghi p), nh ng ph n
l n có công su t v a
và nh . Các doanh
nghi p có công su t
d i 10.000 t n/n m
chi m 81,79% s
l ng doanh nghi p
nh ng t ng công
su t ch chi m
21,26% t ng công
su t toàn ngành. Các
doanh nghi p có mô
hình công su t này
đa ph n thu c nhóm
s n ph m gi y làm
bao bì, gi y tissue.

S N XU T GI Y
VÀ B T GI Y
ti Vi t Nam
1. Hiện trạng công nghệ sản xuất
bột giấy tại Việt Nam
Công nghệ và thiết bị sản xuất bột
giấy trong nước có thể chia thành các loại
như sau:
a) Công nghệ sản xuất bột sulfat
tẩy trắng, có thu hồi hoá chất
Đây là công nghệ thuộc nhóm công
nghệ hiện đại. Quá trình sản xuất cơ bản
là khép kín. Tái sử dụng hoá chất, tự cung
cấp năng lượng nhiệt và điện từ việc đốt
chất thải hữu cơ của nguyên liệu giấy.
Công nghệ này cho phép sản xuất bột có
chất lượng cao, giá thành thấp và đặc biệt
là cho phép xử lý chất thải gây ô nhiễm
môi trường khá triệt để.
Ở Việt Nam hiện nay chỉ có 02 đơn vị
có công nghệ này gồm:
+ Nhà máy giấy Bãi Bằng của Tổng
công ty Giấy Việt Nam công suất 75.000
tấn/năm, công nghệ nấu mẻ, tẩy trắng
truyền thống. Tuy nhiên so với thế giới
thì công nghệ nấu sunphát cố điển của
nhà máy đã lỗi thời. Với công nghệ nấu
này, chất lượng bột chỉ đạt mức trung
bình. Công nghệ tẩy trắng vẫn sử dụng
Clo là chính, mặc dù đã có những cải tiến
đưa thêm giai đoạn tách loại lignin bằng

oxy kiềm nhằm giảm lượng Clo song chất
lượng bột giấy tẩy trắng chỉ ở mức trung
bình: độ trắng <86% ISO, độ nhớt đạt
mức trung bình… Sau hơn 30 năm hoạt
động, qua nhiều kỳ đại tu, nâng cấp hiện
tại dây chuyển sản xuất bột này đã cũ,
lạc hậu, có nhiều thiết bị không thể nâng
cấp và cải tạo được nữa như: hệ thống lò
hơi thu hồi. Sản phẩm bột giấy BHKP
(bột kraft gỗ cứng tẩy trắng) phục vụ cho
dây chuyền sản xuất giấy in, giấy viết
của nhà máy.
+ Hiện đại, tiệm cận với thế giới là dây
chuyền của Công ty CP Giấy An Hòa, công
suất 130.000 tấn/năm. Công nghệ nấu
liên tục, tẩy trắng ECF tiên tiến nên cho
chất lượng tương đương với bột BHKP
nhập khẩu. Hiện tại sản phẩm phần lớn
phục vụ dây chuyền sản xuất giấy của
công ty, một phần bán cho thị trường
trong nước.
b) Công nghệ sản xuất bột giấy
bằng phương pháp xút không có thu
hồi hoá chất.
Đây là công nghệ rất lạc hậu nhưng lại
phổ biến nhất trong các doanh nghiệp sản
xuất giấy hiện nay. Thiết bị nấu bột chủ
yếu là các loại nồi cầu của Trung Quốc có
thể tích từ 8 - 25 m3/nồi. Một số doanh
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nghiệp sử dụng loại nồi tự chế, nấu bột
ở áp suất thường, nhiệt độ thấp. Công
nghệ này có giá thành đầu tư thấp, có
thể sử dụng đối với các nhà máy công
suất nhỏ vài nghìn tấn/năm, kỹ thuật
vận hành đơn giản, có thể nấu được
nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Chính
vì vậy công nghệ này vẫn tồn tại ở một
số doanh nghiệp sản xuất bột từ tre
nứa từ 1.000 đến 5.000 tấn/năm và vẫn
tồn tại tại các khu vực gần rừng nguyên
liệu. Sản lượng ước tính đạt 80.000
tấn/năm.
Do không khép kín được việc sử
dụng hoá chất năng lượng nên sản xuất
hiệu quả không cao. Gần như 100%
dịch đen từ quá trình nấu không được
thu hồi hóa chất và chỉ xử lý hóa lý, vi
sinh trước khi thải ra môi trường. Có thể
nói những nhà máy bột giấy loại này
đang là những đối tượng gây ô nhiễm
môi trường nặng nề nhất trong ngành
giấy Việt Nam hiện nay.
Sản phẩm từ công nghệ này chủ
yếu được sử dụng tại chỗ, dùng cho sản
xuất giấy bao bì.
c) Công nghệ sản xuất bột giấy
bằng phương pháp kiềm lạnh
Đây là công nghệ đơn giản nhất,
chủ yếu áp dụng ở các doanh nghiệp
sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu sang
Đài Loan. Nguyên liệu tre nứa được
ngâm với xút trong những bể lớn trong
một thời gian nhất định cho mềm ra để
nghiền thành bột giấy. Đây cũng là
những doanh nghiệp có khả năng gây ô
nhiễm môi trường cao, nước thải có độ
ô nhiễm, độ màu cao, khó xử lý làm
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sạch. Theo ước tính sản lượng hiện nay
của các doanh nghiệp sản xuất giấy
vàng mã xuất khẩu khoảng 90.000 tấn
(nếu tính cả bột và giấy)
d) Sản xuất bột giấy từ giấy loại
bằng phương pháp khử mực (DIP)
Sử dụng bột giấy tái sinh từ giấy loại
có ý nghĩa lớn ở góc độ kinh tế và môi
trường. Giấy in các loại đã qua sử dụng
được xử lý tách mực, làm sạch và làm
trắng bổ sung bằng các phương pháp
khác nhau để tạo ra bột giấy có tính
chất đáp ứng yêu cầu tái sản xuất giấy.
Phương pháp khử mực giấy loại để làm
bột giấy rất phổ biến trên thế giới. Ở
Việt Nam phương pháp này mới chỉ có
một số đơn vị sản xuất giấy in báo và
giấy vệ sinh sử dụng như: Công ty CP
Giấy Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Vina
paper (doanh nghiệp liên doanh với
Thái Lan), Công ty Giấy Tissue Sông
Đuống, Công ty CP giấy BBP (hiện nay
đang tạm dừng)…
Đối với giấy in báo, nguyên liệu là
giấy báo loại, nhật báo được đưa vào
hệ thống máy đánh tơi, được bổ sung
hóa chất khử mực, tại hệ thống khử
mực huyền phù bột được hệ thống thổi
khí tạo thành các bọt khí nổi trên bề
mặt kéo theo các hạt mực lên bề mặt
bọt khí và được gạt bỏ ra ngoài. Bột
giấy thu được khá sạch, được tẩy trắng
nhẹ trước khi đem xeo giấy. Hiện tại
trong nước chỉ có 01 dây chuyền của
Công ty CP giấy BBP, song hiện tại đang
dừng hoạt động.
Đối với giấy Tissue, nguyên lý
tương tự song nguyên liệu là giấy loại

văn phòng. Hiện nay các công ty sản
xuất giấy Tissue lớn đều sử dụng dây
chuyền này.
Dây chuyền của Công ty TNHH MTV
Vina paper (Bắc Ninh): công suất sản
xuất 20.000 tấn giấy cuộn/năm và
20.000 tấn bột giấy DIP/ năm. Sử dụng
công nghệ tiên tiến của Áo và Italy, là
nhà máy sản xuất giấy cuộn và bột giấy
nằm trong nhóm có công suất lớn nhất
hiện nay tại Việt Nam.

2. Thực trạng công nghệ, thiết
bị sản xuất giấy in, viết
Theo thống kê từ Hiệp hội Giấy và
Bột giấy Việt Nam và khảo sát thực tế,
hiện nay trong nước có khoảng 20 nhà
máy, doanh nghiệp đã và đang sản xuất
mặt hàng giấy in, giấy viết, với tổng
công suất ước đạt: 426.000 tấn/năm.
a. Thực trạng công nghệ sản
xuất giấy in, viết trong nước
Về công nghệ sản xuất giấy in, giấy
viết trên thế giới, hầu hết các nhà máy
đều sản xuất trên hệ thống máy xeo
dài, gia keo trong môi trường kiềm tính,
có gia keo bề mặt. Các công đoạn của
quá trình sản xuất giấy thường bao
gồm các công đoạn.
* Chuẩn bị bột giấy
Bột giấy dùng cho sản xuất giấy in
thường gồm hỗn hợp bột BHKP và bột
BSKP và có thể dùng cả bột hóa nhiệt
cơ tẩy trắng. Các tỷ lệ bột giấy phụ
thuộc vào yêu cầu chất lượng sản phẩm
và tốc độ máy xeo.
Bột giấy mỗi loại được đánh tới
thủy lực và nghiền riêng bởi hệ thống
máy nghiền với các chế độ nghiền
khác nhau tới độ nghiền: bột hóa học
36 – 40 0SR; bột cơ học từ 55 – 60 0SR
trước khi được phối trộn với các tỷ lệ
xác định. Hỗn hợp bột giấy sau nghiền
được phối trộn với các phụ gia: tinh
bột cationic, keo AKD, chất độn
(CaCO3), chất trợ bảo lưu và một số
phụ gia khác...Tiếp đó hỗn hợp bột
giấy được đưa qua các hệ thống sàng
áp lực, lọc cát để làm sạch các tạp chất
trước khi được cấp lên hòm phun bột
của máy xeo.
* Máy xeo giấy
Bột giấy từ hòm phun được phun
đều lên trên lưới xeo qua các suốt đỡ,
tấm gạt nước, hòm hút chân không để
hình thành tờ giấy. Băng giấy có độ
khô khoảng 18 - 20% trước khi vào hệ
thống ép.
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Hệ thống ép thông thường gồm 03
÷ 04 cặp ép tùy thuộc từng loại máy
xeo. Băng giấy sau khi qua hệ thống ép
có độ khô đạt 42 - 45% (với các thế hệ
ép guốc mới, độ khô của băng giấy có
thể đạt tới 50%) trước khi đi vào hệ
thống sấy, giấy được sấy khô tới độ khô
93 - 95% rồi qua hệ thống gia keo bề
mặt (dung dịch tinh bột oxy hóa và các
phụ gia) nhằm nâng cao tính chất bề
mặt giấy. Tiếp đó băng giấy được dẫn
qua hệ thống sấy sau và sấy tới độ khô
95%. Kết thúc quá trình sấy, băng giấy
được dẫn qua các lô lạnh và đưa vào hệ
thống ép quang, bộ phận cuộn. Các
cuộn giấy sau xeo được cắt cuộn lại
theo các khổ yêu cầu rồi chuyển qua
phân xưởng thành phẩm. Tại đây giấy
được gia công thành cuộn, giấy ram,
xén kẻ thành vở học sinh.
Đối với trong nước, qua khảo sát
một số nhà máy, cơ sở sản xuất cho
thấy, về cơ bản công nghệ sản xuất
giấy in, viết của các nhà máy, đơn vị
sản xuất đã tiếp cận được với công
nghệ sản xuất của thế giới: công nghệ
xeo giấy trong môi trường kiềm, có gia
keo bề mặt với các nguyên nhiên vật
liệu cụ thể:
+ Nguyên liệu: bột giấy BHKP, BSKP
(Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng) và bột hóa
nhiệt cơ tẩy trắng.
+ Về phụ gia: Keo chống thấm AKD,
trợ bảo lưu, tinh bột cation, tinh bột
anion, tinh bột oxy hóa, các phụ gia
khác.
+ Chất độn: sử dụng CaCO3 …
Chất lượng sản phẩm đạt mức
trung bình khá, về cơ bản đáp ứng
được yêu cầu tiêu dùng trong nước.
b. Thực trạng về máy móc –
thiết bị sản xuất giấy in, viết trong
nước
Qua khảo sát thực tế một số nhà
máy, doanh nghiệp có thể chia các dây
chuyền thiết bị sản xuất giấy in, giấy
viết làm 03 cấp:
+ Các doanh nghiệp có thiết bị hiện
đại: Cấp này có 02 đơn vị (Nhà máy
Giấy Bãi Bằng), Công ty CP Giấy An
Hòa. Các dây chuyền của các nhà máy
này có công suất lớn (trên 100.000
tấn/năm), máy xeo dài, mức độ tự
động hóa cao, chất lượng giấy khá tốt
và chiếm tới trên 54% tổng công suất
sản xuất giấy in, viết trong nước.
+ Các doanh nghiệp có thiết bị đạt
mức trung bình: công suất từ 10.000 –

20.000 tấn/năm, chủ yếu là máy xeo
dài của Trung Quốc hoặc máy cũ của
Châu Âu. Về cơ bản là bán tự động,
chất lượng giấy đạt mức trung bình.
+ Các doanh nghiệp có thiết bị lạc
hậu: công suất dưới 10.000 tấn/năm,
chủ yếu là xeo tròn của Trung Quốc,
chất lượng giấy thấp.

3. Thực trạng công nghệ, thiết
bị sản xuất giấy bao bì trong
nước
- Về công nghệ:
+ Công nghệ hầu hết của các nhà
máy sản xuất giấy bao bì trong nước là
chuyển đổi môi trường gia keo nội bộ
từ axit sang trung tính và kiềm yếu
(duy chỉ còn Công ty CP Giấy Hoàng
Văn Thụ vẫn sử dụng keo nhựa thông
tự nấu cho sản xuất giấy bao gói xi
măng…). Việc chuyển đổi này cho
phép giảm chi phí sản xuất và nâng
cao chất lượng sản phẩm, tăng khả
năng tuần hoàn nước trắng, giảm
lượng nước sử dụng, giảm hiện tượng
bám dính lên chăn lưới, giảm thời gian
vệ sinh chăn lưới. Ngoài ra một số hóa
chất phụ gia cũng đã được sử dụng
như: phụ gia tăng độ bục, tăng độ
cứng, tăng độ bảo lưu, trợ thoát
nước… đã được ứng dụng. Hầu hết các
nhà máy có công suất lớn đều trang bị
hệ thống ép gia keo: gia keo bằng tinh
bột biến tính kết hợp với một số hóa
chất mới nhằm tăng khả năng chống
thấm, giảm lượng gia keo nội bộ.
+ Đa số các nhà máy sản xuất giấy
bao bì công suất nhỏ hơn 10.000
tấn/năm công nghệ sản xuất lạc hậu,
trong các công đoạn sản xuất hầu như
hệ thống sản xuất không được khép
kín, xử lý nội vi không triệt để và xử lý
môi trường (nước thải, chất thải rắn)
chưa triệt để, chủ yếu tập trung ở khu
vực phía Bắc.
+ Đa số các nhà máy sản xuất giấy
bao bì có công suất lớn hơn 50.000
tấn/năm phần lớn dây chuyền sản xuất
là hệ thống sản xuất khép kín, xử lý nội
vi triệt để kết hợp với xử lý môi trường
nhằm đảm bảo gắn sản xuất với bảo vệ
môi trường.
- Về thiết bị:
+ Với các nhà máy sản xuất giấy
bao bì công suất nhỏ hơn 10.000
tấn/năm thì các thiết bị của dây chuyền
chủ yếu của Trung Quốc. Hệ thống
chuẩn bị bột đơn giản do trong nước

chế tạo hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc,
máy xeo lưới tròn nên các thiết bị này
chủ yếu hoạt động bán tự động, các
thiết bị làm việc không ổn định, tuổi thọ
thiết bị thấp, nhanh hỏng. Do vậy, thời
gian dừng máy nhiều, chất lượng sản
phẩm không ổn định và dòng sản phẩm
giấy bao bì công nghiệp thường ở phân
khúc thấp và trung bình.
+ Các nhà máy sản xuất giấy bao bì
công nghiệp có công suất lớn hơn
50.000 tấn/năm, các thiết bị của dây
chuyền tương đối hiện đại, hệ thống
điều khiển (DCS) và hệ thống kiểm tra
chất lượng (QCS). Các thiết bị hoạt
động ổn định, điều khiển hoàn toàn tự
động, chất lượng sản phẩm ổn định và
dòng sản phẩm giấy bao bì công nghiệp
thường ở phân khúc trung bình và cao
cấp. Với các nhà máy này, hệ thống
chuẩn bị bột được quan tâm đầu tư,
đúng, đủ và chất lượng từ các thương
hiệu nổi tiếng như của Andzit.
+ Một số dây chuyền chuẩn bị bột
có thiết bị đánh tơi đa chức năng
(đánh tơi và làm sạch) dạng tang trống
đã được sử dụng trong dây chuyền sản
xuất của một số đơn vị như: Công ty
TNHH Giấy Vina Kraft, Công ty TNHH
Giấy Xuân Mai… Hệ thống này cho
phép tăng hiệu quả làm sạch, sử dụng
tiết kiệm điện năng hơn so với hệ
thống thiết bị cũ bao gồm máy nghiền
thủy lực, máy sàng bột giấy và lọc cát.
Các máy sàng bột giấy thế hệ mới cho
phép loại bỏ tối đa tạp chất, nhất là các
chất kết dính trong OCC, giảm lượng
thải bột ra.
+ Các loại hòm phun bột giấy hiện
đại dạng thủy lực với ưu điểm đáp ứng
yêu cầu của các máy xeo giấy công suất
lớn, bảo đảm chất lượng giấy nhất là độ
đồng đều theo chiều ngang đã thay thế
phần lớn các hòm phun bột giấy dạng
đệm khí.
+ Hầu hết các dây chuyền công
suất lớn đều sử dụng máy xeo từ 02
lưới dài trở lên. Có nhiều bàn lưới hiện
đại tinh xảo nhưng rút gọn đã được áp
dụng thay thế cho các bàn lưới kiểu
truyền thống, kết cấu bàn lưới thế hệ
mới bảo đảm đáp ứng được yêu cầu
khắt khe về độ đồng đều, về mức độ
tách nước của bột giấy trên lưới, tăng
khả năng liên kết giữa các lớp giấy
trong quá trình sản xuất giấy định
lượng cao nhiều lớp.
Nguồn: Viện Công nghệ sạch
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MỘT SỐ CÔNG NGHỆ BỔ TRỢ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ
NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

ngành Giấy

Công nghi p gi y và b t gi y là ngành phát th i ra môi
tr ng m t kh i l ng r t l n khí th i, n c th i và ch t th i
r n nên vi c x lý các ch t th i này đ t m c yêu c u theo
các tiêu chu n hi n hành là r t quan tr ng và chi phí đ u t ,
chi phí v n hành h th ng có nh h ng r t l n đ n hi u
qu ho t đ ng c a nhà máy.
M t s công ngh b tr nh m nâng cao hi u qu n ng
l ng và gi m ô nhi m môi tr ng ngành Gi y, đ c bi t
đ n bao g m:
1. Hệ thống thiết bị động lực
(Lò hơi động lực và tua bin
hơi)
Lò hơi động lực đốt hỗn hợp nhiên
liệu rắn là vỏ cây, mảnh nguyên liệu
phế thải, bùn sinh học và lò hơi động
lực đốt than là thiết bị có vai trò quan
trọng trong các dây chuyền sản xuất
bột và giấy hiện nay. Đốt vỏ cây,
mảnh nguyên liệu phế thải không chỉ
nhằm mục đích hạn chế ảnh hưởng
tới môi trường của các chất thải này
mà còn bảo đảm cho nhà máy có thể
tự chủ tới 90% nhu cầu về nhiệt năng
và điện năng.
Hiện nay, mặc dù lò hơi đốt nhiên
liệu rắn bằng ghi truyền thống như
ghi nghiêng hoặc ghi bậc cố định
(stationary inclined or step grate), ghi
xích chuyển động (traveling grate),
ghi nghiêng cơ học (mechanical
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inclined grate) vẫn còn được nhiều
nhà máy sử dụng, nhất là các nhà
máy có công suất thấp. Tuy nhiên do
hiệu quả đốt nhiên liệu không cao
nên trong thời gian gần đây các loại
lò hơi này dần dần được thay thế
bằng lò hơi động lực đốt theo nguyên
lý tầng sôi.
Trong các lò hơi động lực đốt nhiên
liệu theo nguyên lý tầng sôi do vận tốc
của dòng khí cấp I vào lò tương đối
cao nên nhiên liệu được thổi bùng vào
trong khoảng không phía trên bề mặt
ghi lò (bed). Nhờ nguyên lý này mà
nhiên liệu tiếp xúc rất tốt với không khí
nóng và nâng cao hiệu quả truyền
nhiệt. Nhiên liệu rắn, nhất là vỏ cây,
mảnh nguyên liệu phế thải, bùn sinh
học thường được đốt triệt để hơn
trong các lò hơi dạng tầng sôi so với lò
hơi đốt ghi.

Hiện nay một số kiểu lò hơi đốt
theo công nghệ tầng sôi đã được áp
dụng rộng rãi trong sản xuất công
nghiệp là:
- Lò hơi đốt tầng sôi (bubbing
fluidized).
- Lò hơi đốt tầng sôi tuần hoàn
(circulating bubbing fluidized).
Tua bin hơi là thiết bị sử dụng hơi
cao áp từ lò hơi thu hồi và lò hơi động
lực để sản xuất hơi áp suất trung bình,
hơi áp suất thấp đáp ứng nhu cầu của
nhà máy và chuyển đổi năng lượng từ
dạng nhiệt năng sang cơ năng phục vụ
cho quá trình sản xuất điện. Hiện nay
trên thế giới các nhà máy liên hợp sản
xuất giấy và bột giấy được sử dụng với
hai loại tua bin riêng biệt phổ biến: tua
bin đối áp và tua bin ngưng tụ. Tua bin
đối áp làm nhiệm vụ sản xuất hơi cao
áp và hơi áp suất thấp cho nhà máy
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bột giấy và giấy đồng thời biến đổi
nhiệt năng thành cơ năng trong khi tua
bin ngưng tụ chỉ biến đổi nhiệt năng
thành cơ năng để sản xuất điện. Trong
những năm gần đây xu hướng cải tiến
kỹ thuật và công nghệ là kết hợp 2 tua
bin này thành một tua bin gọi là tua bin
đối áp có đuôi ngưng tụ (condensing
tail). Cải tiến này cho phép giảm chi
phí đầu tư và nâng cao hiệu quả sử
dụng nhiệt lượng.

2. Hệ thống thiết bị xử lý nước
thải, khí thải
Công nghiệp giấy và bột giấy là
ngành phát thải ra môi trường một
khối lượng rất lớn khí thải, nước thải và
chất thải rắn nên việc xử lý các chất
thải này đạt mức yêu cầu theo các tiêu
chuẩn hiện hành là rất quan trọng và
chi phí đầu tư, chi phí vận hành hệ

thống có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu
quả hoạt động của nhà máy.
Hiện nay trên thế giới phần lớn các
nhà máy sản xuất bột giấy và giấy đều
đã được trang bị các hệ thống xử lý khí
thải như hệ thống thu gom và đốt các
khí không ngưng tụ có mùi nồng độ
cao và nồng độ thấp, hệ thống thiết bị
lọc bụi tĩnh điện, các hệ thống thiết bị
hấp thụ khí dạng SOx và NOx v.v...
Công nghệ và thiết bị xử lý nước
thải đã có rất nhiều cải tiến trong
những năm gần đây nhằm mục đích
nâng cao hiệu quả xử lý nước thải và
chất lượng nước thải sau xử lý. Các
dây chuyền xử lý nước thải hiện đại
thường bao gồm nhiều giai đoạn xử lý
khác nhau như: xử lý bằng kết bông,
lắng lọc hoá học và cơ học, xử lý bằng
vi sinh yếm khí và vi sinh kỵ khí và xử
lý cấp III.

3. Kết luận:
Ngành công nghiệp giấy trên thế
giới trước sức ép về bảo vệ môi trường
đã có những thay đổi rất lớn về công
nghệ cũng như thiết bị sản xuất hướng
tới một nền sản xuất xanh, sạch và
thân thiện với môi trường. Chất lượng
sản phẩm ngày càng nâng cao, tiết
kiệm tài nguyên, giảm chi phí sản xuất
và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ngành công nghiệp giấy Việt Nam
nhìn chung phần lớn còn lạc hậu về
công nghệ, trang thiết bị cũ kỹ, lạc
hậu, tiềm lực tài chính còn hạn chế,
vấn đề quản lý về môi trường còn lỏng
lẻo nên quá trình sản xuất còn tiêu hao
nhiều nguyên nhiên vật liệu, chất thải
phát sinh còn ảnh hưởng khá nhiều tới
môi trường do vậy việc áp dụng công
nghệ sạch vào thực tế là khả thi.
Nguồn: Viện Công nghệ sạch
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của doanh nghiệp trong đầu tư
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TRẦN LƯU

Theo B tr ng B Khoa h c và Công ngh (KH&CN) Chu Ng c Anh,
trong nh ng n m qua, ngu n kinh phí ngoài ngân sách cho riêng
nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh đã liên t c gia t ng.
N m 2016, t ng kinh phí dành cho ho t đ ng KH&CN đ t 33.905 t
đ ng (ngân sách 17.730 t đ ng, t doanh nghi p 16.175 t đ ng).

N

hư vậy, về cơ cấu chi cho
KH&CN, ngân sách chiếm
52%, nguồn từ doanh
nghiệp đã tăng lên 48%.
Sự chuyển biến tích cực này có
được nhờ doanh nghiệp đã quan
tâm nhiều hơn tới KH&CN và sự đầu
tư trọng điểm của một số doanh
nghiệp lớn.
Những năm gần đây, các doanh
nghiệp quốc doanh như: Tập đoàn
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Viettel, Tập đoàn Dầu khí quốc gia
Việt Nam, Tập đoàn VNPT đã có
bước chuyển mạnh trong tái cơ cấu,
đầu tư lớn cho KH&CN và bước đầu
thu được những thành công.
Báo cáo mới nhất của Bộ
KH&CN cho biết, trung bình, mỗi
năm Viettel đã dành khoảng 4.500
tỷ đồng cho nghiên cứu phát triển.
Doanh thu từ khối nghiên cứu sản
xuất đạt 7.600 tỷ đồng năm 2015;

10.500 tỷ đồng năm 2016 và
12.500 tỷ đồng năm 2017. Hiện
nay, Viettel đang hướng đến mục
tiêu xây dựng thành công tổ hợp
công nghiệp quốc phòng công
nghệ cao năm 2020 với giá trị
doanh thu từ nghiên cứu, sản xuất
thiết bị quân sự đạt 1 tỷ USD.
Với khối ngoài quốc doanh, thời
gian qua, những doanh nghiệp như
FPT, CMC, VNG, BKAV… cũng đã thể
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hiện rõ quyết tâm chuyển đổi công
nghệ, mô hình hoạt động, sản xuất
kinh doanh.
Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ
tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn
Vingroup cho biết, Vingroup định
hướng 10 năm tới sẽ trở thành một
tập đoàn công nghệ - công nghiệp dịch vụ có tầm quốc tế. Khát vọng lớn
nhất của Vingroup là tạo ra hệ sinh
thái thuận lợi để nuôi dưỡng các điều
kiện khởi nghiệp trong lĩnh vực công
nghệ, từ đó góp phần mở ra phát triển
đột phá cho Việt Nam và cộng đồng
doanh nghiệp. Vingroup sẽ hỗ trợ các
dự án khởi nghiệp về công nghệ thông
qua Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ
nghiên cứu KH&CN ứng dụng với mức
đầu tư 2.000 tỷ đồng…
“Hiện tại, chúng tôi kêu gọi sự
chung tay của các trí thức người Việt
tại Việt Nam và thế giới cùng chung
tay đưa Việt Nam tham gia cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0. Các trí thức có
thể về nước lập nghiệp, hoặc làm cầu
nối, kết nối tri thức toàn cầu đến với
Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển
của công nghệ đất nước” - ông Quang
cho biết.
Với Tập đoàn FPT, sau khi rút dần
khỏi mảng bán lẻ và phân phối
thương mại, doanh nghiệp này đã đầu

tư nghiên cứu các lĩnh vực trí tuệ
nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn, điện toán
đám mây, xe tự hành… Những nghiên
cứu này là điểm then chốt để FPT trở
thành đối tác tham gia chuyển đổi số,
thậm chí là cùng các tập đoàn lớn trên
phạm vi toàn cầu nghiên cứu, phát
triển giải pháp, ứng dụng trên nền
tảng công nghệ IoT như: Airbus, GE,
Siemen, Microsoft, AWS, Daiwa
Institute of Research (DIR), Toppan,
Toshiba…
Năm 2017, FPT đã ra mắt nền tảng
công nghệ FPT.AI cho cộng đồng với 2
cấu phần công nghệ xử lý giọng nói và
nền tảng hội thoại FPT, hiện có hơn
4.000 nhà phát triển sử dụng; 1,5
triệu ký tự được chuyển thành giọng
nói, tương đương hơn 27.000 giờ nói
tự động; phát triển các ứng dụng tự
động tương tác trò chuyện với người
dùng cuối (chatbot) cho khách hàng
trong một số lĩnh vực y tế, viễn thông,
bán lẻ…
Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN
Nguyễn Quân khẳng định, chỉ khi có
đầu tư lớn cho KH&CN, đổi mới công
nghệ thì đất nước mới phát triển, theo
kịp các quốc gia phát triển được.
Nguồn lực xã hội và doanh nghiệp là
rất lớn, vấn đề là cần tạo ra những cơ
chế, chính sách thông thoáng, phù

hợp, để các doanh nghiệp quyết tâm
đổi mới công nghệ, đầu tư vào
KH&CN. Để có được điều đó, ngoài
tầm nhìn, mô hình hoạt động của từng
doanh nghiệp, còn là trách nhiệm của
các cơ quan quản lý nhà nước.
Theo số liệu của Bộ KH&CN, tính
đến 31/12/2017, cả nước có 3.590 tổ
chức đăng ký hoạt động KH&CN,
trong đó có 1.629 tổ chức công lập và
1.961 tổ chức ngoài công. Cả nước
hiện có 303 doanh nghiệp được cấp
giấy chứng nhận doanh nghiệp
KH&CN, 43 tổ chức được cấp giấy
chứng nhận hoạt động công nghệ cao.
Ngoài ra, có khoảng 2.000 doanh
nghiệp đạt điều kiện doanh nghiệp
KH&CN trong các lĩnh vực: công nghệ
thông tin, sản xuất phần mềm, doanh
nghiệp trong các khu công nghệ cao,
doanh nghiệp sở hữu sáng chế, giải
pháp hữu ích chưa tiến hành đăng ký
để cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp
KH&CN.
Tổng doanh thu năm 2016 của các
doanh nghiệp KH&CN đạt 14.402 tỷ
đồng, tăng 16,32% so với năm 2015.
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016
của các doanh nghiệp này đạt 1.290
tỷ đồng, tăng 2,35% so với năm 2015,
trong đó có 32 doanh nghiệp có doanh
thu trên 100 tỷ đồng 

Techfest 2018 kết nối đầu tư giá trị gần 8 triệu USD

T

rong khuôn khổ sự kiện Techfest 2018, các phiên hội thảo chuyên đề, triển lãm, tọa đàm, kết nối đầu tư...
được giới chuyên môn, startup đánh giá về sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và nội dung giải quyết các
vấn đề thực chất của hoạt động khởi nghiệp.
Có 250 nhà đầu tư, quỹ đầu tư tham dự sự kiện để tìm kiếm các ý tưởng xuất sắc, khả thi triển khai vào thực
tế. Tổng số các cuộc kết nối là 160 cuộc, số quan tâm đầu tư là 7,86 triệu USD và có 5.500 người tham gia. Con
số này vượt xa so với dự kiến ban đầu.
Nhiều thỏa thuận, văn bản hợp tác cũng được ký kết. Trong đó có Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp
khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) ký với các đối tác là Cơ quan phát triển doanh nghiệp Singapore
(ESG); Cộng đồng hành động vì khởi nghiệp (ACE); Trung tâm khởi nghiệp Thái Lan - Cơ quan đổi mới sáng tạo
quốc gia; Trung tâm Phát triển khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo toàn cầu Malaysia; World Startup Festival (WSF);
GASEA (Đức).
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tin tưởng rằng, với sự ủng hộ, quan tâm của lãnh đạo
Chính phủ, của các Bộ, ngành, địa phương, sự tham gia trách nhiệm và nhiệt tình của các đơn vị, tổ chức đại diện
cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ là cơ sở cho sự phát triển bền vững
của hệ sinh thái khởi nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
Ông cũng hy vọng Techfest 2019 sẽ tiếp tục được đón tiếp nhiều hơn nữa các nhà đầu tư, các chuyên gia, các
vị khách quốc tế tham dự chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
BÍCH NGỌC
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Di n đàn

Khoa hc công ngh

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI

với các tập đoàn đa quốc gia
để tiếp cận
Các chuyên gia nhận định
doanh nghiệp Việt Nam cần nâng
cao năng lực cung ứng sản phẩm
và tăng cường sự kết nối với các
tập đoàn đa quốc gia để tiếp cận
chuỗi cung ứng ngành Điện tử.

CHUỖI
CUNG ỨNG
ngành Điện tử

XUÂN DỰ

T

heo ông Nguyễn Hoa
Cương - Phó Cục trưởng
Cục Phát triển doanh
nghiệp, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, kim ngạch xuất khẩu
ngành điện tử liên tục đứng đầu
danh mục xuất khẩu, riêng trong
năm 2017, tổng kim ngạch xuất
khẩu nhóm hàng điện tử, điện gia
dụng đạt khoảng 62 tỉ USD,
chiếm 28,9% kim ngạch xuất
khẩu cả nước.
Tuy nhiên, chuỗi cung ứng từ
linh kiện, sản phẩm công nghiệp
hỗ trợ, sản phẩm hoàn chỉnh…
chủ yếu thuộc về khối doanh
nghiệp FDI.
Linh kiện và phụ tùng phục vụ
cho sản xuất sản phẩm điện tử
phần lớn đều nhập khẩu, tỷ lệ nội
địa hóa chỉ khoảng 17%, chủ yếu
ở các khâu có giá trị thấp như sản
xuất linh kiện cơ khí, nhựa và cao
su, bao bì và đóng gói, các loại
sách hướng dẫn, khuôn đúc.
Đây là một thách thức lớn đặt
ra cho khoảng 98% trong tổng số
hơn 700.000 doanh nghiệp nhỏ
và vừa tham gia chuỗi cung ứng
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
ngành điện tử.
Chia sẻ thêm về tình hình
ngành điện tử trong nước, ông
Nguyễn Trọng Hiệu, chuyên gia
Dự án quản trị nhà nước nhằm
tăng trưởng toàn diện cho biết,
trong sản xuất linh kiện phụ tùng
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ngành điện tử, lĩnh vực sản xuất
linh kiện điện - điện tử là khu vực
có nhiều cơ hội nhất cho ngành
sản xuất trong nước nhưng các
doanh nghiệp nội địa chỉ mới
cung ứng các khâu có giá trị thấp
như bản mạch in, cụm dây điện,
ắc quy, sách, bao bì.
Trong khi đó, ở lĩnh vực sản
xuất linh kiện nhựa cao su, các
doanh nghiệp nội địa đã đáp ứng
được 19% nhu cầu nhưng phần
lớn là các sản phẩm có kích thước
lớn, giá trị thấp.
Theo ông Nguyễn Trọng Hiệu,
hiện các doanh nghiệp gặp nhiều
khó khăn khi tham gia chuỗi giá
trị điện tử như nguồn vốn hạn
chế, công nghệ lạc hậu và không
thích ứng với sự thay đổi liên tục
của mặt hàng điện tử, trình độ
quản trị hạn chế không đáp ứng
được yêu cầu của các doanh
nghiệp đa quốc gia.
Bên cạnh đó, các doanh
nghiệp đa quốc gia thường có
chuỗi cung ứng riêng nên các
doanh nghiệp Việt Nam gặp khó
khăn để tham gia vào chuỗi cung
ứng này. Ngoài ra, doanh nghiệp
Việt Nam thường không có đủ
thông tin từ các công ty đa quốc
gia về tiêu chuẩn công nghệ,
quản trị, chất lượng, tiêu chuẩn
quốc tế đối với sản phẩm điện tử.
Trước những khó khăn của
doanh nghiệp nội địa khi tham

gia chuỗi cung ứng sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ ngành điện
tử, ông Nguyễn Hoa Cương cho
biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang
tập trung hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa tăng cường liên kết
với các công ty đa quốc gia tại
Việt Nam, cải thiện môi trường
kinh doanh thông qua việc giúp
các công ty đa quốc gia giảm chi
phí khi sử dụng nguồn cung linh
kiện, phụ tùng trong nước, nâng
cao năng lực cạnh tranh, đẩy
mạnh xây dựng thương hiệu,
thúc đẩy kết nối.
Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn
Trọng Hiệu đề xuất: Nhằm tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp
nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị
điện tử, cần có các chính sách hỗ
trợ doanh nghiệp thích nghi và
làm chủ công nghệ, nâng cao
năng lực về quy trình sản xuất và
vận hành, hỗ trợ chuyển giao,
lan truyền công nghệ và thương
mại hóa.
Bên cạnh đó, cần có các chính
sách thúc đẩy sản xuất tiết kiệm
năng lượng, cung cấp thông tin
và hỗ trợ doanh nghiệp đạt được
các tiêu chuẩn và chứng nhận về
sản phẩm của doanh nghiệp đa
quốc gia, đồng thời hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa phát triển
sáng tạo trong thiết kế để tạo ra
những sản phẩm mới đáp ứng
nhu cầu thị trường.
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Trong các doanh nghiệp tham gia
vào chuỗi giá trị điện tử cho các tập
đoàn đa quốc gia, Công ty Hanel
plastics, Hà Nội là một trong những
doanh nghiệp thành công, chuyên
sản xuất linh kiện nhựa trong lĩnh
vực điện tử gia dụng, công nghiệp
cung cấp cho các các doanh nghiệp
đa quốc gia như Samsung, Canon,
Panasonic, Brother…
Chia sẻ kinh nghiệm trong việc
tham gia chuỗi giá trị điện tử, ông
Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc
Công ty Hanel plastics cho biết, để
trở thành nhà cung cấp cấp 1, doanh
nghiệp cần nắm được xu thế phát
triển kinh tế của các tập đoàn quốc
tế đầu tư tại Việt Nam, thực hiện đầu
tư nguồn lực với mục tiêu dài hạn về
thiết bị công nghệ đảm bảo năng
suất, chất lượng sản phẩm, đào tạo
đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
Đồng thời doanh nghiệp tìm hiểu
văn hóa doanh nghiệp đối tác, tích
cực cải tiến, luôn thực hiện theo cam
kết và không bao giờ chối bỏ trách
nhiệm, thích nghi với các phương
pháp và hệ thống quản lý khoa học,
toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quốc
Cường cũng kiến nghị, hiện đang có
tình trạng các tỉnh, thành phố “trải
thảm đỏ” kêu gọi các doanh nghiệp
đầu tư với các chính sách ưu đãi
khác nhau dẫn đến tình trạng các
doanh nghiệp đa quốc gia di chuyển
đến những nơi có sự ưu đãi lớn hơn,
từ đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa
gặp khó khăn trong việc cung ứng
các sản phẩm linh kiện.
Cần có sự kết nối giữa các địa
phương và có một cơ chế chính sách
chung từ Trung ương nhằm mang lại
lợi ích lâu dài cho các địa phương
cũng như các doanh nghiệp tham gia
chuỗi giá trị điện tử.
Ở góc độ địa phương, bà Lê
Nguyễn Duy Oanh - Phó giám đốc
Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ
trợ, Sở Công Thương TP. Hồ Chí
Minh cho biết, chỉ số sản xuất công
nghiệp (IIP) của TP. Hồ Chí Minh lũy
kế 9 tháng năm 2018 ước tăng
7,89% so với cùng kỳ năm trước;
trong đó, điểm sáng là sự tăng
trưởng của ngành sản xuất hàng
điện tử với mức tăng 18,28%.
Bà Lê Nguyễn Duy Oanh nhấn

mạnh, thời gian qua, Chính phủ và
các bộ, ngành đã ban hành nhiều
chính sách hỗ trợ ngành công
nghiệp hỗ trợ trong nước. Hiện nay,
một số doanh nghiệp đã chủ động
đầu tư dây chuyền máy móc công
nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ có khả năng
cạnh tranh với sản phẩm nhập
khẩu, đáp ứng nhu cầu cao của các
doanh nghiệp sản xuất sản phẩm
đầu cuối.
TP. Hồ Chí Minh đang tập trung
hỗ trợ nâng cao năng lực cung ứng,
phát triển nguồn nhân lực để doanh
nghiệp tiếp cận chuỗi giá trị ngành
điện tử thông qua các chương trình
đào tạo doanh nghiệp phát triển bền
vững, đào tạo doanh nghiệp phát
triển toàn diện theo chương trình
đào tạo của Cơ quan hợp tác quốc tế
Nhật Bản, chương trình tư vấn cải
tiến cho doanh nghiệp Việt Nam của
Samsung, chương trình thí điểm
phát triển nhà cung cấp đầu tiên tại
Việt Nam do Cục công nghiệp, Bộ
Công Thương phối hợp Tổ chức Tài
chính quốc tế và Ngân hàng Thế giới
thực hiện 
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Đ I M I CÔNG NGH

- Yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp
điện tử Việt Nam
S phát tri n m nh m t cu c cách m ng công nghi p 4.0 đòi h i các doanh
nghi p đi n t trong n c ph i đ i m i khoa h c công ngh , t đ ng hóa đ theo
k p xu th . Tuy nhiên hi n nay, các doanh nghi p Vi t ch y u là DNNVV v i n n
t ng quy mô nh nên đây đang là thách th c không nh .
NGUYỄN MINH

Phát triển mạnh mẽ,
nhưng…
Trong những năm gần đây, kim
ngạch xuất khẩu của điện tử Việt
Nam tăng mạnh. Cụ thể từ năm
2015 đến nay, Việt Nam là quốc gia
xuất khẩu điện tử lớn thứ 12 thế
giới và lớn thứ 3 trong khối ASEAN.
Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu
các mặt hàng điện tử vượt ngưỡng
70 tỷ USD.
8 tháng đầu năm 2018, theo
số liệu của Tổng cục Thống kê,

22 KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ  (S 36 - 12/2018)

trong tổng kim ngạch xuất khẩu
hàng hoá của Việt Nam 8 tháng
năm 2018 ước đạt 155,41 tỷ USD,
riêng mặt hàng điện thoại các loại
và linh kiện có kim ngạch xuất
khẩu ước đạt 30,88 tỷ USD, tăng
15,7% so với cùng kỳ năm trước;
máy vi tính, sản phẩm điện tử và
linh kiện ước đạt gần 18,44 tỷ
USD, tăng 11,4%...
Điều đó chứng tỏ các doanh
nghiệp điện tử đang có sự chuyển
mình mạnh mẽ trong thời kỳ hội
nhập. Tuy nhiên, 95% kim ngạch

xuất khẩu đó lại thuộc về khối
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI). Doanh nghiệp trong
nước chỉ đang lắp ráp, gia công
và sức cạnh tranh còn thấp. Theo
các chuyên gia, để các doanh
nghiệp điện tử trong nước có cơ
hội phát triển thì việc đầu tư đổi
mới công nghệ là thật sự cấp thiết
và đang được các bộ ngành đặc
biệt quan tâm.
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp
Điện tử Việt Nam, xu hướng
chuyển dịch và đầu tư vào ngành
công nghiệp điện tử tại Việt Nam
trở thành xu thế chủ đạo của các
nhà đầu tư những năm gần đây.
Sự phát triển của ngành điện tử
Việt Nam đã thu hút được sự quan
tâm của các tập đoàn đa quốc gia,
đặc biệt là các tập đoàn từ Hàn
Quốc, Nhật Bản, ở cả lĩnh vực sản
xuất sản phẩm cuối cùng và sản
xuất linh kiện điện tử. Những
doanh nghiệp điện tử lớn hàng đầu
thế giới hầu hết đã có mặt tại Việt
Nam như Samsung, LG, Canon,
Intel, Panasonic…
Trong đó, dự án lớn nhất thuộc
Tập đoàn Samsung, với tổng vốn
đầu tư tại Việt Nam tính đến nay là
11,2 tỷ USD, sản phẩm chủ yếu là
điện thoại di động và các sản phẩm
công nghệ cao. Ngoài ra là hàng
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loạt dự án lớn như Intel (đầu tư trên 1
tỷ USD); LG (1,5 tỷ USD); Canon (306
triệu USD); Panasonic (250 triệu USD).
Cùng với sự có mặt của các doanh
nghiệp lớn tại Việt Nam là hàng loạt
những doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp hỗ trợ Việt Nam ra đời chủ yếu
sản xuất linh phụ kiện và công nghiệp
phụ trợ.

Doanh nghiệp nội còn nhiều
hạn chế
Bà Đỗ Thị Thúy Hương - UVBCH
Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt
Nam cho biết, các doanh nghiệp điện
tử Việt Nam có rất nhiều cơ hội phát
triển trong xu thế hội nhập. Song
thách thức mà cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 đặt ra đối với các doanh
nghiệp Việt Nam cũng là rất lớn.
Các doanh nghiệp điện tử Việt Nam
hoạt động trong lĩnh vực điện tử đều là
DNNVV, hầu hết thiếu vốn và nguồn
lực để đầu tư vào dây chuyền sản xuất

hiện đại. Bên cạnh đó, so với các
doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Việt
còn nhiều thua thiệt. Chẳng hạn như
việc nhập khẩu các linh kiện cũng gặp
nhiều khó khăn về thủ tục hành chính,
nhất là các linh kiện để sản xuất các
thiết bị đặc chủng.
Có thể thấy, để tạo ra sản phẩm có
chất lượng cao, có sức cạnh tranh lớn
thì việc đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới
công nghệ là điều kiện không thể
thiếu. Ông Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội
Tự động hóa Việt Nam cho rằng, các
doanh nghiệp chậm phát triển và đổi
mới ứng dụng công nghệ tự động hóa
là một nguyên nhân làm cho năng suất
lao động thấp, chất lượng sản phẩm
không cao. Đây đang là một thách
thức lớn đối với yêu cầu phát triển nền
kinh tế. Trong thời kỳ mới, đây là yếu
tố quyết định thành công của doanh
nghiệp điện tử, tạo ra sức cạnh tranh.
Thực tế cho thấy, trình độ công
nghệ sản xuất của ngành điện tử Việt

Nam vẫn còn cách quá xa so với các
nước trong khu vực. Bà Đỗ Thị Thúy
Hương cho rằng, ngành công nghiệp
điện tử cần một quá trình phát triển
từng bước và lâu dài. Theo đó, doanh
nghiệp phải tự nâng cao năng lực của
chính mình như nâng cao năng lực
công nghệ và quản trị, tài chính, kết
nối doanh nghiệp; Tăng cường
marketing và xuất khẩu, tham gia vào
một số chương trình hướng đến xuất
khẩu, marketing quốc tế; Mạnh dạn
đầu tư thiết bị mới…
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp
điện tử trong nước cần tăng cường đẩy
mạnh liên kết, xúc tiến thương mại,
đầu tư giữa doanh nghiệp nội với
doanh nghiệp FDI. Để từ đó, các
doanh nghiệp điện tử trong nước có
thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
và thực hiện chuyển giao công nghệ từ
các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của
nước ngoài, bà Đỗ Thị Thúy Hương
nhấn mạnh 

Công nghệ tách dầu dừa giúp tăng 25% giá trị sản phẩm

P

hương pháp ly tâm, không sử dụng nhiệt độ cao giúp cho
việc tách chiết dầu dừa hiệu quả mà không mất đi thành
phần dinh dưỡng quý.
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Sinh học thực nghiệm,
Viện Ứng dụng công nghệ đã nghiên cứu tách chiết dầu dừa
tinh khiết thành công nhờ công nghệ không gia nhiệt.
Trước đây việc tách chiết thường phải xử lý ở nhiệt độ
cao (trên 200 độ C) đã làm mất đi một lượng đáng kể thành
phần dinh dưỡng trong dầu như các loại vitamin, axit béo
(axit lauric, palmitic, oleic...).
Với công nghệ mới, dầu dừa được tách trực tiếp từ cùi
dừa tươi, qua quá trình nghiền, ép, ly tâm.
Dầu dừa được sản xuất theo công nghệ ly tâm được gọi
là dầu dừa nguyên chất hay dầu dừa tinh khiết (VCO). Công
nghệ sản xuất VCO theo phương pháp không gia nhiệt đã và
đang được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia có sản lượng
dầu dừa lớn trên thế giới như Philippines, Indonesia...
Dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ không gia
nhiệt đã đi vào hoạt động tháng 8/2017, tại Công ty TNHH
Dừa Lương Quới với năng suất đạt 5.000.000 lít/năm (1.000
lít VCO/1 giờ) tương đương 15.000 trái dừa/giờ. Tỷ lệ thu hồi
dầu đạt 99,92% hàm ẩm của dầu đạt 0,08%.
Nhờ đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất trên đã giúp
nâng cao 25% giá trị cho sản phẩm dầu dừa tinh khiết khi
xuất khẩu.
Cụ thể công nghệ mới đã nâng cao giá trị gia tăng cho sản
phẩm VCO từ trái dừa tăng trên 1.000 USD/ tấn sản phẩm
(công nghệ ép lạnh 4.000 USD/tấn, công nghệ mới trên 5.000

Sản phẩm dầu dừa tách bằng công nghệ không gia
nhiệt giới thiệu tại triển lãm Quốc gia về nông nghiệp,
nông dân, nông thôn tổ chức ngày 26-27/11 tại Hà Nội.
Ảnh: Đoàn Nguyễn.

USD/ tấn). Doanh thu đạt 750 tỷ đồng/năm.
TS. Nguyễn Phương, Trung tâm Sinh học thực nghiệm
cho biết, nhờ đổi mới công nghệ cho sản phẩm VCO, dừa Bến
Tre đã có thị phần VCO trên trường quốc tế. Việc áp dụng
công nghệ cao trong sản xuất và chế biến giúp nâng cao giá
trị gia tăng cho các sản phẩm từ trái dừa, hướng tới giảm
xuất khẩu nguyên liệu thô của sản phẩm nông sản Việt.
Nhiệm vụ "Nghiên cứu chiết tách dầu dừa tinh khiết bằng
công nghệ không gia nhiệt" thuộc Chương trình đổi mới công
nghệ quốc gia đến năm 2020.
ĐOÀN NGUYỄN
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NG X LÝ TRO X

của các nhà máy nhiệt điện chạy than
Vi t Nam, theo Qui ho ch đi n VII đi u ch nh, t tr ng c a các nhà máy nhi t đi n
(NMNĐ) ch y than còn l n (v công su t l p đ t c ng nh v s n l ng đi n). Vì v y, c n
x lý ch t th i c a các NMNĐ than (tro bay qua ng khói và x th i qua đáy lò h i).
NGUYỄN THÀNH SƠN

M

ỗi năm, các NMNĐ của Việt
Nam tiêu thụ khoảng 30
triệu tấn than, thải ra
khoảng 10 triệu tấn tro và
xỉ than theo hướng tận dụng tối đa một
nguồn tài nguyên khoáng sản thứ sinh;
đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường.
Tro và xỉ được hình thành khi đốt
nhiên liệu than (trong các lò hơi của
NMNĐ, trong lò quay của nhà máy xi
măng, trong lò cao của nhà máy luyện
kim, trong lò tunel của các xí nghiệp
sản xuất vật liệu xây dựng v.v.).
Khối lượng và chất lượng của tro xỉ
phụ thuộc vào chủng loại than
(anhthracite, than đá, than nâu, than
bùn, than mỡ…) và phụ thuộc vào
công nghệ đốt của các lò (nhiệt độ
cháy, cỡ hạt của than đưa vào lò, thời
gian hạt than được cháy trong lò,
lượng khí ô xy dư thừa…). Tro, xỉ được
thải ra sau khi đốt có khối lượng
(nhiều/ít), có chất lượng (cao/thấp) sẽ
rất khác nhau.
Những loại than có hàm
lượng/thành phần tro (Ash) tính bằng
% cao, lượng xỉ thải qua đáy lò sẽ lớn
(tỷ lệ thuận), còn lượng tro bay qua
ống khói phụ thuộc vào công nghệ lọc
bụi của nhà máy (lọc sạch hay không
sạch). Nhìn chung các loại anthracite
và than đá (hard coal) thường có độ
tro cao (>20%), các loại than
bitummous hay than nâu có độ tro
thấp (<15%). Hay, với cùng một loại
than, nếu công nghệ đốt khác nhau
cũng có khối lượng và chất lượng tro,
xỉ thải ra khác nhau.
Vì vậy, việc xử lý tro, xỉ cũng có
nhiều phương pháp và bằng nhiều giải
pháp khác nhau.
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Bản chất hóa-lý của tro, xỉ
Trong kỹ thuật, cần phân biệt rõ hai
khái niệm “tro” và “xỉ”. Cả hai đều là
những chất (cùng với nhiều chất khác)
được thải ra trong quá trình phát điện
và thuộc loại chất thải rắn. Trong đó,
“tro” thải ra theo đường khói, hay còn
gọi là “tro bay”. Trên đường khói, tro
bay sẽ được các bộ lọc bụi tĩnh điện
(hay lọc bụi túi) giữ lại và nạp vào silo
để đưa ra bãi thải và/hoặc tiêu thụ, chỉ
một tỉ lệ rất nhỏ tro bay thoát ra ngoài
theo ống khói; còn “xỉ” được thải qua
đáy của lò hơi, hay còn gọi là “xỉ đáy
lò”. Tỷ lệ chất rắn thải ra dưới dạng “tro
bay” hay “xỉ đáy lò” phụ thuộc vào
công nghệ đốt của lò hơi, nhưng “tro
bay” thường lớn hơn “xỉ đáy lò”.
Nguồn gốc hình thành của tro, xỉ
trong các NMNĐ là lò hơi đốt than. Bản
chất của việc đốt than là quá trình ô xy
hóa của carbon (thành phần cháy được
của than). Về cơ bản, than có cấu tạo
gồm 3 thành phần chính, và mỗi thành
phần chính có 2 thành phần phụ. Cụ
thể như sau:
- Thành phần than nguyên chất
(carbon cố định + chất bốc hữu cơ);
- Thành phần khoáng chất (chất
bốc vô cơ + tro);
- Thành phần ẩm (nước bên trong
+ nước bên ngoài).
Khi than bị đốt cháy, thành phần
than nguyên chất sẽ bị ô xy hóa hết,
thành phần tổng ẩm là nước sẽ bốc hơi
hết, còn trong thành phần khoáng chất
thì chất bốc hữu cơ cũng bị cháy hết,
chỉ còn lại chất bốc vô cơ và tro xỉ được
thải ra.
Xét theo thành phần vật lý: tro xỉ
thuộc chất rắn, có các kích thước (cỡ

hạt) khác nhau, có các nhiệt độ biến
dạng, nóng chảy, đông kết khác nhau,
và màu sắc khác nhau.
Xét theo thành phần hóa học: tro
xỉ của các NMNĐ chạy than luôn chứa
8 loại ô xít kim loại chủ yếu, gồm: SiO2,
Al2O3, Fe2O3, CaO, NaO, K2O, MgO,
TiO2. Ngoài 8 loại này, có thể còn có
các ô xít khác. Các loại than khác nhau
sẽ có các hàm lượng của từng ô xít này
khác nhau và sẽ có tỷ số a xít (acid
ratio) khác nhau. Tỷ lệ a xít R được xác
định dựa trên 8 ô xít kim loại chủ yếu
như sau:
R = (Fe2O3 + CaO + NaO + K2O +
MgO)/(SiO2 + Al2O3 + TiO2)
Tỷ lệ a xít này (có giá trị trong
khoảng 0,0÷1,0) là đại lượng tỷ lệ
nghịch với nhiệt độ nóng chảy của tro:
tỷ số càng thấp, nhiệt độ nóng chảy
của tro càng cao.
Như vậy, về mặt khoa học, xét theo
thành phần khoáng vật và nguồn gốc
hình thành, tro xỉ của các NMNĐ chạy
than được xếp vào danh mục “Tài
nguyên khoáng sản thứ sinh”- do con
người tạo ra qua quá trình khai thác,
chế biến, và sử dụng “tài nguyên
khoáng sản thiên nhiên”.

Giải pháp xử lý tro, xỉ
Vì coi tro xỉ của các NMNĐ đốt than
là một nguồn “tài nguyên khoáng sản
thứ sinh”, trên thế giới, người ta xử lý
theo hướng “tận dụng tối đa”. Trong
điều kiện cụ thể của Việt Nam, có thể
đưa ra các giải pháp xử lý như sau:
1. Tận thu các ô xít kim loại từ
tro xỉ
Đây là giải pháp mang tính tích
cực. Đặc biệt, đối với Việt Nam, các
nguồn tài nguyên khoáng sản có hạn,

Di n đàn Khoa hc công ngh
việc tận dụng tro xỉ theo hướng thu
hồi các ô xít kim loại từ tro xỉ cần được
ưu tiên. Căn cứ vào thiết kế lò hơi (loại
than được đốt) của từng NMNĐ ta có
thể định hướng thu hồi những ô xít
kim loại có hàm lượng cao.
Ví dụ, NMNĐ Vĩnh Tân 4 công suất
600MW, sản lượng điện 3,6 tỷ
kWk/năm, tiêu thụ khoảng 1,8 tr.tấn
than/năm (gồm 70% than Sub-bituminous + 30% than Bituminous).
Theo thiết kế lò hơi của nhà máy này,
tro xỉ thải ra có chứa nhiều loại quặng
kim loại có ích với tỷ lệ khá cao, gồm:
cát- 32,87%; bauxite- 18,85%; quặng
sắt- 13,21%; vôi nung- 22,54%;
quặng magie (mag frit)- 5,06%;
quặng titan (ilmenite)- 0,96%... Đặc
biệt, hàm lượng quặng titan
(TiO2=0,96%) trong tro xỉ của NMNĐ
Vĩnh Tân 4 còn cao hơn nhiều so với
hàm lượng quặng titan trong các mỏ
titan ở Bình Thuận (khoảng 0,56%).
Trong trường hợp này, việc tận thu
quặng titan từ tro xỉ của Vĩnh Tân 4
còn hiệu quả hơn khai thác các mỏ
titan ven biển Bình Thuận.
Về nguyên tắc, sau khi thu hồi
quặng kim loại (ví dụ ở Vĩnh Tân 4 là
titan), những thành phần còn lại trong
tro xỉ của các NMNĐ vẫn có thể sử
dụng làm phối liệu trong sản xuất vật
liệu xây dựng. Đây là nhóm giải pháp
được áp dụng rộng rãi nhất trên thế
giới, cụ thể gồm các giải pháp như sau.
2. Sử dụng “tro bay” để trực
tiếp sản xuất xi măng
Trong tro, xỉ thải ra từ các NMNĐ
đều có đủ các thành phần khoáng
vật tương tự như thành phần trong
các phối liệu của lò quay trong sản
xuất xi măng (chỉ khác nhau về hàm
lượng, %).
Đặc biệt, đối với các công nghệ
(loại lò hơi) đốt than tiên tiến cho phép
đốt than rất kiệt (đốt hết carbon), thì tỷ
lệ của thành phần “carbon không cháy
hết” (unburnt carbon) trong tro bay có
thể đạt <1-2%. Trong trường hợp này,
tro bay của các NMNĐ có thể sử dụng
trực tiếp như xi măng thành phẩm có
mác cao (>400-800). Đặc biệt, xi măng
được sản xuất từ tro bay có tính chống
mặn cao, có thể dùng cho các công
trình làm kè ven biển.
Tuy nhiên, các công nghệ đốt than
ở Việt Nam có tỷ lệ carbon không cháy
hết còn cao. Mặc dù, thiết kế lò hơi

thường tính tỷ lệ này <5% trong tro
bay, nhưng trong thực tế, vì nhiều lý do
(về kỹ thuật cũng như về kinh tế) các
công nghệ đốt than ở Việt Nam có tỷ lệ
này thường >10%.
Vì vậy, để “tro bay” từ là một chất
thải thành như một “sản phẩm phụ” có
giá trị kinh tế cao của NMNĐ, ở Việt
Nam cần hoàn thiện công nghệ đốt
than theo hướng giảm tỷ lệ “carbon
không cháy hết”. Trên thế giới có nhiều
giải pháp cho vấn đề này, trong đó,
hiệu quả nhất là: (i) Giảm kích cỡ của
hạt than trước khi đưa vào lò (đầu tư
các máy nghiền than hiện đại); và, (ii)
Sử dụng các Nano-Enzyme (chất trợ
cháy) để trộn lẫn với than trước khi
đưa vào lò. Cả hai giải pháp này đều
khả thi đối với bất kỳ NMNĐ chạy than
nào của Việt Nam.
3. Sử dụng “tro bay” để làm
phối liệu cho các nhà máy xi măng
Tro bay có hàm lượng carbon
không cháy hết cao không làm xi măng
trực tiếp được, nhưng vẫn có thể sử
dụng làm phối liệu cho các nhà máy xi
măng bằng cách trộn lẫn tro bay với
phối liệu của nhà máy để đưa vào lò
quay. Trong trường hợp này, thành
phần “carbon chưa cháy hết” trong tro
bay sẽ được cháy hết trong lò quay của
nhà máy xi măng (góp phần làm giảm
mức tiêu hao than trong sản xuất xi
măng). “Một mũi tên trúng hai đích”.
Hiện nay, tro bay của nhiều NMNĐ
đang được đẩy mạnh sử dụng theo
hướng này. Một số NMNĐ (như Cao
Ngạn, Cẩm Phả của TKV) lượng tro bay
thải ra luôn được tiêu thụ 100% (bán
cho các nhà máy xi măng).
4. Sử dụng “tro bay” để làm
phối liệu trong sản xuất gạch
nung
Thực tế đã chứng minh: “tro bay”
của các NMNĐ chạy than đang được sử
dụng rất có hiệu quả để làm phối liệu
trong sản xuất gạch nung. Trong
trường hợp này, thành phần “carbon
chưa cháy hết” và các ô xít kim loại
khác trong “tro bay” được trộn lẫn với
thành phần đất sét trước khi đóng
bánh và đưa vào lò tunel.
5. Sử dụng “tro bay” và “xỉ đáy
lò” để làm gạch không nung
Tỷ lệ “tro bay” của NMNĐ Cao
Ngạn là 65%, còn “xỉ đáy lò” là 35%.
Kết quả nghiên cứu của Viện Vật liệu
xây dựng cho thấy, việc sử dụng tro, xỉ

của NMNĐ Cao Ngạn (nằm trong lòng
thành phố Thái Nguyên) để sản xuất
gạch không nung (gạch xỉ) là hoàn
toàn khả thi: tro bay có thể thay thế tới
40% xi măng, còn xỉ đáy lò của nhà
máy này có thể thay thế 100% cát tự
nhiên. Giá thành sản xuất gạch không
nung giảm 16-21% so với dùng phối
liệu là đá mạt và cát tự nhiên.
Tuy nhiên, hiện nay gạch không
nung trên thị trường còn đang bị gạch
nung cạnh tranh vì ở nhiều địa phương,
chủ trương của Chính phủ về việc đóng
cửa hoàn toàn các lò gạch nung sử
dụng đất nông nghiệp vẫn chưa được
thực hiện nghiêm túc.
Vì vậy, đề nghị các địa phương
nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương
này của Chính phủ, góp phần tạo điều
kiện để phát triển thị trường gạch
không nung ở Việt Nam.
6. Sử dụng “xỉ đáy lò” làm nền
cho đường bê tông-xi măng
Giải pháp sử dụng “xỉ đáy lò”
và/hoặc cả “tro bay” thay thế cát, đá
dăm tự nhiên để làm lớp lót nền trong
xây dựng các đường bộ bằng bê tôngxi măng đã được áp dụng từ lâu trên
thế giới.

Kết luận & kiến nghị
Tro, xỉ của các NMNĐ chạy than
cần được xem xét, đánh giá như một
nguồn “tài nguyên khoáng sản thứ
sinh” có chứa các thành phần khoáng
vật là ô xít (quặng) của các kim loại có
ích; Vì vậy:
- Cần triển khai một số đề tài R&D
để xử lý tro xỉ của các NMNĐ chạy than
theo hướng tận dụng tối đa các thành
phần khoáng vật để làm nguyên liệu
đầu vào cho các ngành như luyện kim,
sản xuất vật liệu xây dựng và làm
đường bộ;
- Bộ Công Thương xem xét triển
khai các đề tài R&D nâng cao hiệu quả
của các NMNĐ chạy than theo hướng:
(i) giảm chỉ tiêu tiêu hao than; và (ii)
giảm tỷ lệ “carbon chưa cháy hết”
trong tro xỉ;
- Bộ Xây dựng sớm xây dựng và
hoàn chỉnh các tiêu chẩn Việt Nam có
liên quan đến việc sử dụng tro bay và
xỉ đáy lò của các NMNĐ chạy than;
- Các địa phương cần thực hiện
nghiêm túc chủ trương đóng cửa các lò
gạch nung sử dụng đất sét (đất nông
nghiệp và/hoặc đất rừng) 
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NGHIÊN CỨU

CÔNG NGHỆ VÉT BÙN
cho các mỏ than lộ thiên
tại Quảng Ninh
KHÁNH LINH

T

heo Quy hoạch phát triển
ngành than Việt Nam, các mỏ
than lộ thiên vùng Quảng
Ninh sẽ được mở rộng khai
thác độ sâu. Khi xuống sâu, điều kiện
khai thác của các mỏ ngày càng khó
khăn. Trong đó, một cản trở lớn đó là
lớp bùn dưới moong sâu. Để khai thác
than cần xúc hết lớp bùn phủ trên đáy
mỏ sau mỗi mùa mưa.
Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công
Thương đã giao Viện Khoa học Công
nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện nghiên
cứu và đề xuất các giải pháp công
nghệ nhằm vét bùn phù hợp nhằm
giảm chi phí và thời gian vét bùn, tăng
hiệu quả kinh tế cho các mỏ than lộ
thiên vùng Quảng Ninh.
Sau thời gian nghiên cứu từ tháng
11/2017 đến tháng 6/2018, nhóm
nghiên cứu do TS. Đoàn Văn Thanh
chủ nhiệm đã đưa ra các giải pháp
hữu ích. Bộ Công Thương và các
chuyên gia đánh giá cao kết quả
nghiên cứu do Viện Khoa học Công
nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện. Thời
gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục
thực hiện các giải pháp nhằm khai
thác có hiệu quả sản lượng than –
khoáng sản phục vụ nhu cầu năng
lượng cho phát triển đất nước.
Đặc điểm các mỏ than lộ thiên Việt
Nam là khai thác theo mùa. Mùa mưa
khai thác các tầng trên cao, mùa khô
khai thác than và đào sâu đáy mỏ. Để
khai thác than cần bơm cạn nước và
vét sạch khối bùn lắng đọng tại đáy
mỏ sau mỗi mùa mưa.
Khối lượng bùn hàng năm tại các
mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh từ
55 - 450 ngàn m3. Có rất nhiều yếu tố
ảnh hưởng đến công tác vét bùn tại
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các moong như thời tiết, khí hậu; Ảnh
hưởng của điều kiện địa chất công
trình và thủy văn đến khả năng hoạt
động của thiết bị vét bùn; Ảnh hưởng
của công nghệ đào sâu đáy mỏ đến
công tác vét bùn; Ảnh hưởng của kích
thước cỡ hạt trung bình đất đá mỏ
đến khối lượng bùn ở đáy moong; Ảnh
hưởng của đường kính hạt bùn đến
tốc độ lắng của bùn trên hố lắng; Ảnh
hưởng các yếu tố kinh tế - môi trường.
Công nghệ vét bùn tại đáy mỏ có
thể áp dụng vào các mỏ than lộ thiên
vùng Quảng Ninh gồm: công nghệ xử
lý bùn bằng Máy xúc thủy lực gàu
ngược, Máy xúc gàu treo, Máy xúc
thủy lực gàu ngược cần dài, tàu hút
bùn, máy bơm bùn đặc, máy ép bùn
khung bản.

mỗi mùa mưa phải đảm bảo các yêu
cầu là bùn dễ xử lý và vận chuyển,
thời gian xử lý bùn đảm bảo cho công
tác xuống sâu. Mặt khác, phải đảm
bảo đáy mỏ khô ráo, không bị lầy lội
để các thiết bị khai thác có thể thực
hiện công tác xuống sâu một cách
thuận lợi.
Kết quả tính toán chi phí của các
phương án vét bùn tại thời điểm báo
cáo cho thấy, phương án vét bùn bằng
máy bơm bùn đặc cho chi phí nhỏ
nhất (81.162 đ/m3), tiếp theo là
phương án vét bùn bằng Máy xúc thủy
lực gàu ngược (98.970 đ/m3), phương
án bằng Tàu hút bùn (99.279 đ/m3),
phương án vét bùn bằng Máy xúc thủy
lực gàu ngược cần dài (102.966 đ/m3)
phương án vét bùn bằng Máy xúc gàu

Bơm bùn tại mỏ than Cọc Sáu

Mỗi một loại hình công nghệ sẽ
phát huy hiệu quả tối đa nếu điều kiện
các yếu tố tự nhiên tương thích với
các đặc trưng và thông số kỹ thuật
của các loại thiết bị trong dây chuyền
công nghệ. Công tác xử lý bùn sau

treo (104.113 đ/m3 ), phương án vét
bùn bằng máy lọc ép (117.207 đ/m3).
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Vinacomin đã thực hiện tính toán
phương án vét bùn cho mỏ than Cao
Sơn năm 2018. Theo đó, Mỏ Cao Sơn

Di n đàn Khoa hc công ngh

Hiện trạng khai thác các mỏ than lộ thiên lớn vùng Quảng Ninh

có đặc điểm địa chất phức tạp, đất đá
dạng trầm tích, phân lớp có chiều dày
biến động mạnh. Hệ thống suối trong
ranh giới mỏ hiện không còn tồn tại,
nước mưa và nước ngầm được hướng
theo các mương, rãnh dọc chân các
tầng khai thác chảy về phía Bắc rồi đổ
vào suối Khe Chàm.
Tính đến hết năm 2017, mỏ Cao
Sơn, đáy moong kết thúc ở mức sâu 110 m. Vào mùa mưa, nước chủ yếu
tập trung ở đáy moong, thường bị
ngập 2÷3 tầng và phải ngừng đào sâu
khai thác từ 5-7 tháng. Trong thời gian

mùa mưa chỉ tiến hành bơm để duy trì
ở một mực nước nhất định trong lòng
moong phục vụ cho công tác khai thác
ở các tầng phía trên và chỉ tiến hành
bơm cấp tập trong thời gian từ 1÷2
tháng cuối mùa mưa. Vì vậy, trong
mùa mưa đáy moong luôn luôn ngập
nước, tạo điều kiện cho quá trình hình
thành và lắng đọng bùn đất.
Theo TS Lưu Văn Thực, Phó Viện
trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Vinacomin, với điều kiện hiện tại, công
nghệ xử lý phần bùn loãng phía trên
phù hợp cho mỏ than Cao Sơn là Công

Mỏ Cao Sơn có đặc điểm địa chất phức tạp, ước tính chi phí thực hiện vét
70.000 m3 bùn tại mỏ than Cao Sơn năm 2018 dự kiến khoảng 7 tỷ đồng.

Sơ đồ công nghệ vét bùn bằng máy
xúc thủy lực gầu ngược năm 2018
cho mỏ than Cao Sơn

nghệ xúc trực tiếp bằng Máy xúc thủy
lực gàu ngược. Trình tự xử lý khối bùn
như sau: sau khi bơm cạn nước
moong, máy xúc thủy lực gàu ngược
di chuyển trên mặt tầng -110 m xúc
trực tiếp phần bùn hạt lớn để tạo mặt
thoáng và tập trung nước. Sau đó, rải
lớp đá nổ mìn tạo diện cho máy xúc
xúc bùn theo gương xúc phía dưới lên
ô tô chở tới nơi phơi bùn. Diện tích lớp
đá rải phụ thuộc diện tích phần bùn
loãng, các thông số làm việc của máy
xúc. Khi lớp bùn loãng được xử lý tiếp
tục sử dụng máy xúc và ô tô xúc nốt
phần bùn còn lại. Tùy thuộc mức độ
lầy lội có thể rải đất đá lên trên mặt
tầng đáy mỏ để các thiết bị làm việc
an toàn, hiệu quả.
Với phương án nêu trên, theo
nhóm nghiên cứu, chi phí thực hiện
vét bùn khoảng 98.000 đ/m3. Tổng chi
phí thực hiện vét 70.000 m3 bùn tại
mỏ than Cao Sơn năm 2018 dự kiến
khoảng 7 tỷ đồng.
Song song với nghiên cứu công
nghệ vét bùn cho các mỏ than lộ
thiên, nhóm nghiên cứu đã đưa ra
phương pháp hạn chế lượng bùn chảy
vào mỏ như tạo mặt tầng nghiêng vào
phía sườn, tạo rãnh thoát nước và hố
tiêu năng dọc chân tầng khai thác, bờ
chắn mép ngoài tầng khai thác 
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Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đối với ngành Da - Giầy Việt Nam
NGUYỄN HẢI TRUNG - LÊ TRẦN VŨ ANH
Viện Nghiên cứu Da - Giầy, Bộ Công Thương
Ngành công nghiệp da - giầy (ngành da - giầy) là một trong các ngành công nghiệp chịu nhiều thách thức nhất từ Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra các dự báo tác động của CMCN4.0 đối với các
ngành sản xuất công nghiệp thâm dụng lao động như dệt may, da giầy…
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự báo công nghệ tự động hóa có thể thay thế tới 47% việc làm, trong khi Báo cáo của
ILO (7/7/2016) dự báo, máy móc công nghệ của CMCN4.0 có thể thay thế 85% lao động trong các ngành Dệt may, da giầy tại Việt Nam trong vài thập kỷ tới. Đặc biệt, do sử dụng nhiều lao động nên ảnh hưởng của CMCN4.0 đối với ngành da
- giầy là rất lớn. Những tác động đối với lực lượng lao động, nếu không kiểm soát tốt sẽ có thể kéo theo hệ lụy về xã hội.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu và đánh giá tác động CMCN4.0 đối với sự phát triển của ngành da - giầy Việt Nam một
cách toàn diện, chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết, cần thực hiện ngay nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự phát
triển bền vững của ngành trong những năm tới. Trong bài viết này Nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu và đưa ra những
đánh giá sơ bộ về tác động CMCN4.0 đối với sự phát triển của ngành da - giầy Việt Nam.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, Ngành da - giầy Việt Nam, Đánh giá, Tác động.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo khảo sát sơ bộ của Hiệp hội
Da - Giầy - Túi xách Việt Nam
(LEFASO) thực hiện tháng 3/2018 với
lãnh đạo một số doanh nghiệp sản
xuất da - giầy ở một số tỉnh phía Bắc,
các doanh nghiệp đều cho rằng những
đổi mới công nghệ mạnh mẽ do ứng
dụng công nghệ số hóa và tự động hóa
của CMCN4.0 sẽ là giải pháp hữu hiệu
nhất để tăng năng suất và giảm chi phí
sản xuất, trong bối cảnh chi phí lao
động và giá nhập khẩu nguyên phụ
liệu ngày càng tăng.
Trong những năm qua, các doanh
nghiệp FDI (Đầu tư trực tiếp nước
ngoài - Foreign Direct Investment) và
một số doanh nghiệp lớn trong nước
đã bỏ ra nhiều công sức và vốn đầu tư
để ứng dụng công nghệ cao và tự
động hóa trong các khâu sản xuất
nhằm tăng năng suất lao động, giảm
sử dụng nhiều lao động và tăng sức
cạnh tranh của sản phẩm. Ngoài đổi
mới công nghệ, những đổi mới trong
quản trị sản xuất cũng đem lại những
hiệu quả lớn lao cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp
trong ngành.
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Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu &
triển khai (R&D), ứng dụng công nghệ
cao và tự động hóa trong sản xuất da
- giầy tại Việt Nam chưa được phổ biến
và nhân rộng tới các doanh nghiệp
trong ngành. Theo khảo sát của
LEFASO, trên 75% doanh nghiệp nhỏ
và vừa trong ngành rất khó khăn trong
việc đầu tư, ứng dụng công nghệ mới.
Chỉ có 25% bắt đầu ứng dụng ở quy
mô nhỏ lẻ, trong đó dưới 5% có kế
hoạch triển khai công nghệ mới.
Việc ứng dụng các công nghệ tiên
tiến từ thành tựu của CMCN 4.0 đang
là thách thức rất lớn cho các doanh
nghiệp da - giầy trong nước. Mặc dù
mới ở những bước đầu và chủ yếu tại
các doanh nghiệp FDI, nhưng đã xuất
hiện những ảnh hưởng trái chiều đối
với sản xuất, môi trường, xã hội và
người lao động. Đặc biệt, do sử dụng
nhiều lao động nên ảnh hưởng của
CMCN 4.0 đối với ngành da - giầy là
rất lớn. Những tác động đối với lực
lượng lao động, nếu không kiểm soát
tốt sẽ có thể kéo theo hệ lụy về xã hội.
Trong bài viết này Nhóm tác giả tiến
hành nghiên cứu và đưa ra những
đánh giá sơ bộ về tác động CMCN 4.0

đối với sự phát triển của ngành da giầy Việt Nam.

2. CMCN 4.0 ĐỐI VỚI
NGÀNH DA - GIẦY THẾ
GIỚI
Thời điểm hiện tại được đánh giá
là giai đoạn đầu của CMCN 4.0. Cuộc
cách mạng công nghiệp lần này được
hình thành trên nền tảng thành tựu
vượt bậc của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ ba, xóa nhòa ranh giới
giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và
sinh học với trung tâm là sự phát triển
của Trí tuệ nhân tạo (AI), Tự động
hóa - rô bốt, và Internet kết nối vạn
vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big data), Công
nghệ sinh học,...
Trong cuốn sách mới nhất của tác
giả Klaus Schwab [1] ông cho rằng:
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
được hình thành từ cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ ba, nhưng đồng
thời cũng tách rời khỏi cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ ba (mà cốt lõi là
các thế hệ máy tính, phần mềm và
mạng internet thông thường). Theo
Schwab, CMCN 4.0 “được thể hiện bởi
mạng internet di động phủ rộng khắp,
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với những vi mạch cảm ứng nhỏ hơn
nhưng mạnh hơn, rẻ hơn và được đặc
trưng bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo
và người máy thông minh”.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới
(WEF2016) [5], diễn ra từ 20 đến
23/01/2016, tại Davos, Thụy Sỹ, với
chủ đề “Làm chủ cuộc CMCN 4.0”, với
sự tham dự của khoảng 2.400 đại biểu
đến từ các cơ quan chính phủ, các tập
đoàn công nghiệp đa quốc gia, viện
nghiên cứu, xã hội dân sự, truyền
thông… của hơn 100 nước, trong đó có
các nhà lãnh đạo nhà nước và chính
phủ của hơn 40 nước, đã cho thấ́y rất
rõ sự quan tâm của tất cả các quốc gia
đối với CMCN 4.0. Tại Diễn đàn, các đại
biểu cùng thống nhất về tầm quan
trọng của cuộc CMCN 4.0 và cho rằng:
“đây là cuộc cách mạng có khả năng
làm thay đổi tất cả các lĩnh vực của đời
sống con người”.
Ngay sau Diễn đàn WEF 2016 đã
xuất hiện nhiều nghiên cứu, đánh giá
của các tổ chức quốc tế và của các
nước, chỉ rõ những tác động và ảnh
hưởng của Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư đối với các ngành sản xuất công
nghiệp, đặc biệt là các ngành công
nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt

may, da giày, điện tử… trong đó CMCN
4.0 không chỉ kế thừa và phát huy cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ ba, mà
nó còn là một cuộc cách mạng công
nghiệp hoàn toàn mới và khác biệt, với
tốc độ phát triển, phạm vi ảnh hưởng
và sự tác động to lớn, một cách có hệ
thống, tới các nền kinh tế và đời sống
chính trị, xã hội trên toàn thế giới. Hơn
nữa, CMCN 4.0 có khả năng phá vỡ hầu
hết các ngành công nghiệp truyền
thống ở mọi quốc gia, tạo ra sự thay đổi
của hệ thống quản lý và quản trị sản
xuất trong các ngành này.
Theo các các chuyên gia, đối với
ngành công nghiệp da - giầy thế giới
CMCN 4.0 tạo sự linh hoạt và khả năng
đáp ứng một cách hiệu quả hơn nhu
cầu của thị trường, nhờ ứng dụng công
nghệ số trong việc kết nối và tạo sự
cân bằng giữa dây chuyền công nghệ,
kỹ năng tay nghề và tự động hóa trong
từng khâu sản xuất; thu hẹp chuỗi
cung ứng sản phẩm từ nhà sản xuất tới
người tiêu dùng cuối cùng [8].
Theo Tạp chí World Footwear, nhờ
công nghệ in 3D người tiêu dùng có
thể đặt hàng một đôi giầy với kích cỡ,
hình dáng và theo những yêu cầu riêng
của mình. Hay như ngành thuộc da thế

n khai

giới đã phát triển công nghệ sản xuất
da sinh học, không sử dụng nguyên
liệu da thô từ giết mổ động vật. Các tế
bào collagen (thành phần chính của
da) được tạo ra từ các phòng thí
nghiệm có độ sạch và tinh khiết cao để
sản xuất da thành phẩm thông qua
một quy trình thuộc da sinh học sử
dụng ít hóa chất. Da sinh học thành
phẩm có thể đưa ngay vào sản xuất
giầy dép mà không phải cắt bỏ da
thừa, vì kích cỡ và hình dạng tấm da
đã được định hình theo thiết kế sản
phẩm. Quy trình sản xuất da sinh học
cho năng suất cao, tiết kiệm nguyên
liệu và sạch sẽ, không ảnh hưởng tới
môi trường vốn là vấn đề gian nan của
ngành thuộc da.
Mỹ là nước nhập khẩu giầy dép
chiếm trên 98% nhu cầu tiêu dùng và
sản xuất giầy dép chỉ còn dưới 2%
tổng nhu cầu của nước này. Với viễn
cảnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến
của CMCN 4.0, công ty New Balance
[8] một trong số ít ỏi các công ty còn
sản xuất giầy tại Mỹ, đã đưa ra đánh
giá là với các công nghệ số và tự động
hóa cao, nhu cầu về lao động sẽ giảm
xuống, các nhà sản xuất giầy sẽ rời bỏ
châu Á và quay lại đầu tư xây dựng các
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nhà máy sản xuất giầy tại Mỹ và châu
Âu, gần thị trường tiêu thụ lớn. Các
đánh giá tương tự cũng được các
thương hiệu giầy lớn (như NIKE,
ADIDAS…) xác nhận.
Italia là nước sản xuất giầy da thời
trang, sản xuất da thuộc chất lượng
cao và sản xuất các thiết bị tiên tiến
cho ngành da - giầy. Mới đây Chính
phủ Italia đã dành ra 18 tỷ euro với
mức thuế ưu đãi cho giai đoạn 2018 2027 để thu hút những dự án đầu tư
có tính sáng tạo trong các ngành công
nghiệp, trong đó có ngành công
nghiệp sản xuất giầy, nhằm khuyến
khích các doanh nghiệp Italia phát
triển CMCN 4.0, làm thay đổi công
nghệ sản xuất, tăng năng suất và chất
lượng sản phẩm, thu hút đầu tư sản
xuất giầy da đưa nước này trở lại vị trí
nước sản xuất giầy da hàng đầu thế
giới [11] [12].
Bồ Đào Nha cũng là một nước có
ngành công nghiệp sản xuất giầy dép
phát triển, mới đây Chính phủ Bồ Đào
Nha đã khởi động một Chiến lược quốc
gia phát triển CMCN 4.0 trong các
ngành công nghiệp của nước này,
trong đó có ngành sản xuất giầy. Một
trong các hoạt động của Chiến lược
này là Chương trình 4,5 triệu euro hỗ
trợ đào tạo 20.000 công nhân nâng cao
kiến thức và trình độ đáp ứng yêu cầu
của CMCN4.0.
Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh
tế thế giới (WEF) [13][14], trong
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những năm tới Trung quốc và Ấn Độ sẽ
là 2 nước đứng đầu ứng dụng các
thành tựu của CMCN 4.0, đây cũng là 2
nước có ngành công nghiệp da - giầy
lớn nhất, nhì thế giới. Tại Trung Quốc
Chính phủ luôn đổi mới chính sách tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp, các doanh
nghiệp Trung Quốc rất năng động, có
quy mô sản xuất lớn, khả năng đáp
ứng nhu cầu thị trường nhanh. Tại Ấn
Độ có lợi thế dân số trẻ, lao động có
tay nghề cao, chính sách thương mại
ổn định và môi trường sản xuất kinh
doanh thuận lợi. Cả hai nước đều có thị
trường nội địa rộng lớn, tỷ lệ số người
tiếp cận với công nghệ thông tin cao là
điều kiện tốt để ứng dụng rộng rãi các
công nghệ mới của CMCN 4.0.
Một số ví dụ trên cho thấy các
nước sản xuất sản phẩm da - giầy đều
rất quan tâm đến những ảnh hưởng
của CMCN4.0 và đã có những nghiên
cứu, đánh giá tác động của CMCN 4.0
tới sự phát triển kinh tế, xã hội, tác
động tới việc làm và người lao động,
cũng như những yêu cầu về đổi mới
công nghệ và những cơ hội, thách
thức mà ngành da - giầy thế giới sẽ
phải đối mặt.
Sản xuất da - giầy có tính chất
chuyên môn hóa theo chuỗi cung ứng
toàn cầu. Trong một nghiên cứu của
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về
“Tác động của CMCN 4.0 đối với Chuỗi
cung ứng” [4] công bố tháng 10/2017
đã tổng hợp các tác động của CMCN

4.0 đối với các chuỗi cung ứng sản
phẩm, đó là:
- Tác động đến chuỗi cung
ứng:
+ Hoạt động sáng tạo được cởi
mở: các doanh nghiệp, không phân
biệt quy mô hay khu vực địa lý, có thể
đổi mới tốt hơn nhờ thu hút được nhiều
ý tưởng, thiết kế hoặc giải pháp hay để
được vào ứng dụng.
+ Sản xuất theo yêu cầu tiêu
dùng: với kết nối internet thông minh
nhà sản xuất sẽ gần hơn với nhu cầu
và yêu cầu cụ thể của khách hàng tại
thị trường tiêu dùng nhờ sử dụng
công nghệ số hóa (digitalization) các
thiết kế và các yêu cầu về chất lượng
của khách hàng; tổ chức sản xuất tại
chỗ (localization); cá nhân hóa sản
phẩm (personalization of products);
đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến;
phối hợp với các đối tác cùng tham gia
vào quá trình sản xuất; tạo áp lực ép
giảm giá thành; sản xuất hàng loạt
qua công nghệ in 3D; toàn cầu hóa
sản xuất để đáp ứng nhu cầu thay đổi
nhanh của thời trang; tạo ra các
phương thức hợp tác mới…
- Tác động đến hoạt động
logistics:
Theo nghiên cứu của WEF [4], có
hai điểm thể hiện đặc tính của phương
thức logistic mới, đó là sử dụng rất
nhiều dữ liệu và kết nối số hóa giữa
tất cả các khâu trong toàn bộ chuỗi
giá trị. Các công ty logistics phải xác
định lộ trình chiến lược đáp ứng việc
số hóa trong quản lý hoạt động logistics kêt nối với quản lý chuỗi cung ứng
sản phẩm, cả bên trong và từ bên
ngoài. Doanh nghiệp logistics sẽ phải
quyết định duy trì phương thức cũ hay
cùng với doanh nghiệp sản xuất tạo ra
phương thức logistics mới phù hợp với
công nghệ của CMCN4.0 trong đó sẽ
không có gianh giới rõ ràng giữa sản
xuất, bán lẻ và logistics.
- Thách thức đối với đổi mới
công nghệ:
Việc kết nối số hóa toàn bộ chuỗi
cung ứng sản phẩm cũng có rủi ro là dễ
bị tấn công bằng công nghệ số (cyberattact), một cách không-hệ thống hay
có-hệ thống. Tấn công không-hệ thống
là việc tấn công các khâu riêng lẻ, các
điểm trọng yếu, còn tấn công có-hệ
thống là tấn công trên toàn bộ hệ sinh
thái của chuỗi cung ứng.
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- Tác động tới môi trường:
Với công nghệ từ CMCN 4.0 sẽ
giảm được đáng kể lượng khí thải CO2
nhờ ứng dụng số hóa quy trình kinh
doanh, sử dụng cảm biến trong giám
sát hệ thống kỹ thuật theo thời gian
thực để phân tích dữ liệu và bảo trì
thiết bị. Trong quản lý sản xuất sử
dụng nguyên liệu hiệu quả hơn, giảm
vật liệu phế thải do đó tiết kiệm
nguyên liệu, sản xuất hiệu quả hơn và
giảm nhu cầu vận chuyển do hợp lý
hóa và tự động hóa quy trình sản xuất.
Tuy nhiên một số công nghệ, như công
nghệ in 3D có thể sẽ tiêu thụ nhiều
nhiên liệu hơn...
- Tác động tới việc làm:
CMCN 4.0 không chỉ thay đổi hệ
sinh thái của chuỗi cung ứng mà còn
thay đổi việc làm, do sử dụng số hóa
và người máy thông minh sẽ giảm sử
dụng lao động phổ thông. Một số lao
động có khả năng có thể được giữ lại
nhưng phải chuyển sang công việc
khác và đào tạo lại. CMCN 4.0 yêu cầu
người lao động phải có những kỹ năng
và trình độ kỹ thuật mới để sản xuất
theo công nghệ và thiết bị mới. Các
chính sách và chương trình cũ phát
triển nguồn nhân lực sẽ phải thay đổi
để phù hợp công nghệ mới.
Nhu cầu về lao động phổ thông
giảm mạnh sẽ tác động không nhỏ tới
lực lượng lao động trong các ngành dệt
may và da - giầy sử dụng nhiều lao
động phổ thông. Các viện nghiên cứu
trong nước cũng sẽ rơi vào tình trạng
thiếu cán bộ nghiên cứu trình độ cao.
Nếu không chuẩn bị lực lượng lao động
đáp ứng yêu cầu công nghệ từ CMCN
4.0 các doanh nghiệp Việt Nam có thể
phải nhập khẩu lao động trình độ cao

từ nước ngoài, trong khi phải sa thải
người lao động trong nước. Chi phí đào
tạo lại và phát triền nguồn nhân lực
mới sẽ vượt qúa khả năng của các
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước.

3. CMCN 4.0 ĐỐI VỚI
NGÀNH DA - GIẦY VIỆT
NAM
Theo một nghiên cứu của Viện Hàn
lâm Khoa học xã hội VN với chủ đề
”Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
một số đặc trưng, tác động và hàm ý
chính sách đối với Việt Nam” [10] công
bố tháng 11/2016, các ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó có
ngành da - giầy, tại Việt Nam sẽ phải
chịu tác động mạnh nhất của CMCN
4.0 vì ba lý do:
a. CMCN 4.0 tác động trước hết
đến nhóm các ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo, trong đó có dệt may, da
- giầy;
b. Cơ chế tác động của công nghệ
trong kinh tế toàn cầu lan truyền rất
nhanh trong nhóm ngành dệt may, da
- giầy Việt Nam thông qua kênh xuất
nhập khẩu, do bản chất thương mại
quốc tế cao của các ngành này. Với
trên 90% sản lượng giầy dép sản xuất
tại Việt Nam là dành cho xuất khẩu,
nếu ứng dụng công nghiệp từ CMCN
4.0 năng suất sẽ tăng mạnh và ngành
da - giầy sẽ nâng cao được năng lực
cạnh tranh;
c. Những đột phá của các công
nghệ từ CMCN 4.0, đặc biệt là những
tiến bộ vượt bậc về robot thông minh
và công nghệ in 3D ứng dụng trong
sản xuất, đang làm đảo ngược dòng
thương mại theo hướng bất lợi cho các
nước đang phát triển châu Á sản xuất
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da - giầy, do làm giảm mạnh lợi thế lao
động giá rẻ tại các nước này, trong đó
có Việt Nam.
Cụ thể đối với ngành da - giầy,
CMCN 4.0 sẽ có một số đột phá công
nghệ quan trọng làm thay đổi sản xuất
của ngành trên phạm vi toàn cầu và tại
Việt Nam:
(i) Công nghệ chế tạo đắp dần,
máy chụp thân thể, thiết kế bằng máy
tính giúp có thể sản xuất các sản phẩm
hàng loạt phù hợp với những thông số
đơn lẻ của từng khách hàng;
(ii) Công nghệ nano giúp các sản
phẩm giầy dép có thể tích hợp các
chức năng theo dõi sức khỏe (đo nhịp
tim, lượng calo giải phóng liên tục
v.v…);
(iii) Tự động hóa khâu cắt và
khâu may (robot may giầy còn gọi là
sewbots), giảm mạnh sử dụng
lao động.
Các công nghệ trên có thể làm thay
đổi toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm
da - giầy thế giới trong thời gian 5-10
năm tới. Những tiến bộ vượt bậc trong
lĩnh vực tự động hóa và số hóa giúp
giảm mạnh chi phí chế tạo và vận hành
người máy (robot), do vậy làm tăng
khả năng các nhà đầu tư nước ngoài
có thể rời bỏ Việt Nam để trở lại đầu
tư sản xuất giầy dép tại Mỹ, châu Âu,
dẫn đến sự chuyển dịch sản xuất sản
phẩm phân khúc trung, cao cấp có giá
trị cao hơn trở lại các nước phát triển
để gần các thị trường tiêu thụ lớn, gần
các trung tâm R&D và các trung tâm
cung cấp nguyên phụ liệu cao cấp trên
thế giới.
Như vậy, ngành da - giầy Việt Nam
hiện đang phải cạnh tranh khốc liệt
trên phạm vi toàn cầu, vừa phải cạnh
tranh với các nước Campuchia,
Bangladesh, Myanmar… có giá nhân
công rẻ hơn và vừa phải cạnh tranh
với công nghệ tự động hóa và số hóa
của CMCN 4.0 đang được ứng dụng
ngày càng rộng rãi ở các nước phát
triển và cả ở Trung Quốc.
Đối với việc làm và người lao động,
báo cáo mới nhất [9] của ILO công bố
tháng 7/2016 cho thấy tại Việt Nam có
tỷ lệ cao 85% lao động trong ngành
Dệt may và da - giầy có nguy cơ mất
việc làm dưới tác động của những đột
phá về công nghệ của CMCN 4.0 như
nêu trên (ngành dệt may có khoảng
2,5 triệu lao động và ngành da - giầy
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có khoảng 1,5 triệu lao động), trong đó
khoảng 74% là lao động nữ. Trong số
đó nhiều lao động phổ thông, tay nghề
thấp (khoảng 26% lao động phổ thông
chỉ có trình độ tiểu học) và một tỷ lệ
đáng kể lao động từ 36 tuổi trở lên
(chiếm 25,4%), đây là các nhóm lao
động không dễ dàng tìm được việc làm
thay thế khi ứng dụng các công nghệ
từ CMCN 4.0.
Tốc độ thay đổi công nghệ nhanh
trong ngành da - giầy cũng sẽ tạo ra
áp lực lớn về dịch chuyển nguồn lực lao
động. Người lao động tại các nhà máy
thông minh trong thời kỳ CMCN 4.0 sẽ
có những việc làm mới, với các yêu cầu
khác về trình độ và tay nghề so với
hiện nay, môi trường làm việc và cách
tổ chức công việc cũng sẽ không giống
như hiện tại.
Trong thời gian qua, tại Việt Nam
đã có nhiều cuộc hội thảo liên quan
đến chủ đề CMCN 4.0. Các cuộc hội
thảo này đã chỉ ra các cơ hội và thách
thức của CMCN 4.0 đối với doanh
nghiệp da - giầy Việt Nam:
Về cơ hội:
- Cải tiến phương thức sản xuất và
cung cấp dịch vụ, nâng cao năng suất
lao động. Cơ hội đón đầu, hình thành
và phát triển nhanh nền kinh tế tri
thức, thu hẹp khoảng cách và đuổi kịp
những nước đi trước trong khu vực và
thế giới thông qua tiếp thu, làm chủ và
ứng dụng nhanh vào sản xuất kinh
doanh, quản lý những tiến bộ, thành
tựu công nghệ (kể cả phương thức sản
xuất, quản lý) từ cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư. [3]
- Các lĩnh vực truyền thống trở nên
thông minh hơn.
- Hình thành các mô hình kinh
doanh hoặc cung cấp dịch vụ mới…
Về thách thức:
- Tụt hậu khoảng cách năng lực
cạnh tranh giữa các vùng miền;
- Thị trường lao động thay đổi:
tình trạng thất nghiệp tăng, gia tăng
bất bình đẳng, công nghiệp chế tạo và
dịch vụ đang quay trở lại các nước
phát triển;
- Thu hẹp, đào thải các tổ chức và
doanh nghiệp chậm đổi mới công
nghệ;
- An ninh, an toàn công nghệ thông
tin ngày càng trở nên trọng yếu.
- Thay đổi lối sống của con người.
Tại các hội thảo, các chuyên gia
32 KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ  (S 36 - 12/2018)

cũng thống nhất về yêu cầu cấp bách
phải có những nghiên cứu chiều sâu,
giúp các cơ quan quản lý Nhà nước và
cộng đồng doanh nghiệp định hướng
sản xuất kinh doanh; xây dựng các giải
pháp thu hút đầu tư và phát triển công
nghiệp thông minh tại Việt Nam; các
giải pháp phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao v.v...
Tuy nhiên, các hội thảo và nghiên
cứu nêu trên cũng mới chỉ đánh giá
tác động tổng quát của CMCN 4.0 đối
với nền kinh tế và các ngành công
nghiệp nói chung. Cho đến nay, chưa
có nghiên cứu chuyên sâu trong nước
về những tác động của CMCN 4.0 liên
quan đến ngành da - giầy Việt Nam.
Do đó thiếu những đánh giá tác động
đối với ngành da - giầy trong môi
trường CMCN 4.0, cũng như chưa đề
xuất được định hướng phát triển cụ
thể, các chính sách hỗ trợ của nhà
nước, cũng như các giải pháp ứng
dụng thành công thành tựu CMCN 4.0
vào ngành da - giầy.
Tháng 3/2018, LEFASO đã tổ chức
hai cuộc tọa đàm tại Hà Nội và tại
TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của
lãnh đạo một số doanh nghiệp da giầy trong nước. Các doanh nghiệp
đều cho rằng do chi phí lao động tăng
nhanh hiện nay nhiều doanh nghiệp
da - giầy FDI đã ứng dụng công nghệ
từ CMCN 4.0 trong quản lý sản xuất
và sử dụng người máy trong một số
khâu sản xuất để giảm lao động.
Các doanh nghiệp trong nước mới
chỉ ứng dụng công nghệ in 3D để làm
sản phẩm mẫu và đang xem xét khả

năng mua phần mềm số hóa cho quản
lý sản xuất. Do mới ứng dụng ở mức
độ nhỏ lẻ, chủ yếu nhằm tăng năng
suất, chất lượng nên các doanh
nghiệp chưa thể đánh giá được các
tác động đối với thay đổi công nghệ
và lao động trong ngành. Tại Việt Nam
hiện chưa có một nghiên cứu cụ thể
nào được thực hiện bởi các viện
nghiên cứu hay trường đại học liên
quan đến tác động của CMCN 4.0
trong ngành da - giầy.
CMCN 4.0 sẽ tạo ra một thế giới
mà ở trong đó các hệ thống ảo và hệ
thống vật lý (hệ thống thực) của chuỗi
sản xuất có thể hội tụ với nhau một
cách linh hoạt, hứa hẹn tạo ra các lợi
ích hết sức to lớn và tác động mạnh
mẽ tới kinh tế thế giới, cũng như tới
kinh tế Việt Nam. Trước tiên, CMCN
4.0 tác động mạnh mẽ đến hoạt động
đầu tư, sản xuất và thương mại, tạo
nên sự thay đổi lớn về phương thức
sản xuất, làm thay đổi nhanh chóng
và sâu rộng toàn bộ chuỗi giá trị, từ
nghiên cứu phát triển đến sản xuất,
dịch vụ hậu cần đến dịch vụ khách
hàng. Giảm đáng kể chi phí giao dịch,
vận chuyển, phân phối... làm tăng
năng suất lao động và hiệu quả sản
xuất, kinh doanh.
Nền tảng của CMCN 4.0 là thay đổi
công nghệ trong sản xuất, thương mại,
cung ứng nguyên phụ liệu, quản trị
doanh nghiệp, v.v... Nói chung, khi áp
dụng công nghiệp 4.0 trong sản xuất,
kinh doanh, tỷ suất đầu tư sẽ tăng lên
và cần sử dụng nguồn lực tài chính lớn,
nhưng bù lại năng suất lao động sẽ
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tăng mạnh. Tự động hóa được kết nối
sẽ dần dần thay thế con người trong
toàn bộ nền kinh tế, người lao động sẽ
bị dư thừa. Tuy nhiên, để áp dụng
thành công các thành tựu của CMCN
4.0 vào thực tiễn, cần có các điều kiện
cơ bản như: thể chế, cơ chế chính
sách, pháp luật phù hợp với một nền
kinh tế số có các ngành công nghiệp
thông minh; hệ thống kết cấu hạ tầng
đồng bộ, trong đó có hạ tầng công
nghệ thông tin phát triển; nguồn nhân
lực trình độ cao đáp ứng được yêu cầu
làm việc trong nền kinh tế số; có nguồn
vốn lớn đáp ứng nhu cầu đầu tư đổi
mới công nghệ, v.v...
Tính tới năm 2017, theo nguồn từ
LEFASO, toàn ngành da - giầy có 1711
doanh nghiệp sản xuất giầy dép, túicặp các loại và nguyên phụ liệu, sử
dụng khoảng 1,5 triệu lao động. Việt
Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu
giầy dép chiếm 8% thị phần toàn cầu.
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành
da - giầy Việt Nam tới năm 2020, tầm
nhìn tới năm 2030 đã nêu rõ: “Nhà
nước khuyến khích các doanh nghiệp
đầu tư nghiên cứu khoa học và ứng
dụng triển khai công nghệ tiên tiến,
hiện đại vào sản xuất thông qua các
hình thức mua bán, chuyển giao công
nghệ từ các nước có nền công nghiệp
da - giầy phát triển”.
Trong gần 30 năm qua, Việt Nam
đã thu hút được nhiều đầu tư nước
ngoài trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm
da - giầy. Hiện doanh nghiệp FDI chiếm
trên 80% sản lượng và kim ngạch xuất
khẩu của ngành da - giầy. Trong chuỗi
giá trị sản xuất da - giầy, hầu hết các
doanh nghiệp trong nước sản xuất gia
công thuần túy với mẫu thiết kế, thiết
bị, nguyên phụ liệu và phân phối sản
phẩm đều do nhà nhập khẩu nước
ngoài cung cấp, chiếm đến 70% tổng
chi phí sản xuất một sản phẩm. Các
doanh nghiệp FDI sản xuất theo
phương thức OEM (FOB), tự cung ứng
thiết bị và nguyên phụ liệu nên đạt giá
trị gia tăng cao hơn doanh nghiệp
trong nước.
Do sản xuất gia công theo mẫu
thiết kế của thương hiệu nước ngoài
và phải nhập khẩu nguyên phụ liệu tới
60%, nên năng lực thiết kế mẫu, hoạt
động nghiên cứu phát triển sản phẩm
và công nghiệp hỗ trợ sản xuất
nguyên phụ liệu da - giầy tại Việt Nam

nói chung còn yếu kém đã hạn chế sự
phát triển của ngành. Ngành da - giầy
hiện còn phải đối mặt với chi phí sản
xuất tăng nhanh do mức lương tối
thiểu và giá mua nguyên phụ liệu tăng
cao hàng năm. Nguy cơ cao doanh
nghiệp trong nước mất đơn hàng xuất
khẩu nếu chi phí tiền lương và giá
nguyên phụ liệu nhập khẩu tiếp tục
tăng nhanh.
Năng suất lao động trong ngành
da - giầy tại Việt Nam đạt thấp, nhất
là tại các nhà máy của doanh nghiệp
trong nước. Theo khảo sát của
LEFASO, các doanh nghiệp sản xuất
giầy thể thao trên thế giới có ứng
dụng công nghệ cao, công nghệ số
hóa, có thể đạt năng suất trung bình
1,2 đôi giầy/giờ/người lao động, trong
khi năng suất trung bình tại Việt Nam
chỉ đạt 0,7 đôi/giờ/người lao động.
Ngoài ra, do đầu tư sản xuất da - giầy
tập trung tại một số vùng, nên có tình
trạng lao động di cư, gây biến động
lớn về lao động và mất cân đối cung
cầu cục bộ về nguồn nhân lực tại các
địa phương.

4. KẾT LUẬN
Chính phủ Việt Nam rất quan tâm
đến việc đánh giá tác động của
CMCN4.0. Phát biểu tại Hội thảo Triển lãm quốc tế về Phát triển Công
nghiệp thông minh ngày 5/12/2017,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu
cầu các nhà khoa học, doanh nghiệp,
cơ quan Nhà nước tiến hành nghiên
cứu và đánh giá hiện trạng ứng dụng
công nghệ mới, ứng dụng khoa học,
kỹ thuật gắn với thực tiễn nền kinh tế
Việt Nam để xác định những cơ hội,
thách thức do tác động của CMCN 4.0
và chỉ ra Việt Nam cần làm gì để phát
triển nền kinh tế trong bối cảnh
CMCN 4.0.
CMCN 4.0 vẫn đang trong giai
đoạn khởi phát sẽ là cơ hội quý báu
mà Việt Nam phải nhanh chóng đón
bắt để đẩy nhanh tiến trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành
công nghiệp của đất nước. Tuy nhiên,
nếu không định hướng được rõ ràng
mục tiêu, cách thức tiếp cận và tham
gia thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, đổi mới giáo dục, phát triển khoa
học và công nghệ phù hợp thì sức ép
bởi cuộc cách mạng này đặt ra cho
kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của

n khai

Việt Nam nói chung, an ninh trật tự
nói riêng là rất lớn.
Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa
ra các giải pháp thiết thực tận dụng
tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu
những tác động tiêu cực của CMCN
4.0 đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính
phủ đã ký Chỉ thị số 16/CT-TTg 6 về
việc tăng cường năng lực tiếp cận
CMCN 4.0 [2].
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các
bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương trong thời gian từ nay đến
năm 2020 tập trung chỉ đạo, tổ chức
thực hiện có hiệu quả các giải pháp,
trong đó tập trung thúc đẩy phát triển,
tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng
dụng và nhân lực công nghệ thông tin
- truyền thông; rà soát lại các chiến
lược, chương trình hành động, đề xuất
xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ
trọng tâm để triển khai phù hợp với xu
thế phát triển của CMCN 4.0; thay đổi
mạnh mẽ các chính sách, nội dung,
phương pháp giáo dục và dạy nghề
nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả
năng tiếp nhận các xu thế công nghệ
sản xuất mới.
Việc nâng cao nhận thức của lãnh
đạo các cấp, các ngành, các địa
phương, doanh nghiệp và toàn xã hội
về CMCN 4.0 là rất quan trọng, nhằm
tăng cường hội nhập quốc tế và tạo
hiểu biết và nhận thức đúng về bản
chất, đặc trưng, các cơ hội và thách
thức của CMCN 4.0 để có cách tiếp
cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.
Nhóm tác giả đề xuất một số nhóm
giải pháp như sau:
- Chủ động, tích cực đẩy mạnh
theo dõi, nghiên cứu sâu chiều hướng
phát triển của CMCN 4.0; tăng cường
nâng cao nhận thức của các cơ quan
hoạch định chính sách và các doanh
nghiệp;
- Chính phủ, Bộ Công Thương cần
có Đánh giá đầy đủ toàn diện tác
động của CMCN 4.0 đối với ngành Da
- giầy Việt Nam và đưa ra các khuyến
nghị về các công việc cần phải thực
hiện với doanh nghiệp, người dân,
người lao động và cơ quan quản lý
Nhà nước, cụ thể:
+ Doanh nghiệp: chiến lược đầu tư
đổi mới và ứng dụng Khoa học & Công
nghệ (KH&CN) đào tạo nguồn nhân
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lực. Nâng cao tỷ lệ nội hóa, xây dựng
thương hiệu và tham gia sâu vào chuỗi
cung ứng toàn cầu;
+ Người lao động: Định hướng đào
tạo, nâng cao năng lực chuyên môn,
lựa chọn và chuyển đổi nghề nghiệp
phù hợp;
+ Cơ quan quản lý nhà nước: xây
dựng các giải pháp và chính sách phát
triển ngành da - giầy Việt Nam.
- Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và
ứng dụng KH&CN gắn với phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy
mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư
cho KH&CN, tăng cường sự gắn kết
chặt chẽ giữa KH&CN với sản xuất
hàng hóa. Nhà nước cần tạo dựng
môi trường khuyến khích được doanh
nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới
công nghệ, đồng thời cần có các
chương trình trọng điểm quốc gia về
phát triển một số lĩnh vực công nghệ
chiến lược trên cơ sở hợp tác công-tư
(Public-Private Partnership, PPP); [7]
- Mở rộng hợp tác quốc tế về
KH&CN; chủ động thúc đẩy hình thành
“quan hệ đối tác công nghệ” với một
số đối tác sở hữu công nghệ nguồn.
Tập trung đổi mới chương trình,
phương pháp đào tạo tại các viện
nghiên cứu, trường đại học công nghệ,
công nghiệp, các trường dạy nghề đạt

trình độ quốc tế theo hướng gắn kết
chặt chẽ giữa phát triển nguồn nhân
lực với phát triển ứng dụng KH&CN;
- Đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao
trình độ, tay nghề của người lao động
trong ngành nhằm tăng năng suất lao
động và giảm tỉ lệ lao động phổ thông;
đào tạo chuyển đổi ngành nghề;
- Đẩy mạnh việc phát triển ngành
công hỗ trợ, chủ động trong việc cung
cấp các nguyên phụ liệu, nâng cao tỉ lệ
nội địa hóa cho sản phẩm hoàn chỉnh
cuối cùng;
- Chú trọng phát triển xây dựng
thương hiệu mạnh, tập trung sản xuất
sản phẩm có chất lượng cao;
- Nâng cao giá trị gia tăng trong
chuỗi giá trị sản xuất da - giầy và tham
gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu;
- Đẩy mạnh hơn phát triển
khu/cụm công nghiệp tập trung
chuyên ngành, các cụm liên kết
ngành. Kinh nghiệm của các nước
công nghiệp hóa mới cho thấy để hình
thành được nền công nghiệp hiện đại,
cần xây dựng được các cụm liên kết
ngành (industrial cluster) có hiệu quả.
Sự phát triển các cụm liên kết ngành
có vai trò rất lớn đối với công nghiệp
hóa vì có thể tạo hiệu ứng hiệu quả
theo quy mô, hiệu ứng lan tỏa sáng
tạo-công nghệ, thúc đẩy doanh

nghiệp trong nước tham gia vào các
chuỗi sản xuất - cung ứng khu vực và
toàn cầu [7].
Xây dựng và thực hiện chương
trình hỗ trợ nâng cao năng lực hội
nhập đón nhận cách mạng công
nghiệp thứ tư cho doanh nghiệp Việt
Nam nhất là các doanh nghiệp nhỏ và
vừa. Một khu vực tư nhân năng động
có thể tạo ra nhu cầu mạnh mẽ và
hấp thụ tri thức tiên tiến cho nhũng
hàng hóa có giá trị gia tăng và khả
năng cạnh tranh cao hơn trên thị
trường trong nước và quốc tế. Các
doanh nghiệp khi đó có thể tham gia
hiệu quả hơn vào các chuỗi giá trị
toàn cầu, đóng vai trò dẫn dắt trong
các chuỗi giá trị nội địa và các cụm
(cluster) công nghiệp.
Nhóm tác giả cho rằng việc đánh
giá các tác động của CMCN 4.0 đối với
phát triển ngành da - giầy Việt Nam
một cách toàn diện, chuyên sâu là rất
quan trọng và cấp thiết; đây là cơ sở
để đề ra định hướng chiến lược phát
triển ngành da - giầy Việt Nam, xây
dựng các giải pháp để ứng dụng
thành công thành tựu CMCN 4.0 trong
ngành da - giầy Việt Nam đến năm
2030 và đề xuất các chính sách của
Nhà nước hỗ trợ thực hiện thành công
các giải pháp này 
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NGHIÊN CỨU
CÔNG NGHỆ BÙN HẠT HIẾU KHÍ (AGS)

Xử lý nước thải nhà máy
sản xuất bột giấy
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Trung tâm Công nghệ Môi trường (CESTE), Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô (RIPPI), Bộ Công Thương
PHẠM ĐỨC THẮNG, VÕ THÀNH LÊ, TẠ THANH TÙNG, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

TÓM TẮT:
Bùn hạt hiếu khí (AGS) có nhiều ưu điểm hơn bùn hoạt tính truyền thống do AGS có thể chứa một lượng lớn vi sinh vật,
nên có khả năng chuyển hóa các chất ô nhiễm bằng phương pháp sinh học, một lượng lớn nước thải có thể được xử lý trong
hệ thống thiết bị nhỏ, gọn.
Nước thải của sản xuất bột giấy thuộc loại có nồng độ ô nhiễm cao với > 2,0 -3,0 kg COD/m3/ngày phù hợp để ứng dụng
công nghệ AGS. Với mục tiêu có thể ứng dụng AGS xử lý nước thải ngành sản xuất bột giấy, bài viết này đã đánh giá các
đặc điểm của AGS khi vận hành xử lý nước thải sản xuất bột giấy và hiệu quả xử lý nước thải sản xuất bột giấy thông qua
các thông số ô nhiễm đặc trưng (COD); Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng AGS có khả năng thành tạo từ bùn hoạt tính
của nhà máy sản xuất bột giấy, thời gian thành tạo AGS quy mô pilot khoảng 23 ngày với các chỉ tiêu về đặc tính của bùn
SVI 48,8 – 60ml/g; MLSS 5980 mg/l; MLSS/MLVSS 0,86; kích thước cỡ hạt > 4mm đạt 35% và đạt 40% vào ngày thứ 30.
Hiệu suất xử lý COD đạt 81,82% và tăng > 10% so với bùn hoạt tính.
Từ khóa: Bùn hạt hiếu khí; AGS; xử lý nước thải; sản xuất giấy & bột giấy.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bùn hạt hiếu khí (AGS) được
nghiên cứu từ những năm 1991 với
quy trình xử lý nước thải sinh học áp
dụng khái niệm các cụm bùn từ bùn
hoạt tính hiếu khí [1]. Bùn hạt hiếu khí
đã được chỉ ra có nhiều ưu điểm hơn
so với bùn hoạt tính thông thường về
nồng độ sinh khối, kích thước hạt bùn,
hình dạng, tính đồng đều và khả năng
lắng [2]. AGS được coi như là công
nghệ xử lý sinh học của thế kỷ 21. Hầu
hết các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, AGS
được thực hiện theo phương pháp
từng mẻ (SBR) tốt hơn hệ thống liên
tục [3-5].
AGS có nhiều ưu điểm hơn bùn
hoạt tính truyền thống do AGS có thể
chứa một lượng lớn vi sinh vật, nên có
khả năng chuyển hóa các chất ô nhiễm
bằng phương pháp sinh học, một

lượng lớn nước thải có thể được xử lý
trong hệ thống thiết bị nhỏ, gọn [1].
Với kích cỡ hạt lớn hơn bùn hoạt tính,
AGS có khả năng lắng nhanh hơn, tách
nước ra khỏi bùn và xử lý hiệu quả hơn
[6]. AGS sau khi tạo hạt có khả năng
xử lý hiệu quả 90% COD; 80% Nitơ;
67% Phốt pho và 50% lượng nước
trao đổi với chu kỳ 8h. Tuy nhiên, tỷ lệ
ổn định của AGS còn phụ thuộc vào
điều kiện tỷ lệ giàu dinh dưỡng và
nghèo dinh dưỡng trong chu kỳ [7].
Hiện nay, thời gian thành tạo AGS
chưa có sự thống nhất do các yếu tố
ảnh hưởng [8, 9], các nghiên cứu đều
cho rằng cần ít nhất 30 ngày để hình
thành AGS [10-13]. Moy và ctv (2002)
đã thực hiện thí nghiệm ở quy mô pilot
đối với nước thải có nồng độ ô nhiễm
cao với nguồn các bon acetate, tổng
OLR là 6-9 kg COD/m3/ngày AGS hình
thành với hạt đều, có hình cầu nhỏ,

gọn 1,5-2mm, nhưng không có thông
tin về thời gian hình thành AGS [14].
Long và ctv (2014) đã thực hiện thí
nghiệm pilot, AGS được thành tạo
trong 18 ngày với nước thải nhân tạo
(pha hóa chất); kích cỡ hạt trung bình
là 1,58mm; SVI là 67,64ml/l;
SV30/SV5 là 0,91 [15].
Nước thải của sản xuất bột giấy
thuộc loại có nồng độ ô nhiễm cao với
> 2,0-3,0 kg COD/m3/ngày [16,17]
hoàn toàn có thể ứng dụng AGS để xử
lý nước thải.
Hướng tới mục tiêu có thể ứng
dụng AGS xử lý nước thải ngành sản
xuất bột giấy, bài viết này sẽ 1) Đánh
giá các đặc điểm của AGS khi vận hành
xử lý nước thải sản xuất bột giấy; 2)
đánh khả hiệu quả xử lý nước thải sản
xuất bột giấy thông qua các thông số ô
nhiễm đặc trưng (COD);
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Thiết bị và tiến hành thí nghiệm:
Bể phản ứng dạng hình trụ với đường
kính D= 14,5 cm; chiều cao H = 90cm;
thể tích làm việc V = lít (H/D = 6,5); bể
phản ứng được bổ sung dinh dưỡng
bằng acetate là nguồn các bon chính,
nhiệt độ thí nghiệm là 28 – 300C; Khí
được cấp cho bể phản ứng bằng máy
nén khí công suất 5 lít/phút, khí cho bể
phản ứng là 2 lít/phút (DO > 2mg/l)
được thể hiện ở hình 1. Bể phản ứng
hoạt động với chu kỳ 6h, với các giai
đoạn cấp nước (có - không dinh
dưỡng), phản ứng (tạo dòng khí xáo
trộn bùn), lắng bùn (lắng nhanh, và kỵ
khí) và rút nước thải (dòng nước ra)
được thể hiện ở hình 2. Nước thải được
đổ đầy đến 90cm và tỷ lệ trao đổi nước
là 60%. OLR (Nồng độ dinh dưỡng)
ban đầu là 3kg COD/m3/ngày;.
Bùn giống: Bắt đầu thí nghiệm
bằng bùn hoạt tính tại bể xử lý sinh

học của nhà máy liên hợp giấy và bột
giấy (Tổng Công ty Giấy Việt Nam, nhà
máy giấy Bãi Bằng). Vào ngày thứ 6,
bùn hoạt tính tiếp tục được bổ sung
vào bể phản ứng với (MLSS 3000mg/l)
25% (w/v) được thêm vào, nâng MLSS
của bể phản ứng 4000mg/l;
Nước thải được sử dụng trong quá
trình thực hiện là nước thải nhà máy
sản xuất giấy và bột giấy với thông số
nước thải COD 750 mg/l; pH 7 – 7,5;
TSS 123mg/l; TN 5,7mg/l và TP 0,57
mg/l. Dinh dưỡng CH3COONa; NH4Cl;
KH2PO4; CaCl2; FeSO4 và MgSO4 và các
thành phần vi lượng được bổ sung
trong nước thải để COD đạt 3kg
COD/m3.
Phương pháp thu mẫu: Mẫu được
thu 1 ngày/lần với các thông số đánh
giá COD; SV; SVI, MLSS, MLVSS, kích
thước hạt bùn, hình thái bên
ngoài bùn.
Phương pháp phân tích mẫu: Các
thông số COD; SV; SVI, MLSS, MLVSS
được phân tích theo các phương pháp
của APHA (1998) [18]. Kích thước hạt

Hình 1. A) Sơ đồ hệ thống thí nghiệm;

Hình 2: Các giai đoạn chính của quá trình vận hành công nghệ AGS
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bùn được đo bằng phương pháp ướt,
lấy 500ml mẫu bùn cho lọc qua sàng
rây có kích thước 4,0 mm; 2,0 mm;
1,43 mm; 1,0 mm và 0,6 mm. Kích
thước hạt bùn được tính trên tổng số
MLSS của bùn, tỷ lệ hạt AGS là tỷ lệ
MLSS > 0,3mm. Kích thước hạt trung
bình được tính là 50% số lượng hạt ở
lại sàng. Tốc độ lắng của hạt được đo
bằng cách ghi chép thời gian rơi tự do
ngẫu nhiên từ độ cao nhất định trong
ống đong hình trụ. Hình thái bên ngoài
của AGS được xác định trên kính hiển
vi soi nổi Leica E4Z có độ phóng đại
40X và máy chụp bề mặt SEM (JSM6510LV) có độ phóng đại 30000X.
Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu
được cập nhật và xử lý thống kê trên
phần mềm Excel.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sự thành tạo AGS
Các hạt xuất hiện vào ngày thứ 7;
sau 7 ngày hầu hết bùn đều tồn tại ở
dạng hạt nhỏ nhưng vẫn có vi khuẩn

B) Hình ảnh hệ thống thí nghiệm

dính bám xung quanh hạt. Kích thước
hạt AGS tăng dần lên đến ngày thứ 23
các hạt tròn và đồng đều, kết quả
nghiên cứu được thể hiện ở hình 3.
Giai đoạn ngày thứ 23-30 bùn ở giai
đoạn trưởng thành, hạt bùn có xu
hướng gắn kết chặt, kết quả thể hiện ở
hình 4, ở độ phóng đại 400x, vi khuẩn
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Hình 3: Kết quả các giai đoạn hình thành AGS: (a) bùn gốc; (b) 7 ngày;
(c) 12 ngày (d) 18 ngày (e) 23 ngày; (g) 26 - 30 ngày.

Hình 4: Kết quả AGS giai đoạn trưởng thành a) Độ phóng đại 85X;
b) Độ phóng đại 400x

có dạng hình cầu, hình sợi gắn kết
được thể hiện ở hình 4b.

3.2. Đặc tính vật lý của AGS
3.2.1. Chỉ số lắng SVI
SVI là chỉ số thể tích bùn, đánh giá
khả năng lắng, đặc tính và chất lượng
của bùn sinh học [19].

Trong nghiên cứu này, SVI có xu
hướng tăng trong 7 ngày và bắt đầu
giảm từ ngày thứ 7 (khi AGS hình
thành) và giảm dần trong suốt quá
trình vận hành. SVI có giá trị thấp nhất
(46,8ml/g) ở ngày thứ 23 (bảng 1) khi
AGS tạo thành hạt có kích thước lớn và
rắn chắc. Từ ngày thứ 23 trở đi, SVI

n khai

không tăng cao và dao động trong
khoảng 48,6-60ml/g. Các kết quả
nghiên cứu đã được chỉ ra ở hình 5.
Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số
lắng của bùn SVI trong khoảng 48,677,9 ml/g được chỉ ra trong bảng 1,
như vậy giá trị SVI trong khoảng 50 <
SVI < 100 ml/g và được Forster (1971)
coi là chỉ số bùn có hiệu suất lắng tốt
nhất [20]. Kết quả nghiên cứu của Li
và ctv (2014) AGS có SVI 43 –
75,5ml/g với đa số AGS có kích thước
nhỏ (80µm-0,3mm), SVI dao động
trong khoảng 43 – 61ml/g từ ngày thứ
7-21, kích thước AGS tăng dần nhưng
không có số liệu về cỡ hạt lớn nhất
[21]. Một nghiên cứu khác của
Dangcong và ctv (1999) đã công bố
SVI dao động trong khoảng 150-200
ml/g trong 20 ngày vận hành đầu tiên
và sau 20 ngày SVI là 100-150ml/g và
AGS được hình thành với kích thước
lớn hơn 2-3mm, nhưng không có thời
gian hình thành cỡ hạt lớn nhất. AGS
có trạng thái bền tốt với chỉ số SVI
khoảng 80-100ml/g [11]. Bảng 1
3.2.2. MLSS và MLVSS
MLSS tăng theo thời gian vận
hành, kết quả nghiên cứu được chỉ ra
trong hình 5, đạt giá trị khoảng
3000mg/l vào ngày thứ 11 và khoảng
4836mg/l vào ngày thứ 22.
MLVSS/MLSS có giá trị 0,54 ở ngày thứ
6 chỉ ra rằng hàm lượng các chất vô cơ
trong bùn cao. MLVSS/MLSS tăng dần
từ ngày thứ 6-23 trong khoảng giá trị
từ
0,54-0,86.
Ngày
thứ
23,
MLVSS/MLSS có giá trị 0,86 đây được
coi là AGS có hoạt tính sinh học cao.
Sau ngày thứ 23, MLVSS/MLSS có giá
trị cao dao động trong khoảng 0,8-0,9.
3.2.3. Phân bố kích cỡ và cỡ hạt
AGS
Giai đoạn đầu của quá trình hình
thành, tỷ lệ hạt AGS nhỏ (D < 0,6mm)
chiếm ưu thế trong 7 ngày, hạt AGS
tăng dần kích thước theo thời gian và
được chỉ ra trong. Giai đoạn hạt cỡ hạt
có đường kính 2mm < D < 4mm xuất
hiện vào ngày thứ 12 với tỷ lệ 5-10%,
và D > 4mm hình thành vào ngày thứ
18 với tỷ lệ 7%, đến ngày thứ 23 của
quá trình thực hiện, tỷ lệ lượng hạt có
kích thước > 4mm đạt 35% và đạt
40% vào ngày thứ 30.
Có rất nhiều công trình nghiên
cứu công bố cỡ hạt AGS, Nguyen và
ctv (2016) đã chỉ ra rằng AGS đạt cỡ
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Bảng 1. Kết quả các thông số đặc trưng của AGS

Thông số thống kê

SV30/SV5

SVI (ml/g)

MLSS (mg/l)

MLVSS/MLSS

Trung bình

0,76

62

3794

0,7

SE

0,03

3

310

0,0

Giá trị ở giữa

0,82

62

3855

0,7

Giá trị thường xuyên

0,88

47

5980

0,4

SD

0,14

17

1699

0,2

SV

0,02

298

2886449

0,0

Kurtosis

0,05

0

-1

-1,2

Skewness

-1,04

0

0

-0,3

Sự khác biệt

0,51

75

4807

0,5

Giá trị nhỏ nhất

0,40

17

1173

0,4

Giá trị lớn nhất

0,91

92

5980

0,9

Tổng số mẫu

30

30

30

30,0

hạt 2mm trong 2 tuần và
đạt 2,5mm vào tuần thứ 3
với nước thải có OLR 1,5-10
kgCOD/m3/ngày, SVI đạt
90-115ml/g, thời gian lưu
(HRT) là 4h [13]. Theo Kong
và ctv (2009) cho thấy
thành tạo bùn hạt cỡ nhỏ
với nước thải nhân tạo,
nguồn các bon acceta, SVI
70ml/g, thời gian hình
thành hạt cỡ 200µm là 2
tuần. Cả hai công trình
nghiên cứu này trong chu
trình thực hiện không có giai
đoạn kỵ khí [22]. Đây chính
là nguyên nhân hạt bùn nhỏ
và khó tạo kích thước lớn.

3.3. Hiệu quả xử lý
nước thải

Hình 5: Kết quả các thông số SVI, SV30/SV5; MLSS; MLVSS/MLSS của AGS

Hình 6. Phân bố kích cỡ hạt AGS
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Kết quả nghiên cứu
được chỉ ra trong hình 7. Từ
ngày thứ 1 đến ngày thứ
22, giai đoạn AGS hình

Hình 7: Kết quả hiệu suất xử lý COD

Nghiên c u & Tri
thành và phát triển, hiệu suất xử lý
COD trung bình 71,7% (dao động
trong khoảng 66,5 – 72,5%). Từ
ngày thứ 23 đến 30, AGS hình thành,
hiệu suất xử lý COD tăng dần, trung
bình đạt 79,94% (dao động trong
khoảng 76,75-81,82%). Như vậy, sau
khi AGS hình thành hiệu suất xử lý
COD tăng so với giai đoạn trước đó
khoảng 8,23%. Nếu so sánh với giai
đoạn bùn hoạt tính (ECOD = 69%)
hiệu suất tăng > 10%.
Nước thải liên hợp sản xuất giấy và
bột giấy chủ yếu thành phần là Celullo,
nên thông số ô nhiễm đặc trưng và
quan trọng nhất là COD. Theo kết quả
nghiên cứu của Long và ctv (2014) với

cơ chất nhân tạo, hiệu suất xử lý COD
đạt trên 90% [15]. Ở giai đoạn ổn
định, AGS có đường kính khoảng 24mm, với nồng độ COD khoảng
2,5kg/m3/ngày, nồng độ sinh khối
khoảng 7600mg/l, hiệu suất COD xử lý
lớn nhất đạt 91,1%.
Như vậy, trong nghiên cứu này
hiệu suất COD xử lý COD có thấp hơn
các nghiên cứu khác. Nguyên nhân
của vấn đề này có thể do nước thải
của nhà máy liên hợp sản xuất giấy và
bột giấy sử dụng công nghệ bột hóa
học, một phần tẩy trắng bằng clo nên
dự lượng hóa chất tồn dư có ảnh
hưởng nhất định đến vi sinh trong
AGS. Tuy nhiên, so với xử lý bằng bùn
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hoạt tính, ứng dụng xử lý bằng AGS
vẫn có hiệu suất cao hơn > 10%.

4. KẾT LUẬN
Bùn hạt hiếu khí (AGS) xử lý nước
thải nhà máy liên hợp giấy và bột giấy
có khả năng thành tạo từ bùn hoạt tính
của nó, thời gian thành tạo AGS quy
mô pilot khoảng 23 ngày với các chỉ
tiêu về đặc tính của bùn SVI 48,860ml/g;
MLSS
5980
mg/l;
MLSS/MLVSS 0,86; kích thước cỡ hạt >
4mm đạt 35% và đạt 40% vào ngày
thứ 30. Hiệu suất xử lý COD đạt
81,82% và tăng > 10% so với bùn
hoạt tính 
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K T QU ĐÁNH GIÁ
một số giống thuốc lá nhập nội
ở vụ Xuân 2018 tại Bắc Giang
TÀO NGỌC TUẤN, ĐỖ THỊ THUÝ
Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chọn tạo các giống thuốc lá mới có
các tính trạng quý như năng suất cao,
chất lượng tốt hoặc khả năng kháng
các bệnh hại chính để xây dựng bộ
giống tốt là cần thiết để nâng cao hiệu
quả sản xuất nguyên liệu. Việc nhập
nội có định hướng các giống tốt của
nước ngoài là hướng đi nhằm ứng
dụng thành tựu chọn giống của nước
ngoài và có thể rút ngắn quá trình tạo
giống. Các giống mới ngoài tiềm năng
năng suất cao, chất lượng tốt cần có
tính kháng cao đối với một số bệnh hại
chính ở thuốc lá như khảm lá, đen
thân, héo rũ vi khuẩn. Bên cạnh
hướng khai thác theo hướng truyền
thống thì việc tìm kiếm các nguồn
giống có các đặc tính chất lượng đặc
thù như hàm lượng nicotin cao hoặc
đường khử thấp để tạo ra các sản
phẩm khác biệt là cần thiết.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
5 giống nhập nội cần được đánh
giá để xác định giống có triển vọng từ
Trung Quốc và Bungari với các ký
hiệu: DATL7, DATL10, DATL11,
DATL12, DATL13.
Đối chứng của thí nghiệm là giống
thuần C9-1 đang được sử dụng phổ
biến trong sản xuất nguyên liệu đại trà.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Bố trí thí nghiệm:
Các giống nhập nội cùng giống C91 được bố trí thí nghiệm đồng ruộng
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theo sơ đồ khối đầy đủ ngẫu nhiên,
nhắc lại ba lần, diện tích ô 50 m2.
Trồng trọt, chăm sóc theo quy
trình kỹ thuật đối với thuốc lá vàng
sấy. Mật độ trồng 16.600 cây/ha với
khoảng cách trồng 0,5 x 1,2 m. Bón
phân ở mức 70 kg N/ha theo tỷ lệ
N:P2O5:K2O = 1:2:3 sử dụng các loại
phân thương phẩm NH4NO3, super lân
và K2SO4.
Đánh giá các giống nhập nội theo
phương pháp thông dụng như:
+ Đánh giá các chỉ tiêu nông sinh
học theo Quy chuẩn khảo nghiệm
giống thuốc lá QCVN 01-85:2012/BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn ban hành.
+ Phân cấp thuốc lá nguyên liệu
theo tiêu chuẩn ngành TCN 26 - 1 - 02.
+ Phân tích một số thành phần
hoá học chính ảnh hưởng đến chất
lượng nguyên liệu tại Phòng Phân tích
Viện Thuốc lá như: Nicotin theo TCVN
7103:2002 (ISO 2881:1992), nitơ tổng
số theo TCVN 7252:2003, đường khử
theo TCVN 7102:2002 (CORESTA
38:1994), clo theo TCVN 7251:2003
+ Đánh giá chất lượng cảm quan
theo tiêu chuẩn tạm thời TC 01 - 2000
của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,
do Hội đồng bình hút của Viện Thuốc
lá đánh giá, cho điểm.
+ Xử lý thống kê các số liệu theo
các phương pháp thông dụng, có sử
dụng các lập trình trên máy vi tính
như EXCEL, STATISTIX 2.0.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO
LUẬN
Thí nghiệm được triển khai tại Chi

nhánh Viện Thuốc lá tại Bắc Giang,
trồng ngày 23/02/2018. Điều kiện thời
tiết: Giai đoạn sau trồng có nền nhiệt
cao hơn trung bình nhiều năm cùng
điều kiện tưới nước thuận lợi nên cây
có sức sinh trưởng khá.
Đánh giá mức độ sinh trưởng
của các giống nhập nội
Xem xét dạng hình của các giống
nhập nội cho thấy: Các giống DATL7,
DATL10, DATL11, DATL12 có dạng
hình cây, dạng hình lá thuộc dạng
thuốc lá vàng sấy lò (Flue-cured
tobacco) trong khi giống DATL13 dạng
cây điển hình của thuốc lá oriental sấy
phơi nắng. Trong số các giống thuốc
lá vàng sấy, giống DATL7 có biểu hiện
bất dục đực khi cơ quan sinh dục đực
là các chỉ nhị bị tiêu biến phần lớn nên
không hình thành các bao phấn;
Giống DATL10 có dạng hình trung gian
giữa thuốc lá giống cũ và thuốc lá nâu
thể hiện ở các đặc điểm: Số lá ít, lá
rộng; gân lá ngang và bé; sắc lá xanh
hơi đậm biểu hiện của mức chịu thâm
canh thấp.
Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu
sinh trưởng của các giống được thể
hiện ở Bảng 1 cho thấy:
Chiều cao cây ngắt ngọn có sự
khác biệt giữa các giống. Giống
DATL13 với kiểu hình của thuốc lá oriental có chiều cao cây lớn nhất, mức
159,3 cm. Giống DATL7 có chiều cao
cây hạn chế nhất, ở mức 116,4 cm.
Về tổng số lá: Giống DATL10 với
kiểu hình của thuốc lá giống cũ có số
lá ít nhất, mức 17,8 lá/cây. Giống
DATL13 có số lá nhiều nhất với 34,0
lá/cây. Ngoại trừ giống DATL13 thuộc
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dạng thuốc lá oriental, các giống nhập
nội khác đều có tổng số lá thấp hơn
giống đối chứng.
Về kích thước lá: Giống DATL13 với
kiểu hình thuốc lá oriental nên có kích
thước lá nhỏ nhất, thể hiện ở cả chiều
dài và chiều rộng lá. Giống DATL10 với
kiểu hình lá dạng ovan tuy có chiều dài
hạn chế (60,8 cm) nhưng có chiều
rộng lá lớn nhất. Các giống DATL7 và
DATL11 có chiều dài lá lớn nhất và lớn
hơn giống đối chứng C9-1.
Khối lượng lá cũng là một chỉ tiêu
có tương quan thuận đến năng suất
của giống thuốc lá. Các giống DATL7,
DATL10 có khối lượng lá trung châu
cao nổi trội so với các giống khác và
giống đối chứng C9-1. Giống DATL11
và DATL12 có khối lượng lá trung
châu cao hơn giống đối chứng nhưng
với sự khác biệt không lớn. Giống
DATL13 có khối lượng lá trung châu
mức 21,7g/lá và thấp hơn rõ rệt so
với giống đối chứng.
Như vậy về tổng thể, các giống
DATL7, DATL11 và DATL12 thể hiện
mức độ sinh trưởng khỏe thể hiện ở
số lá/cây nhiều, kích thước và khối
lượng lá lớn. Đây là những tiền đề để
các giống có năng suất cao.
Đánh giá năng suất và chất
lượng các giống nhập nội
Số liệu về một số chỉ tiêu cấu
thành năng suất và năng suất của các
giống nhập nội được thể hiện ở Bảng
2 cho thấy:
Các nghiệm thức có cùng chữ
không có sự khác biệt với độ tin
cậy 95%.
Tỷ lệ tươi/khô cho biết hàm lượng
chất khô của giống. Các giống nhập
nội có tỷ lệ tươi/khô chênh lệch nhau
khá rõ rệt. Giống DATL10 có tỉ lệ
tươi/khô thấp nhất trong các giống
khảo nghiệm, các giống còn lại (trừ
DATL13) đều có tỷ lệ tươi/khô thấp
hơn giống đối chứng. Điều này cho
thấy đa số các giống nhập nội có hàm
lượng chất khô cao hơn. Giống
DATL13 thuộc dạng thuốc lá oriental
nhưng được trồng thưa và bón phân
cao theo dạng thuốc lá vàng sấy nên
có tỷ lệ tươi/khô khá cao (9,5).
Năng suất là một trong các chỉ tiêu
quan trọng nhất quyết định triển vọng
của các giống khảo nghiệm. 3/4 giống
dạng hình thuốc lá vàng sấy có năng
suất thấp hơn giống đối chứng gồm
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Bảng 1. Một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống nhập nội tại
Bắc Giang trong vụ xuân 2018
Lá vị bộ trung châu

TT

Giống

Chiều cao
cây (cm)

Tổng số
lá (lá)

Dài (cm)

Rộng (cm)

KL (g)

1

DATL7

116,4

22,6 d

75,7 a

29,3 c

70,0

2

DATL10

124,3

17,8 e

60,8 d

39,4 a

78,7

3

DATL11

119,4

25,1 c

72,1 b

30,3 c

57,0

4

DATL12

126,0

23,5 d

66,5 c

32,8 b

58,0

5

DATL13

159,3

34,0 a

38,5 e

25,2 e

21,7

6

C9-1 (ĐC)

127,0

31,3 b

70,4 b

27,3 d

55,3

CV (%)

-

1,56

1,54

1,67

-

Ghi chú: Các nghiệm thức có cùng chữ không có sự khác biệt với độ tin cậy 95%

Bảng 2. Một số chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất của các
giống thuốc lá nhập nội trồng tại Bắc Giang vụ xuân 2017
TT

Giống

Số lá thu
hoạch (lá)

Tỷ lệ lá
tươi/khô

Năng suất TT
(tấn/ha)

*Năng suất LT
(tấn/ha)

1

DATL7

18,9

8,1

2,10

2,23 bc

2

DATL10

13,4

6,8

1,86

1,94 d

3

DATL11

20,1

8,1

2,00

2,13 cd

4

DATL12

19,1

7,6

2,29

2,47 a

5

DATL13

28,2

9,5

0,33

-

6

C9-1(ĐC)

27,4

8,3

2,13

2,40 ab

Ghi chú: *CV = 3,56% ; Critical Value for Comparison = 0,218 tấn/ha;
Bảng 3. Một số chỉ tiêu công nghệ nguyên liệu của các giống thuốc lá
nhập nội trồng tại Bắc Giang vụ xuân 2018
TP hóa học (%)

TT

Giống

Tỷ lệ lá cấp
1+2 (%)

Tỷ lệ cuộng lá
(%)

Nicotin

Đường khử

1

DATL7

58,5

33,1

2,95

17,9

2

DATL10

23,8

24,0

3,24

15,9

3

DATL11

51,7

27,2

4,20

14,0

4

DATL12

58,0

29,8

4,02

14,4

5

DATL13

KXĐ

KXĐ

1,45

5,5

6

C9-1(ĐC)

48,6

30,3

2,20

14,4

DATL7, DATL10, DATL11 khi đạt từ
1,86 đến 2,10 tấn/ha. Giống DATL12
đạt năng suất cao nhất, mức 2,29
tấn/ha và cao hơn giống đối chứng
C9-1. Giống DATL13 thuộc dạng thuốc
lá oriental có năng suất rất thấp, mức
0,33 tấn/ha cho thấy mật độ trồng
16.600 cây/ha là chưa phù hợp.
Nguyên liệu của các giống nhập
nội cũng được đánh giá về một số chỉ
tiêu công nghệ và thành phần hóa học
chính với kết quả thể hiện ở Bảng 3.
Tỷ lệ lá cấp 1+2 là một trong các
yếu tố xác định chất lượng và hiệu
quả kinh tế của mỗi giống. Điều kiện

thời tiết vụ xuân 2018 giai đoạn hái
sấy có mưa nhiều đã ảnh hưởng
không thuận lợi đến kết quả sấy của
các giống. Các giống DATL7, DATL12
có tỉ lệ cấp 1+2 ở mức cao (58,5 và
58,0%) và cao hơn rõ rệt so với giống
ĐC (48,6%). Giống DATL11 cũng có tỷ
lệ cấp 1+2 cao hơn giống đối chứng
nhưng mức chênh lệch không rõ.
Giống DATL10 có tỷ lệ cấp 1+2 khá
hạn chế (25,3%) và thấp hơn giống
ĐC và các giống dạng thuốc lá vàng
sấy khác. Giống DATL13 thuộc loại
thuốc lá oriental chỉ tiến hành phơi thử
nghiệm mà không phân cấp.
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Tỷ lệ cuộng lá là một chỉ tiêu công
nghệ ảnh hưởng đến mức thu hồi thịt
lá sau sơ chế nên được các đơn vị sản
xuất thuốc điếu quan tâm. Có sự khác
biệt đáng kể giữa các giống nhập nội
về chỉ tiêu này khi giống DATL10 có tỷ
lệ cuộng lá thấp nhất (24,0%) trong
khi giống DATL7 có tỷ lệ cuộng lá cao
nhất (33,1%). So với giống đối chứng
C9-1 có tỷ lệ cuộng lá 30,3% thì các
giống DATL10, DATL11 có tỷ lệ cuộng
lá thấp hơn rõ rệt; giống DATL7 có tỷ
lệ cuộng lá cao hơn và giống DATL12
ở mức tương đương. Giống DATL13
mặc dù không xác định tỷ lệ cuộng lá
nhưng đặc điểm của dạng thuốc lá oriental là cuộng lá nhỏ, gân lá rất bé.
Hàm lượng nicotin của các giống
dạng thuốc lá vàng sấy ở mức khá cao
khi dao động từ 2,95% ở DATL7 đến
4,20% ở DATL11 và đều cao hơn
giống đối chứng C9-1. Giống DATL13
có hàm lượng nicotin thấp (1,45%)
phù hợp với mức thường ghi nhận của
loại nguyên liệu này.
Hàm lượng đường khử của các
giống dạng thuốc lá vàng sấy nằm
trong ngưỡng tối ưu cho công tác phối
chế khi biến động từ 14,0% ở DATL11
đến 17,9% ở DATL7 được đánh giá ở
mức thấp so với số liệu thường ghi
nhận của dạng thuốc lá vàng sấy tại
các tỉnh phía Bắc. Giống DATL13 có
hàm lượng đường khử rất thấp (5,5%)
do hình thức sơ chế hong phơi kéo dài.
Kết quả đánh giá chất lượng
nguyên liệu của các giống qua bình hút
cảm quan được thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4. Điểm bình hút cảm quan nguyên liệu của các giống thuốc lá
nhập nội khảo nghiệm tại Bắc Giang trong vụ xuân 2018

Đơn vị tính: điểm
TT

Giống

Hương

Vị

Độ nặng

Độ cháy

Màu sắc

Tổng điểm

1

DATL7

9,4

9,9

6,5

7,0

7,0

39,8

2

DATL10

9,5

9,1

6,2

7,0

6,5

38,3

3

DATL11

9,0

9,2

6,2

5,5

7,0

36,9

4

DATL12

9,1

9,0

6,0

5,0

7,0

36,1

5

DATL13

8,7

8,9

7,0

7,0

5,5

37,1

6

C9-1 (Đ/C)

9,5

9,7

7,0

6,0

7,0

39,2

Về hương thơm: Các giống
DATL7, DATL10 có điểm hương (9,4
và 9,5 điểm) cao vượt trội so với các
giống khác nhưng chỉ ở mức tương
đương giống đối chứng C9-1 (9,5
điểm).
Về khẩu vị: Giống DATL7 có điểm
vị ở mức cao (9,9 điểm), vượt trội so
với các giống còn lại và cao hơn giống
C9-1.
Điểm độ nặng của đa số các giống
không cao do có hàm lượng nicotin ở
mức cao, tạo độ nặng sinh lý lớn.
Về độ cháy: Các giống DATL11,
DATL12 có độ cháy kém nên điểm về
độ cháy ở mức thấp hơn các giống
thuốc lá khác.
Tổng điểm bình hút của các giống
đạt từ 36,1 điểm của giống DATL12
đến 39,8 điểm của giống DATL7. Tuy
có sự chênh lệch nhưng nguyên liệu
của các giống có tính chất hút ở cùng
mức khá. Giống DATL7 có tổng điểm
cao nhất và cao hơn giống đối chứng
C9-1. Các giống còn lại có tổng điểm

bình hút thấp hơn giống C9-1.

KẾT LUẬN
Từ kết quả đánh giá một số giống
thuốc lá nhập nội ở vụ xuân 2018 tại
Bắc Giang có thể đi đến một số kết
luận sau:
Về hình thái: 3 giống DATL7,
DATL11, DATL12 có kiểu hình đặc
trưng của dạng thuốc lá vàng sấy lò,
trong đó giống DATL7 biểu hiện bất
dục đực khi hoa không có các bao
phấn. Giống DATL10 có kiểu hình của
thuốc lá vàng sấy giống cũ: Lá thưa,
gân nhỏ, ít chịu thâm canh. Giống
DATL13 thuộc dạng thuốc lá oriental..
Giống nhập nội DATL12 đạt năng
suất 2,29 tấn/ha và cao hơn rõ rệt so
với giống đối chứng C9-1 và các giống
khảo nghiệm.
Các giống DATL7, DATL11, DATL12
với kiểu hình đặc trưng của thuốc lá
vàng sấy đều có tỷ lệ lá cấp 1+2 đạt
mức > 50% và cao hơn rõ rệt so với
giống đối chứng C9-1. Các giống
DATL10, DATL11 có tỷ lệ gân cuộng
thấp nên cho tỷ lệ thu hồi thịt lá cao.
Nguyên liệu của giống DATL7 có
thành phần hóa học với hàm lượng
nicotin, đường khử ở mức phù hợp
hơn; có điểm hương, vị và tổng điểm
bình hút cao hơn.
Trên cơ sở kết quả đánh giá một
số giống nhập nội tại Bắc Giang cho
thấy giống DATL12 có triển vọng về
năng suất, tỷ lệ cấp 1+2 cao nhưng
nguyên liệu có thành phần hóa học
và tính chất hút chưa phù hợp nên
cần tiếp tục được đánh giá để khẳng
định tiềm năng của giống ở điều kiện
Việt Nam 
Ngày nhận bài: 21/10/2018;
Ngày chấp nhận đăng bài:
12/11/2018
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SẢN XUẤT XÚC XÍCH KHÔ VÀ BÁN KHÔ

B NG CÔNG NGH VI SINH

Sản phẩm thịt lên men ở Việt
Nam mới chỉ một vài sản phẩm
truyền thống mang tính vùng
miền như nem chua Thanh Hóa,
thịt muối chua Thanh Sơn… Các
sản phẩm này được làm thủ
công, lên men tự nhiên, chất
lượng không được kiểm soát triệt
để, tiềm ẩn nhiều nguy cơ an
toàn thực phẩm đối với người
tiêu dùng.

X

úc xích lên men là sản phẩm
khá phổ biến trên thế giới bởi
hương vị thơm ngon và giàu
dinh dưỡng. Tuy nhiên, sản
phẩm này hầu như chưa được sản
xuất ở Việt Nam bởi công nghệ sản
xuất đòi hỏi khắt khe về nguyên liệu,
quá trình lên men và làm khô.
Từ năm 2011, PGS.TS Phan Thanh
Tâm đã cùng các cộng sự thuộc Viện
Công nghệ sinh học – Công nghệ thực
phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã
thực hiện những nghiên cứu đầu tiên
về sản xuất thực phẩm lên men từ thịt
lợn và thịt bò.
“Để sản xuất thực phẩm lên men
khô từ thịt thì nguồn nguyên liệu và
điều kiện sản xuất đòi hỏi rất khắt khe.
Đây là những thách thức lớn đối với
nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp khi
áp dụng công nghệ nhất là trong điều
kiện chăn nuôi và giết mổ của Việt
Nam chủ yếu vẫn thủ công. Chỉ có áp
dụng công nghệ sinh học, lựa chọn bổ
sung chủng giống phù hợp và kiểm
soát chặt chẽ các yếu tố công nghệ thì
mới có thể cho ra sản phẩm lên men
đảm bảo chất lượng.” - PGS.TS Phan
Thanh Tâm cho biết.
Công nghệ chung để sản xuất xúc
xích lên men gồm các công đoạn: Thịt
được nghiền nhỏ trộn với muối và gia
vị, nhồi định hình trong bao bì, lên
men làm chín sinh hóa tự nhiên hoặc
có thể sử dụng chủng khởi động, có
thể được sấy hay hun khói. Với nhóm
thực phẩm lên men như xúc xích lên
men để sản xuất được ở quy mô công

nghiệp với chất lượng đầu ra ổn định
thì việc kiểm soát từ nguyên liệu đầu
vào, thành phần gia vị phụ gia, lựa
chọn chủng giống phù hợp với nguồn
nguyên liệu thịt của Việt Nam cũng
như kiểm soát toàn bộ quy trình lên
men, làm khô, làm chín và bảo quản là
việc làm không hề dễ dàng. Nhóm
nghiên cứu đã xây dựng quy trình sản
xuất xúc xích lên men khô và bán khô
ứng dụng bộ chủng giống trong và
ngoài nước.
Năm 2015, từ kết quả nghiên cứu
của đề tài, dự án “Sản xuất thử
nghiệm xúc xích khô và bán khô bằng
công nghệ vi sinh” đã được nhóm
nghiên cứu triển khai bằng nguồn
kinh phí đề án “Ứng dụng và phát
triển công nghệ sinh học trong công
nghiệp chế biến đến năm 2020”. Sau
một thời gian nghiên cứu, sản xuất
thử nghiệm ở quy mô nhỏ, nhóm
nghiên cứu đã hoàn thiện công nghệ
lên men phù hợp và ổn định cho
nhóm xúc xích lên men khô và bán
khô ở quy mô công nghiệp.
Theo tính toán, sau khi trừ chi phí
sản xuất, giá bán 1kg xúc xích lên men
khô khoảng 380.000 đồng, doanh
nghiệp đã có lãi 30%. Trong khi đó, với
sản phẩm tương tự nhập khẩu, giá
khoảng 700.000 - 2.000.000 đồng.
Ông Vũ Minh Thành, Chủ tịch
HĐTV Công ty TNHH MTV Chế biến
thực phẩm Nghĩa Thành (Nam Định) –
đơn vị phối hợp với dự án sản xuất sản
phẩm cho biết “Ban đầu khi quyết định
đầu tư vào sản phẩm này chúng tôi

cũng rất lo ngại. Đây là sản phẩm còn
khá lạ lẫm đối với thị trường trong
nước. Tuy vậy, từ những mẻ sản xuất
đầu tiên phục vụ Tết nguyên đán
2016, sản phẩm đã nhận được sự đón
nhận của người tiêu dùng. Sắp tới,
chúng tôi sẽ chú trọng đầu tư thêm
nhà xưởng, thiết bị và đặc biệt là trang
bị thêm một số phòng lên men để mở
rộng sản xuất sản phẩm này”.
Thông thường, để cho ra một mẻ
xúc xích lên men khô cần trải qua quá
trình lên men từ 25-30 ngày. Với sản
phẩm bán khô, thời gian lên men có
rút ngắn hơn. Đây cũng là lo ngại lớn
đối với doanh nghiệp, bởi như thế thời
gian quay vòng cho sản xuất dài. Hiện
nay, tại Công ty Nghĩa Thành, mỗi mẻ
sản xuất chỉ cho ra 500 kg sản phẩm
xúc xích lên men. Sau 30 ngày Công
ty mới có thể tiếp tục sản xuất đợt
tiếp theo.
Để rút ngắn thời gian sản xuất,
giảm giá thành sản phẩm phù hợp với
mong muốn của nhà sản xuất, nhóm
nghiên cứu sẽ tiếp tục hoàn thiện công
nghệ nhằm giảm thời gian làm khô,
làm chín bằng các công nghệ như điều
chỉnh độ ẩm, tốc độ không khí…
PGS.TS Phan Thanh Tâm khẳng
định, sản xuất xúc xích khô và bán khô
bằng công nghệ vi sinh là công nghệ
hoàn toàn mới tại Việt Nam. Lần đầu
tiên, Việt Nam ứng dụng thành công
công nghệ sinh men để sản xuất ra
sản phẩm thịt có giá trị cao không hề
thua kém sản phẩm nhập khẩu.
Theo khcncongthuong.vn
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SẢN XUẤT CỒN THỰC PHẨM

ở nồng độ chất khô cao
tối ưu hiệu quả sản xuất

Quy trình đường hóa và lên men đồng thời

C

ông ty Cổ phần Rượu Hà Nội
(Halico) đã nghiên cứu thành
công công nghệ nấu cồn tăng
nồng độ chất khô từ gạo và
sắn, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội
và môi trường cao. Đây là dự án do
ThS. Trần Thị Lan chủ trì thực hiện từ
tháng 1/2016. Dự án vừa được Bộ
Công Thương và các chuyên gia
nghiệm thu trong khuôn khổ Đề án
Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh
học trong công nghiệp chế biến đến
năm 2020.
ThS. Trần Thị Lan cho biết “Một
điểm đặc biệt của dự án đó là chúng
tôi đã tạo ra quy trình khép kín, tối ưu
hóa hiệu quả sản xuất của nhà máy.
Bên cạnh sản phẩm chính là cồn phục
vụ sản xuất rượu, phụ phẩm của nhà
máy là bã rượu còn được tận dụng
sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dự án
không chỉ đem lại lợi ích trong nghiên
cứu, lợi ích kinh tế do giảm chi phí sản
xuất mà còn đem lại hiệu quả về mặt
môi trường”.
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Sản phẩm bã rượu sấy khô và thức ăn chăn nuôi sản xuất từ 5% bã rượu

Hiệu suất thu hồi cồn thực
phẩm cao hơn 2,5 -3%
Tại Việt Nam, với đặc thù nông
nghiệp phát triển, sắn lát và gạo hiện
là hai nguyên liệu chính trong công
nghiệp sản xuất cồn. Hầu hết các nhà
máy tại Việt Nam hiện nay đều sử
dụng quy trình truyền thống để sản

xuất cồn từ nguyên liệu chứa tinh bột.
Với công nghệ này, nồng độ chất khô
thường nhỏ hơn 250g/L. Tùy theo hàm
lượng tinh bột có trong nguyên liệu,
trung bình để sản xuất 1 lít cồn thực
phẩm 96% cần từ 2.2-2.4 kg gạo hoặc
2,5-2.7 kg sắn.
Với công nghệ sản xuất cồn ở

Nghiên c u & Tri

Đoàn Công tác gồm Bộ Công Thương và các chuyên gia nghiệm thu
thực hiện dự án tại Công ty CP Rượu Hà Nội

nồng độ chất khô cao, quy trình
đường hóa và lên men diễn ra đồng
thời giúp nâng cao gấp đôi nồng độ
cồn trong dịch lên men.
Một trong những vấn đề lớn nhất
của quy trình sản xuất cồn ít gia nhiệt
ở nồng độ chất khô cao chính là độ
nhớt của dịch cháo trong công đoạn
dịch hóa. Nhóm nghiên cứu đã xử lý
bằng cách sau khi dịch hóa, dịch cháo
được làm nguội xuống 30-32 độ C.
Tiếp đó, bổ sung thêm các enzym
gluco-amylase, nấm men và các chất
dinh dưỡng để thực hiện quá trình lên
men đồng thời.
Theo tính toán của các chuyên gia,
tối ưu quá trình lên men và chưng cất
theo công nghệ mới giúp dự án đạt
hiệu suất thu hồi cồn thực phẩm cao
hơn 2,5 -3% so với trước đây.

Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ
bã rượu
Một điểm đáng chú ý của dự án là
đã xây dựng thành công quy trình
công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi
từ bã rượu khô ở quy mô công nghiệp
để tận dụng nguồn phụ phẩm của các
nhà máy sản xuất cồn từ sắn và gạo.
GS.TS Hoàng Đình Hòa, Nguyên
Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học –
Công nghệ thực phẩm cho biết “Ở Việt
Nam có rất ít nghiên cứu về sản xuất
thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm các
nhà máy cồn. Đây là dự án đầu tiên
của nước ta sản xuất được thức ăn
chăn nuôi từ bã rượu ở quy mô công
nghiệp. Điều này có ý nghĩa quan
trọng, một mặt nâng cao giá trị gia

tăng của phụ phẩm mặt khác sản xuất
được thức ăn chăn nuôi có giá trị cao,
giảm thiểu nhập khẩu”.
Bã rượu sau sấy khô được phối
trộn tỷ lệ 5% với các nguyên liệu khác
tạo thành sản phẩm thức ăn chăn nuôi
dành cho lợn và gà. Quy trình này đã
giúp tăng giá trị của phụ phẩm từ 600
đồng/kg bã tươi lên 9.500 đồng/1 kg
bã khô (4,7 kg bã tươi = 1 kg bã khô).
Với tổng số lượng 50 tấn bã khô
trong khuôn khổ thực hiện dự án sau
khi trừ đi chi phí, lợi nhuận thu được
79 triệu đồng. Chỉ tính riêng năm 2017,
Công ty TNHH SX thương mại Hiển
Nhung (Đơn vị phối hợp với dự án thực
hiện sấy khô bã rượu) đã sấy khoảng
320 tấn bã rượu đem về lợi nhuận hơn
500 triệu đồng.
Trước đây, Công ty CP Dinh dưỡng
Bluestar Việt Nam thường phải nhập
khẩu bã rượu khô để phục vụ sản xuất
thức ăn chăn nuôi. Từ khi áp dụng
sản xuất Hỗn hợp thức ăn cho lợn (từ
30 kg – xuất chuồng) sử dụng 5% bã
rượu sấy khô thay thế nguồn khô đậu
nhập khẩu thì chất lượng sản phẩm
đạt tiêu chuẩn và giảm chi phí giá
thành 156.000/tấn sản phẩm. Trung
bình mỗi năm, sản phẩm thức ăn
chăn nuôi cho lợn (từ 30 kg – xuất
chuồng ) của Bluestar khoảng 4.000
tấn. Như vậy áp dụng kết quả của Dự
án chi phí giảm 624 triệu
đồng/năm/dòng sản phẩm.

Tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi
trường
So với quy trình sản xuất cồn

n khai

truyền thống, quy trình sản xuất cồn
theo công nghệ đường hóa và lên men
đồng thời ở nồng độ chất khô cao đem
lại hiệu quả kinh tế rất rõ rệt. Nhà máy
giảm được chi phí lớn đầu tư thiết bị
do quy trình này giảm số lượng thiết bị
cần sử dụng và tăng hiệu quả sử dụng
thiết bị.
Một ưu điểm nổi bật nhất của công
nghệ này là tiết kiệm năng lượng.
Trước đây, quá trình dịch hóa được
tiến hành ở nhiệt độ từ 100-103 độ C
thì với công nghệ sản xuất cồn nồng
độ chất khô cao quá trình này được
thực hiện ở 85-87 độ C. Do đó, lượng
hơi cần để gia nhiệt cho khối dịch đã
giảm đi đáng kể. Hơn nữa, độ cồn thu
được sau quá trình lên men cao giúp
giảm bớt năng lượng cho quá trình
chưng cất.
Theo tính toán của Công ty CP
Rượu Hà Nội, khi áp dụng công nghệ
nấu tăng nồng độ chất khô vào sản
xuất, chi phí giá thành của nhà máy
giảm 178.000 đồng/ 1.000 lít cồn. Do
giảm chi phí năng lượng, chi phí nhân
công. Với công suất 10 triệu lít
cồn/năm, giá trị làm lợi khi áp dụng
kết quả của Dự án so với hiện tại
khoảng 1,78 tỷ đồng/năm.
Ngoài ưu điểm tiết kiệm năng
lượng, lượng nước sử dụng để làm
nguội dịch từ nhiệt độ dịch hóa xuống
32-34 độ C cũng thấp hơn so với quy
trình truyền thống. Thêm vào đó,
tăng nồng độ chất khô nghĩa là tăng
lượng bột và giảm lượng nước khi
nấu sẽ giảm khoảng 5% lượng nước
thải phải xử lý. Lượng khí thải CO2 (từ
quá trình đốt than cấp hơi) khi Halico
áp dụng quy trình công nghệ này sẽ
giảm 49 tấn C02/năm (Số liệu tính
toán với công suất 10 triệu lít
cồn/năm/). Đây chính là phần hiệu
quả thiết thực mà các đơn vị sản xuất
cồn nói chung và Halico nói riêng
đang chú trọng quan tâm.
Bia - rượu - nước giải khát là lĩnh
vực sản xuất tiêu tốn nhiều năng
lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá
thành sản phẩm. Công nghệ sản xuất
cồn thực phẩm ở nồng độ chất khô cao
giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu,
năng lượng là giải pháp giúp doanh
nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm,
tăng hiệu quả kinh tế, đáp ứng nhu
cầu trong nước và xuất khẩu.
Theo khcncongthuong.vn
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Khả năng thích nghi của

GIỐNG DỪA SÁP THƠM
tại một số tỉnh phía Nam
NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG, PHẠM PHÚ THỊNH, THÁI NGUYỄN QUỲNH THƯ,
NGÔ THỊ KIỀU DƯƠNG, PHẠM MẠNH ĐOÀN, NGÔ THỊ THANH TRÚC
Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

TÓM TẮT
Giống dừa Sáp thơm (giống lai giữa dừa Sáp và dừa Dứa) đã được Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu nhập nội
trồng khảo nghiệm tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Tây Ninh. Sau khi trồng khảo nghiệm trên ba vùng (đất xám
Trảng Bàng, Tây Ninh; đất phù sa Giồng Trôm, Bến Tre và Châu Thành, Tiền Giang) cho thấy khả năng thích nghi
của giống dừa Sáp thơm nhập nội khác nhau. Trong đó, tại vùng đất phù sa Châu Thành, Tiền Giang giống dừa Sáp
thơm có khả năng thích nghi tốt nhất (năng suất quả trung bình 59,4 quả/cây/năm, tỉ lệ cây cho quả sáp 40,7%, tỉ
lệ cây cho quả dứa 3,7%, tỉ lệ cây cho quả vừa sáp vừa thơm 3,7%); kế đến là tại vùng đất xám Trảng Bàng, Tây
Ninh (năng suất quả trung bình là 72,9 quả/cây/năm, tỉ lệ cây cho quả sáp chỉ đạt 15%, còn lại là tỉ lệ cây cho quả
thường, chưa phát hiện quả sáp thơm) và thấp nhất là vùng đất phù sa Giồng Trôm, Bến Tre (năng suất quả trung
bình là 47,7 quả/cây/năm và 100% quả thường). Trong các năm vừa qua, tất cả các quả dừa sáp của cây lai F1 đã
được Viện tiếp tục nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi để đánh giá thế hệ F2. Đặc biệt, các quả vừa sáp vừa
thơm đã được nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi và có một số cây con đủ tiêu chuẩn xuất vườn đang được
trồng khảo nghiệm, đánh giá.
Từ khóa: Dừa sáp nuôi cấy phôi, dừa sáp, dừa sáp thơm, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

MỞ ĐẦU
Dừa Sáp (hay còn được gọi là Dừa
đặc Ruột hoặc Dừa kem) là một trong
những giống dừa có giá trị kinh tế cao
của Việt Nam. Hiện nay, dừa Sáp được
xem là đặc sản của tỉnh Trà Vinh, với
tỷ lệ 25% quả Sáp là nguồn thu nhập
lớn cho người trồng dừa. Giá quả dừa
Sáp tại vườn từ 60.000-150.000
đồng/quả, đôi khi tăng đến 160.000170.000 đồng/quả vào các mùa lễ hội,
cao gấp 10-20 lần so với quả dừa Ta,
Dâu; còn lại 75% quả dừa thường là
nguồn quả dừa Sáp giống với giá từ
20.000-25.000 đồng/quả cao hơn gấp
2-2,5 lần so với quả dừa Ta, Dâu hoặc
là nguồn nguyên liệu đáng kể cho
công nghiệp chế biến các sản phẩm từ
dừa. Trước đây, rất ít người biết đến
quả dừa Sáp, hoặc cũng không quan
tâm đến hiệu quả kinh tế của chúng.
Nhưng ngày nay, vì quả dừa Sáp có
giá trị kinh tế cao nên diện tích trồng
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dừa Sáp tại một số tỉnh vùng đồng
bằng sông Cửu Long đang gia tăng
đáng kể [3].
Dừa Dứa là giống dừa có đặc điểm
cơm và nước thơm hương dứa, là một
giống dừa có giá trị kinh tế cao của
Việt Nam, dùng để uống nước. Với giá
trung bình 15.000-20.000 đ/quả cao
gấp 2 lần so với dừa Xiêm xanh địa
phương. Do vậy, dừa Dứa đang được
bà con nông dân trồng mở rộng diện
tích tại vùng đồng bằng sông Cửu
Long và Đông Nam bộ [2],[3].
Năm 2007, Viện Nghiên cứu Dầu
và Cây có dầu đã nhập nội giống dừa
Sáp thơm (giống lai F1 giữa dừa Sáp
và dừa Dứa), đang được trồng khảo
nghiệm trên ba vùng (đất xám Trảng
Bàng, Tây Ninh; đất phù sa Giồng
Trôm, Bến Tre và Châu Thành, Tiền
Giang) cho thấy khả năng thích nghi
của giống dừa Sáp thơm nhập nội
khác nhau. Viện tiếp tục theo dõi đánh

giá chất lượng giống dừa Sáp thơm,
đã phát hiện được cây cho quả sáp có
hương dứa tại điểm khảo nghiệm Tiền
Giang. Trong các năm vừa qua, tất cả
các quả dừa Sáp của cây lai F1 đã
được Viện tiếp tục nhân giống bằng kỹ
thuật nuôi cấy phôi [2].
Năm 2011, với mong muốn tạo ra
quả sáp có thơm hương dứa, Viện
Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã
nghiên cứu lai tạo các tổ hợp lai F1
ĐG9 (Sáp thường x Dứa) và ĐG10
(Dứa x Sáp thường). Hiện các cây lai
F1 đang được trồng khảo nghiệm tại
Bến Tre. Sau 6 năm trồng, cây lai
sinh trưởng phát triển tốt. Điều này
cho thấy giống ĐG9, ĐG10 có tiềm
năng sinh trưởng phát triển và năng
suất cao hơn so với giống dừa Dâu.
Do vậy, cần phải đánh giá khả năng
sinh trưởng, năng suất và chất lượng
của giống dừa lai F2 trong thời gian
tới [1].

Nghiên cu & Tri
NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG
PHÁP
Nguyên liệu
- Vật liệu thí nghiệm: Giống dừa
Sáp thơm nhập nội được trồng năm
2007.
- Địa điểm thí nghiệm: xã Lương
Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;
xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh
Tiền Giang; xã Đôn Thuận, huyện
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Phương pháp
Phương pháp thí nghiệm: khảo
nghiệm giống dừa Sáp thơm tại 3
điểm khác nhau, 4 lần lặp, 10 cây/lần
lặp lại
+ Điểm khảo nghiệm 1: đất phù
sa huyện Châu Thành, Bến Tre
+ Điểm khảo nghiệm 2: đất phù
sa huyện Châu Thành, Tiền Giang
+ Điểm khảo nghiệm 3: đất xám
bạc màu huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
- Qui mô thí nghiệm: 1,5 ha
(0,5ha/điểm)
- Chỉ tiêu theo dõi: về sinh trưởng,
phát triển và năng suất của cây dừa
theo Mạng lưới Tài nguyên Di truyền
cây dừa Quốc (COGENT), định kỳ 3
tháng/lần
+ Chỉ tiêu sinh trưởng: tổng số lá
xanh/cây; số lá mọc thêm/tháng, chu
vi gốc, chiều dài lá chức năng, tổng số
lá chét/bên, chiều dài lá chét, chiều
rộng lá chét.
+ Chỉ tiêu năng suất: tỷ lệ cây ra
hoa, số hoa cái/hoa tự, số quả/buồng,
tỷ lệ đậu quả, năng suất quả/cây, khối
lượng quả, khối lượng cơm, khối
lượng xơ, khối lượng nước.
+ Chỉ tiêu về chất lượng quả: tỷ lệ
quả sáp thơm, thành phần dinh dưỡng
chính trong cơm và nước.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Qua quá trình trồng khảo nghiệm
giống dừa Sáp thơm nhập nội ở các
địa điểm ghi nhận được kết quả như
sau:
Số liệu ở Bảng 1 cho thấy, sau hơn
10 năm trồng chu vi gốc của giống
dừa Sáp thơm nhập nội trên vùng đất
phù sa Tiền Giang vẫn tiếp tục phát
triển đạt cao nhất là 142,3 cm, kế đến
là trên vùng đất phù sa Bến Tre đạt
87,8 cm và thấp nhất là trên đất xám

Trảng Bàng Tây Ninh đạt 86,7 cm. Tại
điểm khảo nghiệm ở Tiền Giang, các
chỉ tiêu sinh trưởng của giống dừa Sáp
thơm đạt cao nhất, tổng số lá xanh
đạt 35,7 lá, chiều dài lá chức năng
353,2 cm, 99,1 lá chét và 1,38 lá mọc
thêm mỗi tháng, kế đến là ở vùng đất
xám Trảng Bàng Tây Ninh và thấp
nhất là vùng đất phù sa Bến Tre.

n khai

cao nhất 43,1%, kế tiếp là trên vùng
đất phù sa Tiền Giang đạt 35,1%, cuối
cùng là trên vùng đất xám Tây Ninh
đạt 30,4% (Bảng 2).
Số quả/buồng của vùng đất xám
Trảng Bàng, Tây Ninh đạt 6,1 quả, đất
phù sa Tiền Giang đạt 5,0 quả và thấp
nhất là vùng đất phù sa Bến Tre đạt
3,6 quả. Tương tự như vậy, năng suất

Bảng 1: Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống dừa Sáp thơm
nhập nội ở các vùng đất khác nhau
Địa điểm

Chu vi gốc
(cm)

Tổng số lá Chiều dài lá chức
xanh(lá)
năng (cm)

Tổng số lá
chết (lá)

Số lá mọc
thêm (lá)

Bến Tre

87,8

19,9

282,5

97,5

1,08

CV%

43,7

40,7

42,4

1,9

8,9

Tiền Giang

142,3

35,7

353,2

99,1

1,38

CV%

44,1

42,2

44,5

2,2

10,9

Tây Ninh

86,7

25,8

292,5

96,9

1,15

CV%

43,7

41,6

44,4

3,2

8,7

Qua đó, có thể thấy các chỉ tiêu
sinh trưởng của giống dừa Sáp thơm
nhập nội sau hơn 10 năm trồng, sinh
trưởng phát triển tốt nhất ở vùng đất
phù sa Tiền Giang, ở vùng đất Tây
Ninh và Bến Tre tốc độ sinh trưởng là
tương đương nhau, cần chú trọng
chăm sóc, tăng cường bón phân cho
hai địa điểm này.
Giống dừa Sáp thơm ở vùng đất
phù sa Tiền Giang có số hoa
cái/buồng trung bình đạt cao nhất
13,6 hoa, kế đến là ở vùng đất Tây
Ninh đạt 7,7 hoa và cuối cùng là trên
vùng đất phù sa Bến Tre đạt 6,5 hoa.
Ngược lại, tỉ lệ đậu quả của giống dừa
Sáp thơm trên vùng đất Bến Tre đạt

của giống dừa Sáp thơm nhập nội ở
vùng đất xám Tây Ninh đạt cao nhất
72,9 quả/cây/năm, tiếp theo là vùng
đất phù sa Tiền Giang đạt 59,4
quả/cây/năm và cuối cùng là trên
vùng đất phù sa Bến Tre đạt 47,7
quả/cây/năm. Năng suất của giống
dừa Sáp thơm tại vùng đất Bến Tre
thấp hơn so với các điểm còn lại một
phần do điều kiện khách quan trong
khâu bảo vệ vườn (Bảng 2).
Số liệu ghi nhận ở Bảng 3 cho
thấy, chỉ có vườn dừa Sáp thơm nhập
nội ở vùng đất phù sa Tiền Giang có
cây cho quả sáp có mùi thơm lá dứa
chiếm 3,7%, cây cho quả sáp chiếm
40,7%, cây cho quả dứa chiếm 3,7%,

Bảng 2: Các chỉ tiêu cấu thành năng suất của giống dừa Sáp thơm
trên các vùng đất khác nhau
Địa điểm

Số hoa
Tỷ lệ đậu quả
cái/buồng (hoa)
(%)

Số quả/buồng
(quả)

Năng suất
quả/cây/năm (quả)

Bến Tre

6,5

43,1

3,6

47,7

CV%

58,6

67,4

51,1

55,4

Tiền Giang

13,6

35,1

5,0

59,4

CV%

73,5

66,7

65,4

67,1

Tây Ninh

7,7

30,4

6,1

72,9

CV%

65,8

43,8

44,0

44,0
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còn lại là cây cho quả thường chiếm
51,9%. Năm 2017, giống dừa Sáp
thơm nhập nội trên vùng đất xám
Trảng Bàng Tây Ninh có cây cho quả

sáp chiếm 15% và cây cho quả
thường 85%, không có cây cho quả
dứa, hay quả sáp thơm. Riêng vườn
dừa sáp thơm ở vùng đất Bến Tre

Bảng 3: Tỷ lệ cây cho quả dừa sáp, quả dứa, quả sáp thơm
và quả thường của giống dừa Sáp thơm nhập nội ở vùng đất
Tiền Giang và Tây Ninh
Địa điểm

Tỷ lệ cây cho
quả sáp (%)

Tỷ lệ cây cho
quả dứa (%)

Tỷ lệ cây cho quả
sáp thơm (%)

Tỷ lệ cây cho
quả thường (%)

Tiền Giang

40,7

3,7

3,7

51,9

Tây Ninh

15,0

0

0

85,0

Bến Tre

0,0

0,0

0,0

100

Bảng 4: Tỉ lệ quả sáp, quả dứa, quả sáp thơm và quả dừa thường trên
vùng đất phù sa Tiền Giang và đất xám Trảng Bàng, Tây Ninh
Địa điểm

Tỉ lệ quả sáp
(%)

Tỉ lệ quả dứa
(%)

Tỉ lệ quả sáp thơm Tỉ lệ quả thường
(%)
(%)

Tiền Giang

8,3

1,4

1,4

88,9

Tây Ninh

27,3

0

0

72,7

Bảng 5: Chỉ tiêu chất lượng cơm dừa của giống dừa Sáp thơm
ở vùng đất Tiền Giang, Tây Ninh
Cơm dừa Sáp
Chỉ tiêu
Tiền Giang

Tây Ninh

Độ ẩm (%)

73,05

73,24

Hàm lượng dầu (%)

65,67

66,45

(Mẫu phân tích ở 11 tháng tuổi, tại Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tháng11/2017)
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không xuất hiện quả sáp, quả dứa
hay quả sáp dứa mà chỉ là quả dừa
thường.
Qua Bảng 4 cho thấy, sau hơn 10
năm trồng trên vùng đất phù sa Tiền
Giang chỉ mới phát hiện được giống
dừa Sáp thơm nhập nội cho quả vừa
Sáp vừa có mùi thơm lá dứa với tỉ lệ
1,4%, tỉ lệ quả sáp là 8,3%, tỉ lệ quả
dứa là 1,4% và tỉ lệ quả thường chiếm
đến 88,9%. Tỉ lệ quả sáp 27,3% và tỉ
lệ quả thường chiếm 72,7% là của
giống dừa Sáp thơm trồng trên vùng
đát xám Trảng Bàng Tây Ninh. Điều
này cho thấy, tính trạng thể hiện đặc
tính sáp, tính dứa và tính sáp dứa biểu
hiện qua các năm là chưa ổn định, có
thể do phụ thuộc vào phấn hoa cần
làm thụ phấn bổ sung để làm rõ vấn
đề này.
Qua kết quả phân tích cho thấy, độ
ẩm của cơm dừa sáp ở 2 vùng đất là
tương đương nhau nhưng cơm dừa
sáp ở vùng đất xám Tây Ninh có hàm
lượng dầu 66,45% cao hơn không
đáng kể so với hàm lượng dầu ở vùng
đất phù sa Tiền Giang (Bảng 5).
Khi phân tích thành phần acid béo
trong cơm dừa sáp của giống dừa Sáp
thơm ở 2 vùng đất đều có hàm lượng
acid Lauric cao từ 43,17- 44,72%.
Riêng cơm dừa sáp ở vùng đất xám
Tây Ninh có sự xuất hiện của acid
pentadecanoic 1,32% mà không có
trong cơm dừa sáp ở vùng đất phù sa

Nghiên cu & Tri
Bảng 6: Thành phần acid béo cơm dừa sáp của giống dừa Sáp thơm
ở vùng đất Tiền Giang và Tây Ninh
Thành phần acid béo trong cơm dừa Sáp (%)
Thành phần
Tiền Giang

Tây Ninh

Acid caprilic

2,90

0,9

Acid captic

4,53

3,71

Acid lauric

44,72

43,17

Acid pentadecanoic

-

1,32

Acid miristic

20,37

20,75

Acid palmitic

12,15

12,35

Acid stearic

5,32

4,92

Acid oleic

8,35

9,35

Acid limoleic

1,66

3,53

(Mẫu phân tích ở 11 tháng tuổi, tại Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tháng11/2017)

Tiền Giang. Các thành phần acid béo
còn lại tương đương nhau ở cả 2 vùng
đất (Bảng 6).
Đồng thời, năm 2017 vườn dừa
Sáp thơm nhập nội ở vùng đất phù sa
Tiền Giang phát hiện được 1 quả dừa

sáp dứa (vừa sáp, vừa có mùi thơm lá
dứa), chúng tôi đem phân tích xác
định các thành phần hợp chất thơm
có trong quả dừa sáp dứa như sau:
Trong nước của quả sáp dứa phát hiện
được 32 thành phần hợp chất thơm,

n khai

trong cơm của quả sáp dứa phát hiện
được 21 thành phần hợp chất thơm.

KẾT LUẬN
Giống dừa Sáp thơm nhập nội
trồng khảo nghiệm trên ba vùng (đất
xám Trảng Bàng, Tây Ninh; đất phù sa
Giồng Trôm, Bến Tre và Châu Thành,
Tiền Giang) có khả năng sinh trưởng,
phát triển tốt. Ở vùng đất phù sa Tiền
Giang có năng suất quả trung bình
59,4 quả/cây/năm, tỉ lệ cây cho quả
sáp 40,7%, tỉ lệ cây cho quả dứa
3,7%, tỉ lệ cây cho quả sáp thơm
3,7%; kế đến là tại vùng đất xám
Trảng Bàng, Tây Ninh với năng suất
quả trung bình là 72,9 quả/cây/năm,
tỉ lệ cây cho quả sáp chỉ đạt 15%, còn
lại là tỉ lệ cây cho quả thường và thấp
nhất là vùng đất phù sa Giồng Trôm,
Bến Tre với năng suất quả trung bình
là 47,7 quả/cây/năm, chỉ cho quả
thường. Tỉ lệ cây cho quả sáp, cây cho
quả dứa và tỉ lệ quả sáp, quả dứa, quả
sáp thơm chưa thể hiện ổn định nên
cần tiếp tục theo dõi đánh giá 

Ngày nhận bài: 12/11/2018; Ngày chấp nhận đăng bài: 22/11/2018
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Khánh thành nhà máy rác công nghệ cao tại Cần Thơ

N

gày 8.12, TP. Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Xử lý chất thải rắn (rác sinh họat) toạ lạc tại xã
Trường Xuân, huyện Thới Lai.
Đây là nhà máy đầu tiên của khu vực ĐBSCL sử dụng công nghệ đốt chất thải rắn phát điện.
Hiện tại, mỗi ngày, khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý trên toàn TP. Cần Thơ khoảng 600650 tấn.
Rác thải được đưa đi xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn thuộc các quận Ô Môn, quận Thốt Nốt và huyện Cờ
Đỏ với công nghệ chôn lắp và đốt không thu hồi năng lượng.
Dự án với công nghệ tiên tiến, được kỳ vọng sẽ giúp Cần Thơ giải quyết vấn để rác thải sinh hoạt, tạo nguồn
năng lượng mới, thân thiện với môi trường.
Nhà máy Xử lý chất thải rắn Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 30/6/2017 với diện tích khoảng
5,3ha. Có thời gian hoạt động là 20 năm, công suất 400 tấn/ngày, do Cty TNHH Năng lượng Môi trường EE Cần
Thơ làm chủ đầu tư...
TRẦN LƯU
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Vi c áp d ng công ngh
CAE cho Đúc (mô ph ng
đúc JS-CAST) và rèn d p
(Mô ph ng rèn d p
QFORM) đã giúp Công ty
rút ng n đ c th i gian
thi t k c ng nh chi phí
trong vi c s n xu t khuôn.

HOÀI ÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1:

Ứng dụng công nghệ để

TI U HÓA
qui trình sản xuất

CAE

là tên gọi tắt của kỹ thuật
phân tích có trợ giúp máy
vi tính (Computer-Aided Engineering).
Bằng cách tận dụng khả năng phân
tích và tính toán chính xác, nhanh
chóng của máy vi tính, để hiểu mô
hình nguyên lý của hệ thống, đồng
thời kết hợp chức năng đồ họa vi tính,
giúp thu được kết quả phân tích
nhanh chóng, và sử dụng kết quả để
sửa đổi tối ưu hóa tham số thiết kế và
ra khuôn.

đang sản xuất. Với sản phẩm Ống lót
xi lanh 5C6, phần mềm mô phỏng đã
giúp cải tiến đường kính và chiều cao
đậu ngót, giảm tỷ lệ sai hỏng do co
ngót từ 0,41% giảm còn 0,22%. Ứng
dụng JS CAST còn giúp Công ty cải
tiến tăng hiệu suất thu hồi vật liệu các
sản phẩm đúc (trống phanh, bạc
gang), với hiệu suất thu hồi tới 66%
đối với trống phanh (trước 58%) và
71% đối với sản phẩm bạc gang
(trước 65%).

JS-CAST giảm tỉ lệ sai hỏng

QFORM - tiết kiệm vật liệu,
giảm lỗi sản phẩm

Phần mềm mô phỏng Đúc
JS-CAST giúp chỉ ra được lỗi sản
phẩm từ khâu thiết kế đúc từ đó rút
ngắn được thời gian chế thử giảm
được số lần thử nghiệm so với
phương pháp cũ, tối ưu hóa từ khâu
thiết kế giúp Công ty tiết kiệm nguyên
vật liệu (tối ưu hóa hệ thống rót, đậu
ngót), tránh được sai hỏng. Đặc biệt,
phần mềm mô phỏng Đúc JS-CAST
giúp chỉ ra sự khác nhau khi điều
chỉnh nhiệt độ rót, tốc độ rót, từ đó
sẽ đưa ra được điều kiện sản xuất tối
ưu trong thực tế. Từ năm 2017, Công
ty đã ứng dụng công nghệ CAE áp
dụng cho công nghệ Đúc với việc sử
dụng kĩ thuật phân tích mô phỏng cho
khuôn đúc. Việc ứng dụng JS-CAST
đã cho hiệu quả rõ rệt trên các sản
phẩm có ứng dụng phần mềm mô
phỏng này. Điển hình là với sản phẩm
Đĩa ly hợp trung tâm, tỉ lệ sai hỏng do
đúc giảm từ 15% còn 5%; Bích nối
giảm tỉ lệ sai hỏng từ 18% còn 12%.
Bên cạnh đó, phần mềm mô
phỏng này còn giúp cải tiến sản phẩm
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QFORM là phần mềm mô phỏng
quá trình rèn dập nóng chi tiết 3D,
trong khuôn kín và khuôn hở. Kiểm
soát sự điền đầy của lòng khuôn dập;
Mô phỏng độ mòn khuôn; Loại bỏ
mép dư, chảy trượt và các lỗi thiếu
khuyết vật liệu và các lỗi khác không
phù hợp. Đặc biệt QFORM giúp tối ưu
hóa sử dụng vật liệu trong quá trình
sản xuất. Việc ứng dụng QFORM đã
cho hiệu quả rõ rệt trên các sản
phẩm có ứng dụng phần mềm mô
phỏng này.
Điển hình là ứng dụng QFORM cải
tiến tay biên KFM giúp giảm đường
kính phôi dập. Với công nghệ tính
toán thông thường dập phôi thép
đường kính 22 x 230mm, via tràn ra
nhiều không tiết kiệm vật liệu. Đồng
thời khi dập thường để lỗi khuyết tật
sản phẩm là 2 quả nhỏ. Nhờ ứng
dụng QFORM do sau khi mô phỏng và
xử lý lại lòng khuôn bước 1 dập không
bị khuyết tật 2 quả nhỏ. Phương án
mới dập phôi thép đường kính

21 x 230mm, via tràn ra ít, giúp tiết
kiệm vật liệu. Trước cải tiến khối
lượng phôi dập là 0,685kg, sau cải
tiến là 0,625kg, chênh lệch 0,060kg,
tiết kiệm 0,9%. Sai hỏng khuyết 2
quả nhỏ: Trước cải tiến sai hỏng 10%,
sau cải tiến sai hỏng giảm còn 5%.
Có thể thấy, trên quy trình thiết kế
chế tạo khuôn truyền thống, việc thử
khuôn được tiến hành sau khi đã chế
tạo xong khuôn và quá trình thử cần
phải được tiến hành trên khuôn thật,
nên khi có lỗi phải sửa khuôn hoặc
làm lại khuôn mới để khắc phục lỗi.
Do đó, việc ứng dụng công nghệ
CAE ở giai đoạn thiết kế thực hiện
trên máy vi tính đối với các phương
án sửa đổi thiết kế tiến hành đánh
giá, nhận định và tối ưu hóa, giúp
giảm thời gian, giá thành thử khuôn,
sửa khuôn thực tế, rút ngắn chu trình
thử sai thực tế, rút ngắn thời gian
phát triển sản phẩm và thời gian đưa
ra thị trường, giảm hao phí, thời gian
và tiền bạc trong các công đoạn.
Đồng thời cho phép người thiết kế và
chế tạo khuôn rút ngắn được thời
gian thiết kế cũng như chi phí trong
việc sản xuất khuôn.
Công nghệ CAE với tính ưu việt đã
được áp dụng trong ngành công
nghiệp cơ khí tại các nước công
nghiệp phát triển. Việc áp dụng công
nghệ CAE và đưa công nghệ này đi
vào thực tiễn sản xuất là một bước
tiến mới của Công ty CP Phụ tùng
máy số 1 (FUTU1), nhằm tối ưu hóa
công đoạn thiết kế và sản xuất khuôn
trong công nghệ Đúc và công nghệ
Rèn dập 
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VỆ SINH SỨ CÁCH ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

BẰNG NƯỚC TINH KHIẾT ÁP LỰC CAO

nâng cao chất lượng cung cấp điện

Công ty TNHH M t thành viên Đi n l c H i D ng (Đi n l c H i D ng) tri n khai công
ngh v sinh cách đi n (s cách đi n) c a l i đi n cao áp đang mang đi n b ng n c tinh
khi t áp l c cao đ i v i trên 200 v trí c t đi n, tr m bi n áp.
MẠNH MINH

Q

ua thực tế triển khai ở thành
phố Hải Dương, huyện Bình
Giang, Nam Sách cho thấy,
việc áp dụng công nghệ mới
này mang lại hiệu quả cao trong quản
lý, vận hành lưới điện, tiết kiệm nhân
lực, thời gian. Đồng thời, nâng chất
lượng cung cấp điện cho người dân và
doanh nghiệp trên địa bàn.
Quy trình này còn được gọi là quy
trình vệ sinh cách điện lưới điện phân
phối hotline, được áp dụng khi thực
hiện vệ sinh cách điện cho các thiết bị
của lưới điện có cấp điện áp đến
110kV đang mang điện.
Ban đầu, giải pháp công nghệ này
được một nhóm tác giả thuộc Công ty
Truyền tải điện 3 (Tổng Công ty
Truyền tải điện Quốc gia - Tập đoàn
Điện lực Việt Nam) nghiên cứu, áp
dụng trên lưới điện truyền tải 500kV
và 220 kV và đã được Hội đồng
nghiệm thu Tổng Công ty Truyền tải
điện Quốc gia công nhận và cho phép
ứng dụng vào thực tiễn.
Sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt
Nam cho phép mở rộng phạm vi ứng
dụng trên lưới điện phân phối. Đến
năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt
Nam đã chính thức ban hành Quy
trình vệ sinh cách điện lưới điện phân
phối hotline, tạo cơ sở pháp lý để các
đơn vị thành viên triển khai.
Đến nay, công nghệ này đã được
ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc, từ
lưới điện 22kV - 500kV. Tại Hải Dương,

công nghệ này được Công ty Điện lực
Hải Dương triển khai từ tháng 6/2018.
Khi thực hiện, đơn vị tiến hành
được trang bị đầy đủ vật dụng, thiết bị
cần thiết như: hệ thống xử lý nước,
thiết bị đo gió, đo độ ẩm, xe vận
chuyển chuyên dụng có sẵn máy bơm,
vòi bơm, bồn chứa nước... Nước dùng
để rửa được lọc sẵn từ trước, đảm bảo
đã xử lý hết tạp chất, trở thành nước
tinh khiết, không còn khả năng dẫn
điện.
Tại hiện trường, trước khi tiến
hành bơm rửa sứ cách điện, cán bộ kỹ
thuật và công nhân dùng thiết bị kiểm
tra mức độ cách điện an toàn của
nước, ghi cụ thể vào phiếu công tác;
thao tác điều chỉnh tốc độ quay của
máy bơm, đảm bảo vòi phun phải
được nối đất.
Xe chuyên dụng có thiết bị nâng
công nhân lên cao, đến vị trí đảm bảo
khoảng cách an toàn, công nhân điều
khiển vòi bơm nước áp lực cao từ
thùng chứa trên xe phun thẳng vào
phần sứ cách điện trên lưới điện, làm
sạch bụi bẩn chỉ trong khoảng thời
gian rất ngắn.
Ông Nguyễn Huy Thỉnh, Giám đốc
Xí nghiệp sửa chữa thiết bị điện lực
Hải Dương (Công ty TNHH Một thành
viên Điện lực Hải Dương), đơn vị trực
tiếp triển khai công nghệ này cho biết,
áp dụng công nghệ mới trong việc vệ
sinh cách điện lưới điện có nhiều ưu
điểm. Việc vệ sinh cách điện lưới điện

phân phối là một trong những nhiệm
vụ thường xuyên của ngành điện
nhằm giảm tổn thất điện năng và đảm
bảo cho việc cấp điện an toàn, liên
tục.
Theo ông Thỉnh, trước kia, mỗi khi
tiến hành vệ sinh cách điện lưới điện
phân phối, ngành điện lực phải tiến
hành cắt điện đối với khu vực tiến
hành vệ sinh, đồng thời huy động
nhiều nhân lực. Thời gian tiến hành
rất lâu, ảnh hưởng đến sản xuất và
sinh hoạt của người dân, doanh
nghiệp.
Công nghệ này vừa đảm bảo an
toàn đối với người lao động trực tiếp
thực hiện, vừa không làm gián đoạn
việc cung cấp điện, thời gian được rút
ngắn và hiệu quả hơn, tăng sự hài
lòng đối với khách hàng sử dụng điện.
“Chẳng hạn, với một cột điện, nếu
áp dụng cách làm truyền thống sẽ mất
hàng tiếng đồng hồ thì nay chỉ cần
chưa đến vài phút. Đặc biệt, khách
hàng sử dụng điện không bị cắt điện
trong suốt quá trình vệ sinh lưới điện”,
ông Thỉnh so sánh.
Để đảm bảo hiệu quả, đội ngũ
nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm
vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy
định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Việc thực hiện vệ sinh cách điện lưới
điện phân phối hotline chỉ được tiến
hành trong điều kiện thời tiết bình
thường, không mưa, độ ẩm không khí
dưới 90% 
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Công nhân điện lực Vĩnh Phúc kiểm tra điện

PC VĨNH PHÚC:
ng d ng công
ngh không
nh ng giúp
doanh nghi p
nh n bi t đ c
t n th t, đo đ m
chính xác ch s
mà còn giúp đ a
ra gi i pháp t t
nh t đ x lý
ĐỨC DŨNG

Ứng dụng công nghệ để

GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN

Ứ

ng dụng khoa học để giảm tổn
thất điện năng luôn được xem là
giải pháp hữu hiệu nhất mà các
Công ty Điện lực đang nỗ lực
thực hiện. Ứng dụng công nghệ không
những giúp doanh nghiệp nhận biết được
tổn thất, đo đếm chính xác chỉ số mà còn
giúp đưa ra giải pháp tốt nhất để xử lý.
Là 1 trong 5 công ty thực hiện tốt nhất
chỉ tiêu về giảm tổn thất điện năng trong
toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công
ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) đã
giảm tổn thất điện năng từ 5,53% vào năm
2013 xuống còn 3,4% vào tháng 7/2018 và
năm sau luôn thấp hơn năm trước.
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Theo ông Phan Thanh An - Phó Giám
đốc PC Vĩnh Phúc, tổn thất điện năng tại
Vĩnh Phúc trong thời gian qua là do tăng
trưởng phụ tải điện ở mức cao kỷ lục từ
trước đến nay. Công suất cao nhất PC Vĩnh
Phúc đạt 568 MW (22h ngày 5/7/2018)
tăng 28% so với năm 2017 (443,1MW). Sản
lượng ngày cao nhất đạt hơn 11 triệu kWh
(ngày 5/7/2018) tăng 27% so với cùng kỳ
năm 2017 (hơn 8,7 triệu kWh).
Tốc độ tăng trưởng phụ tải cao trong
khi nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa
lớn còn hạn chế, tiến độ triển khai các dự
án lưới điện 110kV chậm so với Quy hoạch
phát triển điện lực đã được duyệt dẫn đến

B!)c ti$n
lưới điện chưa đáp ứng kịp nhu cầu
phụ tải, gây ra tình trạng quá tải cục
bộ đường dây.
Tuy nhiên, nhờ ứng dụng công
nghệ, PC Vĩnh Phúc đã nằm trong top
công ty có mức tổn thất điện thấp.
Ông Phan Thanh An cho hay, công ty
đã áp dụng phần mềm tính toán tổn
thất lưới điện trung hạ thế làm cơ sở
so sánh và nhận dạng tổn thất điện
năng (tổn thất thương mại hay tổn
thất kỹ thuật) ở từng khu vực, để từ
đó đưa ra những giải pháp phù hợp.
Đồng thời, giao chỉ tiêu thực hiện giảm
tổn thất điện năng tới các đơn vị Điện
lực trực thuộc một cách khách quan.
Đến nay, Trung tâm điều khiển xa
của Công ty đang điều khiển 4/7 TBA
110 kV không người trực. Cuối năm
nay, công ty sẽ hoàn thành điều khiển
xa đối với 3 trạm còn lại. Bên cạnh đó
là hệ thống Mini SCADA điều khiển từ
xa 86/86 nút trên lưới điện trung áp.
Việc tự động hóa lưới điện cũng
cho phép người vận hành nắm bắt,
nhận diện, phán đoán các sự cố trên
lưới. Từ đó, có giải pháp xử lý kịp
thời, góp phần giảm thời gian mất
điện của khách hàng, giảm được chi
phí sản xuất, nâng cao năng suất lao
động, đồng thời góp phần giảm tổn
thất điện năng.

“Công ty khai thác hiệu quả hệ
thống đo xa tại các điểm đo đếm ranh
giới, các điểm đo đếm tại các trạm
biến áp chuyên dùng của khách hàng,
để kịp thời phát hiện những sự cố liên
quan đến hệ thống đo đếm điện năng,
giúp kiểm soát được tình trạng mang
tải, vận hành lệch pha của các trạm
biến áp phục vụ công tác quản lý kỹ
thuật vận hành, giảm tổn thất điện
năng...”, ông An nói.
Báo cáo của PC Vĩnh Phúc cho hay,
tính đến tháng 7/2018, đơn vị đã lắp
đặt 100% công tơ điện tử đo xa 3
pha, 3 giá tại các điểm đo đếm ranh
giới, TBA chuyên dùng. Với mục tiêu
đến cuối năm 2020 sẽ đưa tỷ lệ tổn
thất điện năng giảm xuống còn 3,2%,
PC Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy nhanh
tiến độ các dự án đầu tư xây dựng,
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công
nghệ theo lộ trình để hoàn thành
nhiệm vụ được Tổng công ty Điện lực
miền Bắc giao cho.
Cũng nằm trong nhóm công ty có
mức giảm tổn thất điện năng tốt so với
kế hoạch được giao, Công ty Điện lực
Tuyên Quang đã tiến hành nâng cấp
hệ thống lưới điện. Nhờ đó, tổn thất
điện tháng 7/2018 của công ty này
cũng đã giảm mạnh so với cùng kỳ.
Trong đó, tổn thất lưới điện trung thế

Điện lực Tuyên Quang kiểm tra đường dây

Công ngh

là 3,59%, giảm 3,39% so với cùng kỳ.
Điện năng tổn thất lưới điện trung
thế 3.172.775 kWh, giảm 1.058.559
kWh so với cùng kỳ. Tổn thất lưới điện
hạ thế là 6,29%, giảm 0,34% so với
cùng kỳ. Tuy nhiên, điện năng tổn thất
lưới điện hạ thế là 2.829.874kWh,
tăng 364.408 kWh so với cùng kỳ.
Ông Nguyễn Phú Phương, Phó
giám đốc PC Tuyên Quang cho hay, các
tuyến đường dây trung thế và hạ thế
có chiều dài trung bình lớn, một số
đường dây đầy và quá tải nên tổn thất
cao. Bán kính cấp điện lưới điện trung
áp 35 kV còn dài bình quân trên 35 km
do số lượng TBA 110kV trên địa bàn
còn quá ít (hiện có 05 TBA 110kV)...
Đặc biệt, còn tồn tại lưới điện
trung áp 10kV, khu vực thành phố
Tuyên Quang là khu vực có sản lượng
lớn (chiếm 40% sản lượng toàn PC)
đến nay chưa được đầu tư cải tạo
nâng cấp lên 22kV từ đó dẫn đến việc
giảm tổn thất lưới điện trung áp gặp
rất nhiều khó khăn.
Để giảm tổn thất, lãnh đạo PC
Tuyên Quang cho rằng, cần đẩy
nhanh tiến độ hơn nữa tiến độ xây
dựng trạm 110kV để cải thiện tình
trạng điện áp thấp và giảm tổn thất;
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
Cải tạo lưới 10kV lên 22kV khu vực
Thành phố Tuyên Quang, Hàm Yên
giai đoạn 2018-2020...
Theo đánh giá của Tổng công ty
Điện lực miền Bắc, Tuyên Quang và
Vĩnh Phúc là 2 địa phương có mức
giảm tổn thất thấp hơn so với kế
hoạch giao. Điều này góp phần giảm
tổn thất toàn Tổng công ty thực hiện
tháng 7 đạt 4,33%, giảm 3,79% so
với cùng kỳ 2017. Lũy kế 7 tháng đầu
năm đạt 5,85%, giảm 0,86% so với
cùng kỳ 2017.
Song để đạt được mục tiêu giảm
tổn thất điện năng năm 2018 của
Tổng công ty về mức 5,5%, các đơn vị
cần chủ động kiểm tra phát hiện các
khiếm khuyết lưới điện để xử lý kịp
thời, tăng cường công tác dự báo để
có phương án hạn chế quá tải. Đồng
thời, các đơn vị hoàn thành kế hoạch
thay công tơ định kỳ, đưa công nghệ
khoa học, kiểm soát hệ thống đo đếm
và số liệu thực hiện các đơn vị... 
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TRIỂN KHAI

HÓA
SẢN XUẤT
THÔNG MINH

trong ngành Than

THẢO NGUYÊN

Máy xúc gầu dung tích 12m3 trên khai trường Công ty than Cọc Sáu. Ảnh: TKV
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C gi i hoá, t đ ng hóa trong khai thác là gi i pháp cho “bài toán” nâng cao s n
l ng và là m c tiêu đ đ m b o cho s phát tri n b n v ng c a T p đoàn Công
nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam.

T

ập đoàn Công nghiệp Than
– Khoáng sản Việt Nam
(TKV) hiện có chủ trương
triển khai ứng dụng công
nghệ hiện đại vào tất cả các khâu
sản xuất từ khai thác đến chế biến
và vận chuyển. Theo đó, cơ giới
hoá, tự động hóa trong khai thác là
giải pháp cho “bài toán” nâng cao
sản lượng và là mục tiêu để đảm
bảo cho sự phát triển bền vững của
Tập đoàn.
Các ứng dụng cơ giới hóa, tự
động hóa đã và đang được TKV
triển khai áp dụng trên tất cả các
khối ngành sản xuất và đã đạt được
nhiều kết quả. Có thể kể đến một
số công trình tự động hóa gần đây
đã được đưa vào vận hành, mang
lại hiệu quả cao. Điều này giúp
nâng cao năng suất lao động, tiết
giảm nhân công lao động trực tiếp
như: hệ thống băng tải giếng chính
Mạo Khê (giảm 70% nhân lực vận
hành); tự động hóa tuyến băng tải
lò XVmức -300 Hà Lầm (giảm 40%
nhân lực)…
Nhiều công trình, sản phẩm cơ
giới hóa, tự động hóa được ra đời
từ phong trào phát huy sáng kiến
cải tiến kỹ thuật qua thực tế sản
xuất. Chẳng hạn như máy xúc lật
hông mini ML – 01 – 0,15 do Công
ty Than Uông Bí phối hợp với Công
ty cổ phần Cơ khí Uông Bí phối hợp
nghiên cứu, cải hoán từ Máy xúc
KOMASU PC10 cho phù hợp với
điều kiện khai thác, đào lò trong
phân khúc đường lò nhỏ.
Ông Lê Quang Hà, Phó giám
đốc Cơ điện Vận tải, Công ty Than
Uông Bí cho hay, với những thiết bị
mà công ty đã sáng kiến rồi cải
hoán để đưa vào phục vụ công tác

đào lò thì máy này là đang ưu việt
nhất. Kích thước rất nhỏ gọn cho
phép đào được những gương lò bé
đến mức khoảng 5m2. Đặc biệt,
máy xúc này linh hoạt trong quá
trình lắp ghép và tháo rời khi
chuyển diện, rất hiệu quả trong việc
tăng năng suất đào lò.
Nếu như so sánh với trước đây,
ở lò phân tầng, thì 1 gương than sẽ
cần 10 công nhân, nhưng với sản
phẩm này thì chỉ cần từ 3 – 4 người,
giảm mạnh được nhân công tham
gia trực tiếp và tăng nhanh về năng
suất, tạo môi trường làm việc
an toàn.
Theo lãnh đạo Công ty Than
Uông Bí tới đây, Công ty sẽ thành
lập những phân xưởng cơ giới hóa
đào lò và đưa các thiết bị này xuống
vị trí sản xuất sớm nhất. Qua đó,
giúp giảm tối đa sức lao động cho
công nhân, đồng thời tăng năng
suất, tốc độ đào lò, góp phần giúp
đơn vị hoàn thành chỉ tiêu đào lò
mà Tập đoàn giao.
Tại Công ty cổ phần Công
nghiệp Ô tô - Vinacomin thời gian
gần đây cũng đã chế tạo được
nhiều sản phẩm cơ khí mới, đặc biệt
là các sản phẩm cơ khí phục vụ sản
xuất hầm lò. Do tự sản xuất được
nên giá thành các sản phẩm của
công ty đều giảm từ 5-10% so với
sản phẩm cùng loại trên thị trường.
Sản phẩm mới nhất của công ty
chế tạo năm nay là bộ cốp pha
máng trượt đổ bê tông trong hầm
lò. Kết cấu cốp pha hầm được bố trí
18 đầm rung, 16 xi lanh thủy lực…
sẽ được ứng dụng để đổ bê tông
trong các công trình hầm cầu, hệ
thống giao thông.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó

phòng Kế hoạch vật tư của công ty
bày tỏ, bộ cốp pha này hoạt động
bằng thủy lực nên nó thay thế cho
được rất nhiều cho việc đổ bê tông
băng thủ công như bây giờ, đặc biệt
là đổ trong hệ thống hầm lò. Từ đó,
giúp cho việc sử dụng nhân công
lao động giảm, thao tác vận hành
đơn giản dễ dàng, tăng mức độ an
toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí
tăng hiệu quả kinh tế
Trước đó, Công ty cổ phần Công
nghiệp Ô tô Vinacomin đã đưa vào
vận hành rô bốt hàn công nghệ
Nhật Bản. Chỉ cần 1 kĩ sư cài đặt, 1
rô bốt hàn có thể thay thế cho 10
công nhân làm việc trực tiếp với
hiệu suất cao gấp 5 lần, tiết giảm
30% vật tư và cho ra những sản
phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đồng
đều. Ngoài ra, công ty còn sản xuất
ra hệ thống con lăn tự động, các
máy gia công đứng tiến tiến như
CNC tích hợp phay, tiện khoan trên
cùng 1 máy, nâng cao năng xuất lao
động từ 5 đến 8 lần so với trước, cải
thiện điều kiện, môi trường làm việc
cho cán bộ công nhân sản xuất
trực tiếp.
Theo TKV, hiện thực hóa mục
tiêu thông minh hóa sản xuất trong
thời đại công nghệ 4.0, TKV đã xây
dựng chương trình, kế hoạch chi tiết,
thực hiện chỉ đạo từ Tập đoàn đến
các đơn vị để bảo đảm tính đồng bộ,
phù hợp với thực tế. Tập đoàn sẽ
tiếp tục có cơ chế chính sách ưu tiên
đầu tư tự động hóa cũng như đẩy
mạnh ứng dụng tự động hóa vào
sản xuất và quản lý nhằm nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng
như mang lại hiệu quả cao nhất
trong hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp 
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VIGLACERA

4.0

với cuộc cách mạng

Hi n nay, m t trong nh ng tiêu chí hàng đ u mà ngành V t li u xây d ng
Vi t Nam h ng đ n khi ng d ng công ngh 4.0 là s n xu t đa d ng
ch ng lo i s n ph m nh ng đáp ng đ c y u t thân thi n v i môi tr ng,
ti t ki m n ng l ng và có đ b n v ng cao.

HỒNG HẢI

V

iệt Nam là nước nhiệt
đới nóng ẩm nằm
trong giải phân bổ
ánh nắng mặt trời
nhiều nhất trên thế giới. Vì vậy
trong kiến trúc, lớp vỏ công
trình đặc biệt quan trọng, là
biện pháp căn bản để tiết
kiệm năng lượng (TKNL). Nó
được coi là ranh giới bên trong
và bên ngoài công trình, bao
gồm tường bên ngoài, mái,
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kính, các đặc tính có thể tận
dụng được ánh sáng tự nhiên
và che nắng, đồng thời các
cửa thông gió tự nhiên để
kiểm soát xâm nhập.
Điểm quan trọng của lớp
vỏ công trình là ảnh hưởng
đến việc sử dụng năng lượng
như dự trữ nhiệt, làm mát (trì
hoãn quá trình truyền nhiệt),
thông gió mong muốn, tải
nhiệt hay sự xâm nhập của

ánh sáng ban ngày đồng thời
là nhân tố quyết định một
công trình sử dụng hiệu quả
năng lượng. Trong lớp vỏ, kính
và gạch giữ vai trò đặc biệt
quan trọng giúp TKNL, bởi
trong một công trình hoàn
thiện cần trên 60% được tạo
nên bởi hai sản phẩm này.
Việc Chính phủ đưa Quy
chuẩn QCVN 09:2017/BXD quy chuẩn mới nhất về các

B!)c ti$n
công trình xây dựng sử dụng năng
lượng hiệu quả đã đưa vai trò của các
sản phẩm có ưu điểm cách nhiệt,
TKNL, thân thiện môi trường lên một
tầm cao mới. Và Tổng công ty
VIGLACERA - CTCP đã có hai dòng sản
phẩm để chinh phục thị trường là sản
phẩm kính TKNL và tấm Panel bê tông
khí. Hai sản phẩm này là minh chứng
cho sự thành công của việc ứng dụng
khoa học công nghệ tiên tiến trong
sản xuất và đáp ứng đúng - đủ các
tiêu chí mà ngành VLXD Việt đang
hướng tới.

Tiên phong sản xuất kính
TKNL
Tiên phong phát triển vật liệu xây
dựng (VLXD) công nghệ xanh,
VIGLACERA đã hợp tác với Nhà cung
cấp thiết bị và giải pháp công nghệ
kính phủ hàng đầu thế giới - Tập
đoàn Von Ardenne GmbH (CHLB Đức)
- để xây dựng và vận hành nhà máy
kính TKNL đầu tiên tại khu vực Đông
Nam Á. Với những tính năng ưu việt
có được từ Công nghệ phủ mềm thế
hệ mới, 2 sản phẩm kính Low-e và
Solar Control của VIGLACERA được
Viện Nghiên cứu IFT Rosenheim kiểm
tra và chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN
1096:2012(CHLB Đức), góp phần bảo
vệ sức khỏe con người và nâng cao
chất lượng cuộc sống. Sảnphẩm giúp
tiết kiệm 51% điện năng sử dụng của
tòa nhà, ngăn đến 99% tia tử ngoại
và cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời.
Việc sử dụng các sản phẩm kính
TKNL dưới dạng kính đơn, kính hộp
hay kính dán sẽ giúp đạt được những
chỉ tiêu quang học cần thiết theo yêu
cầu của từng công trình, từng vùng
khí hậu hoặc những vùng có hướng
gió, độ bức xạ mặt trời khác nhau.
Không chỉ vậy, sự ra đời của kính
TKNL sản xuất trong nước còn mang
đến giải pháp vật liệu hiện đại với mức
chi phí thấp hơn so với các sản phẩm
nhập khẩu, góp phần làm gia tăng
hiệu quả sử dụng năng lượng trong
các toà nhà tại Việt Nam, cũng như
nâng cao chất lượng cuộc sống của
người sử dụng.

Tấm Panel ALC - vật liệu thân
thiện môi trường
Trong định hướng phát triển của
mình, VIGLACERA luôn gắn liền sự
phát triển của Tổng công ty với sự
phát triển bền vững của ngành Xây
dựng bằng các sản phẩm thân thiện
môi trường. Năm 2010, sự kiện Nhà
máy bê tông khí VIGLACERA khánh
thành và đi vào sản xuất là minh
chứng sinh động cho hướng đi chính
của VIGLACERA. Gạch bê tông khí
chưng áp VIGLACERA với nhiều ưu
điểm nổi trội như có tỷ trọng nhẹ,
cách âm, cách nhiệt tốt, dễ thi công,
thân thiện với môi trường... được ứng
dụng thay thế gạch đất sét nung và
vật liệu xây khác, sử dụng xây tường
bao che, tường ngăn cho các công
trình xây dựng. Sản phẩm đặc biệt
thích hợp cho các công trình cao tầng
nhất là nhà ở chung cư cao tầng, biệt
thự và nhà liền kề, giúp cho chủ đầu
tư tiết kiệm được chi phí trong quá
trình xây dựng như 10-12% chi phí kết
cấu, 15-20% chi phí vữa xây trát, 2535% chi phí nhân công, giảm 10-20%
thời gian thi công…
Luôn khẳng định là doanh nghiệp
tiên phong trong việc áp dụng công
nghệ hiện đại, thân thiện môi trường,
hiện nay VIGLACERA đã đầu tư xong
dây chuyền hiện đại, tự động hoàn
toàn để sản xuất tấm Panel ALC. Đây
là dây chuyển công nghệ Cộng hòa
liên bang Đức của nhà thầu HESS - là
nhà thầu nổi tiếng trong việc cung cấp
dây chuyền, thiết bị máy móc chất
lượng cao sản xuất vật liệu không
nung tại châu Âu. Đặc biệt, hiện tại
trên thị trường chỉ có duy nhất dây
chuyền sản xuất tấm Panel ALC của
VIGLACERA có thêm hệ thống xử lý
cốt thép trước khi chưng áp, nâng cao
được chất lượng, độ bền, và an toàn
của sản phẩm.
Tấm Panel ALC VIGLACERA là
VLXD có nhiều ưu điểm vượt trội so
với gạch nung thông thường và là vật
liệu thân thiện môi trường. Vẫn mang
những ưu điểm của gạch bê tông khí
chưng áp như cách âm, cách nhiệt tốt,
giảm tải trọng cho công trình. Tuy

Công ngh

nhiên, kết cấu với cốt thép của tấm
panel ALC đã khiến vật liệu này có
thêm nhiều ưu điểm cơ lý về cường độ
nén, khả năng chống va đập, do vậy
có thể đảm bảo được chất lượng công
trình, đồng thời đảm bảo thi công
nhanh, lắp dựng dễ dàng và chống
rung lắc.
Tấm Panel ALC VIGLACERA có tỷ
trọng từ 650 - 750 kg/m3, chỉ tương
đương 1/2 gạch đặc và bằng 1/3 tỷ
trọng của bê tông thông thường. Theo
tính toán về mặt kết cấu: khi sử dụng
sản phẩm tấm tường ALC có cốt thép
thay thế cho gạch đặc, gạch xi măng
cốt liệu thông thường thì tải trọng sẽ
giảm khoảng 30-40%. Do đó, sẽ tiết
kiệm chi phí cho phần kết cấu móng,
dầm, sàn.
Tấm Panel ALC có Khối lượng thể
tích khô: <700 Kg/m3; Hệ số dẫn
nhiệt: 0,11 đến 0,22 W/m.0k; Cường
độ nén: >= 3.5 Mpa; Dung sai kích
thước: ± 3mm chiều dài, ± 2mm
chiều rộng, <2mm chiều dày; Độ co
ngót: <0,2mm/m; Khả năng chống va
đập: Không nứt; Khả năng treo vật
nặng: 100kg (theo kết quả thí
nghiệm). Đặc biệt, với hệ số dẫn nhiệt
cao như vậy, tấm panel bê tông khí
của Viglacera được xem là loại VLXD
chống cháy, được chứng nhận theo
kiểm định của Cục Cảnh sát Phòng
cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.
Biến đổi khí hậu toàn cầu đang
diễn ra ngày càng nghiêm trọng, đòi
hỏi sự thay đổi toàn diện của thế giới.
Với lợi thế từ cuộc cách mạng 4.0 dựa
trên nền tảng công nghệ số, cuộc
chiến chống biến đổi khí hậu ngày
càng đạt hiệu quả cao hơn và đặc biệt
được lan tỏa một cách mạnh mẽ tới
cộng đồng. Cùng với đó, lĩnh vực
VLXD cũng nhanh chóng ứng dụng
những kết quả của cuộc cách mạng
này để tích hợp trong các sản phẩm
của ngành.
Đặc biệt, với việc đi trước đón đầu,
chủ động ứng dụng khoa học công
nghệ mới tại Việt Nam của VIGLACERA
đã góp phần tạo cơ hội cho sản phẩm
VLXD Việt nâng tầm vị trí trên trường
quốc tế 
(S 36 - 12/2018)  KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 57

Khoa h/c công ngh0 th gii

SCH

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DỆT, NHUỘM CỦA THẾ GIỚI

theo hướng
Ngành dệt may luôn được biết
đến là ngành công nghiệp thâm
dụng lao động, nó được phát
triển đầu tiên tại các nước phát
triển ở châu Âu hiện nay đang có
xu hướng dịch chuyển sang khu
vực châu Á, châu Phi, Nam Mỹ
nơi có nguồn lao động dồi dào,
giá nhân công rẻ. Tuy nhiên, thị
trường tiêu thụ hàng dệt may lại
tập trung tại các khu vực phát
triển, nổi bật là thị trường Mỹ,
EU, Nhật Bản, Úc, Nga, Canada
và một số các quốc gia khác.

S

ản xuất dệt may là động lực lớn
trong phát triển tại các quốc gia
đang phát triển và thường là
ngành công nghiệp khởi đầu để
các quốc gia muốn công nghiệp hoá
theo định hướng xuất khẩu, do đây là
ngành công nghiệp có yêu cầu vốn đầu
tư thấp, tạo ra ngoại tệ tích lũy vốn tạo
đà cho các ngành công nghiệp khác
phát triển.

Xu hướng phát triển công nghệ
dệt nhuộm trên thế giới theo
hướng sạch
Phương pháp xử lý bền vững bao
gồm những nội dung sau:
- Tối thiểu hóa sử dụng nguyên liệu
(nước và năng lượng)
- Tối thiểu hóa sử dụng hóa chất
- Tối thiểu hóa lượng ô nhiễm
- Hóa chất độc hại bị loại bỏ trong
chuỗi cung ứng.
- Hóa chất dư thừa bị loại bỏ trong
sản phẩm dệt may.

Các công nghệ nhuộm và xử lý
vải từ xơ PES thân thiện với
môi trường
Các công nghệ nhuộm và xử lý vải
nhuộm từ xơ PES và Pes/len được giới
thiệu gồm các công nghệ sau:
- Sử dụng các chất tải thân thiện với
môi trường để nhuộm vải pha PET/len
58 KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ  (S 36 - 12/2018)

- Sử dụng các loại xơ PES có nhiệt
độ nhuộm thấp: sợi PTT, sợi PAL
- Bổ sung công đoạn xử lý trong
nhuộm vải từ sợi Pes.
a. Nhuộm tận trích xơ polyester
(PES) và PES pha không sử dụng
chất tải hoặc sử dụng chất tải tối
ưu về môi trường.
Xơ PES hấp thụ một lượng chất tải
lớn. Chúng làm cho xơ trương nở và
làm tăng sự di chuyển thuốc nhuộm.
Trong quá trình nhuộm và rũ, một
lượng chất tải đáng kể thải ra nước thải.
Phần còn lại có thể bay hơi trong không
khí trong quá trình sấy, định hình nhiệt
tiếp sau.
Tính độc đối với con người và thủy
sinh, khả năng hóa hơi cao và cường độ
mùi cao là các yếu tố chủ yếu gặp phải
khi sử dụng các chất tải trên. Sự phát
thải ra của chúng không những làm cho
nước và không khí bị nhiễm bẩn, mà
còn gây ra nhưng nghi ngại về vấn đề
sức khỏe người tiêu dùng do sự tác
động của các chất tải halogen hóa (như
triclobenzen) có trong mặt hàng dệt đã
xử lý.
Việc ứng dụng quy trình nhuộm
nhiệt độ cao tránh được sử dụng các
chất tải. Phương pháp này hiện nay
được sử dụng rộng rãi để nhuộm xơ
polyester 100 % và xơ PES pha không
chứa thành phần len.
Tuy nhiên, do tính nhạy cảm của
thành phần len với nhiệt độ cao, nên
vẫn cần thiết phải sử dụng chất tải khi
nhuộm vải polyeste pha và nhất là vải
PET/len. Trong những trường hợp này,
giải pháp hợp lý nhất là thay thế các
chất tải nguy hại bằng các chất tải
không chứa clo có tính chất cải thiện về
tính độc hại và môi trường. Các chất tải
đáp ứng yêu cầu trên được đề xuất:
Benzylbenzoat và N-alkylphtalamit

Trong trường hợp nhuộm ở nhiệt
độ cao, nước và khí thải không chứa
chất tải, dẫn đến giảm được số lượng
các chất có vấn đề môi trường.
b. Sử dụng xơ PES có thể
nhuộm không cần chất tải
Sự quan tâm ngày càng cao các vấn
đề liên quan đến môi trường do sử
dụng các chất tải nguy hại và các kỹ
thuật để giảm thiểu các nguy hại. Một
lựa chọn bổ sung cần xem xét là việc
sử dụng xơ PES có thể nhuộm được mà
không cần chất tải, như xơ polyeste:
polytrimetylen terephtalat (PTT).
Có thể nhuộm hoặc in bằng thuốc
nhuộm phân tán thông thường mà
không cần bước gia công đặc biệt nào
hoặc các chất tải để tăng nhanh quá
trình nhuộm đối với xơ được sản xuất
từ PTT.
c. Công đoạn xử lý bổ sung
trong quá trình nhuộm PES
Các vấn đề cốt lõi trong quá trình
nhuộm xơ PES và pha PES khi sử dụng
thuốc nhuộm phân tán đó là độ bền
màu với giặt. Để thỏa mãn những quy
định về độ bền màu với giặt, cần thực
hiện công đoạn sau xử lý nhằm loại bỏ
thuốc nhuộm phân tán không gắn màu
trên xơ.
Đề xuất hai phương pháp tiếp cận
khác nhau:
Cách tiếp cận A) bao gồm việc sử
dụng chất khử căn cứ vào chất dẫn
xuất axit sunphuric có mạch ngắn mà
có thể bổ sung trực tiếp vào bể nhuộm
có tính axit đã tận trích. Chất khử này là
chất lỏng và vì thế có thể được đo một
cách tự động. Hơn nữa, nó có tính độc
rất thấp và có khả năng phân hủy sinh
học dễ dàng.
Cách tiếp cận B) bao gồm việc sử
dụng thuốc nhuộm phân tán mà có
thể được làm sạch trong môi trường
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kiềm do sự hòa tan thủy phân thay
cho việc khử. Chúng là những thuốc
nhuộm phân tán azo có chứa các
nhóm phtalamit.

Công nghệ sạch trong nhuộm
vật liệu dệt bằng thuốc nhuộm
hoạt tính
Thuốc nhuộm hoạt tính là nhóm
thuốc nhuộm quan trọng nhất hiện
nay để nhuộm vải sợi xenlulo (bông,
vixco v.v...) và thành phần xenlulo
trong vải sợi pha. Thuốc nhuộm hoạt
tính có điểm nổi bật cho màu nhuộm
rất tươi và có độ bền màu tốt đến rất
tốt, nhuộm đều màu. Công nghệ
nhuộm đơn giản và có thể áp dụng rất
nhiều phương pháp nhuộm. Hơn nữa
thuốc nhuộm hoạt tính không chỉ
nhuộm được vải sợi xenlulo (bông,
vixco, lanh, đay, gai) mà còn nhuộm
được cả len, tơ tằm, poliamit nữa.
Nhược điểm lớn nhất đối với nhuộm
và môi trường là tạo ra thuốc nhuộm
thủy phân làm giảm hiệu suất lên
màu, nó chỉ bám dính trên bề mặt xơ
nếu không loại bỏ được triệt để sẽ làm
giảm độ bền màu ướt và ma sát và khi
thải ra làm đậm màu nước thải khó
khử màu hoàn toàn được.
Một hạn chế khác nữa của các
thuốc nhuộm hoạt tính cổ điển là trong
quá trình nhuộm sử dụng một lượng lớn
chất điện ly (muối) để tăng khả năng
tận trích của thuốc nhuộm lên xơ. Sau
quá trình nhuộm, hầu hết lượng chất
điện ly đều theo dòng thải ra môi
trường.
Các tiến bộ trong ứng dụng các
công nghệ nhuộm bằng thuốc nhuộm
hoạt tính thân thiện với môi trường hiện
có gồm:
- Nhuộm cuộn ủ nguội.
- Nhuộm dung tỉ thấp.
- Nhuộm tận trích xơ xenlulô bằng
thuốc nhuộm hoạt tính đa chức.
- Nhuộm tận trích xenlulô bằng
thuốc nhuộm hoạt tính ít sử dụng muối.
- Xử lý giặt sau nhuộm hoạt tính
bằng enzym.
- Phương pháp gắn màu không sử
dụng silicat trong nhuộm cuộn ủ nguội
- Quy trình nhuộm Econtrol®.
Kỹ thuật tối ưu hóa quá trình
nhuộm tận trích giảm thiểu ô nhiễm
môi trường.
Các nhà sản xuất dệt may luôn
chịu áp lực của thị trường cạnh tranh

để giảm các chi phí nhuộm mà vẫn đáp
ứng các yêu cầu chất lượng sản phẩm
của người tiêu dùng. Thành công trong
môi trường hiện tại, khi quá trình
nhuộm có độ lặp màu cao, tỷ lệ nhuộm
đúng màu từ mẻ đầu tiên cao, giảm
chi phí và giảm thiểu tải lượng chất
thải ra môi trường. Một quá trình
nhuộm như vậy cần phải có sự lựa
chọn thông minh và sử dụng tối ưu các
thuốc nhuộm và chất trợ nhuộm, một
quá trình nhuộm mà các thông số của
quá trình đáp ứng được tỷ lệ tận trích
cao nhất của các thuốc nhuộm sử
dụng; thời gian của các bước của quy
trình nhuộm ngắn nhất có thể để giảm
thiểu thời gian dùng máy, giảm lượng
tiêu thụ nước, giảm tiêu thụ năng
lượng và đồng thời giảm thiểu tải
lượng chất thải ra môi trường.
Kỹ thuật phân tích bể nhuộm trực
tuyến (Real-time monitoring- RTM)
nhằm tối ưu hóa quá trình nhuộm tận
trích cho hiệu quả cao và thân thiện với
môi trường là phương pháp mới.
Hệ thống có thể ứng dụng khả thi
ngay lập tức và có lãi trong các lĩnh
vực chính của sản xuất nhuộm: Đánh
giá và lựa chọn nguyên liệu đầu vào;
đánh giá, chuẩn đoán các vấn đề trong
quá trình nhuộm, nghiên cứu quy trình
nhuộm và kiểm soát quy trình tức thời;
để xác định công thức và phương pháp
nhuộm có tiền sử khác thường (tốt và
xấu). Dữ liệu từ các quá trình nhuộm
đó cho biết một cách chính xác tại sao
một số quy trình nhuộm “bị hỏng” và
cũng chỉ rõ làm thế nào để cải thiện
màu nhuộm trong giới hạn phương
pháp và công thức nhuộm.

Các công nghệ chống nhàu,
chống cháy vải thân thiện với
môi trường
Hoàn tất chống nhàu và chống
cháy là hai quá trình hoàn tất được
ứng dụng nhiều trong xử lý hoàn tất
vật liệu dệt. Bên cạnh các tính năng
mong muốn các quá trình hoàn tất
truyền thống cũng gây ra một số ảnh
hưởng có hại tới người sử dụng và môi
trường sống. Các công nghệ xử lý
chống nhàu và chống cháy chỉ có thể
được chấp nhận và ứng dụng trong
thực tế khi chúng đáp ứng các yêu cầu
quy định của các nước về tính an toàn
cho người sử dụng cũng như môi
trường sống.

a. Xử lý hoàn tất chống nhàu
vải bông
* Tóm tắt các quy chuẩn kỹ thuật
về formađêhyt trên vật liệu dệt
Bên cạnh những tính năng mà các
sản phẩm hoàn tất chống nhàu mang
lại cho sản phẩm dệt thì nói chung
những sản phẩm này ít nhiều đều chứa
formanđêhyt. Trong quá trình trùng
ngưng sẽ giải phóng ra môi trường làm
việc và không khí một lượng
formanđêhyt có khả năng gây ảnh
hưởng tới sức khoẻ con người và môi
trường. Do đó vấn đề cần quan tâm là
xu hướng giải phóng ra formanđêhyt
trong quá trình sử dụng.
Với mục đích bảo vệ an toàn cho
người tiêu dùng, một số quốc gia trên
thế giới đã thiết lập quy chuẩn kỹ thuật
về hàm lượng formalđêhyt trên sản
phẩm dệt may, được tóm tắt trong báo
cáo tổng hợp.
* Công nghệ hoàn tất chống nhàu
vải bông thân thiện với môi trường:
Từ các phân tích trên cho thấy bản
chất của một công nghệ xử lý hoàn tất
chống nhàu vải bông thân thiện với môi
trường là việc lựa chọn được các chất
chống nhàu, các điều kiện công nghệ
xử lý để đáp ứng yêu cầu về chống
nhàu cho vải bông đồng thời đáp ứng
các yêu cầu về hàm lượng formaldehyt
trên vải.
Sử dụng hồ mềm silicon kết hợp với
chất tạo liên kết ngang chứa ít hoặc
không chứa formadehit trong xử lý
hoàn tất.
Sử dụng chất liên kết ngang khôngfomanđêhit.
b. Xử lý hoàn tất chống cháy
* Ảnh hưởng của chất chống cháy
đến môi trường và sức khoẻ con người
Các chất chống cháy có thể gây kích
thích cục bộ/từng phần cho da và màng
nhầy; có thể gây độc cấp tính dài hạn
(hay còn gọi là kinh niên), độc tính cho
gen, biến đổi gen, gây ung thư, độc
đến hệ thần kinh. Do vậy, cần phải xử
lý bằng các chất thân thiện với
môi trường.
* Xử lý chất chậm cháy thân thiện
với môi trường bao gồm:
- Xử lý không formandehyde.
- Quy trình công nghệ Sol-Gel
(phương pháp keo tụ).
- Các phương pháp tráng phủ có thể
bằng chiếu xạ.
Theo tài liệu của Viện Công nghệ sạch
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

GIY, BT GIY

- Thế giới đang theo hướng nào?
Công nghệ nấu bột giấy hóa
học
Hiện nay trên thế giới phần lớn bột
giấy hóa học được sản xuất theo công
nghệ nấu sunphát (bột sunphát chiếm
hơn 90% trong tổng lượng bột sản
xuất) sử dụng chủ yếu phương pháp
nấu liên tục.
Tuy ra đời sau công nghệ nấu gián
đoạn, nhưng nấu sunphát liên tục có
tốc độ phát triển mạnh mẽ và hiện
đang được sử dụng nhiều nhất trong
công nghiệp sản xuất bột giấy. Trong
quá trình nấu bột theo phương pháp
liên tục truyền thống mảnh nguyên liệu
sau khi qua giai đoạn xông hơi được
thiết bị nạp mảnh cao áp nạp vào đỉnh
nồi nấu cùng với dịch trắng. Trong thiết
bị nấu, cột mảnh chuyển động liên tục
từ trên xuống dưới và đi qua các giai
đoạn thẩm thấu, gia nhiệt, nấu và bơm
tuần hoàn dịch, rửa đối lưu nhiệt độ cao
(hi-heat wasching), pha loãng và phóng
bột. Nấu liên tục bao gồm các công
nghệ nấu:
+ Nấu liên tục cải tiến (Modified
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continuous cooking, MCC)
+ Nấu cải tiến tăng cường
(Extended modified continuous cooking,
EMCC):
+ Nấu đẳng nhiệt (Isothermưal
cooking, ITC) (Kvaerner):
+ Nấu Lo-Solids pulping (Andritz)
+ Nấu rút gọn (Compact cooking)
(Kvaerner):
Nhìn chung phương pháp nấu liên
tục có nhiều các ưu điểm như:
- Tiết kiệm mặt bằng bố trí thiết bị.
- Tiêu thụ điện năng thấp, tiêu thụ
hơi thấp.
- Thể tích dòng vật chất vào và ra
nồi thấp.
- Trạng thái hoạt động ổn định hơn
so với nạp và phóng bột gián đoạn.
- Hiệu quả sử dụng năng lượng cao.
- Ít ảnh hưởng đến môi trường hơn.
- Giai đoạn rửa bột đầu tiên có hiệu
quả cao (rửa trong thiết bị nấu).
- Linh hoạt hơn trong bố trí thiết bị
của quá trình sản xuất.
Ngày nay, hầu hết các dây chuyền
sản xuất bột giấy trên thế giới đều áp
dụng nầu bột giấy theo phương pháp

liên tục với công suất lớn, tối thiểu
250.000 tấn/năm.

Công nghệ tẩy trắng bột giấy
hóa học
a) Công nghệ tẩy trắng truyền
thống:
Có thể nói clo và các hợp chất của
nó là những tác nhân tẩy trắng bột
giấy hiệu quả nhất trong ngành công
nghiệp và được sử dụng rộng rãi, liên
tục trong suốt khoảng thời gian từ
1900 đến 1990 ở hầu hết các nhà máy
sản xuất bột giấy trên thế giới với các
quy trình tẩy trắng truyền thống khá
hiệu quả như: CEH1H2; CEDED; (C+D)
EHDED… Nhìn chung các loại bột sau
tẩy thường có độ trắng và độ bền cơ lý
cao do tác động khử lignin có tính
chọn lọc tốt của clo và các hợp chất
của nó
Tuy nhiên, nước thải của quá trình
tẩy trắng chứa rất nhiều các hợp chất
độc hại với môi trường và sức khỏe
con người. Năm 1985, các nhà môi
trường đã khẳng định nước thải của
hầu hết các nhà máy sản xuất bột giấy
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tẩy trắng sử dụng tác nhân tẩy là clo
nguyên tố đều chứa các hợp chất:
2,3,7,8-tetra-chloro-dibenzo-p-dioxin
(2,3,7,8-TCDD), 2,3,7,8 – tetra -chlorodibenzo-furan (2,3,7,8-TCDF)…, với tải
lượng AOX từ 1 ÷ 8kg/ADt. Các hợp
chất này rất độc, khó phân hủy sinh
học và có thể gây ra bệnh ung thư ở
người nên hầu hết các nhà máy trên
thế giới đều đã chuyển sang công
nghệ tẩy ECF và TCF, công nghệ tẩy
trắng thân thiện với môi trường.
b) Công nghệ tẩy trắng ECF:
Quy trình tẩy trắng ECF sử dụng các
tác nhân tẩy trắng chính: đioxyt clo
(ClO2), ôxy (O2), hyđro peroxyt (H2O2)
và đôi khi cả ôzôn (O3)…Quá trình tẩy
thường được tiến hành qua nhiều giai
đoạn với các tác nhân và điều kiện tiến
hành khác nhau, độ trắng của bột sau
tẩy có thể đạt tới 90% ISO với chất
lượng khá cao, chi phí hợp lý và giảm
thiểu lượng AOX có trong nước thải,
thải ra môi trường.
Một số quy trình ECF thông dụng
hay được ứng dụng:
Dh(EOP)D;
(AhQ)(PO)D; (DhQ)(PO)D; Dh(PO)D;
(DhQ)PO; DhEpQ(PO)… sản lượng bột
ECF chỉ chiếm trên 90% tổng sản
lượng bột hóa học tẩy trắng.
c) Tẩy trắng TCF
Công nghệ này không sử dụng các
tác nhân tẩy trắng có chứa clo, chủ yếu
sử dụng các tác nhân: oxy; H2O2, ôzôn,
các peraxit… Mặc dù có ưu thế là sạch,
ít ảnh hưởng tới môi trường xong sản
lượng bột TCF chỉ chiếm khoảng 5%
tổng sản lượng bột hóa học tẩy trắng
do chi chí cho công nghệ này vẫn còn
khá cao.

Công nghệ sản xuất bột giấy cơ
học
Đối với bột giấy cơ học thì xơ sợi
được tách ra bằng phương pháp cơ
học (mài hoặc nghiền) nên các thành
phần hóa học trong xơ sợi gần như còn
giữ nguyên. Hiệu suất thu hồi bột đối
với bột cơ học rất cao đạt từ 90 –
98%, chi phí thấp đồng thời bột có
những tính chất mà bột hóa học không
có như: độ đục rất cao, khả năng thấm
hút mực in rất tốt nên thường được sử
dụng trong một số sản phẩm như: giấy
in báo, giấy in không tráng (SC), giấy
in tạp chí có tráng nhẹ (LWC), giấy dán
tường, giấy in giấy viết thông thường...
Hiện nay phần lớn các nhà máy
bột giấy cơ học có công suất lớn trên
thế giới đều áp dụng công nghệ
BCTMP, APMP (thực chất, công nghệ
sản xuất bột APMP là công nghệ sản
xuất BCTMP cải tiến, thay vì dăm mảnh
chỉ được thẩm thấu bằng dung dịch
kiềm thì dăm mảnh được thẩm thấu
bằng dung dịch kiềm – perôxyt. Bên
cạnh quá trình trích ly nhựa, làm
trương nở, mềm hóa dăm mảnh thì
quá trình tẩy trắng cũng được diễn ra
trước khi nguyên liệu được đưa vào
nghiền. Quá trình thẩm thấu có thể
diễn ra 1, 2 có khi tới 3, 4 giai đoạn),
đặc biệt một số công nghệ cải tiến từ
APMP như công nghệ: peroxyt kiềm có
tiền xử lý hoá chất khi nghiền (P-RCAPMP) do công nghệ này tiết kiệm về
đầu tư và chi phí điện năng, lượng
COD thải ra môi trường thấp trong khi
chất lượng bột cao, khả năng tẩy trắng
tới độ cao tốt hơn (bột sau tẩy có độ

trắng có thể đạt tới 89% ISO, tùy theo
từng loại nguyên liệu), hệ số tán xạ
ánh sáng tốt hơn (tại cùng một độ
trắng, độ bền). Một trong những hãng
nổi tiếng về công nghệ và thiết bị sản
xuất bột cơ học là hãng Andritz

Công nghệ sản xuất giấy
Thay đổi công nghệ quan trọng
nhất trong giai đoạn gần đây trong
lĩnh vực sản xuất giấy là việc chuyển
đổi môi trường gia keo nội bộ từ axít
sang trung tính và kiềm yếu. Việc
chuyển đổi này cho phép giảm chi phí
sản xuất và nâng cao chất lượng sản
phẩm, nhất là các tính chất quang học
như độ trắng, độ đục của giấy. Để
nâng cao tính năng in và cải thiện bề
mặt giấy in, các công nghệ xử lý như
gia keo trên các cặp ép gia keo, tráng
phủ với các thiết bị tráng phủ trên dây
chuyền (on-line) hoặc ngoài dây
chuyền (off-line) đã được áp dụng
rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam
trong những năm gần đây.
Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được
áp dụng vào trong chế tạo thiết bị và
điều kiện công nghệ vận hành từng
giai đoạn của quá trình sản xuất giấy
và các tông ngày càng được tối ưu hoá
cho phép nâng cao hiệu quả hoạt động
của trang thiết bị, chất lượng sản
phẩm và sử dụng ngày càng rộng rãi
hơn nguồn nguyên liệu xơ sợi tái sinh:
- Thiết bị đánh tơi đa chức năng
(đánh tơi và làm sạch) dạng tang trống
sử dụng trong các dây chuyền sản
xuất các tông từ bao bì hòm hộp cũ
(OCC) có hiệu suất làm sạch bột cao
hơn, sử dụng tiết kiệm điện năng hơn
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so với hệ thống thiết bị cũ bao gồm
máy nghiền thuỷ lực, máy sàng bột và
lọc cát. Các máy sàng bột áp lực thế
hệ mới cho phép loại bỏ tối đa tạp
chất, nhất là các chất kết dính có trong
OCC.
- Sơ đồ bố trí dây chuyền nghiền
bột OCC và bột mới ngày càng đơn
giản hơn (chỉ gồm 01 giai đoạn
nghiền), hiệu quả hơn với các máy
nghiền đĩa hiện đại công suất lớn và
kết cấu đĩa nghiền phù hợp đối với
từng loại nguyên liệu xơ sợi và yêu cầu
cần đạt về độ nghiền, chất lượng bột
sau nghiền. Sự ra đời của các máy
nghiền dạng trục vít cho phép nghiền
bột với nồng độ lên tới 25% và 30%
phù hợp cho quá trình sản xuất các
loại giấy có yêu cầu về độ bền cơ lý
cao như giấy bao gói xi măng.
- Hệ thống tiếp cận được thiết kế
ngày càng tinh gọn hơn, khép kín hơn
đáp ứng được yêu cầu về cung cấp bột
với khối lượng lớn, tốc độ và áp lực
dòng bột cao.
- Các loại hòm phun bột hiện đại
dạng thuỷ lực với ưu điểm đáp ứng
yêu cầu của các máy xeo công suất
lớn, bảo đảm chất lượng giấy nhất là
độ đồng đều theo chiều ngang đã thay
thế phần lớn các hòm phun bột dạng
đệm khí.
- Rất nhiều loại bàn lưới hiện đại
tinh xảo nhưng rút gọn đã được
nghiên cứu và sản xuất thành công
thay cho bàn lưới truyền thống, kết
cấu bàn lưới thế hệ mới bảo đảm đáp
ứng được các yêu cầu khắt khe về độ
đồng đều, về mức độ tách nước của
bột trên lưới, tăng khả năng liên kết
giữa các lớp giấy trong quá trình sản
xuất giấy định lượng cao nhiều lớp.
- Các thiết bị ép giấy ướt mới như
ép guốc đã được nghiên cứu và triển
khai áp dựng thành công trong công
nghiệp. Nhờ diện tích tiếp xúc và lực
ép lên lớp bột giấy lớn nên hệ thống
trục ép mới này cho phép nâng cao
hiệu quả ép giấy và tăng độ khô của
giấy sau ép.
- Các hệ thống thiết bị ép gia keo
bề mặt thế hệ mới dạng màng (film
size) với các tính năng vượt trội như
tạo ra độ đồng đều của lớp keo trên bề
mặt giấy cao hơn, tốc độ hoạt động
cao hơn đã thay thế dần hệ thống gia
keo bề mặt giấy dạng 2 trục truyền
thống.
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Dây chuyền thu hồi hoá
chất nấu
* Thay đổi công nghệ và thiết bị cơ
bản nhất trong dây chuyền chưng bốc
cô đặc dịch đen là sự chuyển đổi các
thiết bị kiểu cũ hoạt động theo nguyên
lý chưng bốc tầng sôi và chưng bốc
trực tiếp sang chưng bốc theo công
nghệ màng rơi. Thiết bị chưng bốc
dạng màng rơi cho phép nâng cao hiệu
quả chưng bốc (do diện tích tiếp xúc
giữa bề mặt truyền nhiệt và dịch đen
cao), giảm thiểu sự đóng cặn, đơn
giản hoá quá trình vệ sinh thiết bị và
quan trọng nhất là giảm ô nhiễm môi
trường bởi các khí có mùi khó chịu.
Nồng độ dịch đen thu nhận được trong
trường hợp sử dụng thiết bị chưng bốc
màng rơi cao hơn so với thiết bị chưng
bốc tầng sôi trong khi mức tiêu thụ hơi
và điện năng thấp hơn.
* Lò hơi thu hồi trong thời gian
gần đây được cải tiến theo hướng cho
phép đốt được dịch đen có nồng độ
chất khô cao hơn (tới 80%). Hiện nay
nồi hơi thu hồi phổ biến là loại một
thân có kết cấu các bộ sinh hơi, bộ
hâm dạng ống thẳng đứng nhằm đơn
giản hoá quá trình làm sạch muội. Kết
cấu của các bộ quá nhiệt cũng được
thay đổi theo hướng có khoảng cách
giữa các chùm ống rộng hơi nhằm hạn
chế tối đa sự bám bụi, nâng cao hiệu
quả truyền nhiệt.
Các cải tiến về kỹ thuật thiết bị lò
hơi cho phép đốt dịch đen có nồng độ
chất rắn cao tạo điều kiện để nâng
nhiệt độ và áp suất hơi vận hành phổ
biến hiện nay (4800C và 8,5 MPa) lên
đạt mức 5200C và 10,4 MPa. Việc nâng
cao áp suất và nhiệt độ hơi mới từ các
lò hơi thu hồi cho phép tăng sản lượng
điện năng thêm 7% so với các lò hơi
thu hồi vận hành với nhiệt độ hơi và
áp suất phổ biến (4800C và 8,5 MPa).
* Hệ thống thiết bị xút hoá đã
được cải tiến và có nhiều thay đổi
đáng kể trong những năm gần đây
mặc dù bản chất hoá học của quá trình
tái sinh hoá chất nấu vẫn giữ nguyên
như thời kỳ đầu. Mục tiêu của quá
trình cải tiến thiết bị này là nâng cao
hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm tỷ
lệ thất thoát hoá chất và giảm thiểu
các tác động tiêu cực tới môi trường.
So với hệ thống thiết bị chính của
các dây chuyền xút hoá truyền thống

bao gồm các bể lắng trong dịch xanh,
tôi vôi, xút hoá, lắng trong dịch trắng,
rửa cặn bùn vôi, từ những năm 1990
của thế kỷ XX các thiết bị lọc cặn dịch
xanh và dịch trắng hiện đại đã được
ứng dụng phổ biến trong sản xuất. Ưu
điểm của các thiết bị lọc cặn hiện đại
này so với các bể lắng truyền thống là
độ sạch của dịch sau lọc rất cao, chất
lượng của quá trình lọc ít chịu ảnh
hưởng của dịch xanh và dịch trắng ban
đầu. Mặt khác các thiết bị lọc căn dịch
xanh và dịch trắng thường tinh gọn
nên mức độ tiêu thụ điện năng thấp
hơn nhiều so với hệ thống bể lắng
trong kiểu truyền thống cần có rất
nhiều máy khuấy và bơm.
* Thiết bị nung vôi phổ biến hiện
nay trên thế giới là lò nung dạng tang
trống nằm. Lò nung dạng này thường
được chia ra thành nhiều phần khác
nhau như:
- Phần sấy khô.
- Phần gia nhiệt và phần trung gian.
- Phần nung vôi.
- Phần làm nguội vôi và chuyển vôi
về silô.
Bùn vôi sau khi được tách nước cơ
học được chuyển vào lò nung, ở phần
sấy khô bùn vôi được sấy bằng khi
nóng khi dịch chuyển và đảo trộn qua
vùng sấy dạng xích (chain section),
nhiệt lượng mà không khí được truyền
trong quá trình làm nguội vôi sau khi
nung được sử dụng để sấy khô bùn
vôi. Hơi nước từ quá trình sấy khô bùn
vôi được tách ra qua bộ phận thu hồi
nhiệt. Trong các lò nung vôi hiện đại
để nâng cao hiệu quả sử dụng nhiệt
lượng và đơn giản hoá quá trình vận
hành, bùn vôi được sấy trong một hệ
thống sấy bằng khí nóng tách biệt khi
được phun vào luồng khí nóng và được
nhiệt lượng từ khí nóng sấy khô.
Các cải tiến về công nghệ và kỹ
thuật trong các dây chuyền thu hồi
hoá chất hiện đại cho phép đảm bảo
được các chỉ tiêu chất lượng của dịch
trắng yêu cầu cụ thể như:
- Độ xút hoá: > 80%
- Độ khử: > 90%
Trong các dây chuyền hiện đại
nồng độ kiềm hoạt tính thường cao
hơn (135g theo NaOH/l) so với dây
chuyền truyền thống (100g theo
NaOH/l).
Theo Hiệp hội
Công nghiệp môi trường
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Chế tạo than sinh học không
phát thải CO2 từ nước thải

C

ông ty Ingelia có trụ sở tại Tây Ban Nha đã phát triển
thành công một quy trình công nghiệp gọi là carbon hóa
thủy nhiệt để sản xuất một loại than sinh học từ nước thải
(chất thải hữu cơ).
Đây có thể sẽ là nguồn nguyên liệu thay thế sạch hơn cho
than đá truyền thống trong tương lai. Sản phẩm thu được có
khả năng đốt cháy giống than đá, nhưng có tỷ lệ phát thải khí
nhà kính CO2 bằng không, cũng như tạo ra ít hơn đáng kể các
chất thải nguy hại như nitơ, lưu huỳnh và clo.
“Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cụ thể, áp suất 20
bar và nhiệt độ 2000C, chúng tôi khử nước các chất hữu cơ
và hút hết vật chất ở dạng lỏng. Nói cách khác, chúng tôi cô đặc 95% lượng carbon trong chất thải”, Marisa Hernández,
giám đốc điều hành công ty Ingelia, cho biết.
Trong quá trình carbon hóa thủy nhiệt, phần lớn chất thải nguy hại bị tách ra trong chất lỏng dư thừa. Sau 8 giờ,
một loại vật liệu hình trụ, rắn, khô được tạo ra có thể thay thế nhiên liệu carbon có nguồn gốc từ hóa thạch.
QUỐC HÙNG (theo Businessinsider)

Mỹ xây cao tốc trải pin năng lượng mặt trời đầu tiên

Đ

a phần mọi người đều cho rằng, đường cao tốc gây ô nhiễm môi trường nhưng gần 30km cao tốc tại bang Georgia vừa
được hoàn tất đã bắt đầu giúp người dân Mỹ thay đổi suy nghĩ.
Đường này mang tên Cao tốc tưởng nhớ Ray C. Anderson, viết tắt là “The Ray”, nằm trên đường cao tốc liên bang 85 tại
miền Tây Nam Georgia. Được xây dựng theo phương thức bảo vệ môi trường, đúng tinh thần Ray C. Anderson - với biệt danh
“người yêu môi trường nhất nước Mỹ”. Đoạn cao tốc này cũng do chính công ty “The Ray” xây dựng.
Khi xây dựng đường, công ty đặt mục tiêu “3 không”: Không khí thải, không TNGT chết người và không lãng phí. Để hiện
thực hóa mục tiêu đầu tiên, Ray đã lát đường bằng những tấm pin mặt trời và sử dụng dự án làm khu thử nghiệm thực tế để
phát triển công nghệ đường pin năng lượng thái dương trong tương lai. Ngoài ra, họ còn thiết kế cây cỏ trồng hai bên giúp hấp
thụ khí carbon và làm ổn định bề mặt đất.
Công ty còn xây dựng trạm sạc điện cho phương tiện chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên của bang Georgia tại Trung
tâm dịch vụ khách hàng của "The Ray". Trung tâm này cho phép tất cả các phương tiện chạy bằng điện trên đường cao tốc dài
từ Alabama đến Atlanta có thể sạc điện một cách thuận tiện. Ngoài ra, công ty "The Ray" còn dựng hệ thống đo áp suất lốp
giúp nâng cao an toàn đường bộ. Sau khi ô tô di chuyển qua hệ thống này, có thể ghé qua một kios để nhận phiếu bằng giấy
hoặc nhập số điện thoại và nhận tin nhắn thông báo về tình trạng áp suất lốp xe.
Để xây dựng và bảo trì con đường này, ông Allie Kelly Giám đốc điều hành Tổ chức The Ray cho biết, công ty đã
chi khoảng 1 triệu USD/năm bao gồm chi phí cho nhân viên
và dự án đường cao tốc.
Tiền được trích từ Quỹ Ray C. Anderson, các khoản đóng
góp cá nhân và hợp tác doanh nghiệp. Năm nay, The Ray sẽ
nhận thêm hỗ trợ tài chính từ Sở Giao thông Georgia, đối tác
chính của công ty.
Sự ra đời của đoạn đường dù rất ngắn này đang nhận
được lưu tâm từ giới quan sát và quan chức Chính phủ. Theo
bà Ray Hill, giảng viên cấp cao ngành kinh doanh tại Đại học
Emory, cơ quan chức năng rất cần những thông tin hữu ích
về cách xây dựng và vận hành con đường này (bao gồm cả
chi phí và kinh nghiệm…) từ "The Ray" để tiến tới áp dụng
sâu rộng trên cả nước nếu nhận thấy hiệu quả.
TRANG TRẦN
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Khoa h/c công ngh0 th gii
Giáo s Asma Ismail, ch
t ch Vi n Hàn lâm KH&CN
Malaysia cho r ng,
Malaysia c n gi i quy t
tình tr ng b t bình đ ng
kinh t xã h i t kh n ng
s d ng công ngh thông
tin truy n thông - c i thi n
y t , phát tri n các ngành
công nghi p trên n n t ng
công ngh sinh h c.

MALAYSIA

TÁI CƠ CẤU
khoa học công nghệ
với 5 lĩnh vực ưu tiên

THANH NHÀN
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năm sau ngày giành độc
lập, Malaysia hiện là quốc
gia có GDP đứng thứ ba
trong số 10 quốc gia Đông Nam Á.
Thành công này có được là do Malaysia
đã chuyển đổi nền sản xuất hàng hóa
giá rẻ từ thiếc, nhựa cao su, cacao, gỗ,
gạo… sang các loại hàng hóa có nhiều
giá trị kinh tế cao, ví dụ như các chi tiết
điện tử, sản phẩm từ dầu mỏ, hóa dầu,
máy móc và thực phẩm.
Nhưng kể từ cuộc khủng hoảng
kinh tế châu Á năm 1997, nền kinh tế
đã phát triển chậm lại và những thuận
lợi mang tính lịch sử mà Malaysia có
được trong việc thu hút đầu tư nước
ngoài - nhân công lao động giá rẻ, tay
nghề thấp, cơ sở hạ tầng tốt và ưu đãi
về thuế - đã suy giảm, đồng thời nhiều
thách thức mới xuất hiện, Malaysia có
tỷ lệ người béo phì cao nhất Đông
Nam Á, độ tuổi trung bình của dân số
đang tăng nhanh hàng đầu thế giới.
Ước tính đến năm 2050, 20%
người Malaysia sẽ ở độ tuổi 60 hoặc
hơn nữa (hiện nay tỷ lệ dân số ở lứa
tuổi này là 8%), và cứ 10 người thì 9
người đều thích sống ở thành phố, so
với năm 1999, hiện Malaysia đã nóng
hơn 10C; đến năm 2050 nhiệt độ dự
đoán sẽ tăng lên 20C, bên cạnh đó là
mực nước biển tăng và lượng mưa
cũng tăng.
Để vượt qua những thách thức đó
của đất nước, giáo sư Asma Ismail,
chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN
Malaysia đã phác thảo một hệ thống
KH&CN có khả năng hỗ trợ nền kinh
tế và đáp ứng yêu cầu của đời sống
xã hội với các đặc điểm: gắn kết khoa
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Công nghệ sinh học là một trong năm lĩnh vực ưu tiên của Malaysia.

Nguồn: AcuBiz Conslting

học và công nghiệp; đầu tư vào một
số lĩnh vực ưu tiên; tổ chức lại hệ
thống quản lý khoa học

Gắn kết khoa học với công
nghiệp
Bức tranh về hoạt động KH&CN
của Malaysia hết sức đa dạng, liên
quan đến 23 bộ, 14 chính quyền bang
và lãnh thổ liên bang và 268 đơn vị
tham gia thực hiện các chính sách và
sáng kiến quốc gia. Vì vậy cần thiết có
đơn vị là trung tâm điều phối và lập
kế hoạch để giảm thiểu những vấn đề
trùng lặp, tránh phân tán nguồn lực
đầu tư.
Hiện nay tổng ngân sách chi cho
R&D của Malaysia chỉ dành 70%

(tương đương 10,6 tỷ ringgit hoặc 2,6
tỷ USD) cho nghiên cứu ứng dụng và
21% cho nghiên cứu cơ bản - tương
tự tỷ lệ của các quốc gia phát triển
như Anh và Singapore. Tuy nhiên,
Malaysia lại không đầu tư nhiều vào
phát triển sản xuất thử nghiệm khi chỉ
dành 9% ngân sách R&D cho các sáng
kiến như sản xuất mẫu, gia tăng quy
mô chế tạo sản phẩm…, khác biệt với
Hàn Quốc, Nhật Bản hay Ireland khi
các quốc gia này dành lần lượt 62%,
64% và 48% ngân sách R&D cho
công việc này. 75% các nhà khoa học
Malaysia làm việc trong các viện
nghiên cứu, chỉ có 12% trong các
doanh nghiệp và 10% trong lĩnh vực
chính phủ quản lý...

Khoa h/c công ngh0 th gii
Tất cả những điều này cho thấy,
R&D của Malaysia không có sự dẫn
dắt của ngành công nghiệp và sự
thiếu hụt tài năng trong lĩnh vực kinh
doanh dẫn đến hiệu quả thấp trong
việc chuyển kết quả nghiên cứu thành
sản phẩm ứng dụng.

5 lĩnh vực ưu tiên
Năm 2017, một nghiên cứu do
Viện Hàn lâm KH&CN Malaysia thực
hiện đã xác định Malaysia cần ưu tiên
đầu tư 5 lĩnh công nghệ: sinh học,
công nghệ số, công nghệ xanh, công
nghệ nano và công nghệ thần kinh.
Đây cũng là những công nghệ có tiềm
năng ảnh hưởng đến cả công nghiệp
lẫn đời sống xã hội. Đó là:
Công nghệ sinh học: có vai trò
quan trọng trong phát triển nông
nghiệp chính xác, trong lĩnh vực y tế
cũng là một ưu tiên nữa. Ví dụ như tạo
ra cây chuyển gene (transgenic
plants) để đem lại những nguyên liệu
cho ngành dược phẩm giá rẻ hơn các
phương pháp thông thường.
Công nghệ số: Malaysia đang tồn
tại tình trạng bất bình đẳng kinh tế xã
hội trong sử dụng công nghệ số, đặc
biệt giữa thành thị và nông thông. Vì

vậy cải thiện truy cập băng thông rộng
là giải pháp để các cộng đồng ở nông
thôn chia sẻ thông tin, tạo công ăn
việc làm là giúp họ có được những
quyết định quan trọng trong lĩnh vực
hoạt động của mình.
Công nghệ xanh: Malaysia cam
kết giảm thiểu phát thải khí nhà kính
tới 45% vào năm 2030, vì vậy cần
phát triển năng lượng tái tạo với các
công nghệ điện mặt trời, địa nhiệt đại
dương… để giảm sự phụ thuộc vào
nhiên liệu hóa thạch.
Công nghệ nano: Cải thiện việc
chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa
bệnh tật theo hướng áp dụng hệ
thống giám sát sức khỏe thời gian
thực với cảm biến nano và các thiết bị
có thể mang, đeo trên người; phát
triển các bộ kit chỉ thị sinh học (bộ
sinh phẩm có chức năng kiểm tra
nhanh một loại bệnh, một chỉ tiêu về
sức khỏe) và coi đó như những công
cụ chẩn đoán bệnh tật, ví dụ như ung
thư giai đoạn đầu.
Công nghệ thần kinh: Các bệnh
thần kinh như Alzheimer và Parkinson
đã tăng lên và được cho là nguyên
nhân thứ hai dẫn đến khả năng tử
vong ở Malaysia, sau bệnh tim. Vì vậy

điều trị các bệnh về thần kinh là cần
thiết để có thể sẵn sàng cho tỷ lệ dân
số già hóa trong hàng thập kỷ tới.

Tổ chức lại cơ quan quản lý
Để làm tốt việc thương mại hóa
sản phẩm nghiên cứu, Malaysia cần
thiết lập được một cơ quan quản lý
nghiên cứu giống như Quỹ KH Mỹ
(NSF) để liên kết, lập kế hoạch, kiểm
tra và đánh giá KH&CN, đổi mới sáng
tạo của đất nước. Bên cạnh đó cần có
thêm một tổ chức quan trọng phụ
trách thương mại hóa công nghệ, ví
dụ như Cơ quan Đổi mới sáng tạo
Anh (Innovate UK) để hướng dẫn các
hoạt động đổi mới sáng tạo và
thương mại hóa.
Giáo sư Asma Ismail nêu hai vấn
đề thiết thực cần giải quyết: 1. Cần
nhiều nguồn tài trợ để thúc đẩy sản
xuất thử nghiệm, phát triển sản
phẩm nghiên cứu. Các cơ quan về
nghiên cứu và thương mại hóa phải
thiết lập được mối liên kết với ngành
công nghiệp, giới nghiên cứu và cộng
đồng; 2. Mở rộng hợp tác quốc tế
nhằm chia sẻ giá trị của Malaysia,
thay đổi nhận thức và thúc đẩy đổi
mới sáng tạo 

Apple chi 600 triệu USD để cải thiện
pin cho iPhone, Apple Watch

C

ông ty công nghệ Mỹ dành khoản tiền lớn để mua lại một phần
công ty Dialog trong nỗ lực tự thiết kế chip tiết kiệm năng lượng.
Trong tổng số tiền trên, 300 triệu USD tiền mặt là để Apple sở
hữu một phần Dialog Semiconductor, công ty bán dẫn có trụ sở tại
Anh đã hợp tác với Apple kể từ mẫu iPhone đầu tiên. Số tiền này
cũng bao gồm việc sở hữu công nghệ quản lý năng lượng và thuê hơn
300 nhân viên sang làm việc cho Apple. 300 triệu USD còn lại sẽ được
trả cho Dialog khi sản phẩm ra mắt trong ba năm tới.
Dialog được đánh giá là công ty có chuyên môn sâu trong việc
phát triển chip và đã có mối quan hệ lâu dài với Apple. 300 kỹ sư của
công ty sẽ trở thành nhân viên của Apple nhưng tiếp tục làm việc tại văn phòng trên khắp châu Âu khi Apple tiếp quản một
số cơ sở của Dialog ở Đức, Anh và Italy.
Việc mua lại Dialog cho thấy Apple đặc biệt chú trọng đến việc phát triển chip của riêng mình, nhất là để quản lý năng
lượng. Công ty công nghệ Mỹ đã tự thiết kế bộ xử lý trên iPhone, iPad nhưng việc sử dụng nhiều quy trình sản xuất hơn có
thể giúp công ty giảm chi phí.
Ngoài ra, các chip quản lý năng lượng hiệu quả hơn có thể cải thiện thiết bị đeo của Apple như tai nghe AirPod hay đồng
hồ thông minh Apple Watch. Mặc dù thời lượng sử dụng pin là mối quan tâm với tất cả các sản phẩm của hãng nhưng các
thiết bị đeo thông minh là mối quan tâm đặc biệt.
Với công nghệ và nguồn lực của Dialog, Apple có thể sẽ phát triển một chip quản lý năng lượng tốt hơn so với chip hiện
tại của công ty. Sau thương vụ trên, phần còn lại của Dialog sẽ tập trung vào mảng IoT, ôtô, điện toán và lưu trữ. Thỏa thuận
giữa hai công ty đang chờ phê duyệt và sẽ được hoàn thành vào đầu 2019.
BẢO ANH
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8 thành phố của Mỹ lọt top
20 THÀNH PHỐ CÔNG NGHỆ CAO THẾ GIỚI

T

heo bảng xếp hạng mới nhất của Công ty dữ liệu 2
thinknow, Mỹ có tới 8 thành phố lọt top 20 thành phố
công nghệ cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, Tokyo của Nhật Bản mới là thành phố công
nghệ lớn nhất thế giới nằm trong top 50. Chứ không phải là
San Francisco - nơi sở hữu Thung lũng Silicon và là "lãnh địa"
của Facebook hay Google.
Có thể Thung lũng Silicon ở San Francisco, Mỹ là "lãnh
địa" của các công ty công nghệ lớn như Google và Facebook
thế nhưng đây lại không phải là thành phố sáng tạo nhất thế
giới, theo bảng xếp hạng hàng năm từ Công ty dữ liệu 2
thinknow.
Thay vào đó, vị trí số 1 thuộc về thành phố Tokyo của
Nhật Bản, dựa vào chỉ số về thành phố đổi mới (Innovation
Cities Index) trong năm 2018.
Đây cũng là thành phố đầu tiên của châu Á lọt vào vị trí
thứ 1 kể từ khi 2 thinknow bắt đầu biên soạn Top 50 thành
phố sáng tạo nhất thế giới vào năm 2007. Trong một thông
cáo báo chí công bố về bảng xếp hạng mới nhất, Giám đốc
Christopher Hire của 2 thinknow đã ghi nhận về "sự hỗ trợ

của các công nghệ mới" của Tokyo trong việc đưa thành phố
lên đứng đầu bảng trong năm 2018.
Hirecho biết: "Tokyo đã cho chúng tôi thấy được hướng đi
rõ ràng của mình bằng cách thay đổi các công nghệ thông
minh, và luôn là thành phố tiên phong trong khi tạo được cú
rung chuyển dài hạn trong cả 2 xu hướng về sản xuất robot
và các công nghệ sản xuất về 3D".
Trong Top 50 thì thành phố tăng hạng cao nhất là Austin,
Texas, tăng thêm tới 18 điểm và lên vị trí thứ 29 trong năm
2017, còn thành phố Barcelona lại bị tụt 17 điểm, xuống ở vị
trí thứ 30 trong bảng xếp hạng vào năm ngoái.
Ngoài Nhật Bản, còn có 2 thành phố khác của châu Á
cũng nằm trong bảng xếp hạng là Singapore, thủ đô Seoul
của Hàn Quốc. Các thành phố được đánh giá dựa trên 31
phân khúc khác nhau thuộc về ngành công nghiệp và kinh tế
của quốc gia đó và 162 chỉ số về sự đổi mới. Ngoài ra, trong
60 điểm mà Công ty 2 thinknow đưa ra cho mỗi thành phố,
còn dựa vào 3 yếu tố chính: tài sản văn hóa, cơ sở hạ tầng do
con người tạo ra và thị trường kết nối mạng.
MINH HẠNH (Theo Business Insider)

Sau đây là 20 thành phố (bao gồm Tokyo) trong Top 50 thành phố công nghệ lớn nhất thế giới:
TT

Tên thành phố

Thay đổi thứ tự so
với bảng xếp hạng
năm 2017 (bậc)

Các công ty công nghệ mà thành phố sở hữu

1

Tokyo, Nhật Bản

+2

SoftBank, Hitachi, Toshiba, Sony Corporation, Mitsubishi.

2

Luân Đôn, Vương quốc Anh

-1

Barclays, TransferWise, BP, ASOS.com, Monzo.

3

Thung lũng Silicon (San FranciscoSan Jose), bang California, Mỹ

+1

Apple, Google (Alphabet), Facebook, HP, Intel, Netflix, Tesla.

4

New York, Mỹ

-2

WeWork, Verizon, IBM Watson, Citigroup.

5

Los Angeles, bangCalifornia, Mỹ

+1

Snap Inc., SpaceX, Riot Games, Hulu.

6

Thành phốSingapore,Singapore

+1

DBS Bank, Singtel, CapitaLand Limited, Flex.

7

Boston, bang Massachusetts, Mỹ

-2

General Electric, HubSpot, Bain Capital, Boston Dynamics.

8

Toronto, Canada

0

Wealthsimple, InterAxon, Wattpad, The Stars Group.

9

Paris, Pháp

0

Orange Communications, Deezer, Thales Group, DailyMotion.

10

Sydney, Úc

+4

Canva, Atlassian, Zip Money, Nuix.

11

Chicago, bang Illinois, Mỹ

+9

Grubhub, Boeing, Groupon, Motorola Mobility.

12

Seoul, Hàn Quốc

+9

Samsung, Hyundai Motor, LG Electronics, SK Holdings.

13

Dallas-Fort Worth, bang Texas, Mỹ

+3

AT&T, American Airlines, Texas Instruments, Energy Transfer Equity.

14

Berlin, Đức

+3

SoundCloud, HelloFresh, Babbel, Zalando.

15

Seattle, bang Washington, Mỹ

+6

Amazon, Zillow, Qualtrics, Rover.

16

Melbourne, Úc

+9

Redbubble, Telstra, Catapult Sports, CSL Limited.

17

Houston, bang Texas, Mỹ

+5

Citgo, cPanel, FlightAware, Sysco.

18

Amsterdam, Hà Lan

-6

Booking.com, Philips, TomTom, BTC.com.

19

Vienna, Áo

-9

TourRadar, Kompany, Tricentis, Robo Wunderkind.

20

Atlanta, bangGeorgia, Mỹ

-2

Aptos, UPS, Bluefin, Cricket Wireless.
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Chính sách c a Liên minh
châu Âu (EU) nh m gi m
l ng phát th i khí CO2
trong khi ph i t ng kh i
l ng tiêu th đi n, bu c Ba
Lan ph i xem xét kh n ng
xây d ng nhà máy đi n h t
nhân c a riêng mình.

BA LAN

xem xét khả năng xây
nhà máy điện hạt nhân
BÁ THỦY

N

gày 01/11/2018, Bộ trưởng
Bộ Năng lượng Ba Lan
K.Thuzhevsky đã phát biểu
về việc phục hồi dự án xây
dựng nhà máy điện hạt nhân trong
nước. Ông khẳng định, quyết định
này được đưa ra với lý do hoàn toàn
là kinh tế.
Hiện nay, khoảng 80% sản lượng
điện ở Ba Lan là do các nhà máy nhiệt
điện than sản xuất, và EU có kế hoạch
tăng mức tiền phạt phát thải khí
nhà kính.
Nếu vấn đề khử cacbon trong
ngành năng lượng không được giải
quyết trước năm 2025, chi phí điện ở
Ba Lan sẽ tăng 30-40%.
Sự phát triển lượng điện từ các
nguồn tái tạo (RES) là không đáng kể
và về cơ bản vẫn sẽ không thay đổi
được tình hình.
Sự đóng góp của các cơ sở điện gió
(WEC) cho việc cung cấp điện trong
năm 2018 không vượt quá 4%, và các
địa điểm phù hợp nhất để xây dựng
trang trại phong điện trên bờ biển
Baltic gần như đã bị khai thác hết.
Một lựa chọn khác - việc xây dựng
các nhà máy điện chạy bằng khí đốt sẽ
dẫn đến nhu cầu đầu tư vào mạng lưới
phân phối khí và xây dựng các cơ sở
lưu trữ khí ngầm (UGS), nhưng Ba Lan
lại không có điều kiện địa chất phù hợp
cho việc xây dựng UGS.
Ngoài ra, trong những năm gần
đây, giới chính khách Ba Lan đã nỗ lực
rất lớn để làm phức tạp hóa mối quan
hệ với Gazprom – nhà cung cấp khí đốt
hàng đầu ở châu Âu.
Chính sách đa dạng hóa nguồn
cung cấp khí đốt và giảm sự phụ thuộc
vào khí xuất khẩu của Nga đang buộc
Ba Lan phải mua khí thiên nhiên hóa
lỏng của Mỹ (LNG). Tuy nhiên, chi phí
cho LNG cao hơn 1/3 so với khí đốt của

Nhiệt điện Ba Lan bị chỉ trích mạnh. Dòng chữ trong ảnh: “Bắc Cực tan chảy
từ nơi đây”

Nga, điều này sẽ làm cho giá điện bị
đội lên cao.
Ba Lan dự kiến sẽ tăng sản lượng
khí đốt của riêng mình, bao gồm chủ
yếu khí khai thác trên thềm lục địa của
Na Uy, nơi mà Công ty dầu khí quốc
gia PGNiG gần đây đã mua lại cổ phần
trong một số khối. Nhưng đường ống
Baltic Pipe, thông qua đó khí sẽ được
cung cấp cho Ba Lan từ các mỏ khai
thác ở biển Na Uy và biển Bắc, vẫn
chưa được xây dựng xong.
Bộ trưởng K. Thuzhevsky sẽ trình
bày về dự án Nhà máy điện hạt nhân
của Ba Lan tại Diễn đàn World Nuclear
Spotlight Poland, được tổ chức tại
Warsaw vào ngày 20-21/11/2018 với
sự hỗ trợ của Hiệp hội Hạt nhân Thế
giới (World Nuclear Association).
Đồng thời, ông K.Tkhuzhevsky
nhấn mạnh rằng Ba Lan chỉ có thể tính
đến nhà máy điện hạt nhân thế hệ 3+,
là đối tượng phù hợp nhất với tất cả
các yêu cầu an toàn sau thảm họa
Fukushima ở Nhật Bản.
Theo các tính toán trước đó, sẽ là
hợp lý để xây dựng một nhà máy điện

hạt nhân ở Ba Lan gồm 3 tổ máy phát
với tổng công suất khoảng 4,5 nghìn
MW cho đến trước năm 2040.
Được biết rằng công ty duy nhất có
thể cung cấp các thiết bị sản xuất điện
hạt nhân thế hệ 3+ tương ứng là
Rosatom của Nga, với lò phản ứng
VVER-1200. Nhưng quan hệ mọi mặt
giữa Ba Lan và Nga hiện nay không thể
gọi là rất tốt đẹp…
Ba Lan có thể dễ dàng bù đắp tình
trạng thiếu điện trong tương lai bằng
cách mua điện từ Belarus, vì sau khi
nhà máy điện hạt nhân Beloruskaya
của nước này đi vào hoạt động, một
lượng điện thặng dư rất lớn sẽ được
hình thành.
Tuy nhiên, cách đây vài năm, cơ
quan quản lý mạng lưới điện Ba Lan đã
tháo dỡ đường dây tải điện Bialystok –
Ross vốn kết nối hệ thống điện của
hai nước.
Vào năm 2017, Đại sứ Ba Lan tại
Minsk tuyên bố rằng nước ông gần
như hoàn toàn có thể tự cung cấp điện
và không có kế hoạch mua điện của
Belarus 
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Singapore chế tạo vật liệu siêu nhẹ từ rác nhựa

C

ác nhà nghiên cứu Singapore đang nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cho loại vật liệu mới siêu nhẹ có khả năng cách âm,
kháng nhiệt được tạo ra từ rác nhựa tái chế.
Theo hãng tin Reuters, với sáng chế này, nhóm các nhà khoa học Singapore kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt rác nhựa thải
ra môi trường, đại dương hoặc chất đống không thể phân hủy trong hàng trăm năm.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho biết đã tìm ra cách biến những chai nhựa được làm
từ vật liệu polyethylene terephthalate (PET) thành loại vật liệu siêu nhẹ aerogel với rất nhiều tiềm năng ứng dụng trong
đời sống.
"Rác nhựa là một trong những loại rác thải khó tái chế nhất", phó giáo sư Dương Minh Hải (gốc Việt) thuộc khoa Kỹ thuật
cơ khí của Đại học Quốc gia Singapore trả lời bộ phận truyền hình của hãng tin Reuters. Vì lẽ đó nhóm nghiên cứu đã tìm
kiếm những cách ứng dụng mới nhằm giúp giảm bớt lượng rác thải này trên toàn cầu.
Theo Chương trình Môi trường của LHQ, mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn rác nhựa thải ra các đại dương, tiêu diệt nhiều
loài thủy sinh vật và xâm nhập cả vào chuỗi thức ăn của con người.
Theo nhóm nghiên cứu loại vật liệu siêu nhẹ mới có tên PET aerogel được làm từ chai nhựa bỏ đi có đặc điểm vật lý
mềm, đàn hồi và rất nhẹ.
Một chai nhựa tái chế có thể tạo ra một tấm vật liệu
aerogel có kích thước bằng tờ giấy A4. Vật liệu này có thể
được tùy biến cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
Chẳng hạn, vật liệu này nếu được phủ hóa chất chống
lửa có thể chịu được nhiệt độ lên tới 620 độ C. Đây là mức
chịu nhiệt cao gấp 7 lần so với khả năng chịu nhiệt ở quần
áo của lính cứu hỏa, trong khi chỉ nhẹ bằng 10% khối
lượng của nó.
Sự việc một con cá nhà táng chết vừa dạt vào bờ biển
Indonesia với gần 6kg rác nhựa trong bụng đã thu hút sự
quan tâm lớn của truyền thông quốc tế.
ĐỖ DƯƠNG

Hong Kong dùng công nghệ
"tân trang" cho 80 thư viện thông minh

T

oàn bộ sách tại tất cả các thư viện sẽ được gắn thiết bị nhận dạng
tần số vô tuyến (RFID) - công nghệ cho phép người đọc thực hiện
mọi thủ tục thanh toán không dây bằng thẻ tín dụng.
Được biết, Hong Kong đang tìm cách "tân trang" 70 thư viện công
cộng và 12 thư viện di động để góp phần quảng bá văn hóa đọc trên
diện rộng.
Theo đề xuất, công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) sẽ được
áp dụng để kiểm soát việc mượn và trả sách, kiểm kê sách bị mất hoặc
bị rơi nhờ các thiết bị nhận dạng được gắn lên trên, đồng thời cho phép người đọc tìm sách nhanh chóng ngay trên thiết bị
di động của mình và thực hiện mọi thủ tục thanh toán không dây bằng thẻ tín dụng.
Việc triển khai công nghệ RFID có thể bắt đầu từ cuối năm 2021 tại một số thư viện nhỏ lẻ trước khi đồng loạt áp dụng
vào năm 2024, dự đoán sẽ tốn ít nhất 877,3 triệu HKD và yêu cầu chi tiêu thường xuyên hàng năm là 121,3 triệu HKD từ
năm 2025 trở đi.
Tuy nhiên, chính phủ cũng chỉ ra hệ thống sẽ mang lại khoản tiết kiệm hàng năm là 144,1 triệu HKD vì nó sẽ cắt giảm
chi phí trong việc thuê nhân viên và bảo trì hệ thống.
Với công nghệ này, việc mượn sách có thể trở nên đơn giản hơn và mang đến nhiều hệ thống thư viện thân thiện hơn
Trước đó tại Singapore, Ủy ban Thư viện Quốc gia cũng đã ra mắt một ứng dụng smartphone vào năm 2014 cho phép
người dùng mượn sách bằng cách quét mã vạch bằng camera điện thoại, hỗ trợ việc người đọc cài đặt tủ khóa thông minh
hoặc giúp người đọc mượn sách nhanh chóng mà không cần phải xếp hàng chờ tại quầy nhằm khuyến khích người dân đọc
sách nhiều hơn.
HOÀNG THƯ
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Câu chuy0n khoa h

Tài hoa

Anh Văn Công Hòa

V N CÔNG HÒA

HOÀNG QUÂN

Ng i công nhân tay ngh luy n cán thép b c 7 đó c a
Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL có cái tên đ y đ là
V n Công Hòa, nh ng “trót” mang cái h đ c bi t đó đ n
n i m i ch nghe tên thôi ch a g p m t ai c ng h i anh
có hay “hoa lá cành” và “v n ngh v n g ng” không.
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Sáng kiến nảy ra từ mồ hôi
Thật ra anh Hòa lại rất hiền
lành, tốt tính, giản dị, đúng “chất”
của người làm thép bao đời nay.
Đặc biệt, anh Hòa còn là một cây
sáng kiến và hầu hết những sáng
kiến của anh đều mang lại nguồn
lợi lớn cho đơn vị.
50 tuổi người thợ làm thép đó
đã dạn dầy kinh nghiệm. Trước khi
gắn bó cuộc đời với Công ty CP
Thép Nhà Bè – VNSTEEL trực thuộc
hệ thống Tổng công ty Thép Việt
Nam – CTCP, anh đã có thời gian
làm ở Thép Tân Bình. Cả thời trai
trẻ với nghề làm thép, khó khăn,
vất vả nào của nghề anh cũng đã
trải qua. Cho nên hồi giữa năm
2018, khi được về Hà Nội nhận
Bằng Lao động sáng tạo năm do
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
trao tặng, anh Văn Công Hòa luôn
thừa nhận: Thành tích đó là của
chung, sáng kiến đó bắt nguồn từ
sự sắp xếp hợp lý hóa các hoạt
động trong phân xưởng của anh
mà thôi.
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ
anh cùng các đồng nghiệp của anh
vui lắm. Vì đó là sự ghi nhận của
tập thể trước những sáng kiến của
các anh em, nó khiến mọi người
thêm hăng say lao động, sáng tạo,
thôi thúc những sáng kiến cải tiến
kỹ thuật làm lợi cho Công ty tiếp tục
ra đời. Hơn nữa, sáng kiến Thiết kế
cải tạo sàn đóng bó thực chất là
một người ngoại đạo có thể thấy
bình thường, nhưng ai hiểu về sản
xuất mới thấy giá trị của việc hợp lý
hóa các khâu, các thao tác có ý
nghĩa như thế nào.
Trước đây, dàn đóng bó thép
thanh vằn được ghép chung với
giàn đóng bó thép góc, do giàn xích
tải (thiết kế cho đóng bó thép góc)
ngắn nên năng lực trữ thép thành
phẩm bị hạn chế, thép thành phẩm
sau khi cắt bị dồn ứ dẫn đến năng
suất đóng bó thấp và thép bị rối.
Ngoài ra, do khu vực đóng bó bố trí
cùng gian dây chuyền cán, không
gian khu vực đóng bó bị giới hạn
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nên chật hẹp, đối diện với khu vực
máy cán trung nên điều kiện làm
việc của công nhân đóng bó gò bó,
không thoải mái khi thao tác. Đồng
thời, khu vực này không cùng gian
nhà xưởng với kho thành phẩm nên
phải mất công đoạn câu bó thép
sau cân đặt lên dàn con lăn chuyển
gian để chuyển bó thép qua gian
kho thép thành phẩm, tiếp đó lại
phải thêm một công đoạn câu thép
thành phẩm trên dàn con lăn đưa
vào khu vực chứa sản phẩm hoàn
thiện theo quy định. Có thể nói, thợ
vận hành cầu trục gần như phải làm
việc liên tục, không có thời gian
nghỉ ngơi khi sản xuất ổn định, nhất
là khi cán các sản phẩm thép có
năng suất cao.
Thêm nữa là những bất cập của
khu vực sản xuất này, do việc cán
thép thành phẩm 3 tấn kiểm soát
trọng lượng thép thành phẩm bố trí
bên ngoài, độc lập với giàn đóng bó
nên việc cân thép sau khi đóng bó
mất nhiều công đoạn và thời gian,
ảnh hưởng đến năng suất đóng bó
và dễ gây mất an toàn cho người
công nhân đóng bó...

Tự hào khi đó là giải pháp
chung
Không chỉ là vấn đề của Thép
Nhà Bè, đây cũng là một thực tế
thường xuyên xảy ra đối với các
doanh nghiệp sản xuất thép. Là
người hàng ngày phải chứng kiến
những bất hợp lý này, anh Văn
Công Hòa cùng anh em trong bộ
phận đã miệt mài nghiên cứu, thử
nghiệm để tìm ra bằng được giải
pháp. Nhóm đã đề xuất một sự thay
đổi mới, đó là tách riêng hoàn toàn
cụm đóng bó thép thanh ở vị trí
riêng biệt, bố trí ở bên gian nhà kho
chứa thép thành phẩm, trên cơ sở
kết nối với giàn con lăn ở vị trí đóng
bó hiện tại, làm tăng không gian
thao tác và giảm cường độ làm việc
của công nhân. Tác dụng của sự
thay đổi này là sẽ giúp giải quyết
triệt để thời gian chờ thép trên giàn
con lăn gây ùn ứ giàn cán bằng
cách thiết kế hai giàn xích tải sơ cấp

và thứ cấp với tốc độ không đồng
cấp và vận hành độc lập giải quyết
tình trạng rối thép cũng như tách
bó tạo điều kiện cho nâng cấp lắp
đặt bộ đếm tự động. Đồng thời, giải
quyết cả khâu cân và thu hồi thành
phẩm hoàn toàn tự động làm giảm
nhân công, giảm chi phí vận hành
cầu trục, tiến tới tự động hóa hoàn
toàn ở khâu đóng bó thép thanh.
Từ những thành công này, anh
em trong nhóm mạnh dạn đề xuất
thiết kế mới, đó là tách riêng hoàn
toàn cụm đóng bó thép thanh ở vị
trí riêng biệt, bố trí ở bên gian nhà
kho chứa thép thành phẩm, trên cơ
sở kết nối với giàn con lăn ở vị trí
đóng bó hiện tại, làm tăng không
gian thao tác và giảm cường độ làm
việc của công nhân.Việc này sẽ giúp
giải quyết triệt để thời gian chờ
thép trên giàn con lăn gây ùn ứ
giàn cán bằng cách thiết kế hai giàn
xích tải sơ cấp và thứ cấp với tốc độ
không đồng cấp và vận hành độc
lập giải quyết tình trạng rối thép
cũng như tách bó tạo điều kiện cho
nâng cấp lắp đặt bộ đếm tự động.
Đồng thời, giải quyết cả khâu cân
và thu hồi thành phẩm hoàn toàn
tự động làm giảm nhân công, giảm
chi phí vận hành cầu trục, tiến tới
tự động hóa hoàn toàn ở khâu đóng
bó thép thanh...
Theo tính toán, Thép Nhà Bè đã
tiết kiệm được trên dưới 1 tỷ đồng
mỗi năm qua sáng kiến này. Còn
anh Văn Công Hòa đã làm vinh
danh Công ty CP Thép Nhà Bè –
VNSTEEL vốn nhỏ bé và trầm lắng.
Ở người thợ tài hoa Văn Công
Hòa còn có một điều đặc biệt xúc
động mà không phải ai cũng biết,
đó là chính anh cùng đôi bàn tay
khéo léo của mình đã tự tay thiết
kế, cắt ghép và gắn dòng chữ THÉP
NHÀ BÈ ở ngay phía bên ngoài văn
phòng Công ty. Những dòng chữ
màu chì mang đúng màu sắc nhận
diện thương hiệu của các đơn vị
thành viên trong hệ thống
VNSTEEL. Thật đúng là một người
thợ tài hoa! 

V n bn pháp lut
Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm
của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018, quy định về quản lý
an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
Thông tư này quy định về các nội dung: 1. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 2. Cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực
phẩm nhập khẩu; 3. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm
chứng; 4. Thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.
Theo đó, về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với: Cơ sở sản xuất
các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế: Rượu từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên; bia từ 50 triệu lít sản
phẩm/năm trở lên; nước giải khát từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên; sữa chế biến từ 20 triệu lít sản phẩm/năm
trở lên; dầu thực vật từ 50 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên; bánh kẹo từ 20 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên; bột và
tinh bột từ 100 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên…
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp cấp Giấy chứng nhận hoặc đề xuất Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công, phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương
cấp Giấy chứng nhận đối với: Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy
định nêu trên…
Hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi, sản phẩm phải thu hồi được xử lý theo một trong các hình thức sau:
Khắc phục lỗi ghi nhãn: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm vi phạm về ghi nhãn so với hồ sơ tự công bố hoặc
hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.
Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe
người tiêu dùng không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác.
Tái xuất: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp
với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
Tiêu hủy: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn không phù hợp
với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không
thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019.

Kế hoạch nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo
đến năm 2025
Ngày 3/10/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 2910/QĐ-BKHCN ban hành
Kế hoạch tổng thể nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đến 2025.
Kế hoạch nhằm phát triển, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm AI chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam,
làm động lực phát triển kinh tế và từng bước cạnh tranh với khu vực và thế giới; Xây dựng và phát triển các hệ dữ
liệu số dùng chung trong các ngành y tế, nông nghiệp, ngân hàng, giao thông, vận tải, hậu cần, công nghiệp, quốc
phòng an ninh, du lịch, thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến, thông tin-truyền thông và các lĩnh vực khác; Xây
dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các nhóm nghiên cứu, trung tâm xuất sắc có năng lực nghiên cứu
mạnh trong lĩnh vực AI.
Để thực hiện được những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, bao gồm:
(1) Nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ: Xây dựng định hướng chiến lược phát triển công nghệ và sản
phẩm ứng dụng AI; thiết kế khung kiến trúc dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, thu thập và chuẩn hóa dữ liệu nhằm xây dựng
các hệ thống dữ liệu dùng chung cho nghiên cứu và phát triển AI của Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau; Phát
triển ứng dụng và đầu tư chọn lọc một số sản phẩm ứng dụng AI để trở thành sản phẩm mũi nhọn tiêu biểu của Việt
Nam. Tạo cơ chế, môi trường nghiên cứu và phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp AI.
(2) Hỗ trợ phát triển, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm ứng dụng AI
(3) Triển khai các hoạt động kết nối, truyền thông về AI, triển khai mạng lưới kết nối các chuyên gia về AI trong
và ngoài nước để triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI.
(4) Xây dựng tiềm lực về AI: Hỗ trợ hình thành và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm xuất sắc về
nghiên cứu và ứng dụng AI; Hỗ trợ triển khai đào tạo, nâng cao trình độ và năng lực làm chủ công nghệ AI; Xây dựng
dữ liệu dùng chung phục vụ nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI tích hợp vào hệ tri thức Việt số hóa...
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