
CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN DA NGUYÊN LIỆU BẰNG ECOSEPT NHẰM 

TĂNG GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 

 

1. Mô tả công nghệ 

- Ecosept (Polyhexamethylene guanidine hydrochloride)[10] là một polyme 

hữu cơ tổng hợp mà trong cấu trúc phân tửc ủa nó có phân tử guanidine. 

Nhờ có điện tích dương trên nhóm amoni bậc 4 nên phân tử này có khả năng 

hút các vi khuẩn mang điện tích âm, từ đó hình thành trên màng vi khuẩn 

một lớp polymer làm ức chế khả năng trao đổi chất của chúng và kết quả là 

ngăn cản được sự phát triển cũng như hình thành tế bào mới. 

Pha chế dung dịch bảo quản da từ dung dịch Ecosept thương mại của hãng 

Ecosept (Nga) .  

- Quy trình bảo quản da bằng ecosept theo phương pháp ngâm 

-  
o Dung dịch ecosept: Thường là các dung dịch chứa từ 10-50% PHGC hoặc 

dạng rắn được hòa tan trong nước tới một nồng độ nhất định. 

o Bể pha ecosept: Xây bằng gạch,trát nhẵn hoặc bằng inox, nhựa có kích 

thước 1,4x1,4x0,5 (m). Bể này sau mỗi lần xả nước phải rửa sạch vì PHGC 

rất dễ bị chất bẩn hấp phụ. 

o Bể ngâm da: Dung dịch ecosept sau khi pha đạt nồng độ đã định được cho 

vào 2/3 bể ngâm da. 



o Da động vật mới giết mổ: Chỉ nên dùng da mới giết mổ trong ngày thì thời 

gian bảo quản được lâu hơn. Đối với da từ hôm trước hoặc đã bảo quản lạnh 

thì thời gian bảo quản ngắn hơn. Cắt bỏ diềm, dẻo, bạc nhạc, mỡ thừa là các 

nơi có bề mặt lớn, chứa nhiều chất bẩn, hấp phụ nhiều PHGC nên dễ gây ra 

hiện tượng phân bố nồng độ không đều và làm giảm nhanh nồng độ PHGC 

trong nước. Ngâm da đã làm sạch trong bể chứa PHGC từ 30 - 60 phút. Vớt 

ra, vắt lên sào hoặc mễ cho ráo nước. Bảo quản, da sau khi ráo nước được 

vắt lên mô hình chuông để thoát nước được dễ ràng. Các tấm da được đặt 

lưng vào nhau. Chiều dày đống da khoảng 10 lớp. 

o Phun dung dịch PHGC ra ngoài đống da lần cuối rồi đạy bạt kín.Theo dõi và 

kiểm tra thường xuyên. Nếu cần thiết  có thể phun dung dịch PHGC 

bổ xung khi đảo lật các tấm da. 

- Quy trình bảo quản da bằng ecosept theo phương pháp phun sương: 

-  
o Phương pháp này tránh hiện tượng chất đống của da nhất là mùa nóng dễ 

làm hỏng da do nhiệt độ cao. 

o Dung dịch PHGC được pha vào thùng hoặc xô nhựa đạt nồng độ sử dụng. 

o Da nguyên liệu sau khi được làm sạch, rửa sạch đem căng lên các khung 

bằng sắt để ráo nước. 

o Dùng bình và vòi xịt xịt đều dung dịch PHGC đã pha lên bề mặt da. Để ráo 

nước sau đó xịt lại lần 2. 



o Sau đó đưa tấm da vào chỗ thoáng mát để bảo quản. 

Chỉ tiêu kỹ thuật: (*) 

- Các chỉ tiêu phân tích hóa lý và vi sinh vật gồm: Chỉ tiêu tổng vi sinh vật; 

Chỉ tiêu coliforms; Chỉ tiêu E.Coli; Chỉ tiêu nấm men, nấm mốc; Chỉ tiêu 

Ph; Chỉ tiêu hàm ẩm. 

- Các chỉ tiêu cơ lý da: Xác định độ bền kéo; Xác định độ bền xé rách; Xác 

định độ bền mặt cật ; Xác định độ bền uốn gấp; Xác định độ ẩm;  Xác định 

độ bền ma sát 

2. Tính ƣu việt 

- Ecosept là một chế phẩm hữu cơ có hoạt tính sinh học, khả năng kháng 

khuẩn mạnh nên hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật và nấm mốc ảnh 

hưởng tới cấu trúc da. Vì vậy, da bảo quản bằng phương pháp sinh học vẫn 

giữ được những đặc điểm tốt của da tươi như độ ẩm, độ rụng lông… rất tốt 

cho Các giai đoạn chế biến sau này.  

- Ứng dụng chất Ecosept trong thay thế  sử dụng muối để bảo quản gia nhằm 

tăng hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Da dùng Ecosept có đặc điểm là ít mùi hôi thối, không gây ô nhiễm môi 

trường xung quanh 

3. Hình thức chuyển giao 

- Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao 

Viện nghiên cứu Da giầy 

- Địa chỉ: 160 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà nội 

- Điện thoại: (84-4) 38256841- 8454214  - Fax: (84-4) 38454214 

- Email: shoesleather@fpt.vn 

- Website: http://www.shoesleathervn.com/ 
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