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Tóm tắt

Bằng cách vận dụng lý thuyết về quá 
trình phân hủy sinh học, dựa trên đặc tính 
của bao bì có khả năng phân hủy sinh học 
(PHSH), tham khảo các quy trình đã được áp 
dụng trên thế giới, thiết lập mô hình và quy 
trình thí nghiệm phù hợp với điều kiện của 
Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho phép đề 
xuất quy trình đánh giá khả năng PHSH của 
mẫu thử và có thể xác định hằng số tốc độ 
phân hủy theo động học bậc 0 và động học 
bậc 1 để rút ngắn thời gian thí nghiệm (chỉ 
cần 3 tháng thay vì 6 – 12 tháng). Kết quả 
thí nghiệm cho thấy các mẫu túi của Đức 
và Hà Lan, là túi sản xuất từ biopolyme và 
trên nền tinh bột có khả năng phân hủy 90% 
trong thời gian từ 4 tháng (túi của Đức) đến 7 
tháng (túi của Hà Lan). Trong khi các túi còn 
lại cần khoảng 7 năm (oxo-bidegradable 
bags) hoặc 246,6 năm (đối với túi nilon thông 
thường). Đây mới là kết quả thử nghiệm 
bước đầu, cần lặp lại nhiều lần để kiểm 
chứng phương pháp dự đoán. Tuy nhiên, 
kết quả này cũng cho thấy có khả năng 
đánh giá nhanh hơn mức độ PHSH của các 
loại bao bì. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu 
cũng cho thấy có thể sử dụng phương pháp 
đánh giá khả năng thủy phân và khả năng 
chịu nhiệt của bao bì như phương pháp 
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đánh giá nhanh để xác định một cách định 
tính loại bao bì có khả năng PHSH hay bao 
bì có thể bị oxy hóa phân rã sau đó PHSH so 
với các loại bao bì nilon thông thường khác. 
Các điều kiện thí nghiệm cũng được xác định 
từ nghiên cứu này.

Giới thiệu chung

Hàng năm, Việt Nam phải nhập khoảng 
900.000 tấn nhựa hạt để sản xuất các mặt 
hàng nhựa gia dụng. Theo các chuyên gia, 
mức độ gia tăng lượng sản phẩm plastic ở 
Việt Nam từ 25% đến 30%/năm; từ mức 
12,2 kg/người/năm ở năm 2000, dự kiến 
tăng lên 25 kg/người/năm vào năm 2005 
và khoảng 48 kg/người/năm vào năm 
2010 (Tiến Trung, 2003). 

So với kim loại, nhựa có nhiều ưu điểm 
như nhẹ hơn, khả năng chống ăn mòn tốt 
hơn (Kaneeda, 1997). Tuy nhiên, cho đến 
nay, con người bắt đầu nhận ra rằng chính 
những ưu điểm trong đặc tính của nhựa 
đã làm cho nhựa thải trở thành loại chất 
thải gây ra nhiều vấn đề môi trường nan 
giải không thể tránh khỏi trong quá trình 
xử lý và chôn lấp chúng. Nếu đốt, nhiệt 
độ cháy sẽ tăng đáng kể, phá hủy tường 
lò đốt, và đôi khi tạo ra các khí độc hại 
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(Kaneeda, 1997). Nếu chôn lấp, các chất 
thải này làm giảm sức chứa của bãi chôn 
lấp do đặc điểm tỷ lệ thể tích: khối lượng 
cao và tính không phân hủy được của 
chúng (Kaneeda, 1997; Ren, 2003). Theo 
Ren (2003:27): “Sự tích lũy nhựa thải, đặc 
biệt là túi nilon trong đất làm giảm đáng 
kể năng suất đất trồng. Túi nilon trôi nổi 
trên sông, hồ làm gia tăng mối đe dọa đối 
với nghề cá, nghề hàng hải, hoạt động 
của các nhà máy thủy điện, tưới tiêu và 
những hoạt động công cộng khác. Hơn 
nữa, việc gia tăng sản xuất và tiêu thụ túi 
nilon sẽ gây áp lực nặng nề đối với nguồn 
nhiên liệu hóa thạch không thể phục hồi 
vốn đã ngày càng nghèo nàn của trái đất.

Theo quan điểm về bảo toàn năng 
lượng và bảo vệ môi trường, việc thay 
thế bao bì ruyền thống bằng bao bì có 
khả năng PHSH mang lại nhiều ưu điểm 
(Lorcks, 1998). Đây là cơ sở để tiến tới 
phát triển và quản lý chất thải bền vững 
do giảm được lượng chất thải (nhờ quá 
trình tái sinh tái sử dụng), giảm lượng khí 
methane phát sinh từ bãi chôn lấp, hạn 
chế việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 
quý hiếm làm nguyên liệu sản xuất, sử 
dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và rẻ tiền 
(Lee và Yu, 1997; Lorcks, 1998). 

Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp sản 
xuất bao bì thân thiện môi trường đã 
hoạt động, sản xuất sản phẩm xuất khẩu 
sang các nước hoặc tiêu thụ trong nước 
có nhu cầu đánh giá khả năng phân hủy 
sinh học của sản phẩm, đặc biệt là bao bì 
nhựa dùng gói hàng khi mua sắm, nhưng 
ở nước ta chưa có tiêu chuẩn, quy định 

cụ thể về quy trình đánh giá và điều kiện 
phân tích chuẩn. Điều này đã gây không 
ít khó khăn cho doanh nghiệp vì chi phí 
gởi mẫu sang các nước phân tích quá cao, 
phải chờ thời gian khá dài để có kết quả 
và không chắc tuân thủ theo quy định 
của Việt Nam. Mặc dù các nước phát triển 
trên thế giới như Mỹ, Thụy Điển, Nhật đã 
đưa ra tiêu chuẩn đánh giá bao bì có khả 
năng PHSH, tuy nhiên vấn đề đặt ra là hầu 
hết các quy trình đánh giá đều cần thời 
gian dài (từ 6 tháng đến 2 năm), vật liệu 
ủ sử dụng để tạo môi trường compost ở 
các nước có thể không sẵn có và không 
giống vật liệu ủ ở Việt Nam. Đó là chưa kể 
đến các yếu tố ảnh hưởng do sự khác biệt 
về điều kiện khí hậu. Do đó, việc nghiên 
cứu xác định quy trình đánh giá khả năng 
PHSH của các mẫu bao bì thân thiện môi 
trường phù hợp với điều kiện ở Việt Nam 
cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
của các loại bao bì này là rất cần thiết.

Mô hình thí nghiệm và phương pháp 
nghiên cứu

Tiêu chí lựa chọn phương pháp đánh giá, 
cơ sở đề xuất mô hình và quy trình thí 
nghiệm đánh giá khả năng PHSH học của 
bao bì.

Tiêu chí lựa chọn phương pháp đánh 
giá. Tham khảo các phương pháp đánh 
giá khả năng PHSH của bao bì hiện đang 
được áp dụng ở các nước trên thế giới, 
theo yêu cầu về bao bì nhựa tự PHSH theo 
quy định trong Tiêu chí nhãn xanh NXVN 
03:2010, phương pháp đánh giá khả năng 
PHSH được nghiên cứu và lựa chọn phải 
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đạt được những tiêu chí chính sau đây: 
(1) tuân thủ theo nguyên tắc chung của 
quốc tế; (2) mô hình và thiết bị thí nghiệm 
đơn giản, lắp đặt và vận hành phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam; (3) quy trình phải 
có khả năng xác định một cách định tính 
và định lượng mức độ PHSH của vật liệu 
cần đánh giá và (4) rút ngắn thời xác định.

Cơ sở đề xuất mô hình và quy trình thí 
nghiệm đánh giá khả năng PHSH của bao 
bì. Đề xuất dựa trên những cơ sở chính 
sau đây:

-  Đặc điểm của bao bì có khả năng 
PHSH (bao bì thân thiện môi trường): (1) 
sản phẩm có sử dụng phụ gia để tự phân rã 
do quá trình oxy hóa và sau đó PHSH dưới 
tác dụng của vi sinh vật trong các điều kiện 
môi trường khác nhau và (2) được sản xuất 
từ nguyên liệu có khả năng PHSH. 

-  Sự khác nhau về đặc tính cơ lý của 
bao bì có khả năng PHSH so với bao bì 
thông thường cho phép định hướng 
đánh giá theo các tính chất vật lý của sản 
phẩm như khả năng hấp thu nước, khả 
năng thủy phân ở những điều kiện môi 
trường khác nhau, khả năng bị thủy phân 
dưới tác động của enxyme amylaza (đặc 
biệt đối với sản phẩm có sử dụng nền tinh 
bột), khả năng chịu nhiệt, khả năng chịu 
tác động của tia UV.

-  Do được sản xuất từ các nguyên liệu 
khác nhau nên cấu trúc bề mặt của các 
sản phẩm bao bì này cũng sẽ khác nhau.

-  Khả năng PHSH tùy theo hai đặc 
điểm: (1) giảm khối lượng theo thời gian 
và/hoặc (2) tăng lượng CO2 tạo thành 

theo thời gian. 

Hay nói cách khác, những vấn đề cần 
xem xét trong quá trình đánh giá xác định 
định tính và định lượng khả năng PHSH 
của các loại bao bì khác nhau là: bao bì có 
khả năng PHSH có dễ bị thủy phân trong 
các điều kiện môi trường khác nhau hơn 
bao bì thông thường không? Có chịu nhiệt 
kém hơn bao bì thông thường không? 
Có dễ bị phân rã dưới tác dụng của tia 
UV và/hoặc nhiệt độ hơn bao bì thông 
thường không? Có bị chuyển hóa thành 
CH4, CO2 và nước trong thời gian ngắn 
hơn nhiều so với bao bì thông thường 
không? Để xác định các yếu tố trên, mô 
hình, thiết bị và điều kiện thí nghiệm nào 
là tối ưu để có kết quả phân tích chính xác 
trong thời gian ngắn nhất? Các loại bao 
bì được chọn nghiên cứu là bao bì sẵn có 
trên thị trường và được xem hoặc thuộc 
nhóm có khả năng PHSH, thân thiện với 
môi trường hoặc thuộc nhóm túi thông 
thường, không có khả năng PHSH.

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng phân rã của bao bì

Thí nghiệm được thực hiện với các mẫu 
có kích thước khác nhau: túi nguyên, 5cm 
x 5cm, 10cm x 10cm và 15cm x 15cm với 
các điều kiện khác nhau như sau: (1) điều 
kiện nhiệt độ: nhiệt độ phòng và 60oC; 
(2) điều kiện chiếu sáng: trong phòng làm 
việc, nơi có ánh sáng; (3) điều kiện độ ẩm: 
nơi khô ráo, nơi ẩm ướt và (4) điều kiện sử 
dụng: lưu kho, có đựng sản phẩm khác.

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh 
đến khả năng PHSH của bao bì dựa 
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trên phương pháp đánh giá theo độ 
giảm khối lượng mẫu 

Nghiên cứu được thực hiện để xác định 
các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PHSH 
của bao bì trong các điều kiện sau: môi 
trường (kỵ khí và hiếu khí); vị trí đặt mẫu 
trong mô hình; hình dạng và kích thước 
mô hình; kích thước mẫu thí nghiệm (5cm 
x 5cm, 10cm x 10cm và 15cm x 15cm); cách 
thức đặt mẫu trong mô hình (để tự nhiên 
và đặt trong túi vải) và thời gian PHSH.

Mô hình thí nghiệm. Mỗi mô hình được 
thiết kế từ 1 thùng nhựa (30cm x 50cm x 
30cm) và 2 thùng nhựa (30cm x 50cm x 
19cm). Các thùng chồng lên nhau. Nửa 
dưới của mô hình làm bằng thùng nhựa 
(30cm x 50cm x 30cm), có lắp đường ống 
xả nước rò rỉ khi cần thiết. Đối với mô 
hình compost hiếu khí, hệ thống ống 
phân phối khí làm bằng ống nước uPVC, 
Ф27mm đục lỗ, được lắp ở đáy mô hình. 
Một lớp đá xây dựng 1 x 2 trải ở đáy có 
tác dụng làm lớp đệm rỗng để thoát nước 
rò rỉ và tránh làm nghẹt các lỗ trên đường 
ống phân phối khí. 

Hai thùng nhỏ đặt phía trên đã được 
khoét đáy thùng và bọc lưới dưới đáy. Lưới 
bằng sợi cước không có khả năng phân 
hủy và không ảnh hưởng đến mẫu bao bì 
nghiên cứu. Lưới được đan chùng để có thể 
giãn dài xuống khoảng 10cm. Theo thời 
gian, rác bị phân hủy và sụt xuống, nhờ có 
lớp lưới đỡ này mà rác trong nửa trên của 
mô hình bên trên luôn luôn tiếp xúc được 
với lớp rác ở nửa mô hình bên dưới. 

Khí được cấp vào mô hình compost 

hiếu khí bằng 2 quạt thổi khí hoạt động 
luân phiên liên tục trong 24 h (mỗi quạt 
sẽ thổi khí 1 giờ và nghỉ một giờ). Quạt 
thổi khí được nối với bồn phân phối khí 
trước khi theo các đường ống chính dẫn 
đến mô hình. Trên mỗi đường ống chính 
có gắn các van điều chỉnh lưu lượng khí 
cấp vào từng mô hình.

Điểm khác biệt duy nhất của mô hình 
compost kỵ khí so với mô hình hiếu khí 
là không có hệ thống phân phối khí. Khí 
sinh ra từ mô hình compost kỵ khí được 
thu vào đường ống trên nắp mô hình và 
dẫn qua bình đựng dung dịch xút (NaOH) 
hấp thu khí H2S trước thải ra môi trường. 
Toàn bộ mô hình được cách nhiệt bằng 
một lớp styrofoam dày 2cm và dán kín 
bằng băng keo. 

Mẫu túi nilon sẽ được đặt xen kẽ giữa 
các tầng. Vì vậy, trong 1 mô hình có 3 vị 
trí đặt mẫu (2 vị trí mẫu tiếp xúc hai mặt 
với compost, 1 vị trí mẫu tiếp xúc một 
mặt với compost).

Hỗn hợp compost gồm rau cải từ rác 
chợ nông sản, bùn bể tự hoại và trấu. Rác 
rau cải được lấy từ chợ nông sản, phân loại 
(để loại bỏ tất cả các thành phần khác), 
băm nhỏ đến kích thước khoảng 1 – 2cm. 
Bùn bể tự hoại lấy từ Nhà máy Phân bón 
Hòa Bình, được rây loại bỏ các thành phần 
có kích thước lớn. Trấu sử dụng trong 
mô hình được lấy từ nhà máy xay lúa. Ba 
thành phần này được phối trộn theo tỷ lệ 
khối lượng rác : trấu : bùn xấp xỉ bằng 16,0 
: 2,3 : 1,0 nhằm đảm bảo tỷ lệ C/N ~ 25/1 
và độ ẩm thích hợp (65%) để ủ compost.
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Hình 1 - Mô hình thí nghiệm đánh giá khả năng PHSH trong điều kiện ủ hiếu khí.

Sau khi phối trộn đều, hỗn hợp vật liệu 
ủ compost được cho vào phần nửa dưới 
của mô hình. Mẫu túi nilon cần đánh giá 
mức độ phân hủy được đánh số thứ tự, 
đặt trong túi vải và đặt lên trên lớp vật liệu 
ủ compost. Nửa mô hình còn lại sẽ đặt lên 
trên và cho phần hỗn hợp ủ compost còn 
lại vào. Bằng cách này, mẫu túi nilon thí 
nghiệm luôn luôn tiếp xúc với hỗn hợp 
compost trong suốt quá trình thí nghiệm, 
cho dù đã phân rã vẫn còn nằm tại vị trí 
cũ, kể cả những mẫu vụn nhỏ. Để lấy 
mẫu đánh giá mức độ phân hủy chỉ cần 
nhấc nửa trên của mô hình riêng ra. Nếu 
vùi (chôn) mẫu túi nilon vào hỗn hợp ủ 
compost, sau một thời gian, mẫu túi nilon 
bị phân hủy hay phân rã thành từng vụn 
nhỏ, sẽ rất khó để thu hết phần còn lại. 

Tiếp tục cho hỗn hợp ủ compost vào 
nửa trên của mô hình, đặt các mẫu túi 
nilon cần nghiên cứu lên trên cùng trước 
khi đậy nắp mô hình. Như vậy, các mẫu túi 
nilon này chỉ có một mặt tiếp xúc với hỗn 

Hình 2 - Đặt mẫu túi nilon nghiên cứu vào mô hình ủ compost hiếu khí. 

hợp ủ compost. 

Nhiệt độ của hỗn hợp ủ compost được 
đo hàng ngày bằng nhiệt kế. Độ ẩm được 
kiểm tra và hiệu chỉnh bằng cách tháo 
bớt nước rò rỉ (đối với mô hình compost 
kỵ khí) hoặc tưới thêm nước máy (đối với 
mô hình compost hiếu khí). Độ sụt của 
hỗn hợp ủ cũng được theo dõi để xác 
định thời điểm hỗn hợp ủ compost đã 
đạt trạng thái ổn định và cần thay mới. 
Các mẫu túi nilon nghiên cứu được phân 
tích độ giảm khối lượng mỗi tháng 1 lần.

Nguyên vật liệu thí nghiệm. Ba loại 
nguyên liệu chính sử dụng để ủ compost 
gồm rác thực phẩm (rau cải thải bỏ) lấy 
từ chợ nông sản, trấu từ nhà máy xay lúa 

và bùn bể tự hoại từ Nhà máy Phân bón 
Hòa Bình. Tất cả các nguyên liệu này được 
phân tích xác định hàm lượng C, hàm 
lượng N, độ ẩm, pH, hàm lượng chất hữu 
cơ trước khi phối trộn. 
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Các mẫu túi nilon có khả năng PHSH 
sử dụng trong thí nghiệm này gồm: (1) 
túi của Hà Lan, (2) túi Coorp Mart và (3) 
túi xốp thông thường. Mẫu túi nilon vào 
mô hình nghiên cứu được cắt từ các túi 
nilon này có kích thước 15cm x 15cm, 
10cm x 10cm và 5cm x 5cm. Các mẫu 
nilon nghiên cứu được đánh số lần lượt 
từ 1 đến 35, cân khối lượng ban đầu, sau 
đó sấy ở 60oC trong vòng 48 giờ và cân lại 
khối lượng trước khi đưa vào mô hình thí 
nghiệm. Mẫu nilon thí nghiệm được đặt 
trong túi vải có số thứ tự tương ứng.

Nghiên cứu đánh giá sự khác biệt về 
khả năng thủy phân của bao bì có khả 
năng PHSH so với bao bì thường

Nghiên cứu được thực hiện để xác định 
các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thủy 
phân của túi nilon trong các điều kiện sau:

-  Kích thước mẫu thí nghiệm: 5cm x 
5cm, 10cm x 10cm và 15cmx 15cm; 

-  pH của môi trường thủy phân: pH = 
4, pH = 8, pH = 10;

-  Nhiệt độ môi trường thủy phân: nhiệt 
độ phòng thí nghiệm, 40oC, 80oC, 100oC;

-  Thời gian thủy phân: 30 phút, 60 
phút, 24 giờ, 48 giờ, 168 giờ.

Mô hình thí nghiệm. Đối với thí nghiệm 
ở nhiệt độ phòng, mô hình thí nghiệm là 
các bể làm bằng thủy tinh có dung tích 
2,5L có kích thước 10cm x 30cm x 15cm 
(Hình 3). Cho vào mỗi mô hình 1L nước, 
điều chỉnh pH và nhiệt độ cho phù hợp 
với điều kiện thí nghiệm đã thiết lập và 
ngâm mẫu túi nilon chìm trong nước theo 

thời gian. Ở các nhiệt độ cao hơn nhiệt độ 
phòng, mô hình được lắp thêm bộ phận 
gia nhiệt và kiểm soát nhiệt độ.    

Nghiên cứu đánh giá sự khác biệt về 
khả năng chịu nhiệt của bao bì có khả 
năng PHSH so với bao bì thường.

Nghiên cứu được thực hiện để xác 

Hình 3 - Mô hình thí nghiệm đánh 
giá khả năng thủy phân của bao bì.

định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 
chịu nhiệt túi nilon trong các điều kiện 
kích thước mẫu thí nghiệm khác nhau: 
5cm x 5cm, 10cm x 10cm, 15cm x 15cm, 
và nhiệt độ thay đổi: 100oC, 150oC, 200oC, 
250oC, 300oC, 350oC, 400oC, 450oC, 500oC, 
550oC, 600oC, 650oC, 700oC, 750oC, 800oC, 
850oC, 900oC, 950oC.

Kết quả và thảo luận

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng phân rã của bao bì

Trong thời gian thí nghiệm từ ngày 
25/8/2011 đến ngày 30/12/2011 (tương 
đương 4 tháng), tất cả các mẫu túi nguyên 
gồm túi Hà Lan, túi Coorp Mart và túi nilon 
thông thường được phơi ngoài trời (ánh 
nắng tự nhiên ban ngày), để trong phòng 
làm việc ở điều kiện nhiệt độ 28oC, để 
trong phòng thí nghiệm ở điều kiện nhiệt 
độ 32oC, để trong tủ (trong tối) đều còn 
nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phân 
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rã. Thí nghiệm cũng được tiến hành với 
mẫu có kích thước khác nhau được đặt 
tủ ấm có nhiệt độ ổn định 60oC liên tục 
trong 50 ngày (25/10/2011 - 15/12/2011). 
Tuy nhiên, ngay ở điều kiện thí nghiệm 
này, sau 65 ngày, cũng không có mẫu túi 
nilon thử nghiệm nào bị phân rã.

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh 
đến khả năng PHSH của bao bì dựa trên 
phương pháp đánh giá theo độ giảm khối 
lượng mẫu 

Túi sản xuất từ bio-polyme và trên nền 
tinh bột. Kết quả thí nghiệm đánh giá khả 
năng PHSH đối với mẫu túi Hà Lan trong 
điều kiện ủ compost hiếu khí sau 2 tháng 
được trình bày tóm tắt trong Hình 4. Các 
mẫu từ H1 đến H9 tiếp xúc 2 mặt với hỗn 
hợp ủ compost và ở tầng dưới cùng. Các 
mẫu từ H10 đến H18 cũng tiếp xúc 2 mặt 
với hỗn hợp ủ compost và ở tầng thứ hai 
tính từ dưới lên. Các mẫu còn lại, từ H19 
đến H27 ở tầng trên cùng, tiếp xúc một 
mặt với hỗn hợp ủ compost. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy đối với túi của Hà Lan, 
sau 30 ngày ủ, khối lượng mẫu giảm 
từ 4,9-33,6%. Trong đó, 70% số mẫu thí 
nghiệm có khối lượng mẫu giảm từ 10-
20%. Tính trung bình, khối lượng các mẫu 
thí nghiệm giảm 14,73% sau 30 ngày ủ. 

Sau khi ủ 60 ngày, khối lượng mẫu 
thử giảm từ 6,8-54,4%. Trong đó, giá trị 
độ giảm khối lượng từ 10,1-20,0% và từ 
20,1-30,0% có tần suất xuất hiện cao nhất 
trong tổng số mẫu thí nghiệm. Tính trung 
bình, khối lượng các mẫu thí nghiệm 
giảm 25,98% sau 60 ngày ủ và mẫu có 

khối lượng giảm cao nhất lên đến 54,4%. 
Các mẫu nằm ở vị trí tiếp xúc một mặt với 
hỗn hợp ủ compost có xu hướng phân 
hủy tốt hơn, với mức giảm khối lượng 
mẫu dao động trong khoảng 16,5-54,4% 
so với các mẫu nằm ở vị trí tiếp xúc 2 mặt 
với hỗn hợp ủ. 

Nếu gọi hằng số tốc độ phân hủy là k. 
Giả sử tốc độ quá trình phân hủy của các 
mẫu túi nilon có khả năng PHSH là hằng số. 
Tốc độ phân hủy của mẫu túi thí nghiệm 
có thể được biểu diễn như sau:  d∆m/dt = 
k, trong đó ∆m là độ giảm khối lượng mẫu 
thí nghiệm tại thời điểm t so với khối lượng 
mẫu ban đầu (%), t là thời gian thí nghiệm 
(ngày) và k là hằng số tốc độ phân hủy (% 
khối lượng giảm/ngày). Lấy tích phân hai vế 
phương trình này ta có: 

 ∫∫
−

∆
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t

t

m

dtkmd
00

.  hay ∆m = k.t. 

Với kết quả thí nghiệm đã thực hiện, 
sau 30 ngày, độ giảm khối lượng trung 
bình đạt 14,73% và sau 60 ngày, độ giảm 
khối lượng đạt 25,98%, phương trình 
xác định độ giảm khối lượng mẫu túi thí 
nghiệm có dạng ∆m = 0,4446.t  (Hình 4).

Trong trường hợp tốc độ quá trình 
PHSH của mẫu túi này không phải là hằng 
số mà tuân theo động học bậc 1, phương 
trình tốc độ phân hủy của mẫu túi sẽ được 
biểu diễn như sau: d∆m/dt = k1 x ∆m , 
 trong đó ∆m là độ giảm khối lượng mẫu 
thí nghiệm tại thời điểm t so với khối 
lượng mẫu ban đầu (%), t là thời gian thí 
nghiệm (ngày) và k1 là hằng số tốc độ 
phân hủy bậc 1 của mẫu túi thí nghiệm 
(ngày-1). Lấy tích phân hai vế phương 
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Hình 4 - Đánh giá khả năng phân hủy của túi Hà Lan trong môi trường ủ compost hiếu khí.

trình trên, ta có:  ∫∫ =
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∆
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hay ln(∆mt)-ln(∆mto) = k1.t hay ln(∆mt) = 
k1.t + ln(∆mto) 

Với số liệu thí nghiệm sau hai tháng, 
phương trình xác định độ giảm khối 
lượng mẫu thí nghiệm theo thời gian với 
giả thiết tốc độ phân hủy tuân theo động 
học bậc 1, hằng số tốc độ phân hủy bậc 1 
k1 = 0,019 (ngày-1) và phương trình tốc độ 
phân hủy trong trường hợp này là ln (% 
khối lượng giảm) = 0,019.t + 2.12. Phương 
trình này cho phép ước tính thời gian cần 
thiết để có thể phân hủy 90% khối lượng 
mẫu thử: ln(90) = 0,019.t + 2.12 hay t = 125 
ngày hay 4,2 tháng.

Trước đây, từ năm 2006, nhóm nghiên 
cứu cũng đã làm thí nghiệm tương tự 
trên mẫu túi có khả năng phân hủy sinh 
học sản xuất tại Đức. Kết quả thí nghiệm 
cho thấy trong môi trường ủ compost 
hiếu khí, các mẫu ở vị trí tiếp xúc một 
mặt với hỗn hợp ủ compost có thể phân 
hủy từ 55-100% sau 130 ngày ủ (Hình 5).  
Trong đó 91% các mẫu thí nghiệm có thể 
phân hủy được 83-100% sau 130 ngày ủ.

Nếu tính độ giảm khối lượng mẫu thí 
nghiệm theo giá trị trung bình và giả sử 
tốc độ phân hủy là hằng số, hệ số tốc độ 
phân hủy mẫu túi của Đức trong trường 
hợp này có giá trị là k = 0,7349 (% khối 
lượng mẫu giảm/ngày) (Hình 5). Giá trị 
này cao hơn so với giá trị k của mẫu túi Hà 
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Hình 5 - Đồ thị xác định hằng số tốc độ phân hủy k và k1 của túi Đức.

Giả sử tốc độ phân hủy là hằng số                     Giả sử quá trình phân hủy 
theo động học bậc 1

La (k = 0,4446 (% khối lượng mẫu giảm/
ngày)). Với phương trình xác định tốc độ 
phân hủy (tính theo % khối lượng mẫu 
giảm theo thời gian) ∆m = 0,7349.t đã xác 
định, các mẫu túi của Đức sẽ phân hủy 
được 90% sau 122 ngày hay 4,08 tháng.

Nếu tốc độ phân hủy tuân theo động 
học bậc 1, phương trình xác định tốc độ 
phân hủy của túi do Đức sản xuất trong 
trường hợp này có dạng như sau ln (% 
khối lượng giảm) = 0,0116.t + 3,0652. Hệ 
số k1 trong trường hợp này là k1 = 0,0116 
ngày-1 (so với túi của Hà Lan là k1 = 0,019 
ngày-1). Phương trình này cho phép xác 
định được thời gian cần thiết để mẫu túi 
có thể phân hủy được 90% là 123 ngày 
hay 4,10 tháng. Kết quả này phù hợp với 
quan sát trong quá trình vận hành mô 
hình. Các mẫu túi của Đức dễ phân hủy 
và phân hủy nhanh hơn so với túi Hà Lan.

Thí nghiệm cũng được thực hiện trong 
điều kiện kỵ khí, với mẫu túi của Đức. Kết 
quả thí nghiệm cho thấy trong điều kiện kỵ 

khí tốc độ phân hủy chậm hơn trong điều 
kiện hiếu khí. Nếu trong điều kiện hiếu khí, 
sau 130 ngày hầu hết các mẫu đã bị phân 
hủy trên 83%, trong điều kiện kỵ khí, các 
mẫu chỉ phân hủy từ 40-75%. Do đó, để rút 
ngắn thời gian phân tích đánh giá mức độ 
PHSH của mẫu, thí nghiệm nên được thực 
hiện trong điều kiện hiếu khí.

Túi oxo-biodegradable – Túi do Sài 
Gòn Coorp cung cấp. Kết quả thí nghiệm 
đánh giá khả năng PHSH đối với mẫu túi 
do Sài Gòn Coorp cung cấp trong điều 
kiện ủ compost hiếu khí sau 2 tháng: Các 
mẫu từ C1 đến C9 tiếp xúc 2 mặt với hỗn 
hợp ủ compost và ở tầng dưới cùng. Các 
mẫu từ C10 đến C18 cũng tiếp xúc 2 mặt 
với hỗn hợp ủ compost và ở tầng thứ hai 
tính từ dưới lên. Các mẫu còn lại, từ C19 
đến C27 ở tầng trên cùng, tiếp xúc một 
mặt với hỗn hợp ủ compost. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy đối với túi do Sài Gòn 
Coorp cung cấp, sau 30 ngày ủ, khối 
lượng mẫu chỉ giảm từ 0,04-4,12%. Trong 
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∆m = 0,0035.t (Hình 6). Hằng số tốc 
phân hủy chỉ đạt k = 0,0035 (% khối 
lượng giảm/ngày), thấp hơn rất nhiều 
so với túi Hà Lan và Đức. Như vậy để 
phân hủy được 90% cần ủ trong thời 
gian 2571 ngày hay 7,05 năm.  

Túi nilon thường. Kết quả thí nghiệm 
đánh giá khả năng PHSH đối với mẫu túi 
nilon thường trong điều kiện ủ compost 
hiếu khí sau 2 tháng cho thấy các mẫu từ 
N1 đến N9 tiếp xúc 2 mặt với hỗn hợp ủ 
compost và ở tầng dưới cùng. Các mẫu từ 
N10 đến N18 cũng tiếp xúc 2 mặt với hỗn 
hợp ủ compost và ở tầng thứ hai tính từ 
dưới lên. Các mẫu còn lại, từ N19 đến N27 
ở tầng trên cùng, tiếp xúc một mặt với 
hỗn hợp ủ compost. Kết quả thí nghiệm 
cho thấy đối với túi nilon thường hầu như 
giảm khối lượng không đáng kể sau 60 
ngày ủ. Khối lượng mẫu chỉ giảm từ 0,00-
2,08%. Trong đó, đa số mẫu thí nghiệm 
có khối lượng mẫu giảm từ 0,00-0,5% 
(có tần suất xuất hiện cao nhất 66,67%) 
(Hình 7). Tính trung bình, khối lượng các 
mẫu thí nghiệm giảm 0,62% sau 30 ngày 
ủ và 0,65% sau 60 ngày ủ. Nếu giả sử tốc 
độ phân hủy là hằng số, trong trường hợp 
này hằng số tốc độ phân hủy xác định 

Hình 6 - Đánh giá khả năng phân hủy của túi Coorp Mart 
 trong môi trường ủ compost hiếu khí

đó, đa số mẫu thí nghiệm có khối lượng 
mẫu giảm từ 0,04-1,0% (có tần suất xuất 
hiện cao nhất 48,15%), chỉ có 1 mẫu có 
khối lượng giảm được 4,2%. Tính trung 
bình, khối lượng các mẫu thí nghiệm 
giảm 1,29% sau 30 ngày ủ. 

Sau khi ủ 60 ngày, khối lượng mẫu thử 
giảm từ 0,94-5,42%. Trong đó, giá trị độ 
giảm khối lượng từ 1,0-2,0% có tần suất 
xuất hiện cao nhất trong tổng số mẫu thí 
nghiệm (51,85%). Tính trung bình, khối 
lượng các mẫu thí nghiệm giảm 1,98% 
sau 60 ngày ủ và mẫu có khối lượng giảm 
cao nhất chỉ đạt 5,42% (Hình 6). Các mẫu 
nằm ở vị trí tiếp xúc hai mặt với hỗn hợp 
ủ compost có xu hướng phân hủy tốt hơn, 
với mức giảm khối lượng mẫu dao động 
trong khoảng 0,99-5,42% so với các mẫu 
nằm ở vị trí tiếp xúc một mặt với hỗn hợp ủ. 

Như vậy so với các loại túi sản xuất 
từ bio-polyme và có nền tinh bột, 
tốc độ phân hủy trực tiếp (không 
qua giai đoạn oxy hóa để phân rã) 
của các loại túi thuộc nhóm oxo-
biodegradable bags. Với tốc độ phân 
hủy đã khảo sát, nếu giả sử tốc độ 
phân hủy là hằng số, phương trình 
xác định tốc độ phân hủy sẽ có dạng  
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Hình 7 - Tần suất phân bố % khối lượng 
mẫu túi nilon thường giảm sau 60 ngày ủ.

được là k = 0,001 (% khối lượng mẫu giảm/
ngày). Do đó để phân hủy được 90% khối 
lượng mẫu cần 246,6 năm.

Đánh giá khả năng thủy phân của bao bì

Thí nghiệm được thực hiện trên 11 
loại túi khác nhau gồm túi Hà Lan, túi do 
Sài Gòn Coorp cung cấp, túi nilon thông 
thường của Việt Nam, túi nilon tái chế của 
Việt Nam, túi của Hàn Quốc và túi của Úc. 
Môi trường thủy phân được thay đổi theo 
pH (= 4, 8, 10), nhiệt độ (nhiệt độ phòng, 

túi do Sài Gòn Coorp cung cấp bị thủy 
phân 2-6% và các túi còn lại chỉ thủy phân 
được khoảng 1%.

-  Ở pH = 8, tất cả các mẫu túi có kích 
thước khác nhau cũng đều bị thủy phân 
nhiều nhất khi thời gian thủy phân là 168 
giờ. Mẫu túi Hà Lan bị thủy phân 9-12% 
so. Túi của Sài Gòn Coorp bị thủy phân 
2-3% và các túi còn lại chỉ thủy phân được 
khoảng 1%.

-  Ở pH = 10, tất cả các mẫu túi có kích 
thước khác nhau cũng đều bị thủy phân 
nhiều nhất khi thời gian thủy phân là 168 
giờ. Mẫu túi Hà Lan bị thủy phân 8-12% so. 
Túi của Sài Gòn Coorp bị thủy phân < 2% 
và các túi còn lại chỉ thủy phân được < 1%.

-  pH = 8 và thời gian 168 giờ có ảnh 
hưởng nhiều nhất đến mức độ bị thủy 
phân của các mẫu túi. Trong đó, túi Hà 
Lan luôn có độ giảm khối lượng lớn nhất 
(9-12%), trong khi túi của Sài Gòn Coorp 
chỉ bị thủy phân 2-3% và các loại túi còn 
lại chỉ khoảng 1%.

Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường thủy 
phân (từ nhiệt độ phòng, đến 40oC, 60oC, 
80oC và 100oC) đến mức độ bị thủy phân của 
các mẫu túi thí nghiệm cũng được nghiên 
cứu. Kết quả thí nghiệm cho thấy:

-  Với thời gian thủy phân 30 phút, 
nhiệt độ môi trường 80oC có ảnh hưởng 
đáng kể đến mức độ bị thủy phân của các 
mẫu túi thử nghiệm. Trong đó, túi Hà Lan 
bị giảm khối lượng 8-9% và các túi còn lại, 
kể cả túi do Sài Gòn Coorp cung cấp bị 
giảm khối lượng 1-2%.

40oC, 80oC và 100oC) theo thời gian. Mẫu 
túi thí nghiệm cũng có kích thước khác 
nhau 5cm x 5cm, 10cm x 10cm và 15cm 
x 15cm. Kết quả thí nghiệm đánh giá mức 
độ thủy phân của các mẫu túi ở các điều 
kiện pH khác nhau cho thấy:

-  Ở pH = 4, tất cả các mẫu túi có kích 
thước khác nhau đều thủy phân được 
nhiều nhất khi thời gian thủy phân là 168 
giờ. Trong đó, mẫu túi Hà Lan có mức 
độ thủy phân cao nhất đạt 7-12% (giảm 
7-12% khối lượng mẫu thử). Trong khi đó, 
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-  Với thời gian thủy phân 60 phút, các 
mẫu túi thử nghiệm cũng bị thủy phân 
nhiều nhất ở 80oC. Trong đó, túi Hà Lan bị 
giảm khối lượng 6-7% và các túi còn lại, kể 
cả túi do Sài Gòn Coorp cung cấp bị giảm 
khối lượng ít hơn 1-2%.

-  Thời gian thủy phân 90 phút cũng 
cho kết quả tương tự. Các mẫu túi bị thủy 
phân nhiều nhất ở 80oC. Trong đó, túi Hà 
Lan bị giảm khối lượng khoảng > 6-7% và 
các túi còn lại, kể cả túi do Sài Gòn Coorp 
cung cấp bị giảm khối lượng 1-2%.

Đánh giá khả năng chịu nhiệt của bao bì

Thí nghiệm được thực hiện ở các nhiệt 
độ khác nhau từ 100oC đến 950oC và thời 
gian gia nhiệt khác nhau (15 phút và 30 
phút), trên các loại túi khác nhau (túi Hà 
Lan, túi do Sài Gòn Coorp cung cấp, túi 
nilon thông thường của Việt Nam, túi 
nilon tái chế của Việt Nam, túi nilon của 
Hàn Quốc và túi nilon của Úc). 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của thời 
gian gia nhiệt đến mức độ bị đốt cháy 
(tính theo % khối lượng giảm) được thực 
hiện với mẫu túi Hà Lan và mẫu túi do Sài 
Gòn Coorp cung cấp cho thấy không có 

sự khác biệt về độ giảm khối lượng mẫu 
giữa thời gian gia nhiệt 15 phút và 30 
phút ở tất cả các điều kiện nhiệt độ đã thí 
nghiệm (Hình 8). Hay nói cách khác, có thể 
kết luận rằng thời gian gia nhiệt thích hợp 
đối với thí nghiệm này chỉ cần 15 phút.

Thí nghiệm lần 1 trên 4 loại túi (túi Hà 
Lan, túi do Sài Gòn Coorp cung cấp, túi nilon 
thông thường của Việt Nam và túi nilon tái 
chế của Việt Nam) cho thấy:

-  Ở nhiệt độ 100-250oC và 450-950oC 
không có sự khác biệt đáng kể về mức độ 
bị đốt cháy (% bị cháy tính theo % khối 
lượng bị mất đi sau khi gia nhiệt) của 4 
mẫu túi thí nghiệm có kích thước 5cm x 
5cm, 10cm x 10cm và 15cm x 15cm.

-  Khi gia nhiệt đến 300-400oC có 
sự khác biệt đáng kể giữa các loại túi 
thí nghiệm;

-  Khi đốt đến 950oC, phần tro còn lại 
của túi do Sài Gòn Coorp cung cấp và túi 
nilon tái chế của Việt Nam nhiều hơn so 
với túi Hà Lan và túi nilon thông thường 
của Việt Nam.

Kết quả thí nghiệm lần 1 cho thấy có 
thể sử dụng chỉ tiêu khả năng chịu nhiệt 

Hình 8 - Ảnh hưởng của thời gian gia nhiệt đến mức độ bị đốt cháy của túi.
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của túi để phân biệt giữa túi thông thường 
và túi có khả năng phân hủy sinh học. Do 
đó, thí nghiệm được thực hiện lần thứ hai 
với 7 loại túi, gồm loại túi kể trên và thêm 
một loại túi Hà Lan mới, túi Hàn Quốc và 
túi Úc. Kết quả thí nghiệm với mẫu có kích 
thước 10cm x 10cm cho thấy:

-  Ở khoảng nhiệt độ 300-350oC có sự 
khác biệt đáng kể về mức độ bị cháy giữa 
các loại túi thí nghiệm;

-  Ở nhiệt độ 350oC, các túi sản xuất từ 
biopolyme và cả túi oxo-biodegradable 
bag bị cháy đến 90% (khối lượng 
giảm 90% so với khối lượng ban đầu) 
trong khi các loại túi khác chỉ bị cháy  
khoảng 10%.

Như vậy có thể sử dụng phương pháp 
đánh giá khả năng chịu nhiệt như một 

Hình 9 - Ảnh hưởng nhiệt độ đến 
mức độ bị đốt cháy của túi.

Kết luận

Quy trình đánh giá mức độ phân hủy 
sinh học của bao bì 

Đánh giá khả năng PHSH theo độ giảm 
khối lượng mẫu thử

Kết quả thí nghiệm đã trình bày trên 
cho phép kết luận như sau:

- Quy trình đánh giá khả năng PHSH 
theo phương pháp đo độ giảm khối 
lượng mẫu thử theo thời gian phù hợp 
với loại túi sản xuất từ biopolyme và trên 
nền tinh bột (loại biodegradable bags) 
vì có thể thực hiện với mẫu thử có kích 
thước lớn, có thể đo kích thước, cân khối 
lượng và dễ quan sát trong quá trình vận 
hành mô hình.

- Mô hình thí nghiệm đánh giá khả 
năng PHSH được kiến nghị có đặc tính 
như sau:

+  Mô hình có dung tích, kích thước và 
hình dạng như đã trình bày trong Chương 
2  (80L (theo số liệu thí nghiệm do nhóm 
nghiên cứu thực hiện năm 2006) và 
100L (theo mô hình thí nghiệm đã thực 
hiện) phù hợp để thực hiện quá trình ủ 
compost. Mô hình có thể làm nhiều tầng 
để tiết kiệm diện tích.

+  Điều kiện ủ hiếu khí;

+  Vật liệu ủ là hỗn hợp rác thực phẩm 
– mùn cưa hoặc trấu – bùn bể tự hoại 
được phối trộn sao cho tỷ lệ C/N dao 
động trong khoảng 20 : 1 – 30 : 1, không 
thử nghiệm trong môi trường đất sạch 

+   Mẫu thử có kích thước 10cm x 10cm, 

phương pháp đánh giá nhanh để phân 
biệt túi có khả năng PHSH được sản 
xuất từ vật liệu có khả năng PHSH (bio-
polyme và trên nền tinh bột) và loại túi bị 
oxy hóa để phân rã trước khi PHSH (oxo-
biodegradable bags) so với các loại túi 
nilon thông thường khác.
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đặt nằm ngang, trong túi vải, tiếp xúc hai 
mặt hoặc một mặt với vật liệu ủ. 

- Quy trình đánh giá khả năng PHSH 
của mẫu thử được trình bày trong Hình 10.

-  Có thể xác định hằng số tốc độ phân 
hủy theo động học bậc 0 và động học bậc 
1 để rút ngắn thời gian thí nghiệm (chỉ 
cần 3 tháng thay vì 6 – 12 tháng). 

-  Kết quả thí nghiệm cho thấy các mẫu 
túi của Đức và Hà Lan, là túi sản xuất từ 
biopolyme và trên nền tinh bột có khả 
năng phân hủy 90% trong thời gian từ 4 
tháng (túi của Đức) đến 7 tháng (túi Hà 
Lan). Trong khi các túi còn lại cần khoảng 7 
năm (túi oxo-bidegradable bags) và 246,6 
năm (đối với túi nilon thông thường). Đây 
mới là kết quả thử nghiệm bước đầu, cần 
lặp lại nhiều lần để kiểm chứng phương 
pháp dự đoán. Tuy nhiên, kết quả này cho 
thấy có khả năng đánh giá nhanh hơn 
mức độ PHSH của các loại bao bì.

Đánh giá khả năng PHSH theo lượng khí 
CO2 sinh ra

Đối với các loại túi thuộc nhóm oxo-
biodegradable bags, nếu thực hiện thí 
nghiệm đánh giá khả năng PHSH trực 
tiếp (không qua giai đoạn phân rã), có thể 
không đánh giá được chính xác khả năng 
PHSH (thí nghiệm cho thấy cần 7 năm). Tuy 
nhiên các loại túi này sau khi phân rã, bột 
tạo thành có kích thước nhỏ nên không 
thể sử dụng phương pháp và mô hình thí 
nghiệm nêu trên để đánh giá khả năng 
PHSH của mẫu đã phân rã. Trong trường 
hợp này cần thiết lập hệ thống thiết bị thí 

nghiệm sao cho có thể đo CO2 sinh ra từ 
quá trình PHSH. Do giới hạn về thời gian và 
kinh phí, nhóm nghiên cứu chưa thể thực 
hiện thí nghiệm này, tuy nhiên, phương 
pháp ASTM 6954 hiện tại được xem là phù 
hợp để đánh giá đối với loại túi này. 

Quy trình phân tích định tính loại bao 
bì có khả năng PHSH 

Kết quả thí nghiệm cho thấy có thể sử 
dụng phương pháp đánh giá khả năng 
thủy phân và khả năng chịu nhiệt của bao 
bì như phương pháp đánh giá nhanh để 
xác định một cách định tính loại bao bì có 
khả năng PHSH hay bao bì có thể bị oxy 
hóa phân rã sau đó PHSH so với các loại 
bao bì nilon thông thường khác. 

Đánh giá khả năng thủy phân của bao bì

Phương pháp này cho phép phân biệt 
giữa bao bì sản xuất từ biopolyme và trên 
nền tinh bột so với các loại bao bì khác (kể 
cả bao bì thuộc nhóm oxo-biodegradable 
bags và túi nilon thông thường). Quy trình 
và điều kiện phân tích được trình bày tóm 
tắt trong Hình 11. 

Đánh giá khả năng chịu nhiệt của bao bì

Phương pháp đánh giá khả năng chịu 
nhiệt của bao bì cho phép phân biệt bao bì có 
khả năng PHSH (cả hai nhóm biodegradable 
bags và oxo-biodegradable bags) so với túi 
nilon thông thường. Điều kiện thí nghiệm 
thích hợp như sau: mẫu 10cm x 10cm; đốt 
ở 300-350oC, mẫu bị đốt cháy 80-90% (khối 
lượng mẫu giảm 80-90%) và thời gian đốt 
cháy là 15 phút. Quy trình thí nghiệm được 
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Túi vải đã sấy và cân 
Mô hình 

̉  

L̉y m̉u th̉   

R̉a s̉ch 

S̉y 

Cân 

CHUẨN BẨ MẨU THẨ  

Túi nilon c̉n đánh giá 
kh̉ năng PHSH 

C̉t thành m̉u  
10cm x 10cm 

S̉y 60oC đến khối l̉ ̉̉ng 
không đổi 

Cân xác đ n̉h kh̉i l̉̉ng 
ban đ̉u  

CHUẨN BẨ VẨT LIẨU Ẩ  

Rác th̉c 
ph̉m 

Mùn c̉a 
hoẳc trấu 

Bùn b̉ t̉  
hỏi 

Băm  
(~ 1cm) 

Xác đ n̉h đ̉ ̉m, ch̉t 
h̉u c̉, C, N 

Ph̉i tr̉n C/N ~ 
20/1-30/1 

L̉y m̉u đo kh̉i l̉̉ng m̉i tháng 
m̉t l̉n. L̉p l̉i quá trình ̉ cho 
đ̉n khi kh̉i l̉ ̉ng m̉u còn l̉ i 
không đáng k  ̉ hay m̉c đ̉ phân 
h̉y đ̉t t̉  90% tr̉  lên. 

QUÁ TRÌNH Ẩ  ĐÁNH GIÁ KHẨ  
NĂNG PHSH CẨ A MẨU THẨ  

 Cách 1 
Mẫu 10cm x 10cm 
Mô hình bằng thủy tinh 2,5 L  
pH = 8 
Nhiểt đổ phòng 
Th̉̀i gian thủy phân 168 gỉ̀ 

 Cách 2 
Mẫu 10cm x 10cm 
Mô hình bằng thủy tinh 2,5 L 
N̉̉́c cất, không hiểu chỉnh pH 
Nhiểt đổ 80oC 
Th̉̀i gian thủy phân 90 phút 

Hình 11 - Quy trình và điều kiện thí nghiệm đánh giá nhanh bằng phương pháp thủy phân 
đề xuất để xác định định tính loại túi có khả năng PHSH được sản xuất từ biopolyme và trên 
nền tinh bột. 

Hình 10 - Quy trình thí nghiệm đánh giá khả năng PHSH theo phương pháp đo độ giảm khối 
lượng mẫu.
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đề xuất trong Hình 12.

Kiến nghị

- Cần đầu tư thêm kinh phí và thời gian 
để xây dựng mô hình và quy trình đánh 
giá khả năng PHSH của các loại bao bì 
được sản xuất bằng cách thêm phụ gia 
(nhóm oxo-biodegradable bags);

- Cần nghiên cứu xác định phương 
trình và hệ số tốc độ phân hủy của loại 
bao bì có khả năng PHSH để có thể rút 
ngắn thời gian phân tích mẫu;

- Cần đầu tư thêm kinh phí và thời gian 
để xác định các phương pháp đánh giá 
nhanh xác định định tính loại bao bì có 
khả năng PHSH;

- Tiêu chuẩn chất lượng bao bì thân 
thiện môi trường được kiến nghị như sau:

+  Bao bì thân thiện môi trường là bao bì 

được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc 
sinh học (nguyên liệu tái tạo) thay thế cho 
nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ, có khả năng 
PHSH và quy trình sản xuất bao bì không 
gây ảnh hưởng có hại đến môi trường. 

+ Bao bì có chứa thành phần chất phụ 
gia giúp thúc đẩy quá trình PHSH, có khả 
năng PHSH và quy trình sản xuất bao bì 
không gây ảnh hưởng có hại đến môi 
trường cũng được xem là bao bì thân 
thiện môi trường.

+  Bao bì thân thiện môi trường có 
khả năng PHSH là loại bao bì có khả năng 
phân hủy đến 90% trong thời gian 6 
tháng ở điều kiện ủ compost hiếu khí có 
kiểm soát hoặc không quá 5 năm trong 
môi trường bãi chôn lấp.

Hình 12 - Quy trình và điều kiện thí nghiệm đánh giá nhanh bằng phương pháp đốt đề xuất 
để xác định định tính loại túi có khả năng PHSH được sản xuất từ biopolyme và trên nền tinh 
bột cũng như loại túi có phụ gia so với các loại túi nilon khác.
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+ Bao bì thân thiện môi trường không 
chứa các thành phần độc hại, đặc biệt các 
loại bao bì chứa sản phẩm phải bảo đảm 
an toàn cho người tiêu dùng theo quy 
định của Quyết định 3339/2001/QĐ-BYT.
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