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SO SÁNH CÁC ĐẶC TÍNH CỦA BAO BÌ TỰ HỦY HIỆN ĐANG CÓ 

TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 

 

Định nghĩa về sản phẩm bao bì nhựa có sử dụng những phụ gia gây phân hủy 

(oxo-biodegradable): đây là những loại phụ gia gây kích thích phân hủy quang oxy 

hóa (tác kích bởi tia UV và quá trình oxy hóa) để gây ra sự tự phân hủy nhanh chóng cho 

nhựa polyolefin đang được sử dụng để sản xuất bao bì. Đây là sản phẩm có khả năng tự 

phân rã thành những phân mảnh nhỏ dưới tác động của nhiệt độ và ánh sáng mặt trời, và 

sản phẩm tiếp theo sẽ tự phân hủy sinh học nếu như được chôn trong môi trường đất.  

 

Định nghĩa về sản phẩm bao bì nhựa có độn thành phần sinh học: đây là loại 

vật liệu bao bì được hình thành từ việc trộn nhựa dầu mỏ với thành phân sinh học ví dụ 

như tinh bột. Tinh bột được dùng như phụ gia kết nối các phân tử nhựa. Sau khi sử dụng, 

sản phẩm thường được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Trong môi trường có độ ẩm và 

nhiệt độ, tinh bột bị thủy phân bởi vi sinh vật có trong đất hoặc môi trường tự nhiên. Sự 

phân hủy tinh bột làm phát sinh thêm các men vi sinh tác kích vào các mạch phân tử nhựa 

và xúc tiến gây ra quá trình phân hủy sinh học của nhựa được nhanh hơn.  

 

So sánh ưu nhược điểm của hai loại bao bì hiện có trên thị trường Việt Nam 

 

Bao bì tự hủy (oxo-biodegradable) Bao bì có độn thành phần sinh học 

Là sản phẩm có quá trình phân hủy xảy 

ra hai giai đoạn: i/ giai đoạn phân hủy 

quang oxy hóa bởi tia UV hay ánh sáng 

mặt trời; ii/ giai đoạn phân hủy trong 

đất do các vi sinh vật. 

Thời gian bắt đầu phân hủy là trên 2 

năm. 

 

Là sản phẩm có quá trình phân hủy xảy 

ra một giai đoạn phân hủy trong đất có 

độ ẩm bởi các vi sinh vật. 

 

 

Thời gian bắt đầu phân hủy là trên 2 

năm. 
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Vẫn sử dụng loại nhựa thông thường 

dùng cho sản xuất bao bì. 

 không giảm thiểu được lượng nhựa PE 

bắt nguồn từ dầu mỏ đang cạn kiệt dần. 

Sự phối trộn nguồn sinh học vào nguyên 

liệu nhựa bắt nguồn từ dầu mỏ sẽ giảm sử 

dụng nguyên liệu nhựa bắt nguồn từ dầu 

mỏ. 

 Giảm được tối thiểu 30% nguồn 

nguyên liệu sử dụng là polymer bắt nguồn 

từ dầu mỏ, và thay bằng 30% thành phần 

sinh học như tinh bột. 

Các chất phụ gia đưa vào trong sản 

phẩm đóng vai trò tác nhân gây giảm 

cấp và phân mảnh vật liệu, là những 

loại phụ gia gốc kim loại hoặc kiml loại 

nặng  

 nếu được ra bãi rác thải và tích tụ 

với một số lượng lớn bao bì cùng loại 

thì sẽ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến 

nguồn dinh dưỡng của đất và mạch 

nước ngầm do các ion kim loại này thải 

ra. 

Sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu 

dùng và không chứa các thành phần độc tố 

hoặc hàm lượng kim loại, kim loại nặng 

nặng gây ô nhiễm môi trường. 

Không giảm được khí thải CO2 nếu sử 

dụng phương pháp đốt chất thải. 

 

Giảm hàm lượng khí thải CO2 (20-25%wt) 

của sản phẩm khi được xử lý bằng phương 

pháp đốt chất thải. 

Sản phẩm bị giảm cấp ngay trong quá 

trình sử dụng nếu bị tiếp xúc nhiều với 

ánh sáng mặt trời và nhiệt độ. 

 bị giảm đi tính năng của thành phẩm 

Sản phẩm không bị giảm cấp hay phân 

hủy khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời 

hoặc nhiệt độ, chỉ khi nào được chôn 

xuống đất thì vật liệu mới bắt đầu phân 

hủy  tính chất của vật liệu được bảo 

đảm trong quá trình sử dụng. 
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Do tập tính “thích xả rác bừa bãi” của 

dân Việt Nam chúng ta thì các loại sản 

phẩm này trong môi trường tự nhiên sẽ 

bi giảm cấp bởi ánh nắng mặt trời và 

gây phân rã ra thành những mảnh nhỏ 

 gây khó khăn trong việc thu gom rác 

thải. 

 do không thu gom được triệt để gây 

ra những mảnh vụn nhỏ này có thể ảnh 

hưởng đến sức khỏe như đường hô hấp 

của con người. 

 những phân mảnh nhỏ này nếu bị 

thải ra sông ngòi với số lượng lớn sẽ 

gây tắc nghẽn hoặc gây ô nhiễm kim 

loại (do thành phần phụ gia tự hủy có 

trong bao bì gây nên) nếu các phân 

mảnh nhỏ tiếp tục phân rã. 

Do chỉ bị phân rã và phân hủy trong đất  

Không gây khó khăn trong quá trình thu 

gom rác thải và không ảnh hưởng đến sức 

khỏe hô hấp của người dân. 

Để rác thải bao bì này có thể được phân 

hủy trong đất thì trước tiên cần phải có 

bãi đất diện tích lớn để phơi phóng các 

rác thải loại này dưới tia UV ánh nắng 

mặt trời. 

 tốn diện tích đất xử lý 

 Và sau đó phải chôn trong bãi đất 

chôn lấp cô lập với các nguồn nước 

ngầm. 

Chỉ cần một công đoạn chôn lấp dưới đất 

để phân hủy sản phẩm bao bì. 

 tiết kiệm diên tích đất xử lý 

 sản phẩm sau khi phân hủy không gây 

ảnh hưởng ô nhiễm nguồn đất hoặc mạch 

nước ngầm 

Sản phẩm không thể tái chế để sử dụng 

lại hoàn toàn. 

Sản phẩm có thể tái chế được 1 lần. 
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Do sử dụng 100% là nhựa PE và có thêm 

phụ gia (phải nhập từ ngoại quốc, giá thành 

cao). 

 giá thành 1kg sản phẩm cao hơn so với 

sản phẩm bao bì nhựa truyền thống và sản 

phẩm bao bì có độn thành phần sinh học 

(nếu tính trên cùng một đơn vị khối lượng). 

Do có sử dụng thành phần sinh học như 

tinh bột (nguồn nguyên liệu dồi dào trong 

nước, có giá rẻ hơn nhựa) độn vào thay thế 

một phần (30%) nhựa PE.  

 giá thành 1kg sản phẩm có thể cạnh 

tranh với sản phẩm bao bì nhựa truyền 

thống và bao bì có chứa phụ gia tự hủy. 

 
 

 
Biobased  Biodegradable 

 This is an organic material in which 
carbon is derived from a renewable 
resource via biological processes. 
Biobased materials include all plant and 
animal mass derived from CO2 recently 
fixed via photosynthesis, per definition of 
a renewable resource. Our Biobased 
plastics contain both renewable which is 
cassava starch and fossil-fuel-based 
carbon (from PE or PP). The percentage 
of biobased ingredients and the 
conditions under which the biobased 
product may biodegrade, if at all, vary 
widely. 

 Fraction of the carbon content which is 
new carbon content made up of 
biological materials or agricultural 
resources versus fossil carbon content. 
Biobased content is measured following 
the procedures set by ASTM D6866. And 
Biobased CAPICELL meet the standard 
of Ok Biobased certification from 
Vincotte association (Belgium). Also the 
CAPICELL product was approved by 
Quality Assurance and Testing Center 3 
(QUATEST 3), Vietnam for the 
biodegradable product following the 
testing standard of ISO 14855-2. 

 Biobased  material is suitable for blown 

 This is a plastic product that undergoes 
biodegradation (a process in which the 
degradation results from the action of 
naturally-occurring micro-organisms such 
as bacteria, fungi, and algae) as per 
accepted industry standards.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Biodegradable is a thermoplastic material 

registered by ACC as biodegradable and 
industrial compostable (EN13432:2001). 
The product is based on renewable 
vegetable bio-source of cassava starch 
which help the finish product be easily 
home compostable follow the European 
standard 

 
 
 
 
 
 
 
 Biodegradable material is suitable for 
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film extrusion, injection molding and 
thermoforming. It can be processed in 
conventional equipment for PE or PP. 
 

 Biobased have evolved to play a vital 
role in a number of end use industries, 
such as packaging, agriculture, consumer 
electronics, and automotive, among 
others. It can replace a part of 
conventional polymers in plastic bag, 
agriculture mulch, house-ware plastic 
objects, tree growing containers, 
landscaping stakes, trays, plates, service 
ware and cutlery… pipe, building 
materials, garden landscapes, indoor 
decoration such as flooring, barriers, 
garden pavilions, bridges, railing, stairs, 
courtyard… 

 
 
 Biobased has the very competitive price 

of below 1.8 €/kg as compared to other 
commercial biobased products. 

 

 Biobased is supplied in moisture-proof 
packaging of PA vacuum thermosealed 
25kg bags. All containers are perfectly 
sealed. The product should be stored in a 
dry place and opened just before 
processing. Storage time should not 
exceed six months. 
 

 

blown film extrusion, injection molding 
and thermoforming. It can be processed in 
conventional equipment for PE or PP. 
 

 Biodegradable have evolved to play a vital 
role of end use industries, especially in 
packaging and agriculture. These 
materials have found to replace partially 
the polyolefin application in developing 
products designed for the short-term, 
including mulch films, catering products, 
packaging and waste bags, single-use 
cutlery (forks, knives, & spoons), 

 

 

 

 Biodegradable has the very competitive 
price of about 2.5€/kg as compared to 
other commercial bioplastic products. 

 

 Biodegradable is supplied in moisture-
proof packaging. Typical formats are two-
layer PA vacuum thermosealed 25kg bags. 
All containers are perfectly sealed. The 
product should be stored in a dry place 
and opened just before processing. Storage 
time should not exceed six months. 

BIOSATRCH products disintegrate rapidly during the composting process (so that no large 
plastic fragments will wind up on the composters' screens when the process is finished). It 
biodegrade quickly under the composting conditions and not reduce the value or utility of 
the finished compost. The humus manufactured during the composting process will support 
plant life and not contain high amounts of regulated metals. 
 
Benefits of Biostarch products: 
 

 Can replace many harmful conventional plastics 
 Biobased Can be biodegradable with high content of starch, meanwhile 

biodegradable can be fully biodegradable and compostable (capable of being utilized 
by living matter) 

 Degradation process can be complete after 2 years for Biobased and after 6 – 9 
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months for biodegradable. 
 Can be made from renewable source of cassava starch 
 Reduce CO2 emission of Biobased and Biodegradable is more than 20% and 50%, 

respectively when materials are burned, as compared to that of conventional plastics. 
 Biobased and Biodegradable can be used for food contact materials which is 

depended on type of food, duration and conditions according to European directive 
Nº10/2011. 

 Can contribute to healthier rural economies 
 

 
 
 


