
  

PHIM XENLULO 

 

1./ Mô tả công nghệ 

Các tinh thể xenlulo là đơn vị cấu trúc chính đối với đời sống thực vật. 

Các nguồn xenlulo phổ biến bao gồm chiết xuất từ gỗ, bông, sisal và gai.Với 

tiềm năng cao, cũng nhƣ với các đặc tính cơ học của xenlulo, sử dụng loại vât 

liệu này đang là đề tài nghiên cứu phổ biến gần đây. Các tính chất cơ học của 

xenlulo rất khó để đo lƣờng trực tiếp, tuy nhiên với 1 tinh thể hoàn hảo, modul 

đàn hồi trục dọc của nó ƣớc tính khoảng 124-173 Gpa và độ bền kéo là 7,5Gpa, 

vƣợt trội so với các vật liệu khác nhƣ đồng thau, thủy tinh và kevlar và có đặc 

tính quang học trong suốt. 

Các nhà nghiên cứu tại đại học Purdue đã phát triển các vật liệu xenlulo 

có độ bền cao, chủ yếu là các loại phim, tiềm năng sử dụng ban đầu trong quốc 

phòng và các ứng dụng thể thao cũng nhƣ trong các ứng dụng trong ô tô và 

giao thông vận tải, các vật liệu đóng gói và vận chuyển. Đặc trƣng của loại vật 

liệu này đó là có độ cứng nhƣ thép, hơn 5 lần độ cứng trên các polyme khác. 

Đối với việc chế tạo áo giáp, loại vật liệu này cũng sẽ giúp giảm trọng lƣợng 

đáng kể do mật độ xenlulo thấp. 

2./ Tính ƣu việt 

Tăng cƣờng độ cứng, trọng lƣợng thấp, vật liệu tái tạo hoàn toàn 

3./ Hình thức chuyển giao 

- Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

- Đăng ký SHTT số 65684 phòng thƣơng mại công nghệ , quỹ nghiên cứu 

Purdue, đại học Purdue. Công bố ngày 19/07/2010 

4./ Liên hệ chuyển giao 

  Phòng thương mại công nghệ, đại học Purdue, Mỹ 

- Địa chỉ (*): 610 Purdue Mall, West Lafayette, IN 47907, Hoa Kỳ 

- Điện thoại (*): (765) 494-4600 


