
công cụ hữu ích



công cụ hữu ích



PM 4. Thống kê 10 vật liệu được dùng nhiều trong CPCM qua các sáng chế

Tên gọi, số CA Số lượng sáng chế  
có sử dụng

Tỉ lệ  
(%)

Carbon hoạt tính, 7440-44-0 24 20

Polytetraflouroethylene- PTFE, 9002-84-0 18 15

Polyethylene, 9002-84-4 18 15

Poly (vinyl alcohol), 9002-89-5 10 8

Ethylene- vinyl acetate copolymer (EVA), 24937-78-8 9 8

Ethylene- vinyl alcohol copolymer, 25067-34-9 9 8

Poly (vinylidene chloride), 9002-85-1 8 7

Polypropylene, 9003-07-0 7 6

1,3-Butadiene, 2-methyl-polymer with 2-methyl-1-propene, 9010-85-9 7 6

Bạc, 7440-22-4 6 5

… … …

Nguồn: Textiles and Clothing Department, Fu Jen Catholic University

Một số nhận định được rút ra từ nghiên cứu vật liệu CPCM qua thông tin sáng chế, đó là có nhiều loại vật liệu 
có thể được dùng để sản xuất CPCM. Theo PM 4, carbon hoạt tính, PTFE, polyethylene được nghiên cứu sử dụng 
trong CPCM nhiều nhất, đến 50% và  carbon hoạt tính ở vị trí đầu bảng. Đây là các chất tiềm năng sử dụng trong 
CPCM. Sau năm 2000, hoạt chất carbon với công nghệ nano đã tạo nên bước tiến vượt bậc về khả năng hấp thụ 
của carbon, còn PTFE có khả năng nâng cao độ thấm từ được dùng trong màng lọc để  làm sạch không khí  trước 
những tác nhân gây hại, và còn có nhiều vật liệu mới khác bước đầu được nghiên cứu sử dụng được thể hiện qua 
thông tin sáng chế. Mặt khác, CPCM còn được tập trung nghiên cứu ở khả năng từ thụ động hấp thụ đến chủ 
động giải độc và kết hợp khả năng ngăn cản những tác nhân gây tổn hại cho đến nghiên cứu độ bền, sự thoải mái 
và cấu trúc các lớp. Song song đó, vật liệu ở cấp nano cũng được nghiên cứu để cải tiến CPCM. Với cấu trúc các 
lớp tạo CPCM có nhiều khả năng bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại như các hóa chất, phóng xạ hạt nhân, chất độc 
sinh học. Trong tương lai không xa, CPCM sẽ nhẹ hơn, bền hơn và bảo vệ tốt hơn. 


