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АНОТАЦІЯ

Бондаренко А.Д. Утворення плівкового покриття з наноцелюлози на

поверхнях кремнію, скла та високомолекулярного поліетилену.

Кваліфікаційна робота бакалавра за напрямом підготовки 6.040203 Фізика,

спеціалізація «Фізика наноструктур в металах та кераміках» (магістра за

спеціальністю 104 Фізика та астрономія, освітня програма «Фізика

наноструктур в металах та кераміках»). – Київський національний

університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра фізики

металів. – Київ – 2020.

Науковий керівник: член-кор. НАН України, професор, доктор фіз.-мат.

наук Макара Володимир Арсенійович.

Проведено огляд публікацій стосовно видів, способів отримання,

очищення та модифікації полімеру – наноцелюлози. Розглянуто утворення

композитів, а саме плівкового покриття на поверхні різних матеріалів, та їх

застосування. Виготовлені зразки та досліджено властивості плівки

бактеріальної наноцелюлози (структура, адгезія до поверхні, вплив гідратації,

взаємодія з порошковими матеріалами). Експериментально показано, що

фізичні властивості плівки наноцелюлози залежать від умов висушування та

виду поверхні. За даними мікроскопічних спостережень, сітка наноцелюлози

може адсорбувати в собі агрегати вуглецевих нанотрубок.

Ключові слова: Наноцелюлоза, плівкові покриття, адгезивні властивості,

кристалічний кремній, скло, високомолекулярний поліетилен, порошки.

SUMMARY

Bondarenko A.D. Nanocellulose film coating on the surfaces of silicon, glass and

high molecular weight polyethylene.

Bachelor's qualification work in the field of preparation 6.040203 Physics,

specialization "Physics of nanostructures in metals and ceramics" (Master's degree
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in specialty 104 Physics and astronomy, educational program "Physics of

nanostructures in metals and ceramics"). - Taras Shevchenko National University

of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Metal Physics. - Kyiv - 2020.

Scientific adviser: Corresponding Member NAS of Ukraine, Professor, Doc.

physical-mat. of sciences Makara Volodymyr Arseniyovych.

The publications concerning the types, methods of production, purification and

modification of polymer - nanocellulose have been reviewed. The formation of

composites, namely film coating on the surface of various materials, and their

application are considered. Samples were made and the properties of bacterial

nanocellulose film (structure, adhesion to the surface, influence of hydration,

interaction with powder materials) were investigated. It has been experimentally

shown that the physical properties of the nanocellulose film depend on the drying

conditions and the type of surface. According to microscopic observations, the

nanocellulose network can absorb carbon nanotube aggregates.

Key words: Nanocellulose, film coatings, adhesive properties, crystalline silicon,

glass, high molecular weight polyethylene, powders.
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ВСТУП

          Наноцелюлоза - перспективний матеріал з дуже широким спектром

властивостей та можливостей застосування. В роботі зроблено огляд

публікацій про види, головні способи отримання, очищення наноцелюлози та

вироблення з нею композитних матеріалів з поліпшеними характеристиками.

          Втім, в Україні наноцелюлоза поки що не користується попитом,

виробляють її в невеликих об’ємах, використовують переважно у біологічних

дослідження. В роботі була поставлена мета практично перевіріти деякі

фізичні властивості наноцелюлози, а саме можливість утворння плівкового

покриття на різних твердих поверхнях, можливість склеювання пластин за

допомогою гелю наноцелюлози, вплив гидратації на адгезивні властивості

плівки, а також провести мікроскопічні дослідження структури

наноцелюлози за умови вільного висихання, та за взаємодії з порошковими

матеріалами. За результатами роботи можна надати рекомендації щодо

застосвування наноцелюлози у виготовленні композитів.

         Об’єктом дослідження є взаємодія наноцелюлози з різними

підкладками, порошковими матеріалами у водному середовищі та при

висушуванні.

         Предметом дослідження є структура сітки наноцелюлози, її адгезія до

підкладок з монокристалічного кремнію, скла та високомолекулярного

поліетилену, особливості адсорбції порошкових матеріалів.

          В роботі використовуються переважно мікроскопічні методи

дослідження.
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Розділ 1.  Огляд літератури

1.1. Наноцелюлоза, її види, отримання, структура, фізичні властивості

          Целюлозою називають органічну сполуку, вуглевод, полісахарид з

хімічною формулою (C6H10O5)·n. ЇЇ молекули – це нерозгалужені ланцюжки

із залишків β-глюкози, з'єднаних глікозідними зв'язками. Целюлоза являє

собою тверду речовину, білу, нерозчинну у воді. Вона є головним і здавна

відомим компонентом клітинних оболонок рослин.

           Цікавим та перспективним сучасним матеріалом є наноструктурована

целюлоза. Розрізняють два види наноцеллюлози, а саме:

 1).  Нанокристали целюлози (cellulose nanocrystal CNC, або NCC),

 2). Нановолокна целюлози (cellulose nanofibers CNF). Нановолокна входять

до складу сітки бактеріальної наноцелюлози, яка відноситься до

наноструктурованої целюлози, що продукується бактеріями [1]. Вигляд

нанокристалів та нановолокон целюлози наведено на Рис. 1, 2.

Рис.1.   Електронна мікрофотографія нанокристалічної целюлози (джерело

https://www.exilva.com/hsfs/hubfs/NCC_microscopy.png?width=477&height=494&name=NCC

_microscopy.png  )
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Рис.2.   Тривімірна сітка наноцелюлози з тонких та довгих волокон  (джерело:

https://www.exilva.com/hsfs/hubfs/Exilva_microscopy.png?width=669&height=576&name=Exi

lva_microscopy.png )

          Наноцелюлозу можна отримувати або методом бактеріального синтезу,

шляхом створення целюлозних полімерів з мономерних ланок глюкози, або

методами дезінтеграції, при яких стінки і волокна клітин рослин руйнуються

для виділення мікро- і нанофібріл целюлози і нанокристалів. В обох випадках

необхідним є подальше ретельне очищення наноцелюлози.

           Наноцелюлоза, як видно з Рисунку 2, складається з нанорозмірних

целюлозних фібрил із високим співвідношенням сторін (відношення

довжини до ширини). Типовий діаметр фібрили становить 5-20 нанометрів, а

довжини можуть варіювати в широкому діапазоном довжин, переважно

кілька мікрометрів. Тривімірна складна сітка є псевдопластичним

матеріалом, що проявляє тиксотропію, властивість деяких гелів або рідин, які

є густими (грузлими) в нормальних умовах, але стають менш в'язкими при

струшуванні. Наноцелюлоза пружня, тобто коли знімають зусилля зсуву,

гель відновлює велику частину свого первісного стану (форму, об'єм).
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         Нанофібрили можна виділяти з будь-якого джерела, що містить

целюлозу, шляхом гомогенізації (подрібнення) при високому тиску, високій

температурі і на високій швидкості.

          Наноцелюлоза - це рослинний матеріал, який був розщеплений на

дрібні шматочки, очищений і знову реконструйований. Наночастинки

целюлози можуть з'єднуватися між собою в різні способи. Завдяки тому, що

наноцеллюлоза складається з щільно упакованого масиву голкоподібних

кристалів, вона дуже міцна. Наноцелюлозу можна також отримати з

натуральних волокон шляхом кислотного гідролізу, що призводить до

утворення висококристалічних і жорстких наночастинок, які коротше (мають

довжину від 100 до 1000 нанометрів), ніж нанофібріли, отримані шляхом

гомогенізації. Цей матеріал відомий як нанокристалічна целюлоза.

         Проводяться дослідження по вдосконаленню механічної та

мікробіологічної обробки целюлозовмісної сировини з отриманням

мікророзмірних волокон целюлози [2]. Цей процес складний: спочатку йде

механічна обробка з подрібненням опилу і іншої целюлозовмістної сировини

(тирса, папір) лопатевим гомогенізатором. Потім сировину подрібнюють на

планетарному млині до мікродісперсного стану 1-100 мкм. Потім видаляють

домішки і проводять частковий гідроліз целюлози. Далі відбувається етап

лужного гідролізу та екстракція органічними розчинниками - спиртом,

етилацетатом. Завершує процес гомогенізація високого тиску, отримання

нанорозмірних волокон целюлози і їх концентрування.

         Отримана таким чином наноцелюлоза є напівфабрикатом для

виготовлення різноманітних композиційних матеріалів, оскількі добре

поєднується як з неорганічними наповнювачами, тканинами, волокнами

(базальтові матеріали, вуглецеве волокно і ін.), так і з органічними

полімерами (поліефіри, поліакрилати, поліаміди, поліуретани, арамідні

волокна - кевлар). Такі композитні матеріали будуть мати якісну перевагу

перед іншими за рахунок еластичних структур і армування, безусадкового

каркасу, гнучкості і міцності.
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            Водночас збільшується кількість досліджень [3], присвячених

отриманню бактеріальної наноцелюлозі. Цей природний матеріал

привабливий тим, що не містить цілий ряд побічних компонентів на відміну

наноцелюлози з рослинної сировини. Бактеріальна целюлоза не містить

лігнін і геміцелюлози, її мікрофібрили в 100 разів тонші в порівнянні з

рослинною целюлозою, вона має високий ступінь кристалічності (до 90%),

високу механічну міцність на розтягнення і розрив, високу вологоутримуючу

здатність. Бактеріальна целюлоза виробляється природним шляхом, вона не

токсична, біосумісна і піддається біодеградації. Ще одна перевага

бактеріальної целюлози полягає в тому, що довжина її нановолокон істотно

більша і може сягати навіть метрів, тому що обмежується тільки розмірами

ємності, в якій проводиться синтез бактеріальної наноцелюлози [4].

            При гомогенізації під високим тиском застосовують механiчні сили

зсуву для поділу целюлозних волокон на їх складові нановолокна. Також

застосовують ультразвуковий вплив. Зрушуюча дія руйнує матрицю

клітинної стінки рослини, вивільняє пучки микрофибрил целюлози, а потім

руйнує водневі зв'язки, які утримують нановолокна разом в поздовжньому

напрямку, таким чином вивільняються довгі нановолокна. Процес може

супроводжуватися попередньою обробкою з використанням легкого помелу,

ферментів або хімічних речовин, які підвищують pH. Нанофібрільна

целюлоза в основному витягується з деревної маси, як найбільш поширеної

сировини, але можуть бути використани практично будь-які рослинні

джерела - від льону і конопель до моркви, картоплі, бамбука, кокосового

лушпиння [5].

           Таким чином, відомі два головні шляхи отримання наноцелюлози:

біосинтез за допомогою мікроорганізмів та багатоступенева механо-хімічна

переробка рослинної сировини (в тому числі відходів). Наразі вартість

виробництва наноцелюлози досить висока, тому дослідження в різних

країнах мають за мету якнайкраще використовувати наявні ресурси.
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Структура целюлози.

Целюлоза це лінійний стереорегулярний природний полісахарид, який

побудований з ангідридів D-глюкопіранози. Виділяє целюлозу із усього ряду

полісахаридів - стереорегулярна будова макромолекули й стійкість

конформаційної форми її елементарної ланки, а також й найбільша стійкість

до хімічних впливів [6].

Рис. 3. Структура целюлози (електронна мікроскопія)

          Фізичні властивості целюлози:

· біла тверда, стійка речовина.

· не руйнується при нагріванні (до +200 ° C).

·  горюча речовина, температура займання +275 ° С, температура

самозаймання + 420 ° С

·  плавлення целюлози відбувається при +467 °C [7].

· Нерозчинна у слабких кислотах і більшості органічних розчинників, у

воді.

· крайовий кут змочування 20 - 30 градусів.

· не має смаку і запаху.

· харчова добавка E460.

· піддається біодеградації за участі багатьох мікроорганізмів.
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      1.2. Кремній, скло та високомолекулярний поліетилен

         Монокристалічний кремній – це найпоширеніша форма, в якій

використовується кремній. Ним користуються при виробництві

фотоелектричних перетворювачів і твердотільних електронних приладів

методами планарної технології. Стримко розвивається використання кремнію

у вигляді тонких плівок (епітаксійних шарів) кристалічної і аморфної

структури на різних підкладках.

         Монокристалічний кремній розрізняють таким чином:

        Кремній електронної якості – він найбільш якісний з вмістом кремнію

понад 99,999% за масою, в нього високі показники за часом життя що

використовується для виробництва твердотільних електронних приладів,

мікросхем і т. д. Питомий електричний опір кремнію електронної якості

може бути в інтервалі приблизно від 0,001 до 150 Ом · см, однак при цьому

величина опору повинна бути забезпечена виключно заданою домішкою.

Тобто, потрапляння в кристал інших домішок неприпустимо. Основна

частина кристалів кремнію електронної якості є «Бездислокаційними

кристалами», тобто щільність дислокацій в них не перевищує 10 см-2, але, в

окремих випадках, для виготовлення електронних приладів також

застосовуються злитки з двійниковою або навіть полікристалічною

структурою. Вимоги по чистоті кремнію для визначених типів мікросхем

можуть бути особливо жорсткими - до 99,9999999%.  [8]

          Сонячний кремній  - з вмістом кремнію понад 99,99% за вагою, із

середніми значеннями часу життя нерівноважних носіїв і питомого

електроопору (до 25 мкс і до 10 Ом · см), який використовується для

виробництва сонячних батарей.

         Технічний кремній – це блоки кремнію полікристалічної структури,

який отримують методом карботермічного відновлення з чистого кварцового

піску. Він містить 98% кремнію, основна домішка - вуглець, відрізняється

високим вмістом легуючих елементів - бору, фосфору, алюмінію. В

основному використовується для отримання полікристалічного кремнію.
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Кристалічний кремній - непрямозонний напівпровідник з шириною

забороненої зони 1,12 еВ.  Чистий кремній майже не проводить електричний

струм. Електрична провідність кремнію сильно залежить від присутності

домішок, які поділяють на два види: донори й акцептори електрична

провідність кремнію. При переважанні донорів основними носіями заряду в

кремнії є електрони провідності, дірки - при переважанні акцепторів. Такий

кремній є напівпровідником n-типу й p-типу, відповідно [9].

Скло.

         Скло – це речовина і матеріал, який є одним із найдавніших, через

різноманітність своїх властивостей, він шикоро застосовується в практиці

людини. Всі види скла при формуванні перетворюються в агрегатному стані -

від надзвичайної в'язкості рідкого до склоподібного - в процесі охолодження

зі швидкістю, якої достатньо для запобігання кристалізації розплавів,

одержуваних плавленням сировини. Переважну частку скла становить SiO2.

         Температура варіння скла, коливається від +300 до +2500 ° C,

температура визначається компонентами цих склоподібних розплавів

(оксидами, фторидами, фосфатами та інших). Прозорість (для видимого

випромінювання) не є загальною властивістю для всіх видів природньoго і

штучного скла.

Фізичні властивості скла:

· Щільність скла має залежність від його хімічного складу2200 кг / м³  до

7500 кг / м³.

· Модуль зсуву 20 000-30 000 МПа

·  Коефіцієнт Пуассона 0,25.

· Міцність: у звичайного скла межа міцності на стиск становить від 500

до 2000 МПа.

· Твердість скла, як і більшість властивостей, залежить від домішок.

Твердість за шкалою Мооса є 6-7 одиниць.
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· Крихкість: скло іделаьно крихкий матеріал

·  Теплопровідність скла мала і дорівнює від 0,711 до 1,339 Вт / (м · К)

[10]

Високомолекулярний поліетилен.

         Викомолекулярний поліетилен – це термопластичний полімер, який є

конструкційним матеріалом. В промисловості його почали використовувати в

1950 році. ВМПЕ є термопластичною речовиною з невисокою температурою

плавлення. При нагріванні вищої за температуру плавлення не переходить в

в'язкий стан, а переходить в високопластичний.

Фізичні властивості:

 ВМПЕ еластичний, вдаростійкий, стійкий при дуже низьких температурах

(до -70˚С), з відмінними діелектричними властивостями, без запаху, з

невеликою поглинальною здатністю.

Поліетилен високої щільності (0,941 – 0,96 г / см3) – має високу

кристалічність, твердий, дуже жорсткий; поліетилен низької щільності (0,92

– 0,94 г / см3) – має низьку кристалічність, м’який.

          Властивості при експлуатації: має стійкість до нагрівання в атмосфері

інертного газу і вакуумі, починає руйнується при температурі більшій за +

80˚С. Піддається фотостарінню при прямому впливі ультрафіолетових

променів і сонячної радіації.[11]

     1.3.  Композитні матеріали, плівкові покриття, їх застосування.

         Композитні матеріал -  це багатокомпонентні матеріали, які

складаються з пластичної основи (матриці), армованої наповнювачами, що

мають високу міцність, жорсткість і т. д. Якщо поєднувати різнорідні

речовини, це призводить до створення нового матеріалу, властивості якого
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кількісно і якісно відрізняються від властивостей кожного з його складових.

Змінюючи склад матриці і наповнювача, їх співвідношення, орієнтацію

наповнювача, отримують широкий спектр матеріалів з необхідним набором

характеристик. Багато композитів кращі ніж традиційні матеріали і сплави за

своїми механічними властивостями і в той же час вони легші. Використання

композитів майже завжди дозволяє зменшити масу конструкції при

збереженні, або поліпшенні її механічних характеристик.

       Композити, в яких матрицею служить полімерний матеріал, є одним з

найбільш численних і різноманітних видів матеріалів. Їх застосовують в

різних областях і це дає значний економічний ефект.

        Вуглепластики - в цих полімерних композитах наповнювачами є

вуглецеві волокна. Їх отримують з природніх синтетичних волокон на основі

целюлози, сополімерів акрилонітрилу, нафтових і кам'яновугільних пеків і

так далі. Термічна обробка волокна проводиться в три етапи (окислення - 220

° С, коксування - 1000-1500 ° С і графітизація - 1800-3000 ° С) це призводить

до утворення волокон, вони характеризуються високим вмістом вуглецю.

Залежно від режиму вихідної сировини та обробки отримане вуглеволокно

має різну структуру. Для виготовлення вуглепластиків використовуються ті

ж матриці, що і для склопластиків - найчастіше - термопластичні і

термоактивні полімери [12]. Преваги вуглепластиків, якщо порівнювати з

склопластиками є їх низька щільність і більш високий модуль пружності,

вуглепластики - дуже легкі, але міцні матеріали. Вуглецеві волокна і

вуглепластики мають майже нульовий коефіцієнт лінійного розширення.

Вуглепластики добре проводять електрику, чорного кольору, і це обмежує

області їх застосування. Вуглепластики використовуються в

ракетобудуванні, авіації, машинобудуванні, виробництві космічної техніки,

протезів, медичної техніки, при виготовленні легких велосипедів та

спортивного інвентарю.

            Органопластики – це композити, в них наповнювачами виступають

частіше органічні синтетичні, рідше - природні та штучні волокна у вигляді
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джгутів, ниток, тканин, паперу і т.д. [13]. У термореактивних

органопластиках матрицею служать, як правило, епоксидні, поліефірні і

фенольні смоли, поліаміди. Матеріал містить 40-70% наповнювача. Зміст

наповнювача в органопластиках на основі термопластичних полімерів -

поліетилену, ПВХ, поліуретану - варіюється в широких межах - від 2 до 70%.

Органопластики мають низьку щільність, вони легші ніж скло і

вуглепластики, мають відносно високу міцність при розтягуванні, високий

опір удару, але, мають низьку міцність при стиску і вигині. Органопластики

широко використовують в авто-, судно-, машинобудуванні, авіа- і космічній

техніці, радіоелектроніці, хімічному машинобудуванні.

       Плівкове покриття – це тонка оболонка, яка утворюється на поверхні

мікросфери, таблетки або гранули після того, як відбувається висихання

нанесеного на їх поверхню розчину плівкоутворюючої речовини.

      Товщина шару плівкового покриття приблизно від 5 до 50 мкм. Краплі

рідини яка покриває напилюються на вихідні частинки.  Технологічне

повітря яке подається випаровує рідину і висушує плівковий шар на поверхні

частинок. Рівномірний розподіл плівки на поверхні частинки забезпечує

маленький розмір крапель і низька в'язкість.

       Важливим при нанесенні покриття є дуже рівномірне нанесення

матеріалу. Покриття повинні бути щільними, без тріщин і механічних

пошкоджень. Ефективним способом для впливу на властивості частинок є

нанесення захисних плівок. Спершу технологія плівкових покриттів

базувалася на використанні полімерів, розчинних в органічних розчинниках,

які мають такі недоліки, такі як небезпека займання, токсичність, проблеми,

пов'язані із забрудненням навколишнього середовища, вартість. Але наразі

відбулися чималі зміни в технології процесу нанесення покриття і

обладнанні, що дають дозвіл застосовувати нові покриття. Наприклад, в

медицині плівкові покриття залежно від розчинності ділять на: водорозчинні,

розчинні в шлунковому соку, кишковорозчинні і нерозчинні.

Водорозчинні покриття поліпшують зовнішній вигляд таблеток, роблять
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ліпшими їх смак і запах, захищають від механічних пошкоджень, але не

захищають від впливу вологи повітря.

         Плівкові покриття можуть значно змінювати оптичні властивості

поверхні: коефіцієнт світлорозсіювання, світловідбиття, поглинання для

різних довжин хвиль.

1.4. Бактеріальна наноцелюлоза та її застосування.

          Бактеріальна целюлоза (БЦ), яка утворюється при статичному

культивуванні, являє собою нано-гель-плівку зі складною будовою, містить в

собі до 98% води, складається з сітки кристалічних мікрофібрил і стрічок.

Бактеріальна наноцелюлоза має унікальну структуру і властивості

(еластичність, міцність, пористість) і це визначає інтерес дослідників до

цього матеріалу. Швидкий розвиток сучасних науково-дослідних технологій і

проведення високого рівня структурних досліджень, дає можливість значно

наблизитися до визначення структурних особливостей целюлози, композитів

на її основі та знайти взаємозв'язок між структурою і властивостями

матеріалу.



16

Рис.4. Бактеріальна целюлоза (гель) в воді

Властивості бактеріальної ноноцелюлози:

-- біла стійка речовина, не розчиняється у воді і слабких кислотах.

-- товщина зразка залежить від умов культивування.

-- ступінь набухання висушеного полімеру (БЦ - полімер глюкози) це

відношення маси гідратованого полімеру до його вихідної маси; ступінь

набухання збільшується в часі, поступово наближаючись до рівноважного

стану. Було проведено вимірювання ступеня набухання досліджуваних

зразків БЦ [14]. Набухання виникає в результаті поглинання рідини або її

пара при збереженні їм властивості не текучості, тобто форма зразка не

змінюється.

        Механізм біосинтезу нано-гель-плівки БЦ.

        Вперше повідомлення про те, що бактерія Acetobacter xylinum синтезує

гелеподібну масу з'явилося в 1886. Але великий інтерес до бактеріальної

целюлози проявився тільки у другій половині ХХ століття. Вивчення синтезу

бактеріальної целюлози (за зразок була взята бактерія Acet Xylinum) почали

Хестрін і його команда в 1947 році [15], вони показали, що клітини

Acetobacter синтезують целюлозу коли в середовищі наявні глюкоза і кисень.

         Брауном в 1996 році був вперше запропонований механізм утворення

бактеріальної целюлози на поверхні живильного середовища [16]. Різні

вуглецеві сполуки живильного середовища утилізуються бактерією, потім

полімеризуються в простий лінійний β-1,4 глюкозний ланцюг і, нарешті,

виділяються на поверхні клітини через лінійний ряд пір, розташованих на її

зовнішній мембрані (термінальний комплекс), в процесі біосинтезу. Точним

ієрархічним процесом  є подальша збірка β-1,4-глюкозних ланцюгів зовні.

Спочатку формуються мінікристалічні субфібріли з 10-15 ланцюгів, далі

мікрофібрили і пакети мікрофібрил, вони складаються з вільно звивистих

стрічок.  Гель-плівка бактеріальної целюлози, що сформована в

культурально- статичних умовах, описується 3-D структурою, що
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складається з ультратонкої сітки одноосно орієнтованих целюлозних

кристалічних микрофібріл. Мікрофібрили целюлози мають нано розмір, їх

товщина 2-7 нм, і об'єднуються в стрічкоподібні волокна (діаметр волокна

приблизно 100 нм, а довжина до 100 мкм), утворюють пористу губку, яка

здатна вбирати в себе водний розчин в кількості, що на два порядки

перевищує власну масу.

           Композити на основі бактеріальної целюлози

Маючи пористу, міцну архітектуру, нано-гель-плівка бактеріальної целюлози

є перспективним матеріалом в багатьох областях медицини: для раневих

покриттів, штучної шкіри, штучних кровоносних судин, хрящових і

кісткових імплантатів [17-21]. Багато написано про використання композитів

на основі нано-гель-плівки бактеріальної целюлози в якості раневого

покриття. Для додання певних властивостей в неї впроваджують різноманітні

лікувальні комплекси. які поліпшують властивості раневого покриття [22],

зокрема комплекси з наночастинками металів Ag, Cu [23], AgCl [24], що

володіють антимікробними властивостями, наночастинками Se, що

володіють антиоксидантною активністю [25], полівінілпіролідону з

фулеренів С70 і С60, володіють широким спектром біологічної активності.

Наночастинки мають величезну питому поверхню, високу адсорбційну

здатність, а також біологічну активність, в той час як целюлозна матриця в

композиті забезпечує стійкість до їх агломерації і осадження. Наразі існують

вже принаймні три види доступних раневих покриттів на основі вихідної

гель-плівки бактеріальної целюлози:  Nanoskin [26], Dermafill [27], Nanoderm

[28]. За останній час зріс інтерес до композитних раневих покриттів на основі

гель-плівки бактеріальної целюлози з впровадженими наночастинками різної

природи. Завдякии міцності нано-гель-плівка перспективна в якості

імплантату кісткової і хрящової тканини. У даних роботах підкреслюється,

що додавання бактеріальної целюлози призводить до підвищення міцності

композиційних матеріалів. Широке застосування БЦ ставить необхідністю

досліджувати матрицю-носія, а також композитні матеріали на її основі на
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всіх етапах отримання: від синтезу матриці до готового до застосування

біоматеріалу.

          Сітчаста, волокниста структура наноцеллюлози дає змогу

використовувати її для отримання аерогелей / пінопластів, саму або в

композиційних матеріалах [29]. Наноцелюлозні піни вивчаються як матеріал

для пакування, щоб замінити пінополістирол. Наноцелюлоза має здатність

посилювати крохмальні піни з використанням методу сублімаційного

сушіння. Крім того, можна приготувати чисті наноцелюлозні аерогелі.

Структуровані пористі целюлозні піни можуть бути отримані з

використанням методу ліофілізації на целюлозі, що генерується штамами

Gluconobacter -- бактерій, які біосинтезують відкриті пористі мережі

целюлозних волокон з відносно великої кількості нанофібрілл,

диспергованих всередині [30]. Такі мережі можуть бути додатково просочені

попередниками гідроксиду металу / оксиду, які можуть бути трансформовані

в щеплені магнітні наночастинки уздовж нановолокон целюлози. Магнітна

целюлозна піна може забезпечити чимало нових застосувань наноцеллюлози,

наприклад, були одержані перші магнітні супер-губки з дистанційним

управлінням, що поглинають 1 грам води в сплеску аерогеля целюлози 60 мг.

Показано, що  високопористі піни (> 98% повітря) можуть бути стиснуті в

сильні магнітні нанопокриття, вони можуть бути використані в якості

функціональних мембран в різних застосуваннях [31].

           Для приготування гнучкого і оптично прозорого паперу можна

використовувати наноцелюлозу. Такий папір є привабливим для електронних

пристроїв, також він придатний для повторного використання, сумісний з

біологічними об'єктами, легко деградує при видаленні. Властивості

наноцелюлози роблять гарний матеріал для армування пластмас.

Наноцелюлоза покращує механічні характеристики, наприклад,

термореактивних смол, матриць на основі крохмалю, соєвого білка,

каучукового латексу. Композитні додатки використовують в якості покриттів

і плівок, фарб, пінопластів, упаковки.
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       Стрімко розвиваються сонячні елементи з наноцелюлози. Пристрої збору

сонячної енергії зазвичай вважають за кращу більшу площу поверхні і гарні

властивості переносу заряду, так що фотони можуть ефективно поглинатися і

перетворюватися в електричну енергію. Тривимірні (3D) мезопористі

структури, що складаються з целюлозних нанофібріл (CNF), мають дуже

велику площу поверхні і зіставні механічні властивості (наприклад, модуль

Юнга і міцність на розтягнення) з іншими волокнистими матеріалами

(наприклад, вуглецевими волокнами і скловолокнми) [32]. Саме тому, CNF

часто розглядають як привабливий шаблон / матрицю для обробки

функціональних тривимірних наноструктур для розвитку фотоелектрода [33].

Також, сітка 3D CNF або ущільнені плівки CNF можуть принести унікальні

оптичні властивості, які сприятливі для поглинання фотонів.

Наноцеллюлозний папір може забезпечувати краще поглинання фотонів при

похилому падінні, тому вони краще збирають навколишнє світло з більшою

ефективністю в порівнянні зі звичайними скляними підкладками. Оптичні

властивості пов'язані з довжиною волокна, щільністю упаковки і методами

обробки. При подальшій оптимізації матеріалів і обробки наноцелюлозний

папір може грати домінуючу роль у виробництві високоефективних сонячних

елементів  [34 ].

          Наноцеллюлоза була запропонована для використання в

нафтовидобувних технологіях в якості рідини для гідророзриву. Також були

запропоновані бурові розчини на основі наноцелюлози.

         Наноцеллюлозу можна використовувати в якості низькокалорійної

заміни для сьогоднішніх вуглеводних добавок, що використовуються як

загусники, ароматизатори і стабілізатори суспензії в самих різних харчових

продуктах.

         Використання наноцелюлози в косметиці і фармацевтичних препаратах

дуже різноманітне. Наприклад, ліофілізовані наноцелюлозні аерогелі,

використовуються в гігієнічних серветках, тампонах, у вигляді пов'язки на

рани. Суха тверда наноцеллюлозная композиція застосовується внутрішньо у
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вигляді таблеток для лікування кишкових розладів. Наноцелюлозні плівки-

матриці для скринінгу біологічних сполук і нуклеїнових кислот, що кодують

біологічне з'єднання. Еластичні кріоструктуровані гелі для потенційного

біомедичного і біотехнологічного застосування. Матриця-носій в поживному

середовищі для вирощування 3D-культури клітин.

        Армійська броня, спортивне знаряддя. Завдяки тому, що

нанокристалічна целлюлоза складається з щільно упакованого масиву

ігловидних кристалів, вона дуже міцна. Насправді, вона має відношення

міцність /  вага в 8  разів більше,  ніж нержавіюча сталь,  що дозволяє

створювати з неї легкі і міцні бронежилети. [35].

        Хоча існує багато публікацій стосовно наноцелюлози, в Україні цей

матеріал поки що мало поширений, тому практичне дослідження його

властивостей є актуальним.

Розділ 2.  Матеріали та методи дослідження

       В цій роботі брали наноцелюлозу бактеріального походження, яку

вироблено у відділі фізіології промислових мікроорганізмів в Інституті

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Для біосинтезу

бактеріальної целюлози (БЦ) використовували культуру бактерій роду

Gluconacetobacter з музею культур мікроорганізмів Інституту мікробіології.

Під час життєдіяльності бактерії споживають вуглеводи та виділяють

органічні кислоти. Наносітка целюлози наростає шарами на межі розділу

«поживне середовище – повітря».

           Для нейтралізації кислого середовища та видалення клітин отриману

бактеріальну целюлозу промивали 0,1М розчином NaOH. БЦ промивали

дистильованою водою і обробляли 96% етиловим спиртом протягом 2 годин

при кімнатній температурі. Після цього БЦ кип'ятили 40 хв в деіонізованій

воді і п'ять раз по 20 хв кожен в 0,1 М NaOH. Після останнього кип'ятіння БЦ
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промивали три рази дистильованою водою та зберігали при кімнатній

температурі до використання.

         Очищена бактеріальна наноцелюлоза в дистильованій воді має вигляд

майже прозорої безбарвної сітки. Розташовується в середині ємності з водою,

тобто має таку густину, як і вода. БНЦ виймали з колби за допомогою

пінцету. На повітрі БНЦ має вигляд прозорого гелю. Шматочки БНЦ

відокремлювали за допомогою хірургічних ножиць та переносили на

підготовлені підкладки.

        Підкладками були пластини монокристалічного р-кремнію для сонячних

панелей, покривні скельця для мікроскопу та високомолекулярний

поліетилен.

        Поверхні підкладок з кремнію, скла та високомолекулярного

поліетилену знежирювали за допомогою 96% етилового спирту. Підкладки

розміщували на фільтрувальному папері у пластиковому контейнері. Всього

було виготовлено 10 зразіків.

          Для спостереження взаємодії порошкових матеріалів з бактеріальною

наноцелюлозою готували суспензії вуглецевих нанотрубок та порошку

тонера в дистильованій воді.

         Для дослідження структури наших зразків ми користувалися методом

мікроскопічних спостережень у відбитому світлі. Виконували роботу на

мікроскопі Axio Observer A1M Carl Zeiss з цифровою камерою. Мікроскоп

має діапазон збільшення від х50 до х1000, двохкоординатний предметний

стіл, можливість спостережень в поляризованому світлі (Рис.5).
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Рис. 5. Мікроскоп Axio Observer A1M Carl Zeiss

       На мікроскопі досліджували повністю висохли плівки з бактеріальної

наноцелюлози на поверхнях монокристалічного полірованого кремнію та

скла, які мають гарні оптичні властивості.

Розділ 3.  Результати

3.1. Оцінка товщини плівки наноцелюлози. Спостереження

структури зразків під мікроскопом

        Спосіб нанесення вихідної наноцелюлози на підкладки був однаковим.

Бактеріальну наноцелюлозу діставали з колби за допомогою пінцету і

відокремлювали хірургічними ножицями шматочки приблизно однакових

розмірів. Шматочки гелю переносили на підготовлені знежирені етиловим

спиртом підкладки. Зразки розміщували на фільтрувальному папері у

пластиковому контейнері на відстані 3-5 см.  (Рис.6.)
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          Рис.6.  Вигляд щойно нанесеної на підкладки бактеріальної целюлози

          Умови висихання були однакові (кімнатна температура, звичайний

тиск, вологість, електромагнітний фон однаковий для всіх зразків).

          Час висихання: на підкладках з кремнію та скла сухі плівки НЦ

утворилися за 1 добу, на підкладці з ВМПЕ – через 3 доби.

         Структури плівкового покриття спостерігали під мікроскопом у

відбитому світлі. На Рис. 7. показано вигляд плівки наноцелюлози на кремнії

при збільшенні х50.
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Рис.7. Структура БЦ на кремнії після висихання на протязі 2 діб, при

збільшенні х50.

       При висиханні гелю БЦ на поверхні утворюються складки. Помітно, що

сітка БЦ складається з багатьох тонких шарів, які можуть зсуватися відносно

один одного.

       При збільшені у 500 разів структура БЦ має вигляд волокон. Це

мікрофібріли, довжиною десятки микрометрів (Рис.8)
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Рис.8. Структура плівки БЦ на кремнії після висихання на протязі 2 діб, при

збільшенні х500.

          Помітно, що висихання гелю БЦ відбувалося не монотонно, а

стрібками, починаючи з країв до центра зразка (Рис.9).  При цьому деякі

волокна витягалися в напрямку зсуву гелю.

Рис.9. Структура БЦ на кремнії, ближче до центра зразка, після висихання на

протязі 2 діб, при збільшенні х50.
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При висиханні гелю БЦ на склі також утворюються різноманітні волокнисті

структури (Рис. 10, 11).

Рис.10. Структура БЦ на склі, після висихання на протязі 2 діб, при

збільшенні х50.

Рис.11. Структура БЦ на склі, після висихання на протязі 2 діб, при

збільшенні х500.
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        Товщину сухої плівки НЦ можна оцінити таким чином. У вологому гелю

НЦ вміст води близько 95%, після висушування вміст води зменшується у 20

разів.  Відповідно зменшується і об’єм зразку. Якщо, наприклад, початкова

висота гелю НЦ дорівнює 10 мм, то після висушування, при збереженні

площі плівки, її висота буде 0,05 мм, або 50 мкм.

        Початкова товщина вологих зразків НЦ становила 2-3 мм, площа НЦ на

підкладці після висушування майже не змінювалася, товщина плівки

приблизно 10-20 мкм.

         Крім вільного висушування БНЦ на підкладці, було досліджено

висихання гелю, вміщеного між двома пластинками. Щоб перевірити, чи

можна використовувати наноцеюлозу безпосередньо для склеювання твердих

матеріалів, був проведений експеримент.

         На підготовлену підкладку (скло для мікроскопа) був нанесений шматок

гелю бактеріальної наноцелюлози 10мм х 15мм х 7мм, зверху без натиска

прикритий другим таким самим склом і поміщений в пластиковий контейнер.

Через 2 доби зразок висохнув, два скла виявились прижатими один до

одного. Вигляд целюлози між двома склами спостерігали під мікроскопом.

Структура при різному збільшенні показана на Рис. 12. а) та б).

   а)
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    б)

   Рис. 12.  Структура целюлози, яка висохла між двома стеклами

  а)  збільшення х50

  б)  збільшення х500

            Видно, що суцільної міцної плівки НЦ, як при вільному висиханні на

підкладці, не утворилося. Внаслідок адгезії верхня і нижня поверхні гелю

виявилися зафіксованими на стеклах. При випаровуванні води з гелю його

обсяг різко зменшився, і сили поверхневого натягу розірвали сітку

наноцеллюлози на окремі шматочки розмірами від 1 до 30 мкм. Остаточне

висихання і адгезія до поверхонь відбувалися в межах мікрочастинок гелю.

Два скла виявилися склеєними, але нерівномірно.

Висновок: Для збереження суцільної структури сітки (волокон)

наноцелюлози необхідна вільна площа поверхні для поступового

випаровування води. У цьому випадку зменшення обсягу гелю відбувається в

основному за рахунок зменшення товщини зразка, при збереженні площі.

Для склеювання твердих пластин матеріалу наноцеллюлоза (з великим

вмістом води) мало придатна, оскільки при такому висушуванні сітка НЦ

розривається на неоднорідні дрібні частини.
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3.2. Дослідження адгезивних властивостей плівки наноцелюлози на

кремнії, склі та поліетилені після витримки 4 місяці.

        Після зберігання на протязі 4 місяців зміни у плівках НЦ візуально не

виявлені (Рис.13-15).

Рис.13. БЦ на високомолекулярному поліетилені через 4 місяці після

наненесення

Рис.14. БЦ на склі через 4 місяці після нанесення.
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Рис.15. БЦ на кремнії через 4 місяці після нанесення.

       Основні зміни зі зразками, на які була нанесена БЦ, відбувалися при

висиханні. БЦ добре закріпилася на зразках (кремній, скло, ВМПЕ). По всій

площині зразка утворилася структурована сітка, на краях структура була

більш однорідна. Під мікроскопом було видно, що сітка БЦ дещо стяглася,

але наочно це було не помітно.

        На протязі 4 місяців зберігання зразки з БЦ візуально не змінювалися.

        Було проведено перевірку адгезивних властивостей плівкового покриття

до поверхні кремнію, скла та ВМПЕ.

1. На полиетилені.  На підкладці немає жодних змін. Целюлоза засохла

тонкою плівкою, там де її було більше утворилась біла пляма, плівка

виглядає не рівномірно. При знятті плівки з підкладки відділялася цілим

шматком. На вигляд як пергаментний папір. З одного краю вузька смужка

плівки залишилася на підкладці, там де її нашарування було найменше

(Рис.16)
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Рис.16. БЦ відділена від ВМПЕ.

2. На кремнії. Підкладка не змінилася, більш видні грані целюлози. Так як

целюлоза була нанесена тонким шаром, при відділенні з підкладки не

відділяється, кришиться (Рис.17).

Рис.17. Целюлоза при відділені від кремнію
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3. На склі. Підкладка не змінилася.  Там де висота шару целюлози була

більшою, помітна біла пляма (Рис.18). Вдалося відділити плівку

наноцелюлози тільки за допомогою ножа, відділилось тільки там, де було

більше целюлози. Плівка не кришилася.

Рис.18. Целюлоза, відділена від скла

    Таким чином, адгезія наноцелюлози до поверхні монокристалічного

кремнія виявилася найбільшою: при відриві сітка розривалася раніше, ніж

відокремлювалася від поверхні. З поверхні поліетилену суха плівка целюлози

знімалася практично суцільним шматком, адгезія мінімальна. Для скляної

підкладки спостерігався проміжний варіант.

3.3. Реакція плівкового покриття на додавання води

          Було перевірено, як змінюються властивості НЦ після додавання води.

Спосіб нанесення води на всі підкладки був однаковий. На бактеріальну

целюлозу піпеткою капали декілька крапель води. Зразки розміщували у

пластивому контейнері на 30 хвилин для гідратації плівки. У целюлозі на

ВМПЕ ніяких змін при додаванні води не було виявлено (Рис.19).
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Рис.19. БЦ на ВМПЕ.

       Після додавання води на зразок ВМПЕ з БЦ, плівка стала еластичною,

але шматочки БЦ які не відділилися від зразка без додавання води, так і

залишилися на зразку.

        На склі при додаванні води відділилися всі шматочки, які не відділилися

при відриві сухої наноцелюлози.  (Рис.20)

Рис.20. БЦ на склі.
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На кремнії при додаванні води віддділилася НЦ. (Рис.21)

Рис.21. БЦ на кремнії.

        На кремнії після додавання води відділилася наноцелюлоза. Шматочок

став еластичним і легко сходив від поверхні.

       Висновки: при гідратації плівкового покриття з наноцелюлози на

поверхнях кремнію та скла адгезивні властивості різко зменшуються,

порівняно з висохлою плівкою. Для плівкового покриття на ВМПЕ адгезія

наноцелюлозного покриття після гідратаціїї помітно не змінюється.

       Встановлено, що на поверхні різних матеріалів плівкове покриття з НЦ

має суттєво різні властивості. Для отримання суцільної міцної плівки НЦ слід

висушувати гель НЦ на підкладці з високомолекулярного поліетилену

(ВМПЕ). Висихання відбувається досить довго в порівнянні з кремнієм та

склом. Через 4 місяці зберігання суха плівка НЦ легко знімається з

поліетилену. В цьому випадку адгезія до підкладки з ВМПЕ мінімальна.

       Висушене на кремнії та склі плівкове покриття з наноцелюлози міцно

закріпляється на поверхні. Відділення плівкі можливо лише після її

гідратації.
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   3.4. Взаємодія наноцелюлози с порошковими матеріалами

Одне з можливих застосувань нановолокнистої целюлози -

використання її як матриці-носія для різних частинок. При цьому важливо,

щоб частинки міцно утримувалися в сітці наноцелюлози. В роботі

перевірялося, як буде взаємодіяти гель наноцелюлози з порошками різного

типу. Були обрані: 1) вуглецеві нанотрубки 2) тонер для принтера.

Підготовка зразків була однакова. У ємність з дистильованою водою (50 мл)

додавали порошок (обсяг кілька мм3), розмішували круговими рухами до

утворення суспензії і опускали шматочок гелю НЦ об'ємом приблизно 2см3.

Час витримки зразка в суспензії складало 15-20 хвилин. Після цього

наноцелюлозу пінцетом діставали з суспензії і розміщали на підготовлену

поверхню кремнію або скла. Після висихання плівку НЦ спостерігали під

мікроскопом. Фотографії наведені на Рис. 22 а), б).

1) НЦ + нанотрубки на скляній підкладці. (Рис. 22 а), б) )

  а)
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   б)

Рис.   22. Плівка наноцелюлози з агрегатами вуглецевих нанотрубок на

склі  а) збільшення  х50,  б)  збільшення х500

2) НЦ + розчин тонеру   на скляній підкладці  (Рис. 23)

Рис.  23 .  Плівка наноцелюлози та порошок тонеру на сляній підкладці.
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       Видно, що частинки тонера після висихання розташовані незалежно від

структури (складок) наноцеллюлози, і просто знаходяться на поверхні

плівки.

      Вуглецеві нанотрубки сильно взаємодіють між собою і утворюють

агрегати розміром від 1 до 100 мкм (за даними оптичної мікроскопії). У воді

ці агрегати не розчиняються, утворюють суспензію частинок. У водному

середовищі відбувається активна взаємодія агрегатів вуглецевих нанотрубок

з гелем НЦ. Зовнішні шари сітки НЦ намотуються на агрегати вуглецевих

нанотрубок і утворюють своєрідні «кокони». Захоплені в сітку наноцелюлози

частки добре видно під мікроскопом. Така структура зберігається тривалий

час після висихання зразків (кілька місяців).

Висновки

1. Встановлено, що на поверхні різних матеріалів плівкове покриття з НЦ

має суттєво різні властивості. Для отримання суцільної міцної плівки слід

висушувати гель НЦ на підкладці з високомолекулярного поліетилену.

Висихання відбувається досить довго в порівнянні з кремнієм та склом. Через

4 місяці зберігання суха плівка НЦ легко знімалася з поліетилену. В цьому

випадку адгезія до підкладки з ВМПЕ мінімальна.

2. Висушене на кремнії та склі плівкове покриття з наноцелюлози міцно

закріплюється на поверхні і пошкоджується при зніманні. Відділення плівкі

можливо лише після її гідратації.

3. Для збереження суцільної структури сітки (волокна) наноцелюлози

необхідна вільна площа поверхні для поступового випаровування води. У

цьому випадку зменшення обсягу гелю відбувається в основному за рахунок

зменшення товщини зразка, при збереженні площі.

4. Для склеювання твердих пластин матеріалу наноцелюлоза з великим

вмістом води (гель) мало придатна, оскільки при такому висушуванні сітка

НЦ розривається на неоднорідні дрібні частинки.
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5. Гель наноцелюлози може адсорбувати агрегати нанопорошків

(вуглецевих нанотрубок) з водної суспензії. При цьому відбувається

взаємодія частинок з сіткою і волокнами НЦ, і навколо частинок

утворюються оболонки з наноцелюлози. Після висихання ці оболонки

зберігаються тривалий час (кілька місяців). Для порошків, що не мають

наноструктури, такий ефект не спостерігався.
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