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АНОТАЦІЯ 

Воробйов К.М. Електрофізичні властивості та структура композитів на основі 

бактеріальної целюлози та вуглецевих нанотрубок.  

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, 

освітня програма «Фізика наносистем». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра фізики металів. – Київ – 

2021. 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук Шевченко В.Б., доц. каф. фізики 

металів. 

В роботі досліджено вплив умов виготовлення композитних матеріалів на 

основі бактеріальної целюлози (БЦ) та багатошарових вуглецевих нанотрубок 

(ВНТ) на їх структуру та електрофізичні властивості. Методом 

рентгеноструктурного аналізу виявлено, що додавання ВНТ в БЦ приводить до 

змін розмірів областей когерентного розсіювання в целюлозі, а також впливає 

на її текстуру. Показано, що питомий опір композиту БЦ з ВНТ є на кілька 

порядків нижчим ніж чистої БЦ. Встановлено зменшення електричного опору 

композитів при зростанні температури в діапазоні від 293 до 413 К. 

Ключові слова: композит, нанотрубки, біоцелюлоза, питома провідність. 

 

SUMMARY 

Vorobyov K.M. Electrophysical properties and structure of composites based on 

bacterial cellulose and carbon nanotubes. 

Master`s qualification work on a specialty 104 Physics and astronomy, the 

educational program "Physics of nanosystems". - Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Metal Physics. - Kyiv - 2021. 

Scientific adviser: Candidate of Physical and Mathematical Sciences,  Shevchenko 

V.B., as. prof. of Department of Metal Physics. 

The influence of conditions of fabrication of composite materials based on the 

basis of bacterial cellulose (BC) and multilayer carbon nanotubes (CNTs) on their 

structure and electrophysical properties is investigated in the work. The method of X-

ray diffraction analysis revealed that the addition of CNTs to the BC leads to changes 



in the size of the areas of coherent scattering in the cellulose, as well as  affects its 

texture. It is shown that the resistivity of the BC composite with CNTs is several 

orders of magnitude lower than the pure BC.  The decrease in the electrical resistance 

of composites with increasing temperature in the range from 293 to 413 K. 

Key words: composite, nanotubes, biocellulose, specific conductivity. 
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Вступ 

 Для вирішення багатьох задач сьогодні ведеться пошук економічно 

доступних полімерних матриць для створення електропровідних композитних 

матеріалів, в тому числі з властивостями біорозпаду. Перспективним 

матеріалом для отримання таких композитів може бути целюлоза і, зокрема, 

бактеріальна целюлоза. Цей природний полімер, що синтезується бактеріями, 

складається з ультратонкої сітки орієнтованих целюлозних кристалічних 

фібрил діаметром 2-8 нм, які об’єднуються у нановолокна діаметром до 200 нм 

і довжиною до сотень мікрометрів, які, в свою чергу, утворюють тривимірну 

сітку. Перевагами бактеріальної целюлози над рослинною є високий ступінь 

кристалічності, висока чистота матеріалу (відсутність лігніну, пектину, як в 

рослинних целюлозах), термостабільність, механічна міцність, велика питома 

площа поверхні та мікропориста структура. Наноструктуровану бактеріальну 

целюлозу застосовують не тільки для створення гнучких та високоміцних 

матеріалів, але, й завдяки біосумісності, широко використовують в медицині. 

 Для надання композитам на основі бактеріальної целлюлози 

електропровідності застосовують різні наповнювачі, в тому числі вуглецеві 

наноматеріали. Матриця бактеріальної целлюлози забезпечує їхню стійкість до 

агрегації та однорідність розподілу. Використання в якості наповнювача 

вуглецевих нанотрубок може забезпечити високу провідність композитного 

матеріала навіть при їх малій концентрації.  

 Тому метою нашої роботи було створення композитних матеріалів на 

основі бактеріальної целюлози та багатошарових вуглецевих нанотрубок та 

виявлення впливу нанотрубок на структуру та електрофізичні властивості 

композитів. 
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Розділ 1.  Огляд літератури  

1.1. Види та структура целюлози /наноцелюлози  

        Полімерні речовини являють собою скупчення макромолекулярних 

ланцюгів, які в свою чергу побудовані з мономерів довжиною порядку 0.1 – 10 

нм. Вони можуть бути по-різному впорядковані і відповідно мати різний 

ступінь кристалічності. Завдяки рухомим молекулярним ланкам утворюються 

різного типу надмолекулярна структури. Якщо ланки розташовуються 

впорядковано, виникає тривимірна періодична грата (кристалічна структура), в 

інших випадках ланки розташовані хаотично, і матеріал є аморфним.  

Надмолекулярна структура полімерів визначає їхні фізичні властивості, 

зокрема, щільність та міцність матеріалу зростають зі збільшенням ступеня 

кристалічності. Переважна орієнтація довголанцюгових молекул (так звана 

текстура) може формуватися в полімерах під час кристалізації, під впливом 

температури або внаслідок пластичної деформації. Деякі полімери, таки як 

природного походження целюлози, володіють текстурою у відсутності 

зовнішніх впливів. Більшість целюлози має рослинне походження, деякі 

бактерії теж здатні її продукувати. 

        Хімічна формула целюлози (C6H10O5)n – це довголанцюговий полімер з 

ланками простого цукру D-глюкози, лінійний стереорегулярний 

полукристалічнийм  полісахарид, в якому ангідроглюкозні ланки з’єднані β-1,4-

глюкозидными зв’язками по типу «голова-хвіст». Лінійні макромолекули 

целюлози, поєднані між- та внутришньомолекулярними водневими зв’язками, 

утворюють тонкі та довгі нанофібріли, побудовані з кристалітів з 

розпрямленими ланцюгами та аморфних доменів, що містять скручені і вигнуті 

ділянки ланцюгів. Некристалічні домени целюлози мають  кластери з різною 

щільністю упаковки [1]. Суспензії целюлози можуть бути неоднорідними і 

містити різні структурні компоненти, включно з нанофібрілами та пучками 

нанофібріл. 
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        Кристалічна целюлоза цікава своїми механічними властивостями: її межа 

міцності на розтяг становить близько 500 МПа, як в алюмінію; жорсткість 

порядку 140-220 ГПа, що сумірна з такою у кевлару та краще, ніж у 

скловолокна (використовуються для армування пластмаси). Плівки з 

наноцелюлози мають значну міцність (понад 200 МПа), високу жорсткість 

(близько 20 ГПа); співвідношення міцність/вага у 8 разів більше, ніж у 

нержавіючої сталі. Волокна з наноцелюлози також мають високу міцність (до 

1,57 ГПа) та  жорсткість (до 86 ГПа). 

        Наноцелюлоза (НЦ) – це матеріал з мікроволокон целюлози діаметром 5-

20 нм та довжиною від 10 нм до декількох мікрон. При цьому НЦ може бути у 

кристалічній, фібрілярній формі та їх суміші. За звичайних умов НЦ є в’язкою 

речовиною. При струшуванні, збовтуванні або інших механічних впливах вона 

поводить себе як рідина. Натомість, при фізико-хімічному структуруванні 

набуває високоміцнісних властивостей. Завдяки цим перетворенням, НЦ є 

основою для створення нових матеріалів: 

 -  надлегкі та міцні аерогелі, броня, конструкції машин; 

-   прозорий гнучкий та міцний екран/дисплей; 

-   біосумісні аналоги вуглецевих нанотрубок; 

-   фільтри для очищення води, повітря; 

- губчасті сорбенти для збирання олій, нафти та нафтопродуктів (з 

олеофільними властивостями); 

- гідрогелеві наноцелюлозні стерильні покриття з протизапальними, 

кровоспинними, анестезуючими властивостями для загоєння ран та опіків, в 

тому числі при інфекційних ускладненнях [2]. 

- елементи декору, текстиль, надруковані на 3-D принтері органи тварин та 

людини для трансплантації;  

- загусники та стабілізатори для харчової промисловості; 

-  пакувальна тара, що біорозкладається, біопамперси. 
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        Щодо екологічної безпеки, то обробка наноцелюлози не викликає значного 

впливу розсіяних частинок під час шліфування або розпилювального сушіння, 

запальних ефектів, цитотоксичності, на відміну від інших типів наноматеріалів.  

1.2. Бактеріальна целюлоза, її отримання, гель та плівки, властивості  

        Бактеріальна целюлоза продукується штамами бактерій Acetobacter 

xylinum, роду Gluconacetobacter, які зазвичай присутні під час оцтовокислого 

бродіння фруктів, овочів, соків та алкогольних напоїв (ці бактерії 

перетворюють етанол в оцтову кислоту). Під час культивування з клітини 

витискається від 12 до 70 молекул целюлози крізь пори, розташовані на відстані 

приблизно 10 нм одна від одної на поверхні клітини. Поза клітиною молекули 

поєднуються водневими звязками і утворюють кристалічні мікрофібріли. Таким 

чином, на відміну від рослинної целюлози, самозбирання макромолекул 

закінчується на дискретному нанорівні (квантові дроти). Форма целюлози, 

виробленої бактеріями, нагадує натуральне волокно шовку. Нанорівнева 

дискретність призводить при статичному культивуванні бактерій до утворення 

міцної нано-гель-плівки (мембрани) з питомою внутрішньою поверхнею не 

менш ніж 500 м2 /г та високою здатністю до утримання води (~1/100) [3.] 

      Ультратонка сітчаста нанорозмірна структура бактериальної целюлози (БЦ), 

стабілізована водневими звязками, досліджується в багатьох роботах [4] 

[5]. Кожне нановолокно БЦ складається з довгих напівкристалічних ланцюгів 

целюлози. В повздовжному напрямку вони мають малий коефіцієнт теплового 

розширення, подібний такому у скла, водночас високий модуль Юнга ~ 138 

ГПа та граничну міцність на розтягнення не менш ніж 2 ГПа, як у арамідного 

волокна [6] [7].   

         Бактеріальна целюлоза являє собою тривимірну структуру і складається з 

ультратонкої сітки одноосно орієнтованих целюлозних кристалічних фібрил 

діаметром 2-7нм, які об’єднуються у стрічкоподібні волокна діаметром близько  

100 нм і довжиною до 100 мкм, і разом утворюють порувату губку, здатну 

всотувати водяний розчин в кількості, на два порядки більше ніж власна маса.   

Порувата структура БЦ поєднується з високою механічною міцністю. 
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Властивості гель-плівки БЦ: межа міцності на розрив порядку 241.42±21.86 

МПа, модуль Юнга 6.86±0.32 ГПа. Середній розмір сітки БЦ між вузловими 

точками 0.523±0.273 мкм, орієнтація волокон (кут між сегментами та віссю Х) 

85.64±0,56°. Ступінь полімеризації бактеріальної целюлози становить 2000-

6000, а у рослинної целюлози від 13000 до 14000. Мікрофібрили бактеріальної 

целюлози менші в 100 разів, ніж у рослинної целюлози. Перевагами БЦ є 

високий ступінь кристалічності (до 80%), висока чистота матеріалу (відсутність 

лігніну, пектину, як в рослинних целюлозах), термостабільність, механічна 

стабільність. На основі БЦ можна вирощувати штучні хрящі, кістки, кровоносні 

судини, зуби, серцеві клапани тощо. І та сама бактеріальна наноцелюлоза може 

бути матеріалом для електронних пристроїв, і водночас – елементами декору, 

або особистого захисту.  

          Таким чином, практичне застосування БЦ вимагає виробництва її в 

комерційних масштабах (переробку мікроорганізмами дешевої відновлюваної 

сировини) і низку суто фізичних завдань – створення функціональних 

матеріалів на основі бактеріальної целюлози. Дослідники розрізняють 

модифікацію та функціоналізацію БЦ за допомогою хімічних речовин, в 

залежності від того, зміни вносять у поверхневі або об’ємні властивості. 

Наприклад, способи зміни поруватості БЦ та здатності до клітинної адгезії 

розглянуто у  [8]. 

1.3. Композитні матеріали з бактеріальної целюлози та наночастинок  

        Полімерні композиційні матеріали, армовані волокнами целюлози, мають 

такі переваги, як легка вага, неабразивність, нетоксичність, біорозкладаність. 

Однак відсутність гарної міжфазної адгезії, низька температура плавлення, 

чутливість до вологи є недоліками таких композитів. Тому дослідники 

приділяють увагу різним видам обробки целюлозних волокон для зміни 

поверхні волокна, таким як хімічна функціоналізація, збільшення шорсткості 

поверхні, зупинка процесу поглинання вологи. [3] , [9]  

         Природня целюлоза неоднорідна, складається з кристалічних та аморфних 

ділянок і характеризується індексом кристалічності. Щільно упакована 
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нанокристалічна або мікрокристалічна целюлоза (МКЦ) надзвичайно міцна. 

Для кращого поєднання гідрофобної МКЦ як армуючої домішки з 

гідрофільною матрицею, нанокристали БЦ були топохімічно 

триметилсіліровани [10]. 

        Композитні матеріали, в яких бактеріальна целюлоза (діелектрик) набуває 

електропровідних властивостей, мають перспективи, наприклад, у сонячних 

елементах нового типу. Такі матеріали можуть бути гнучкими, еластичними, 

прозорими та біосумісними. Бактеріальна целюлоза та поліанілін були успішно 

поєднані з утворенням композиційного матеріалу. Поліанілін був введений у 

порувату структуру мережі БЦ і існував як полярне скупчення всередині 

композиту. Його полярність виявляється при накладанні зовнішнього 

електричного поля. Підтверджено утворення Н-зв’язку між гідроксильною 

групою БЦ та амінною групою поліаніліну. Композити мали температурну 

стійкість до 200 ºС. Шорсткість композитів, за оцінками, становила 150–200 нм 

при рівномірному розподілі бактеріальної целюлозної мережі. Існування 

поліаніліну в пористій структурі бактеріальної целюлозної мережі може 

збільшити шляхи всередині існуючої мережі, збільшуючи електропровідність 

композиту, який буде використовуватися як затворний діелектричний матеріал 

в електронних пристроях. [11] 

        Наночастинки різної природи мають надзвичайно велику питому 

поверхню, високу здатність до адсорбції, в той час як целюлозна матриця в 

композитному матеріалі забезпечує їхню стійкість до агрегації та осадження. 

Створення композитних електропровідних мембран (плівок) з бактеріальної 

целюлози та інкорпорованих в неї наноплатівок графіту показано у [12]. 

Графітові наноплатівки були застосовані для надання електропровідності 

чистій БЦ мембрані. Показано, що впроваджені фізико-хімічними методами 

наноплатівки графіту впліталися у поверхневий шар нанофібріл целюлози. 

Натомість багатостінні вуглецеві нанотрубки були гомогенно вставлені в 

мембрану через пори та тунелі всередині тривимірної структури БЦ. Наведено 
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дані по максимальному масовому насиченню БЦ наночастинками та 

електропровідності отриманих композитів.  

1.4. Включення вуглецевих нанотрубок до складу композитів  

        Як свідчить аналіз літературних джерел, саме впровадження вуглецевих 

наночастинок в матрицю бактеріальної целюлози дозволяє поєднати переваги 

цих двох матеріалів в нових композитах. Вуглецеві наночастинки розрізняють 

за способом виготовлення та структурою. Вуглецеві нанотрубки (ВНТ) 

утворюються при безшовному згортанні пласкої гексагональної сітки графіту в 

циліндричні структури діаметром від одного до десятків нм і довжиною 

декілька десятків мікрон. ВНТ бувають одностінні та багатостінні, в залежності 

від кількості скручених в циліндри шарів графіту. [13]. Кількість шарів впливає 

на електропровідні властивості ВНТ: одностінні трубки можуть поводитися як 

метали або як напівпровідники, залежно від будови (способу згортання), а 

багатостінні ВНТ виявляють лише властивості металів. [14]. ВНТ бувають 

штучного або природного походження. Синтезовані в заданих умовах 

одностінні ВНТ інколи розглядаються як макромолекула або одновісний 

кристал. Вони можуть зрощуватися між собою, як кристали. Багатостінни ВНТ 

більше нагадують волокна (нановолокна вуглецю). Внутрішні шари можуть 

рухатися (ковзати) відносно зовнішніх. 

         Особливістю ВНТ є каркасна будова. З цим пов’язані механічні 

властивості ВНТ: надзвичайна міцність та гнучкість (пружність). ВНТ у 10–12 

разів міцніші й у 6 разів легші за сталь. Навіть якщо механічна напруга 

перевищує критичну, ВНТ не руйнуються, але перебудовуються: дефекти 

гексагональної структури переміщуються по поверхні ВНТ і відновлюють її 

форму [15]. Тому ВНТ намагаються застосовувати як армуючий наноматеріал в 

композитах. [16]. Адсорбційні властивості ВНТ пов’язані з поруватими 

поверхнями стінок та капілярними ефектами всередині трубок та між ними. 

Очищення трубок збільшує їхню питому поверхню і адсорбційну ємність.  

       Електричні властивості ВНТ залежать від їх розташування та взаємодії. Для 

окремої нанотрубки питомий електричний опір приблизно такий, як у графіту. 
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Для плівки нанотрубок питомий опір значно більший, і залежить не стільки від 

властивостей індивідуальних ВНТ, як від кількості точок контакту між 

нанотрубками. Електричні властивості ВНТ пояснюють тим, що атоми вуглецю 

мають потрійну координацію, тому нанотрубки – це ароматичні сполуки, в яких 

з 4 валентних електронів 3 беруть участь в створенні міцного σ-зв’язку, а 

останній створює слабкий π-зв’язок. Заряди переносяться π-електронами. [17]. 

         ВНТ як тип одновимірних вуглецевих наноматеріалів з високими 

значеннями провідності були застосовані для надання плівкам з бактеріальної 

целюлози властивостей електропровідності для використання, наприклад, як 

електродів [18]. Розробляють функціональні материали, такі як електропровідні 

композитні мембрани на основі БЦ [4]. 

        Досліджено здатність ВНТ унаслідок їх електричної стимуляції переносити 

сигнали до нервових клітин [19]. Біосумісні композитні плівки, що містять 

ВНТ, можуть застосовуватися як матриця для росту нервових клітин. Завдяки 

електропровідності, такі плівки можуть слугувати зв’язком між живими 

тканинами в організмі та біомедичними інструментами або нейроелектронними 

протезами.  

         Важливою проблемою при створенні композитів з ВНТ та їх практичного 

застосування у біоінженерії є їх гідрофобність, агрегація між собою у водяному 

середовищі з утворенням пучків, канатів внаслідок електростатичних та ван-

дер-ваальсових взаємодій. Для диспергування агрегатів ВНТ застосовують 

методи хімічної модифікації та ультразвукову обробку [20]. На сьогодні 

ультразвукова обробка водних суспензій ВНТ з додаванням поверхнево 

активних агентів є поширеним методом підвищення розчинності та 

прискорення диспергування нанотрубок. [21]. 

         Слід враховувати, що будь-які методи синтезу нанотрубок не дають 

однорідних частинок, в матеріалі присутні фулерени, графітові незгорнуті 

пластинки, ВНТ різного типу, різного діаметру, а однотипні нанотрубки 

збираються в щільні пучки. Тому після синтезу необхідні кілька досить 

жорстких етапів сепарації нанотрубок, що впливає на їх властивості.  
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        Крім вуглецевих нанотрубок, для надання композитам бактеріальній 

целлюлозі властивостей електропровідності застосовують і графенові 

наноплатівки. Як і нанотрубки, вони утворюють агрегати, нерозчинні у воді. 

[22].   

 

        Методичні проблеми створення суспензій вуглецевих наночастинок 

(багатостінних нанотрубок і графенових пластівців) та їхнє впровадження в 

сітку бактеріальної целюлози розглянуто у [23]. Зазначається, що у ВНТ існує 

проблема в композитних застосуваннях, оскільки графени мають тенденцію 

створювати незворотні агломерати або навіть перезбиратися з утворенням 

графіту через ван-дер-ваальсові взаємодії під час виробництва одношарових 

графенів та їх розсіяння по матрицях. Тому пропонується спосіб створення 

перколяціонної сітки БЦ з графеном.  Зразки очищеної гель-БЦ білого кольору 

занурювали в розчини вуглецевих наноплатівок або багатостінних ВНТ в 

етанолі, без додавання поверхнево-активної речовини, або з ним в певній 

концентрації. Частину зразків витримували нерухомо протягом 6, 12 або 24 

годин, а до частини суспензій прикладали ультразвукове опромінення (100 Вт, 

80 кГц) протягом 2-15 годин за кімнатної температури. Після обробки БЦ-

мембрани виймали, ретельно промивали етанолом для видалення залишків 

поверхнево активних речовин і неадсорбованих наночастинок та сушили на 

повітрі. Електропровідність композитних плівок вимірювали чотирьохзондовим 

пікоамперметром. Спектроскопічні аналізи структури показали, що 

наноплатівки вуглецю були захоплені нанофібрілами целюлози у поверхневому 

шарі мембрани БЦ, в той час як багатостінні ВНТ були однорідно впроваджені 

в мембрану БЦ через пори та  тунелі всередині БЦ. Композитні мембрани, 

підготовлені УЗ-оборобкою, демонструють більш значне збільшення 

електропровідності, ніж виготовлені шляхом занурення в суспензію 

наночастинок. Така технологія екологічна, на відміну від хімічної 

функціоналізації, і легко масштабується. Очікується, що матеріал буде цікавим 

для розвитку гнучкої електроніки.     
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         Таким чином, введення ВНТ у діелектричну матрицю значно змінює її 

властивості. Для нанотрубки, розміщеної вздовж ліній електричного поля, 

напруга на її кінцях прямо пропорційне залежить від діаметру ВНТ. При 

згинанні нанотрубки електропровідність зменшується. Такі ефекти дозволяють 

побудувати чутливі датчики деформацій або перетворювачі механічних 

коливань в електричні сигнали.  

          Останнім часом сенсори на основі наноструктурованих матеріалів 

привертають увагу завдяки низькому споживанню ними енергії, високій 

чутливості та селективності, малому часу відгуку. Звичайні керамічні та 

напівпровідникові датчики мають обмеження на застосування через їхню 

жорсткість та крихкість. Тому велика увага приділяється розробці сенсорних 

матеріалів, які є гнучкими та екологічно чистими. Сенсори на основі 

органічних наноструктурованих матриць з впровадженими наночастинками для 

отримання заданих електричних та механічних властивостей активно 

досліджуються. В роботі [24] доповідають про чутливість до деформації у 

гнучкої, наноструктурованої та електропровідної целюлози, яка була отримана 

шляхом модифікації БЦ з використанням двошарових та багатошарових ВНТ. 

Електропровідність композитів залежала від модифікатора та способу його 

диспергування. Для плівок БЦ з двошаровими ВНТ електропровідність була в 

межах від 0,034 См · см − 1 до 0,39 См · см − 1, а для плівок з багатостінними 

становила від 0,12 См · см – 1 до 1,6 См · см − 1. Електромеханічний відгук, 

спричинений деформацією, вимірювали під час прикладення сили розтягнення, 

щоб дослідити чутливість модифікованої БЦ. Максимальний калібрувальний 

коефіцієнт – 252_–  було знайдено для зразка з найбільшою електропровідністю 

(з включенням багатостінних ВНТ).          

        Виявлено, що ВНТ активно взаємодіють з живими клітинами, а тому 

мають перспективи для застосування в біоінженерії та медицині [25] через 

здатність нанотрубок збільшувати функціональність та диференціацію клітин 

[26]. Зокрема, ВНТ вже застосовують як функціональний наноматеріал для 

регенерації кісток в організмі, оскільки вони сприяють остеогенезу стовбурових 
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клітин [27] та насиченню кісток кальцієм [28]. Однак виникають складності 

через створення 3D каркасів (моделей кісток) з відповідно розміщеними, 

просторово розділеними ВНТ, які намагаються злипнутися між собою. В 

дослідженні [29] розроблено метод біосинтезу тривимірного каркасу шляхом 

гібридизації ВНТ з бактеріальною целюлозою, яка має ідеальну структуру для 

тканинної інженерії. Для цього бактерії Gluconacetobacter xylinus вирощували в 

середовищі з додаванням ВНТ. Для того щоб уникнути агрегації ВНТ між 

собою та збільшити їх взаємодію з гідрофільним каркасом БЦ, на ВНТ був 

попередньо адсорбований амфифільний гребенеподібний полімер (APCLP). На 

відміну від немодифікованих ВНТ, які покривали лише поверхню БЦ каркасу, в 

гібридному каркасі ВНТ-БЦ з полімером нанотрубки були розподілені по всій 

тривимірній поруватій структурі БЦ.  

       Подібна методика створення композиту з БЦ та ВНТ наведена у [30]. 

Зазначається, що БЦ має сприятливу структуру для каркасу тканинної 

інженерії, а для впровадження ВНТ, які стануть центрами росту клітин, 

необхідно підсилити взаємодію гідрофобних нанотрубок з целюлозою. Для 

цього модифіковані полімером APCLP багатостінні ВНТ у вигляді колоїдного 

розчину додавали до поживного середовища, в якому вирощували бактерії 

Gluconacetobacter xylinus. APCLP забезпечував стабільність дисперсії ВНТ та 

індукцію гібридизації ВНТ з БЦ.  Отримані гель-плівки БЦ очищали та 

промивали дистильованою водою. Наночастинки рівномірно розміщувалися в 

об’ємі БЦ. Це приклади хімічної модифікації для створення об’ємних 

композитних матеріалів з ВНТ і БЦ. 

           Поєднання вуглецевих нанотрубок та нанокристалічної целюлози у 

гібридних плівках з властивостями анізотропних рідких кристалів показано у 

[31].  Використання нанокристалічної целюлози (НКЦ), яка має анізотропну 

геометрію, перспективне у покриттях з мікромасштабною структурою та 

виготовленні пристроїв. ВНТ є наноматеріалами  з високою механічною 

міцністю, провідністю, і також анізотропними властивостями будови. 

Гідрофобні ділянки НКЦ з модифікованою поверхнею можуть взаємодіяти з 
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гідрофобними ВНТ та сприяти асоціації двох анізотропних наноматеріалів з 

утворення нового композиту. При цьому електростатичне відштовхування НКЦ 

на значних відстанях має вплив на формування стабільної дисперсій НКЦ та 

ВНТ у воді. Експериментально показано, що при відповідних співвідношеннях 

концентрацій дисперсія суміши НКЦ та багатостінних нанотрубок демонструє 

утворення сітки з комірками, що вказує на локальний розподіл компонентів, а 

дисперсія суміші НКЦ та одностінних ВНТ демонструє шлірен-текстуру, як в 

суміші рідких кристалів. Гібридні плівки із дисперсії НКЦ-ВНТ товщиною від 5 

до 20 мкм наносили на скляні предметні скельця та висушували за кімнатної 

температури. Осаджені плівки нагрівали до 80 °C для видалення залишків 

вологи. Електропровідність композитних плівок вимірювали при заданій 

температурі та відносної вологості з використанням двохзондового метода. 

Електропровідність плівок зростала при збільшенні концентрації ВНТ. Для 

моделювання провідності плівки та кореляції з її мікроструктурою 

застосовували перколяційні моделі.  

          Композити на основі ВНТ мають перспективи в комп’ютерних пристроях 

нового покоління, побутовій електроніці, антенах бездротової локальної 

мережі, тобто у портативних пристроях, де необхідні композитні матеріали з 

високою провідністю. Оскільки важки теплопровідні матеріали затримують 

розвиток портативних пристроїв, необхідно розробити легкі, гнучкі, зручні для 

носіння функціональні матеріали. БЦ відома як біосумісний, біорозкладаний 

полімер який виробляється з поновлюваних джерел. ВНТ вважаються 

універсальною домішкою до композитів, оскільки можуть підвищувати 

механічні, термічні та електричні характеристики. Багатошаровий папір був 

виготовлений шляхом змішування целюлози з розчином багатостінних ВНТ і 

желатину та сушіння при кімнатній температурі. ВНТ утворюють зв’язану 

мережу на целюлозній підкладці, внаслідок чого папір стає електропровідним 

та термостабільним, водночас гнучким та міцним. Такий композитний папір 

сильно поглинає мікрохвильове випромінювання і може бути захисним 

екраном. Його можна використовувати як електричний плаский нагрівач: 
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температура поверхні композиту досягала 120 °C за 5 хвилин в залежності від 

прикладеної напруги. [32].  Особливістю цього способу є попереднє 

подрібнення целюлози і виготовлення суспензії шляхом замочування волокон в 

чистій воді та перемішування впродовж 20 хв. Потім 10 мг багатостінних ВНТ і 

30 мг желатину з 10 мл води гомогенізують ультразвуком (20 кГц, потужність 

20 Вт впродовж 60 хв). Можна готувати дисперсії ВНТ різної концентрації. 

Потім 300 мг суспензії целюлози додавали до 10 мл дисперсії ВНТ та 

перемішували 20 хв. Желатин сприяв підтриманню колоїдної структури 

суспензії. Отриманий розчин виливали в лоток і сушили за кімнатної 

температури. Готові листи композитного паперу мають товщину 0,2–0,4 мм. 

Вони міцні, гнучкі, мають високу електро- та теплопровідність, поглинають 

надвисокочастотне електромагнітне випромінювання, і є біорозкладаними. Ця 

розробка забезпечує простий спосіб створення композиту (целюлоза/ВНТ) в 

якості багатофункціонального матеріалу для електронних, напівпровідникових 

та біотехнологічних застосувань. 

1.5. Застосування бактеріальної целюлози та її модифікованих форм  

          Оскільки екологічні та економічні проблеми стають критичними, в 

останні роки обсяги виробництва на основі біологічних матеріалів стійко 

зростають. Бактеріальна целюлоза, як мікробний полісахарид, розглядається як 

перспективний відновлюваний ресурс з широкими можливостями 

функціоналізації та модифікації. Зокрема, БЦ може бути перетворена з сітки 

(волокон) на нанорозмірні частинки з високим ступенем кристалічності за 

допомогою обробки кислотами або ферментами. [33] 

       Наноцелюлоза має високу концентрацію гідроксильних груп на поверхні, 

однак на їхню реакційну здатність сильно впливають водневі зв’язки. Тому 

багато досліджень присвячено способам поверхневої модифікації целюлози. 

Немодифікована БЦ має високу поруватість та водопоглинення, що обмежує її 

інженерне використання в гідрофільних умовах. Для подолання таких 

структурних особливостей в композитах з БЦ може бути застосована хімічна 

модифікація за допомогою етерифікації, сілірування, карбоксілірування, іонних 
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рідин тощо [34]. Втім, обробка токсичними хімічними речовинами створює 

проблеми, наприклад, щодо біосумісності та утилізації матеріалів. Дослідження 

в композитному синтезі пропонують нові підходи, такі як виготовленні 

нанокомпозитів з індивідуальними властивостями на місці, а саме в тканинній 

інженерії, як окремо розташовані електроди або конденсатори, фільтри для 

очищення води або адсорбуючі мембрани. Однак виготовлення композитів БЦ 

на місці, тобто втручання в процеси біосинтезу гель-плівки целюлози може 

призводити до пригнічення росту культури бактерій, нерівномірного розподілу 

та агрегації частинок- наповнювачів. Тож оптимальна модифікація враховує 

фізичні, хімічні та біологічні особливості створення композитного матеріалу. 

Наприклад, пропонується спосіб біосинтезу in situ для  виготовлення 

нанокомпозитів БЦ/ графенові наноплатівки з покращеним диспергуванням 

графену в прошарках нановолокон. Нанокомпозити показують утворення 

загальнозв’язаної тривимірної сітки, що підтверджується підвищеними 

електричними та механічними властивостями композиту в порівнянні з 

нативною БЦ.        

        БЦ застосовують у виробництві акустичних мембран, біопалива, матеріалів 

медичного призначення [35].  Зміна функціональності поверхні наночастинки 

целюлози може впливати на проникність плівок БЦ. Плівки, що складаються з 

негативно заряджених нановолокон целюлози, ефективно знижують 

проникнення аніонів, при тому позитивно заряджені іони накопичуються в 

мембрані. Різноманітні антимікробні, антикорозійні розчинні, гідрофільні 

адсорбційні якості мембрани можна вимірювати в мікро та наномасштабі в 

реальному часі.   

       Механічні, плівкоутворюючі, вязкі, анізотропні властивості целюлози 

роблять її матеріалом для багатьох промислових застосувань. З наноцелюлози 

можна виробляти гнучкий та оптично прозорий папір для використання у 

електронних пристроях, оскільки він може бути використаний багато разів, 

нешкідливий, біосумісний, легко деградує при видаленні. 
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         Целюлоза є найбільш поширеним природним полімером, невичерпною 

сировиною з не з’ясованими повною мірою можливостями. [36]. Властивості 

целюлози дозволяють отримувати екологічно чисті, біосумісні, біорозкладані 

продукти. Новий клас електроактивних гнучких композитних матеріалів на 

основі БЦ відомий як EAPap – електроактивний папір. [37]. Споживання енергії 

ним дуже низьке [38].  

        Властивості нановолокон целюлози ефективні для армування пластмас, 

каучукових латексів, термореактивної смоли, для створення композитних 

покриттів, плівок, фарби, пінопластів, упаковки для тривалого зберігання. 

Біосумісність наноцелюлози та гелю БЦ дозволяють змінювати реологічні 

властивості харчових продуктів, стабілізувати емульсій, суспензії, розчини, 

виготовляти дієтичні продукти зі зниженою калорійністю та стабільною 

структурою, в яку введені необхідні вітаміни та мінерали. Додавання волокон 

целюлози для створення суспензій, які не осаджуються, корисно для 

перекачування піску, вугілля, фарби, бурових розчинів під час видобування 

нафти.  

          Бактеріальна целюлоза, як натуральна очищена, так і насичена 

наночастинками срібла, лікарськими засобами застосовується в медичній 

практиці як штучна шкіра, покриття для ран, для гігієнічних потреб, в якості 

каркасу для відновлення тканин, кісток, штучних судин та трансплантатів. 

Наноцелюлозні плівки для скринінгу біологічних сполук, фільтрувальні 

матеріали для переливанні крови, наноцелюлозні аерогелі з високою 

всмоктувальною здатністю.  

        В техніці наноцелюлозу використовують як матеріал для ультра-білого 

покриття з високим коефіцієнтом розсіювання, мікрофонів, конденсаторів, 

корозійних інгібіторів, легкої броні, балістичного скла та ін. 

       За останні роки кількість патентів та публікацій по БЦ та НЦ значно зросла. 

Роботи з нанокристалічною целюлозою прискорюються, внаслідок зростаючого 

забруднення навколишнього середовища, викидів вуглекислого газу, 

накопичення пластикових відходів, зменшення ресурсів нафти, з метою 
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перейти на виробництво більш досконалих та екологічних матеріалів. 

Дослідження композитів з целюлози та вуглецевих нанотрубок розширюються, 

тому що ці матеріали володіють різними електричними, механічними, 

оптичними характеристиками, якими можна керувати, змінюючи концентрації 

та способи поєднання НЦ та ВНТ. [39]  
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Розділ 2. Матеріали та методи дослідження 

2.1. Підготовка зразків бактеріальної целюлози та композитів на її основі 

 Бактеріальна целюлоза (БЦ), яку використовували для створення зразків 

композитних матеріалів, синтезована бактеріями роду Gluconacetobacter з 

музею культур мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України. Культуру бактерій вирощували  на стандартному 

поживному середовищі Hestrin-Schramm з 1% етанолу при +30°С протягом 4-7 

діб. Отриману гель-плівку ретельно очищували від клітин та продуктів їх 

життєдіяльності: витримували 2 години в етанолі, кип’ятили в дистильованій 

воді, 5 разів кип’ятили в 0,1М розчині NaOH для видалення залишків кислоти 

та промивали 3 рази дистильованою водою. Очищена БЦ має вигляд білого, 

майже прозорого гелю з питомою густиною, як у води (розташовується в 

середині  об’єму води в ємності). Для кращого зберігання вологого гелю БЦ 

при кімнатній температурі останній розчин може мати слабко лужну реакцію 

(залишки NaOH у воді виступають як консервант). Частину очищених гель-

плівок БЦ висушили на пластиковій пластині в сушильний шафі при +60 °С та 

зберігали в сухому вигляді при кімнатній температурі до використання. Втрата 

маси після сушки становила до 98%. Сухі плівки БЦ білого кольору, еластичні, 

мають багатошарову структуру, не проводять електричний струм. 

 Для виготовлення композитів в роботі використовували БЦ у вигляді 

вологого гелю (зразки І типу),  висушені тонкі плівки БЦ, та висушені зразки 

БЦ, що були подрібнені в ступці в порошок з різними розмірами частинок 

(зразки ІІ та ІІІ типу). Подрібнення здійснювали в ступці протягом 150 хвилин 

(зразки ІІ типу) та 30 хвилин (зразки ІІІ типу). Середній розмір частинок БЦ був 

визначений за допомогою оптичного мікроскопа та для зразків ІІ типу складав 

2-5 мкм, для зразків ІІІ типу - 10-30мкм. 

 Для модифікації БЦ і створення композитних матеріалів на основі 

наноцелюлози застосовували багатошарові вуглецеві нанотрубки (ВНТ), 

отримані методом CVD-синтезу з використанням трикомпонентних залізо-

вмісних каталізаторів [40]. Зовнішній  діаметр ВНТ був 10–20 нм, чистота 
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очищених від домішок ВНТ приблизно дорівнювала 99 %. Розмір агломератів  

ВНТ складав 20–500 мкм. 

 Наноматеріали, в тому числі ВНТ, мають тенденцію агрегувати через 

сили притягання Ван-дер-Ваальса і існують у вигляді пучків та агломератів. 

Агрегація гідрофобних ВНТ особливо помітна у воді. Присутність агломератів 

з нанотрубок становить технологічні труднощі в процесі виготовлення 

нанокомпозитів з рівномірним розподілом ВНТ, а також утруднює їх введення 

в пористу мережу нанофібрілл бактеріальної целюлози. Щоб вирішити цю 

проблему, ВНТ зазвичай обробляють ультразвуком в воді (водному розчині) 

або іншій рідині, а для полегшення їх диспергування та подальшої стабілізації в 

рідину додають поверхнево-активні речовини (ПАВ). Вибір оптимальної 

поверхнево-активної речовини та її концентрації є важливим для створення 

гомогенної дисперсії. Повідомлялося, що диспергування нанотрубок ефективно 

відбувається в додацетилсульфаті натрію - SDS, а сприятлива концентрація 

повинна бути 0,5-1 мас.%  

 Отже, ВНП диспергували в дистильованій воді (1 мг/мл) з додаванням 

поверхнево активної речовини SDS, 1% за допомогою ультразвукового 

генератора (Dadi 968, Китай) з номінальною частотою 40 кГц і потужність 50 

Вт протягом 4 год при кімнатній температурі. 

 Зразки композитних матеріалів І типу формували таким чином: гель-

плівки бактеріальної целюлози занурювали в водну суспензію ВНТ (0,05 мас.%) 

і витримували при кімнатній температурі протягом 0,5-20 годин при 

періодичній обробці ультразвуком. Після цього здійснювали промивання 

композитних плівок дистильованою водою для видалення нанотрубок, що не 

закріпилися на целюлозі. Зразки гель-плівки розміщували в розправленому 

вигляді на підкладках зі скла та кремнію та висушували на повітрі при 

кімнатній температурі протягом 24 годин. Ілюстрація етапів приготування 

таких зразків представлена на рис.2.1  
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Рис.2.1. Етапи виготовлення зразків І типу: фото сирої гель плівки без 

нанотрубок+фото суспензії нанотрубок, фото плівки з ВНТ (сирої та сухої); те 

саме схематично  

 

 Для виготовлених на основі сирих гель-плівок в межах нашої роботи не 

було можливості точно визначити вміст нанотрубок в композитному матеріалі. 

Тому ми орієнтувалися на параметри матеріалів, виготовлених при аналогічних 

умовах, в роботах інших дослідників, наприклад [18]. Так, зразки, витримані в 

суспензії нанотрубок при обробці ультразвуком більше ніж 14 годин вміщували 

не менше 10 мас% ВНТ, зразок, витриманий протягом 40 хвилин вміщував  

1-3 мас.%. 

           Для дослідження взаємодії агломератів ВНТ з гель-плівкою БЦ, та 

структури отриманих композитів, були виготовлені також зразки, де шматочки 

вологого гелю БЦ занурювали в водний розчин недиспергованих ВНТ, після 

чого висушували на підкладці зі скла або кремнію.  

 Для визначення структури та властивостей БЦ, що зберігалася у вигляді 

гель-плівок, та порівняння зі структурою та властивостями композитів на її 

основі, контрольні гель-плівки чистої бактеріальної целюлози були висушені на 

підкладках зі скла та кремнію. 
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 Як буде показано в наступному розділі 3 нанотрубки, і навіть їх 

агломерати, з часом проникають вглиб гель-плівки целюлози. Однак, в процесі 

створення композиту шляхом занурення сирої цілісної гель-плівки товщиною 

1-2 см в розчин нанотрубок виникла проблема неоднорідного розподілу ВНТ по 

товщині зразка. Візуальне спостереження виявило значно більшу концентрацію 

нанотрубок в приповерхневій області в порівнянні з глибокими шарами гель-

плівки целлюлози. Ця особливість більш суттєво проявлялася для невеликих 

часів взаємодії плівки целюлози та розчину ВНТ. Саме в такий спосіб 

формувалися плівки з невеликим (кілька масових відсотків) вмістом ВНТ, що є 

цікавими з точки зору практичного використання. Для вирішення цієї проблеми 

та створення однорідного композитного матеріалу висушену БЦ було 

подрібнено до фрагментів такого розміру, щоб не змінити її наноструктуру, 

однак значно полегшити проникнення ВНТ всередину целюлози. 

 Слід відмітити, що зберігати целюлозу в сухому вигляді зручно і можна 

досить довго на відміну від сирої гель-плівки. При висушуванні структура сітки 

БЦ дещо змінюється і ущільнюється, і відтворити первісну насичену вологою 

гель-плівку з висушеної БЦ подрібненої сухої целюлози не вдається, але малі 

фрагменти БЦ в значній мірі вбирають воду. При висушуванні фрагментованої 

целюлози формується плівка, що не розсипається. 

 Отже, для формування зразків ІІ та ІІІ типу використовували висушені 

плівки бактеріальної целюлози, що були подрібнені в ступці до частинок 

різного розміру. Попередньо целлюлоза витримувалася в невеликій кількості 

дистильованої води протягом 4 годин, після чого в неї додавався суспензія 

диспергованих нанотрубок. Кількість суспензії, що додавалася, 

розраховувалася таким чином, щоб вміст ВНТ в кінцевих композиційних 

плівках складав від 0,1 до 20 мас.%. Суміш витримували при кімнатній 

температурі протягом 20 годин при періодичній обробці ультразвуком. Після 

цього зразки висушувалися на повітрі на підкладках зі скла при кімнатній 

температурі протягом 24 годин. Етапи виготовлення зразків такого типу 

представлені на рис.2.2. 
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Рис.2.2. Етапи виготовлення зразків ІІ та ІІІ типу: фото порошку 

целюлози+фото суспензії нанотрубок, фото суспензії целюлози з нанотрубками, 

фото фрагменту плівки з ВНТ; те саме схематично. 

  

 Для дослідження впливу форми та матеріалу наповнювача на структуру 

целюлозної матриці був сформований композитний зразок целюлози з 

високодисперсним кремнеземом (ВДК) шляхом занурювання гель-плівки 

целюлози у водну суспензію ВДК (1 мг/мл). 

 Всі виготовлені зразки композитів та БЦ зберігалися в однакових умовах 

при кімнатній температурі на повітрі до проведення досліджень їх структури та 

властивостей. 
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2.2. Вивчення морфології поверхні та структури зразків за допомогою 

оптичної мікроскопії та растрової електронної мікроскопії. 

 За допомогою оптичної мікроскопії досліджували висушені плівки 

целюлози, фрагменти подрібненої целюлози та композитні матеріали на 

підкладках з полірованого монокристалічного кремнію та скла. Зразки 

фотографували у відбитому світлі. В роботі застосовували оптичний мікроскоп 

Axio Observer A1M Carl Zeiss з цифровою камерою та координатним 

предметним столом, в якому реалізується збільшення від 50 до 1000 разів.  

 Морфологія поверхні висушених плівок целюлози та целюлози з 

нанотрубками вивчалася також за допомогою растрового електронного 

мікроскопа Vega 3 Tescan. 

2.3. Рентгеноструктурний аналіз бактеріальної целюлози та композитів на 

її основі. 

 Для дослідження структури зразків бактеріальної целюлози та 

бактеріальної целюлози з такими наповнювачами як нанотрубки та кремнезем 

(ВДК) були використані висушені на підкладці гель-плівки чистої целюлози та 

композитних матеріалів. З ВНТ було досліджено два зразка: І типу з невеликою 

кількістю диспергованих нанотрубок, (гель-плівка витримувалася в суспензії 

ВНТ протягом 40 хвилин), та з максимально можливою кількістю агломератів 

нанотрубок (гель-плівка витримувалася в суспензії ВНТ протягом 5 діб). 

Дифрактограми зразків одержували на автоматизованому рентгенівському 

апараті ДРОН-4М. Використовувалося мідне фільтроване випромінювання (Cu-

Kα  з довжиною хвилі 0,15418 нм) в дискретному режимі: кутовий інтервал 

зйомки складав 10-60°, крок сканування - 0,05°, час експозиції у кожній точці - 

3 секунди. Зйомку проводили з обертанням зразка у площині закріплення 

кювети з досліджуваною речовиною. Первинна обробка результатів включала 

визначення положень Бреггівських дифракційних відбиттів та значень їх 

інтегральних інтенсивностей. Її здійснювали методом повнопрофільного 

аналізу. Для інтерпретації отриманих даних використовували оригінальний 

пакет програм, який включає повний комплекс процедур Рітвельда. 
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Використані методики рентгенівських досліджень є на електронному ресурсі 

www.x-ray.univ.kiev.ua. 

 Відомо, що в експериментальних рентгенограмах целюлози різного 

походження від кристалічної складової реєструються тільки найбільш 

інтенсивні відбиття [41]. Смуги, що реєструються, є сильно розмитими. Слабкі 

рефлекси практично не фіксуються на фоні дифузного розсіяння від аморфної 

компоненти. Зафіксовані в рентгенограмі рефлекси дають можливість оцінити 

відповідність атомної структури досліджуваної целюлози відомим моделям 

будови целюлози [42]. 

  Крім того, рентгеноструктурний аналіз дає можливість розрахувати 

структурні параметри кристалічної складової, в тому числі розміри і форму 

елементарних фібрил (областей когерентного розсіювання), періоди 

елементарної комірки, а також ступінь кристалічності досліджуваних 

матеріалів. Розміри кристалітів та ступінь кристалічності (відносний вміст 

кристалічної компоненти в целюлозі) дають інформацію про надмолекулярну 

структуру целюлози. 

 Інформацію про розмір кристалітів можна отримати аналізуючи ширину 

рентгенівських дифракційних ліній. Остання залежить від розмірів кристалітів 

або, іншими словами, областей когерентного розсіювання (ОКР) і збільшується 

зі зменшенням розмірів цих областей. ОКР - це область кристала, що розсіює 

рентгенівські промені когерентно. Згідно теорії розсіювання, що застосовується 

для аналізу, з ширини відбиттів від кристалічної фази визначаються розміри 

ОКР менше 100 нм. 

 Зв'язок між шириною відбиття βhkl і розміром ОКР Dhkl визначається 

формулою Шеррера [41] 

,        (2.1) 

 де k - константа, що залежить від форми ОКР, ми брали значення 0,9;  βhkl - 

інтегральна ширина лінії; λ- довжина хвилі рентгенівського випромінювання; 

http://www.x-ray.univ.kiev.ua/
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θhkl - Брегівський кут. Індекси відбитків hkl  на рентгенограмі з точністю до 

постійного множника відповідають міллеровським індексам площин, що 

відбивають. Інтегральна ширина лінії за величиною приблизно дорівнює 

ширині лінії на половині висоти, останню ми і будемо визначати з 

рентгенограм. 

2.4. Вимірювання електричних характеристик композитів. 

  В роботі були виміряні вольт – амперні характеристики (ВАХ) 

композитних зразків целюлози з нанотрубками різного типу, а також 

досліджені ВАХ матеріалів з різним вмістом ВНТ. Для цього був застосований 

метод рівноінтервального зростання напруги в діапазоні від 0,1 В до 10 В з 

кроком 0,5 В. Для досліджень ВАХ зразків застосовувалась установка, схема 

якої представлена на рис. 2.3. Також вимірювався питомий опір зразків з різним 

вмістом ВНТ різного типу приготування з використанням установок, що 

представлені на рис. 2.3 та 2.4 (двохзондовий метод) та залежність питомого 

опору композитів від температури. 

В приладі, що зображений на рис 2.3 є кілька основних частин: зондова , 

дослідна та нагрівальна. 

Зондова группа складається 9 зондів об’єднаних у кластер . Кожен із контактів 

незалежний від інших , що дозволяє нам використовувати будь який із зондів в 

вимірюючому або струмопровідному режимі. Використовуються контактні 

групи двох типів : повністю мідні та алюмінієві з мідним сердечником і 

наконечником . При пробних експериментах контакти з алюмінію та міді 

показали кращі характеристики провідності, тому в подальшому 

використовувались лише вони. Характеристики контакту такі: товщина - 0,45 

мм, довжина - 50 мм, відстань між зондами 3,5 мм, провідність - 93,2% IACS, 

тип контакту - голкоподібний , потоншення на наконечнику до  0,08мм. 

Контакту группу можна використовувати в двох режимах. Перший - це 

підведення до зразка на скляній підкладці з верхньої півсфери під кутом 90 

градусів. Другий це підведення контактної группи до зразка котрій закріплений 
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між двох лабораторних скелець – це єдиинй варіант для дослідження зразків 

котрі втрачають свою форму після висихання. При дослідженні будь яким із 

цих методів допускається лише певної необхідної кількості контактів від 2 до 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2.3. Блок-схема установки для вимірів:  

J – Універсальний лабораторний блок живлення з можливістю зміни напрямку 

струму; mM1 та mM2 – мультиметри UNI-T UT61DKM  один з яких працює в 

режимі амперметра/вольтметра, а інший в режимі омметра; 1-9 – набір 

універсальних контактів з можливістю підведення кожного контакту окремо, 

відстань між якими 3,5 мм; Т – нагрівальний елемент , для дослідження 

залежності питомого опору від температури.                     . 

 

Дослідна частина складається насамперед із лабораторного блока живлення та 2 

мультиметрів  UNI-T UT61DKM. Блок живлення приєднується до необхідних 

контактів зондової группи методом прищепування позолоченим тримачем типу 

J 

mM1 

1 2 3 6 5 4 7 8 9 

mM2 

T 
T 
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«крокодил» YATO YT-941025 , що дозволяє уникнути втрат на місцях 

контактів. Також присутній перемикач напрямку струму та система 

охолодження основної силової секції. Робочі параметра блоку живлення такі: 

пікова потужність - 600 ват, мінімальний крок зміни напруги – 0,3 в, 

мінімальний крок зміни сили струму 0,01 А,  максимальна кількість кроків – 50, 

напруга на вході - 220 в. 

         Мультиметр UNI-T UT61DKM  - багатофункціональний пристрій з 

високою чутливістю, оснащений рідкокристалічним дисплеєм 65мм на 43 мм , 

набором універсальних щупів з різною довжиною для простоти роботи та 

підставкою для стійкості на поверхні. Функції: перевірка діода, перевірка на 

розрив, True RMS, автовибір діапазона вимірювання. Види вимірювання: 

напруга, струм , опір, ємність, частота, тунельність. Характеристики: тип 

струму – постійний/змінний, тип напруги – постійна/змінна, постійна напруга 

мінімум – 30 мВ, постійна напруга максимальна – 1000 В. Змінна напруга 

мінімум – 30 мВ, змінна напруга максимальна – 750 В, постійний струм 

мінімум 300 мкА, постійний струм максимум 10 А, змінний струм мінімум 300 

мкА, змінний струм максимум 10 А, мінімальний опір 6 Ом, максимальний опів 

60 МОм, максимальне зображуване число 9999, розрядність дисплея 3 5/6.  

            Нагрівальний елемент являє собою дуплет ультрафіолетових  ламп 

сумарною потужністю 54 вати, котрі регулюються тумблерним перемикачем в 

ручному режимі. Температурний контроль проводиться завдяки пірометру UNI-

T UT300S. Він дозволяє максимально точно вимірювати температуру поверхні 

зразка під час нагрівання. Характеристики приладу: температурний діапазон -  

-32 ° C ~ 400 ° C, точність - ±2°C або ±2%, довжина хвилі лазеру - 630nm 

～670nm, спектральне відбиття 8μm～14μm.  

           Вимiрювання питомого опору здійснювалося також двохзондовим 

методом (блок-схема на рис. 2.4), що є одним з основних i найпростiших при 

дослiдженнi зразкiв з точними геометричними формами та розмiрами.  На 

бокові грані зразків наносили контакти омічного типу щоб забеспечити струм в 

коло від джерела струму J. Знаючи лінії струму, на досліджуваній поверхні 
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зразка розміщували два потенціальних зонди 1 та 2 , між ними  заміряли 

різницю потенціалів U12  . Розрахунок питомого опору проводиться за 

формулою (2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.. Блок-схема установки для вимірів двохзондовим методом. 

 

                                                                                                        (2.2) 

U12 – різниця потенціалів між потенціальними або вимірювальними зондами. 

S – площа поперечного перерізу досліджуваного зразка. 

J – сила струму яка протікає через досліджуваний об’єкт. 

L – відстань між зондами. 

ρ –  величина питомого опору Oм/см  

U 

G 

J 

1 2 

U12 
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Розділ 3   Результати  

3.1.      Морфологія поверхні плівки бактеріальної целюлози без та з 

додаванням вуглецевих нанотрубок.  Особливості взаємодії сітки целюлози 

з нанотрубками в залежності від ступеня диспергування  

          Композитні плівки, виготовлені за методикою зразків І типу 

виготовляли, але без етапу диспергування ВНТ, отримували помістивши 

шматочки гелю бактеріальної целюлози в ємність з суспензією ВНТ в 

дистильованій воді. Через 20-30 хвилин була помітною сорбція агрегатів ВНТ 

на целюлозі: прозорий гель ставав темнішим, ніж оточуючий розчин. Гель 

виймали пінцетом, за потреби розрізали на кілька частин хірургічними 

ножицями та викладали на знежирені підкладки – скляні пластинки та 

полірований монокристалічний кремній. За добу при кімнатній температурі 

гель БЦ висихав і утворював міцну плівку, щільно прикріплену до підкладки. 

Контрольні зразки готували з чистого гелю БЦ, одночасно і на тих самих 

підкладках. Готові зразки досліджували на мікроскопі у відбитому світлі. На 

Рис. 3.1 показано вигляд плівки чистої бактеріальної целюлози, яка висохла на 

склі (а) та кремнії (б) 

 а       б  

Рис. 3.1   Складчаста багатошарова структура плівки чистої БЦ на підкладках зі 

скла (а) та кремнію (б) 

     Як видно, самовільне висихання гелю БЦ на підкладці призводить до 

деформації гелю внаслідок нерівномірного випаровування вологи, стягування 

сітки наноцелюлози, зсуву шарів, утворенню складок. Тобто має місце 
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динамічний процес, в якому виявляється сітчаста будова БЦ, і частини сітки 

можуть рухатися по-різному.  

          При дослідженні композитних плівок БЦ з адсорбованими  агрегатами 

ВНТ виявилося, що вони активно взаємодіють з поверхнею сітки БЦ, а саме, 

утворюються своєрідні «кокони». Тонка сітка бактеріальної целюлози 

намотується на один або декілька агрегатів ВНТ. Такі структури спостерігались 

на десятках зразків, на скляних та кремнієвих підкладках. На Рис. 3.2 та 3.3 

показано приклади захоплення агрегатів ВНТ сіткою бактеріальної целюлози. 

 

     

 

Рис. 3.2. Плівка наноцелюлози з агрегатами вуглецевих нанотрубок на склі ( 

переважна частина агрегатів ВНТ в «коконах»).  

 

 Розрізнити агрегати ВНТ, що провзаємодіяли з сіткою БЦ, та ті, що 

залишилися на її поверхні, дуже просто за їх кольором. Вуглецеві нанотрубки 

мають глибокий контрастний чорний колір (поглинають світло як «абсолютно 

чорне тіло»), а крізь сітку БЦ вони виглядають сіруватими і значно менш 

контрастними. Таким чином, навіть тонка сітка БЦ змінює оптичні властивості 

агрегатів ВНТ.  
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Рис. 3.3. Плівка наноцелюлози з агрегатами вуглецевих нанотрубок на склі 

(переважна частина агрегатів ВНТ на поверхні).  

 

       Як видно на фотографіях, великі агрегати ВНТ з розмірами порядку 100 

мкм та більше, а також групи агрегатів, частіше продукують целюлозні 

«кокони», ніж менші частинки (діаметром десятки мкм). При більш детальному 

дослідженні структури цих утворень (Рис. 3.4.) видно, що сітчаста целюлозна 

оболонка певною мірою повторює форму агрегатів ВНТ: 

 Сітка БЦ створює круглі, трубчасті або іншої форми оболонки навколо 

агрегатів ВНТ, при цьому утворюються складки БЦ в напрямках закручування 

сітки. Це свідчить про те, що навіть тонка сітка з нановолокон бактеріальної 

целюлози дуже міцна, може значно розтягуватися, і при висиханні зберігає 

структури з захопленими частинками (агрегатами ВНТ). На жаль, ми не мали 

змоги спостерігати цей процес в динаміці, але немає сумніву, що взаємодія 

відбувається саме в водному середовищі при наближенні ВНТ до поверхні 

гелю БЦ. Можна припустити, що навіть великі агрегати ВНТ зберігають на 

поверхні властивості наноструктурованого матеріалу, зокрема, високу 

адгезійну здатність. Звичайні порошки мікронних розмірів ніяким чином не 

проникають в товщу сітки БЦ.  
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Рис. 3.4. Плівка наноцелюлози з агрегатами вуглецевих нанотрубок на склі  

(«кокони») 
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Рис.3.5.  Целюлоза висушен та ВНТ після ультразвукової обробки, при різному 

збільшенні 



35 
 

         Композитні плівки іншого типу виготовляли з висушеної БЦ та 

попередньо диспергованих в ультразвуковій ванні вуглецевих нанотрубок. До 

суспензії додавали ПАВ в концентрації 1мг/1 мл для запобігання агрегації 

нанотрубок. Шматочки сухої плівки БЦ занурювали у розчин ВНТ та 

витримували протягом 1-3 діб при кімнатній температурі. Візуально помітно, 

що на поверхні БЦ адсорбувалось значно менше ВНТ, ніж в першому випадку. 

Висушена плівка БЦ після витримки у воді не відновлювалася до стана гелю, її 

поверхня була більш щільною. Зразки композитних плівок виймали з розчину, 

сушили на підкладках зі скла та кремнію та спостерігали у мікроскопі. 

Структур у вигляді «коконів» навколо нерозбитих агрегатів ВНТ не було, 

агрегати загалом лишилися на поверхні БЦ. Проте видно, як окремі «нитки», 

або в’язки нанотрубок вплітаються в сітку бактеріальної целюлози  (Рис. 3.5 ). 

        За даними оптичної мікроскопії можна оцінити розміри окремих 

диспергованих пучків ВНТ, впроваджених у сітку бактеріальної целюлози: 2-3 

мкм у діаметрі та 10-1000 мкм довжиною. Як і в першому випадку, це 

спонтанна взаємодія, без використання додаткових механічних зусиль. Видно, 

що концентрації ВНТ в такому композитному матеріалі недостатньо для 

набуття целюлозною сіткою властивости електропровідності, що і було 

підтверджено експериментально. 

        Наступні зразки композитних плівок були виготовлені з гелю БЦ та 

диспергованих в розчині ПАВ вуглецевих нанотрубок при дії ультразвукової 

обробки впродовж 14 годин. Шматочки гелю БЦ, насиченого ВНТ, висушували 

на скляній підкладці та фотографували під мікроскопом (Рис. 3.6.) 
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Рис. 3.6.  Фото висушеної на склі гель плівки БЦ з диспергованими ВНТ (УЗ- 

обробка 14 годин) 

 

    Крім характерно складчастої структури БЦ, помітні «нитки» з ВНТ різної 

товщини, розташовані в різних напрямках, разом з агрегатами ВНТ, що в 
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цілому створює розгалужену мережу вуглецевих нанотрубок, здатну проводити 

електричний струм. Сітка БЦ виконує роль матриці, утримуючи в собі 

дисперговані ВНТ та зв’язані з ними агрегати ВНТ. Можна говорити про 

фрактальну картину розподілу ВНТ в бактеріальній целюлозі, коли мілкі 

частинки знаходяться на меншій відстані і матриця заповнена без значних 

пустот.  

       Таким чином, тривала ультразвукова обробка гелю БЦ в суспензії ВНТ 

хоча і не призводить до повного диспергування нанотрубок, але насичує БЦ 

пучками і нитками ВНТ всього діапазону розмірів. На відміну від спонтанної 

взаємодії агрегатів ВНТ з гелем БЦ, при УЗ-обробці «кокони» не утворюються.  

      Ще один спосіб виготовлення композитного матеріалу було здійснено при 

взаємодії подрібненої сухої БЦ та диспергованих ВНТ. З отриманої суспензії 

після висушування зробили порошок різного розміру та спостерігали під 

мікроскопом (Рис. 3.7).  

      Поверхня частинок целюлози вкрита вуглецевими нанотрубками (темний 

контур на фото). Розмір фрагментів від 1 мкм до 50 мкм та більше, найбільш 

характерний розмір залежить від ступеню подрібнення. За умови підбору 

концентрації, можливо створити композитний матеріал у вигляді порошку, в 

якому на поверхні всіх целюлозних частинок адсорбовані ВНТ. При додаванні 

води такий порошок утворює гель, з якого після висушування можна 

формувати композитні електропровідні плівки.  
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Рис. 3.7.   Фото фрагментів подрібненої сухої целюлози, що провзаємодіяли з 

ВНТ. 
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 За допомогою скануючої (растрової) електронної мікроскопії було 

проведено вивчення морфології поверхні висушеної гель-плівки БЦ та 

композиту целюлози з нанотрубками (зразки І типу).  

 Бактеріальна целюлоза як і більшість біополімерних матеріалів погано 

проводить струм, в результаті чого сильно заряджається електронним пучком. 

Накопичення заряду на поверхні зразка чистої целюлози проявляється в 

існуванні темних або світлих ділянок на СЕМ зображеннях. При малих 

збільшеннях ефекти заряду не суттєво впливають на якість зображення, однак 

при великих збільшеннях вони ускладнюють дослідження морфології об'єкта на 

нанорівні (Рис.3.8) За певних умов зйомки, ці ефекти можуть бути зменшені. На 

рис. 3.9 представлені зображення поверхні висушеної гель-плівки, де можна 

побачити волокнисту структуру целюлози. 

 

  

 

Рис. 3.8. СЕМ зображення  поверхні висушеної гель-плівки целюлози (ефекти 

накопичення заряду на поверхні). 
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Рис. 3.9. СЕМ зображення  поверхні висушеної гель-плівки целюлози 

 

 На поверхні целюлози (Рис.3.9) можна спостерігати наявність пор 

розміром від кількох одиниць до кількох сотень нанометрів. Максимальний 

розмір пор, що ми спостерігали, становить 200 нм. Переважна частина пор має 

розміри до 50 нм. Оскільки при висиханні гель-плівки змінюється її товщина, а 

не площа, то можна вважати, що розмір пор в мокрій та висушеній целюлозі не 

сильно відрізняються. Наявність пор такого розміру пояснює проникнення 

нанотрубок та інших наночастинок малого розміру вглиб плівки целюлози. При 

цьому така структура БЦ обмежує проникнення в об’єм зразка (на велику 

глибину) целюлози агломератів великого розміру.  

 На зображеннях рис.3.10 на поверхні можна побачити як окремі 

нанотрубки так і їх агломерати різного розміру. Такі вуглецеві структури, що 

залишилися після ретельного промивання після виготовлення композиту, є 

добре адсорбованими на поверхні.  
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Рис. 3. 10. СЕМ зображення поверхні композиту целюлози з вуглецевими 

нанотрубками (зразки І типу). 
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3.2. Результати рентгеноструктурного аналізу бактеріальної целюлози та 

композитів. 

 Як відомо з літератури, картини рентгенівського розсіювання і, 

відповідно, характеристики надмолекулярної структури целюлози залежать від 

типу вихідної целюлози та її походження, способу обробки та модифікації 

даного матеріалу, способу підготовки зразка до досліджень. Наприклад, для 

бактеріальної целюлози на структуру впливають культура бактерій, що 

синтезують целюлозу, склад середовища, на якому вона вирощувалася, спосіб 

сушки та інші чинники [43].- 
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Рис. 3.11. Дифрактограми целюлози (1), целюлози з кремнеземом (2), целюлози 

з малою концентрацією диспергованих ВНТ – зразок І типу (3), целюлози з 

недиспергованими ВНТ (4) 

Отже, нашою задачею в цьому розділі було дослідити дифрактограми 

бактеріальної целюлози, синтезованої описаним в методиці способом, та 

композитів на її основі, а також зробити висновки про її структуру.  
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а) 

 

б) 

 

Рис. 3.12. Целюлоза Iα (а) та Iβ (б). Дифрактограми розраховані для 2θ 0.1 

and 1.5 градусів з випадковою орієнтацією кристалографічних напрямків [42]. 

 

Методом рентгенівської дифракції досліджено чотири зразка, 

дифрактограми яких прадставлено на рис.3.11. Для їх інтерпретації було 

здійснено пошук наявних літературних даних про кристалічні структури та 

дифракційні картини можливих модифікацій целюлози. В роботі [42] наведені 

ідеальні дифракційні картини поліморфних модифікацій целюлози (I (Iα, Iβ), II, 
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IIII, IIIII). Слід зазначити, що целюлоза відноситься до матеріалів, схильних при 

виготовленні зразків до набуття переважної орієнтації (текстури), Саме тому в 

роботі [42] наведені дифрактограми зразків як з випадковою орієнтацією 

кристалографічних напрямків, так і для випадку переважної орієнтації головної 

осі. Дифрактограми наших зразків виявилися подібними до дифрактограм 

целюлози Iα, Iβ, що виглядають так, як це приведено на Рис. 3.12.  

При цьому, дифрактограми целюлози Iα, Iβ дуже подібні, але вони суттєво 

відрізняються від дифрактограм інших поліморфних модифікацій целюлози. 

Структура целюлозы Iβ описується моноклінною кристалічною граткою з 

а=0,778 нм, b= 0,820 нм, с=1,038 нм, =96,550°. Елементарна комірка 

целюлози Iα (одноланцюгова триклінна) має параметри: a = 0,672 нм, b = 0,596 

нм, c = 1,040 нм, α= 118.080, β= =114.800, = 80.37°. Три основні піки для 

одноланцюгової триклінної елементарної комірки Iα мають індекси Міллера 

(100), (010) і (110) (які є аналогами (1-10) (110) і (200)  для піків целюлоза Iβ) і 

найчастіше спостерігаються в експериментальних спектрах. Визначити вміст 

целюлози Iα та Iβ в рамках цього дослілження є неможливим. 

В цілому записані дифрактограми наших зразків виявилися подібними одна 

до одної (Рис. 3.11) і містять по два основних відбиття (при 14,2-14,5°, та 22,4-

22,6°) з міжплощинними відстанями 0.62 та 0.39 нм, які в рамках Iβ 

модифікації целюлози можна інтерпретувати як такі, що належать площинам 

(1-10) та (200) моноклінної кристалічної гратки. Відбиття близько 16,5° хоч і 

присутнє на дифрактограмах, але має малу інтенсивність. 

Результат первинної обробки дифракційних даних для досліджених зразків 

наведено в Таблицях 3.1 та 3.2 в вигляді розрахованих значень положень 

дифракційних пиків 2 (град), їх ширини на половині висоти (град), приведених 

до 100-бальної шкали інтегральних інтенсивностей відбиттів І, а також 

значення міжплощинних відстаней d. Видно, що дифрактограми зразків, 

виготовлених з додаванням нанотрубок, містять слабкі дифракційні відбиття з d 

= 0,74 (212°) нм, які не належать до ВНТ. Пік близько 12° характерний для 
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целюлози ІІ, що може свідчити про присутність невеликої кількості цієї 

модифікації целюлози в композитних зразках целюлози з нанотрубками. 

Таблиця 3.1. 

Hkl 

Целюлоза – 1 Целюлоза з кремнеземом - 2 

2 Напів 

ширина 

I d, нм 2 Напів 

ширина 

I d, нм 

1-10 14.441 1.0 11 0,6128 14.31 1.91 64 0,6186 

200 22.530 2.3 100 0,3943 22.54 1.92 100 0,3941 

 

Таблиця 3.2. 

Hkl 

Целюлоза з малою концен-

трацією диспергованих ВНТ - 3 

Целюлоза з недиспергованими 

ВНТ – 4 

2 Напів 

ширина 

I d, нм 2 Напів 

ширина 

I d, нм 

 12.07 1.85 8 0.7329 11.84 0.73 4 0.7470 

1-10 14.29 1.85 66 0.6192 14.24 1.64 24 0.62157 

200 22.57 1.82 100 0.3936 22.44 1.90 100 0.39583   

 

Оскільки співвідношення між інтенсивностями відбиттів (110) та (200) від 

зразка до зразка дещо змінюються (Рис.3.11, Таблиці 3.1 та 3.2), то можна 

казати про вплив способу отримання целюлози на текстуру отриманого при 

цьому матеріалу. Так додавання кремнезему та диспергованих нанотрубок 

призводить до зміни відношення І1-10 / І200  з 0,11 для чистої целюлози до 0,64 та 

0,66 для відповідних композитів. Зміна відношення І1-10 / І200 для целюлози з 

агломератами ВНТ не є такою значною (І1-10 / І200 складає 0,24), що може 
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свідчити про малу глибину проникнення агломератів нанотрубок в матрицю 

целюлози, а отже їх вплив тільки на структуру приповерхневих шарів 

целюлози. Неглибоке  проникнення аглометатів ВНТ пов’язане з їх досить 

великими розмірами (згідно оптичних досліджень одиниці та десятки 

мікрометрів) в порівнянні з розмірами пор в целюлозі (до 200 нм згідно СЕМ). 

Інша картина спостерігається для зразків з диспергованими нанотрубками та 

ВДК, розмір яких є меншим за розміри пор. 

Наступним завданням було оцінити розміри кристалітів та ступінь 

кристалічності целюлози. Нажаль інтерпретувати аморфну складову не вдалося, 

оскільки не влалося відділити фон. Результати розрахунку розмірів ОКР (l) за 

формулою Шеррера 2.1 наведені в таблиці 3.3. Розміри ОКР, розраховані з 

ширини брегговскіх відображень з індексами hkl, це розміри, що вимірюються 

в напрямку нормалі до відбиваючих площин з даними індексами. 

 

Таблиця 3.3. 

Hkl 

Целюлоза – 1 Целюлоза з 

кремнеземом - 

2 

Целюлоза з 

малою концен-

трацією диспе-

ргованих ВНТ - 3 

Целюлоза з 

недиспергова-

ними ВНТ – 4 

Напів 

ширина 

l, нм Напів 

ширина 

l, нм Напів 

ширина 

l, нм Напів 

ширина 

l, нм 

1-10 1.0 8,1 1.91 4,2 1.85 4,4 1.64 4,9 

200 2.3 3,5 1.92 4,2 1.82 4,5 1.90 4,3  
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Так, зазначені в другому рядку таблиці 3.3 величини l дають розмір 

впорядкованого розташування молекул целюлози вздовж напрямку, 

перпендикулярного осі волокна, тобто визначає величину поперечного перерізу 

впорядкованої області мікрофібрили целюлози уздовж осі a.  Отже, зменшення 

напівширини рефлексу (200) для композитних плівок в порівнянні з чистою 

целюлозою, величина якого обернено пропорційна розміру областей 

крісталлічності, ймовірно обумовлено збільшенням розмірів упорядкованих 

областей мікрофибрил вздовж напрямку [100]. Розмір, пов'язаний з рефлексом  

1-10, навпаки суттєво зменшується для композитних матеріалів. Щодо розміру 

ОКР у напрямку [001], що збігається з віссю елементарної мікрофібрили, 

нажаль інформації немає, оскільки в наших спектрах не було зафіксовано 

рефлекс (400). 

3.3 Електричні властивості композитів бактеріальної целюлози з 

нанотрубками 

 Відомо, що целюлоза є дієлектриком.  З метою збільшити електричну 

провідність матриці – целюлози ми додавали наповнювач, що проводить. В 

нашій роботі в якості наповнювача використовувалися багатошарові 

нанотрубки.  

3.3.1 Вольт – амперні характеристики композитних зразків целюлози з 

нанотрубками 

 Були виміряні вольт – амперні характеристики (ВАХ) композитних 

зразків целюлози з нанотрубками різного типу, а саме І (з використанням гель-

плівки целюлози), ІІ, та ІІІ (з використанням подрібненої целюлози) типу, 

виготовлення яких описано в розділі 2.1  (рис. 3.13). Для зразків ІІ типу були 

досліджені ВАХ матеріалів з різним відсотковим складом (рис. 3.14). 
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Рис 3.13. ВАХ композитних зразків целюлози з нанотрубками І типу на основі 

гель-плівки целюлози, ІІ типу з використанням частинок целюлози з середнім 

розміром 2-5 мкм, та ІІІ типу з використанням частинок целюлози з середнім 

розміром 10-30 мкм. В усіх зразках вміст ВНТ складав приблизно 10 мас. %. 

 Для вимірювання вольт – амперних характеристик композитних зразків 

було застосовано метод рівноінтервального зростання напруги для всіх 

вимірюваних об’єктів в діапазоні від 0,1 В до 10 В з кроком 0,5 В. Для 

досліджень ВАХ зразків застосовувалась установка, опис якої наведено в 

розділі 2.4). Для зразків І – типу контакти підводились з верхньої напівсфери 

під кутом 90 градусів . Для зразків ІІ та ІІІ – типів контакти підводились до 

розщелини в лабораторних скельцях, в які в свою чергу був поміщений 

композит.  Вимірювання ВАХ для кожного зразка проводились 3 рази та 

усереднювались. 
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Рис. 3.14. ВАХ композитів з різним вмістом ВНТ (0,5 - 20 мас.%.) для зразків ІІ 

типу. 

 Слід відзначити, що спосіб виготовлення зразків суттєво не впливав на 

ВАХ зразків з однаковим вмістом ВНТ (рис 3.13). А зміна кількості нанотрубок 

навпаки впливала на них (рис 3.14). На рис. 3.14 видно, що ВАХ зразків з 

малою концентрацією ВНТ (до 10%) мають відмінності, в той час як з 10, 15 та 

20 %-вим вмістом ВНТ майже не відрізняються одна від одної, що свідчить про 

певний поріг насичення. 

 Всі виміряні ВАХ можна апроксимувати лійними залежностями. Хоча 

спостерігаються невеликі відхилення від лінійності, особливо для зразків з 

високим вмістом ВНТ.  

3.3.2. Залежність питомого опору композитів від температури  

Важливим параметром для композитних систем, пов’язаним з їх 

електрофізичними властивостями є температура. Залежності опору від 

температури можуть характеризуватися додатнім або від’ємним температурний 

коефіцієнтом (останній говорить про зменшення електричного опору 
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композитів при нагріванні). Вивчати температурні залежності є також 

необхідною умовою для застосування композитних матеріалів з точки зору їх їх 

стабільності під час експлуатації. Вимірювання залежності опору від 

температури проводились методом поступового нагрівання до певних опорних 

температур від 20 до 140 градусів Цельсія з кроком 10 градусів Цельсія. 

Діапазон температур був обраний таким чином, щоб підвищення температури 

не вплинуло на структуру зразка, оскільки відомо, що підвищення температури 

вище 150-200 градусів Цельсія частково змінює структуру целюлози, її 

підищення до 250 призводить до переходу целюлози Іα в Іβ. При досягненні 

необхідної температури зразок швидко поміщався на стенд із зондами і в 

максимально швидкі терміни проводився вимір. З кожним із зразків було 

проведено три досліди, результати усереднювались. В якості нагрівального 

елемента була вибрана ультрафіолетова лампа, оскільки вона рівномірно 

розігрівала весь зразок, що в нашому випадку допомогало збільшити точність 

вимірів.  

280 300 320 340 360 380 400 420

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0






T, K

 1%

 1,5%

 5%

 10% type II

 15%

 20%

 

Рис. 3.15. Залежність питомого опору композитів від температури, наведена для 

зразків ІІ типу з вмістом ВНТ (0,5 - 20 мас.%.).  
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Проаналізувавши отримані результати (рис 3.15, 3.16) можна стверджувати, що 

абсолютно для всіх зразків при підвищенні температури від 20 до 140 градусів 

Цельсія значення опору зменшилося в кілька разів. Мінімальні значення опору 

були зафіксовані для зразків з вмістом ВНТ більше 10 мас.%. За кімнатної 

температури питомий опір для композитів з вмістом ВНТ понад 10 мас.% 

становив близько 8 Ом·см й зменшувався до 0,8 Ом·см з підвищенням 

температури до 413К. Залежність не мала строго лінійний характер, відхилення 

від лінійності були на краях температурного інтервалу. Для всіх зразків 

спостерігався від’ємний температурний коефіцієнт електроопору. Можливою 

причиною такої залежності може бути зменшення ступеню аґреґації нанотрубок 

при підвищенні температурі.  
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Рис. 3.16. Залежність питомого опору композитів від температури, наведена для 

зразків целюлози з нанотрубками І типу з використанням гель-плівки целюлози 

(1), ІІ типу з використанням частинок целюлози з середнім розміром 2-5 мкм 

(2), та ІІІ типу з використанням частинок целюлози з середнім розміром 10-30 

мкм (3). В усіх зразках вміст ВНТ складав приблизно 10 мас.%. 
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 Отримані дані роблять перспективим застосування композитів при 

температурах до 140 градусів Цельсія. 

 З температурних залежностей були обраховані енергії активації переносу 

заряду в композитах за формулою Ареніуса:  

            (3.1) 

де ΔЕ – енергія активації, к –постійна Больцмана. 

Для цього був визначений тангенс кута нахилу прямої (лінійної апроксимації 

температурної залежності lnρ(1/T)).  Та за формулою 

          (3.2) 

розрахована енергія активації. 

Ми отримали енергії активації в межах 0,4 - 0,6 еВ. 

3.3.3 Залежність питомого опору та питомої провідності від складу та способу 

виготовлення композитів. 

 При дослідженні значень питомого опору було використано 2 методи 

дослідження, омметричний - основний та двохзондовий - перевірочний. 

Оскільки виготовлений прилад мав низьку чутливість, на ньому не було змоги 

виміряти питомий опір зразків з відносно малими концентраціями 0,1%-0,5% 

тому була використана установка з двохзондовим методом. Порівнявши 

відповідні значення опору, що були виміряні обома методами, було зроблено 

висновок, що вони є дуже близькими (різниця становила менше 10 %).  

На рис.3.17 та в таблиці 3.4 продемонстровано зміну питомого електричного 

опору зразків целюлози з нанотрубками в залежності від вмісту в них 

вуглецевих нанотрубок. Згідно даних роботи [45] значення електричного опору 

чистої целюлози складає 1011 Ом см. Видно, що питомий опір композиту БЦ з 



53 
 

ВНТ є на кілька порядків нижчим ніж опір БЦ навіть при малих (0,1%) 

концентраціях ВНТ. На графіку чітко виділяються дві ділянки: різке зменшення 

опору при збільшенні концентрації нанотрубок від нуля до певного значення та 

незначне падіння вище цього значення. Так, при збільшенні концентрації ВНТ в 

целюлозі від 0,1 до 1% опір зменшується приблизно в 40 разів, а при її 

збільшенні від 10 до 20% лише в 1,1 разів. 

 

Таблиця 3.4 

 Вміст ВНТ, % ρ, Om*sm 

0,1 298,17379 

0,2 211,37136 

0,5 141,28554 

1 79,72464 

1,5 43,62796 

5 23,86462 

10 8,96697 

15 8,3938 

20 7,92271 

 

 Таку форму залежності опору від концентрації ВНТ в композиті можна 

пояснити в рамках теорії перколяції. Її суть полягає в тому, що при введені 

частинок, що проводять, в діелектричну матрицю при малих концентраціях 

наповнювача всі його частинки об'єднуються в кластери кінцевого розміру, 

ізольовані один від іншого. При подальшому збільшенні вмісту частинок 

наповнювача розмір кластерів зростає і при певній кількості наповнювача 
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(поріг перколяції або поріг протікання) значна частина ізольованих кластерів 

зливається в один нескінченний кластер, що пронизує всю систему. При цьому 

формується канал провідності. Подальше збільшення вмісту наповнювача 

призводить до збільшення об’єму нескінченного кластера. Ця теорія часто 

застосовується до систем полімерна матриця та вуглецевий наповнювач [45]. 

Поріг протікання для анізотропних частинок, як правило, є нижчим в 

порівнянні зі сферичними (як правило намагаються досягти значної провідності 

композита при мінімальній концентрації наповнювача). Тому нанотрубки, що 

мають видовжену форму, добре підходять в якості наповнювача. 
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Рис.3.17. Залежність  питомого електричного опору целюлози з нанотрубками 

від вмісту вуглецевих нанотрубок. 

 Для визначення критичної концентрації нанотрубок - порогу перколяції - 

ми використовували лінійну апроксимацію ділянок залежності опору від 

концентрації ВНТ до (круте зменшення опору) та після (незначне падіння 

опору) порога перколяції. В точці перетину цих двох прямих визначався поріг 

перколяції. На рисунку 3.17 показаний певний інтервал (0,2-2), в якому лежить 

визначений нами поріг перколяції, оскільки його значення може дещо 
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змінюватися в залежності від вибору границь ділянок, на яких здійснювалася 

апроксимація. Отже, поріг перколяції не перевищує 2 мас.% ВНТ. 

 Для зразків, виготовлених з використанням гель-плівки та диспергованих 

ВНТ значення питомого опору при вмісті ВНТ більше 10% суттєво не 

відрізнялось від значення питомого опору зразків, виготовлених з подрібненої 

целюлози (таблиця 3.5). Причому розмір частинок целюлози в межах нашого 

експерименту суттєво не впливав на величину опору. Натомість, для зразків, 

виготовлених з використанням гель-плівки та недиспергованих ВНТ величина 

питомого опору була суттєво меншою та неоднаковою для різних ділянок 

зразка. 

Таблиця 3.5 

 10% (І тип) 10% (ІІ тип) 10% (ІІІ тип) 10% 

(недисперговані 

ВНТ) 

Питомий 

опір, Ом*см 

      8,51 8,97 

 

8,93 38,64 

Питома 

провідність, 

1/ (Ом*см) 

 

0,117509 

 

 

0,111483 

 

 

0,111982 

 

 

0,02588 
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Висновки 

1. Вивчено особливості морфології поверхні бактеріальної целюлози та оцінено 

розміри пор на поверхні гель-плівки з метою отримання інформації щодо 

розмірів частинок, що можуть ефективно проникати вглиб плівки целюлози. 

Такі розміри становлять до 200 нм.  

2. Взаємодія нанотрубок з бактеріальною целюлозою має особливості в 

залежності від форми БЦ, ступеня диспергування ВНТ та тривалості 

ультразвукової обробки БЦ та суспензії ВНТ разом. Найбільш рівномірний 

розподіл вуглецевих нанотрубок в композитах досягнуто при а) УЗ-обробці 

сирої гель-плівки БЦ в суспензії диспергованих нанотрубок, б) змішуванні 

суспензій тонко розмеленої висушеної БЦ та диспергованих ВНТ. 

3. Згідно даних рентгеноструктурного аналізу, структура чистої бактеріальної 

целюлози та бактеріальної целюлози з вуглецевими нанотрубками може бути 

описана в рамках моделі целюлози І. Однак додавання нанотрубок призводить 

до змін розмірів областей когерентного розсіювання в целюлозі, а також 

впливає на її текстуру.  

4. Встановлено зменшення електричного опору для композитів з різним 

вмістом ВНТ при зростанні температури в діапазоні від 293 до 413 К. За 

кімнатної температури питомий опір для композитів з вмістом ВНТ понад 10 

мас.% становив близько 8 Ом·см й зменшувався до 0,8 Ом·см з підвищенням 

температури до 413К. Однією з причин такої температурної залежності може 

бути зменшення ступеня агрегації нанотрубок при нагріванні. 

5. Показано, що питомий опір композиту БЦ з ВНТ залежить від вмісту 

нанотрубок, причому залежність має дві ділянки: різке зменшення опору при 

збільшенні концентрації нанотрубок від нуля до певного значення та незначне 

падіння вище цього значення. Таку форму залежності питомого опору від 

концентрації ВНТ в композиті було пояснено в рамках теорії перколяції.  
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