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1. WSTĘP 

Zmniejszające się zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego i gazu ziemnego, wzrost cen 

tych surowców oraz coraz większa świadomość ekologiczna sprawiają, że coraz większego 

znaczenia nabierają polimery wytwarzane z surowców odnawialnych. Badania nad 

otrzymywaniem kompozytów opartych o takie polimery są przedmiotem intensywnych badań 

na całym świecie. W ostatnich latach obserwuje się coraz szersze wykorzystanie nanocelulozy 

w materiałach biokompozytowych, co stanowi bio-zrównoważoną alternatywę do produkcji 

wysokiej jakości kompozytów polimerowych i funkcjonalnych materiałów polimerowych. 

Zastępowanie kompozytów inżynierskich syntezowanych z surowców ropopochodnych 

nanokompozytami typu ,,all-bio’’, w których zarówno matrycę jak i napełniacz stanowią 

biomateriały, jest jednak często limitowane, nie tylko przez ich cenę, ale także z powodu ich 

niewystarczających właściwości mechanicznych lub termicznych. Z tego względu, szczególne 

znaczenie zyskują obecnie badania dotyczące poprawy parametrów biokompozytów 

polimerowych. 

Nanokryształy celulozowe (CNC) stanowią materiały odnawialne, charakteryzujące się 

dużą powierzchnią właściwą oraz lepszymi właściwościami wytrzymałościowymi niż np. 

włókno szklane czy włókno węglowe. Dzięki niskiej cenie surowców koniecznych do ich 

otrzymywania, możliwości wykorzystania produktów ubocznych pochodzących z przemysłu 

rolniczego oraz bardzo dobrym właściwościom mechanicznym są one interesującym 

bionanomateriałem. Największą trudność w wykorzystaniu CNC jako nanonapełniacza 

w kompozytach polimerowych o hydrofobowych matrycach stanowi hydrofilowa natura 

celulozy. Prowadzone są liczne badania nad zwiększeniem kompatybilności pomiędzy obiema 

fazami nanokompozytów napełnianych CNC. Badania te polegają głównie na opracowaniu 

najodpowiedniejszej metody modyfikacji nanokryształów celulozowych w celu zwiększenia 

stopnia ich zdyspergowania. W tym celu, CNC poddaje się różnorodnym reakcjom 

modyfikacji, m. in. poprzez estryfikację bezwodnikami kwasowymi. 

Świadomość wpływu na środowisko, wyczerpywanie się paliw kopalnych i znaczenie 

zrównoważonej technologii należą do sił napędowych zastępowania podejścia 

petrochemicznego metodami zrównoważonymi oraz wykorzystania jak największej ilości 

surowców odnawialnych, w tym biopolimerów, takich jak biopoliamidy, polilaktyd 

i polihydroksyalkaniany. 
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Wśród różnych biopolimerów interesującą klasę materiałów stanowią biopoliamidy, które 

są syntetyzowane z monomerów pochodzących z biomasy. Materiały te charakteryzują się 

znakomitymi parametrami mechanicznymi, takimi jak wysoka twardość, udarność, odporność 

na ścieranie, oraz wysoką stabilnością termiczną. Mogą być przetwarzane klasycznymi 

metodami przetwórczymi na drodze wytłaczania i formowania wtryskowego. Poliamid 10.12 

(PA10.12) jest produktem polikondensacji dekametylenodiaminy oraz kwasu 

dodekanodiowego. Zastosowanie poliamidów pochodzenia biologicznego do wytwarzania 

kompozytów umożliwia syntezę przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów 

konstrukcyjnych. Ponadto, wykorzystanie nanokryształów celulozowych w roli napełniacza, 

otwiera perspektywy zastosowań kompozytów typu ,, all-bio’’. 

Poli(kwas mlekowy) (PLA) jest to poliester otrzymywany z kwasu mlekowego (LA) lub 

kwasu 2-hydroksypropionowego. Wytwarzany jest poprzez fermentację bakteryjną 

węglowodanów z odpadów rolniczych. Z punktu widzenia zastosowania jako materiał 

konstrukcyjny PLA wykazuje pewne niekorzystne cechy, takie jak stosunkowo niską 

odporność termiczną, niską temperaturę zeszklenia, małą szybkość krystalizacji oraz kruchość. 

Z tego powodu dodatek nanonapełniaczy stanowi dogodny sposób na poprawę jego 

właściwości. PLA wzmocniony materiałami nanocelulozowymi cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem, ponieważ oba składniki charakteryzują się naturalną biodegradowalnością 

i dostępnością surowców ze źródeł odnawialnych.  

Jednym z materiałów, które w ostatnich latach budzą coraz większe zainteresowanie 

są polihydroksyalkaniany (PHA), które są polimerami pochodzenia naturalnego 

i klasyfikowanymi jako tworzywa biodegradowalne. Najszerzej stosowany jest 

polihydroksymaślan (PHB) i jego kopolimery – głównie poli(3-hydroksymaślan-co-3-

hydroksywalerian) (PHBV). PHBV posiada jednak pewne niekorzystne cechy, takie jak wąskie 

okno przetwórcze oraz gorsze właściwości mechaniczne, termiczne i barierowe, w porównaniu 

do polimerów ropopochodnych. Z tego powodu, wprowadzenie nanocelulozowych napełniaczy 

do PHBV można uznać za skuteczne rozwiązanie pozwalające przezwyciężyć niektóre z tych 

wad.  

W związku z powyższym, postawiono hipotezę badawczą, że zastosowanie bezwodnika 

bursztynowego do modyfikacji nanokryształów celulozowych w polu promieniowania 

mikrofalowego będzie prowadzić do wytworzenia nanocząstek o ograniczonej tendencji do 

aglomeracji, co umożliwi ich dalsze dyspergowanie w matrycach biopolimerowych i uzyskanie 

nanokompozytów o poprawionych właściwościach termo-mechanicznych. 
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2. CEL I ZAKRES PRACY 

Celem niniejszej pracy doktorskiej było otrzymanie modyfikowanych powierzchniowo 

nanokryształów celulozowych (CNC) przy zastosowaniu bezwodnika kwasu bursztynowego 

w polu promieniowania mikrofalowego i ocena wpływu napełniacza na właściwości 

nanokompozytów na osnowie biopolimerowej (PA10.12, PLA, PHBV).  

Pierwszy etap prac obejmował otrzymanie CNC z 76% kwasu fosforowego(V) zgodnie 

z wcześniej opracowaną w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki 

Krakowskiej procedurą, a następnie przeprowadzenie szczegółowych badań wpływu stężenia 

dyspersji CNC oraz zawartości krioprotektantów, tj. alkoholu tert-butylowego (TBA) oraz 

alkoholu etylowego (EtOH), na proces liofilizacji nanokryształów celulozowych. Zakres prac 

na tym etapie obejmował analizę wymienionych czynników zarówno na morfologię 

otrzymanych aerożeli, jak też na ich stopień krystaliczności, powierzchnię właściwą oraz 

stabilność termiczną. W badaniach wykorzystano szereg technik badawczych, takich jak DLS, 

AFM, SEM, WAXD, LPA oraz TG. 

Po ustaleniu najkorzystniejszej procedury suszenia CNC, dokonano ich 

powierzchniowej modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym (SA) w polu promieniowania 

mikrofalowego. Zbadano wpływ takich parametrów, jak czas reakcji (15, 30, 45, 60 min), 

temperatura (80, 90, 100, 110, 120℃) oraz stosunek bezwodnika bursztynowego do grup 

hydroksylowych celulozy (SA:OH 3:1; 5:1; 10:1). Następnie przeprowadzono analizę wpływu 

powyższych parametrów na właściwości fizykochemiczne otrzymanych nanokryształów 

celulozy. Zbadano strukturę chemiczną, stopień krystaliczności, stabilność termiczną, oraz 

morfologię powierzchni otrzymanych nanokryształów, stosując metody badawcze: DLS, FTIR, 

SEM, WAXD oraz TG. 

W następnym etapie prac badawczych zastosowano wybrane rodzaje nanokryształów 

celulozowych jako napełniacza w kompozytach biopolimerowych. Zbadano wpływ zarówno 

niemodyfikowanych, jak i modyfikowanych CNC na trzy różne matryce biopolimerowe 

- poliamid 10.12 (PA10.12), polilaktyd (PLA) oraz poli(3-hydroksymaślan-co-3-

hydroksywalerian) (PHBV). Badania rozpoczęto od określenia najbardziej korzystnych 

parametrów przetwórczych poszczególnych matryc biopolimerowych. W tym celu 

sporządzono serię nanokompozytów przy różnych prędkościach obrotowych ślimaków 

wytłaczarki (50, 100 oraz 150 obr./min). Następnie, wytworzono nanokompozyty o wagowym 
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udziale napełniacza wynoszącym 1, 2 oraz 3%. Badania otrzymanych nanokompozytów 

metodami DMA, SEM, WAXD, DSC oraz TG, umożliwiły ocenę stopnia zdyspergowania oraz 

wpływu dodatku nanonapełniacza na strukturę, stopień krystaliczności właściwości 

mechaniczne oraz termiczne analizowanych materiałów. 
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2. CZĘŚĆ LITERATUROWA 

2.1. Celuloza – budowa, charakterystyka i zastosowanie 

Celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie, liniowym, semikrystalicznym 

biopolimerem, który stanowi główny budulec nie tylko komórek roślinnych, ale także 

niektórych osłonek zwierząt morskich [1]. Po raz pierwszy została ona wyizolowana przez 

Anselme Payen’a w 1839 r. i od tego momentu, ze względu na swoje liczne zalety, do których 

należą m. in. powszechność, wszechstronność, biodegradowalność oraz nietoksyczność, budzi 

niegasnące zainteresowanie naukowców na całym świecie. Polimer ten należy do grupy 

polisacharydów, będących poliacetalami, w których cukry proste połączone są wiązaniami 

glikozydowymi. W przypadku celulozy, dwie jednostki β-D(+)-glukopiranozy tworzą mer 

zwany celobiozą, które to mery, połączone są ze sobą wiązaniem 1,4-β-glikozydowym, 

co schematycznie przedstawiono poniżej na rys. 1.  

 

Rys. 1. Schemat budowy łańcucha celulozy [2].  

Hydrofilowy charakter celulozy uwarunkowany jest występowaniem dużej ilości grup 

hydroksylowych, bowiem w pojedynczej jednostce znajdują się aż trzy grupy hydroksylowe. 

Najbardziej reaktywne, pierwszorzędowe, umiejscowione są przy atomie węgla C2, natomiast 

przy atomach C3 oraz C6 występują mniej reaktywne, drugorzędowe grypy hydroksylowe. 

Pomiędzy grupami -OH występują oddziaływania wodorowe, które determinują takie 

właściwości fizykochemiczne celulozy jak higroskopijność, sztywność makrocząsteczek, ich 

skłonność do krystalizacji, czy podatność tego polimeru na hydrolizę [3,4]. 
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W celulozie, każda powtarzająca się jednostka jest obrócona o 180⸰ wokół osi szkieletu 

celulozowego, w porównaniu z sąsiednim pierścieniem. Regularne ułożenie grup 

hydroksylowych wzdłuż łańcucha celulozy prowadzi do powstania mostków wodorowych, co 

z kolei ułatwia tworzenie struktur krystalicznych. Obszary uporządkowane nie mają jednak 

takiej samej długości, przez co na ich końcach tworzą się tzw. frędzle. Końce krystalitów 

przeplatają się wzajemnie tworząc włóknistą strukturę celulozy. Pomiędzy frędzlami występują 

obszary amorficzne, istotne pod względem chemicznego przetwarzania tego materiału. 

Podsumowując, włókna celulozowe posiadają zarówno obszary uporządkowane o krystalicznej 

budowie, jak i obszary amorficzne, dlatego celulozę zaliczamy do grupy polimerów 

semikrystalicznych. 

Poprzez rozerwanie obszaru amorficznego łańcucha celulozy, np. przez hydrolizę kwasową, 

można otrzymać celulozę mikrokrystaliczną (w przypadku częściowej depolimeryzacji), 

lub nanokryształy celulozowe - w przypadku całkowitej depolimeryzacji obszarów 

amorficznych [5]. Schemat otrzymywania celulozy mikrokrystalicznej został przedstawiony na 

rys. 2, a otrzymywanie nanocelulozy zostanie szerzej opisane w następnym podrozdziale. 

  

Rys. 2. Schemat otrzymywania mikrokrystalicznej celulozy na drodze hydrolizy kwasowej [5]. 

Biokompozyty wzmocnione włóknami celulozowymi od wielu lat cieszą się dużym 

zainteresowaniem ze względu na ich biodegradowalność, wysoką trwałość, wytrzymałość 

i sztywność [6]. Natomiast w ostatnich latach obserwuje się coraz szersze wykorzystanie 

nanocelulozy w materiałach biokompozytowych, co stanowi bio-zrównoważoną alternatywę 

do produkcji wysokiej jakości kompozytów polimerowych i funkcjonalnych materiałów 

polimerowych [7]. 



 

14 

 

2.2.  Nanoceluloza – podział, otrzymywanie i charakterystyka 

Zarówno materia nieożywiona jak i ożywiona zawiera w swym składzie nanostruktury, 

które powielane i uporządkowane są budulcem środowiska naturalnego. Obecnie 

nanotechnologia coraz częściej wytwarza nowe produkty, wykorzystując metody fizyko-

chemiczne oraz coraz odważniej biotechnologiczne. Rozróżnia się dwie, ogólne metody 

wytwarzania nanomateriałów, które w języku angielskim określane są jako procesy ,,top-

down’’ i ,,bottom-up’’ [8]. Metoda bottom-up zakłada wytwarzanie nanomateriałów w skali 

molekularnej od podstaw przy użyciu atomów, molekuł i nanocząsteczek jako substratów. 

Zmieniając wielkość poszczególnych cegiełek budulca, kontrolując ich cechy powierzchniowe 

oraz ustalając w sposób zaplanowany warunki wytwarzania nanomateriałów można otrzymać 

produkty o pożądanych właściwościach. Metoda top-down polega na rozdrobnieniu materiału 

makroskopowego różnymi metodami, takimi jak procesy mechaniczne (np. mielenie), 

chemiczne (np. częściowa hydroliza kwasami lub zasadami), enzymatyczne (np. traktowanie 

enzymami rozkładającymi celulozę, hemicelulozę, pektyny i ligniny) lub fizyczne, 

np. za pomocą technik wykorzystujących zogniskowaną wiązkę jonów lub laserów o dużej 

mocy [9]. 

Nanocelulozę otrzymywać można zarówno technikami bottom-up, jak i top-down. W celu 

otrzymania nanocelulozy metodą bottom-up wykorzystuje się np. technikę elektroprzędzenia 

[10,11]. Nanowłókno jest wytwarzane z roztworów celulozy regenerowanej, które wyjściowo 

mogą także zawierać stałe nanocząstki. W metodzie top-down wykorzystuje się metody 

rafinacji o charakterze fizycznym [12–14], chemicznym [12,15,16] oraz biorafinację [17], bądź 

kombinacje tych metod [18]. Polegają one na usunięciu z komórek roślinnych składników 

innych niż celuloza, takich jak: pektyny, hemicelulozy, ligniny i minerały [19]. Następnie 

poprzez odpowiednią obróbkę włókien celulozowych można zwiększyć dostępność grup 

hydroksylowych, zmienić stopień krystaliczności, rozwinąć powierzchnię wewnętrzną, oraz 

zerwać wiązania wodorowe, co powoduje wzrost reaktywności celulozy [20,21]. Prowadzony 

w odpowiednich warunkach proces może doprowadzić do rozdzielenia włókien celulozowych 

[18]. 

Mianem nanoceluloza określa się takie cząsteczki celulozy, które posiadają przynajmniej 

jeden wymiar mieszczący się w zakresie od 1 do 100 nm [22]. Surowiec do produkcji 

nanocelulozy może być pochodzenia roślinnego [23–28], zwierzęcego (niektóre zwierzęta 

morskie) [18], czy też być syntetyzowany przez bakterie [29]. W związku z tym, materiały 
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nanocelulozowe zostały podzielone  na trzy główne kategorie, do których zalicza 

się nanokryształy celulozowe (CNC), celulozę nanofibrylarną (NFC) oraz celulozę bakteryjną 

(BC). 

Celuloza bakteryjna (BC) jest syntezowana przez wyizolowane szczepy bakterii, które 

w zależności od zastosowanego podłoża oraz pożywki wytwarzają polimer o innej strukturze 

[30]. Do najczęściej wykorzystywanych w produkcji celulozy bakteryjnej szczepów bakterii 

zaliczyć można Acetobacter xylinum, który jest gram ujemnym szczepem bakterii [31]. 

Bakterie te są hodowane w wodnych ośrodkach, w których znajduje się substancja odżywcza 

(zazwyczaj D-glukoza) [32]. Podłoże oprócz źródła węgla musi posiadać źródła azotu oraz inne 

makro- oraz mikroelementy wymagane do wzrostu mikroorganizmów, takie jak sole fosforu, 

siarki, potasu i magnezu [30]. Zastosowane w procesie fermentacji bakteryjnej podłoże 

hodowlane jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o kosztach produkcji 

celulozy bakteryjnej [33]. W wyniku fermentacji bakteryjnej powstaje hydrożel, składający się 

z sieci nanowłókien celulozowych, których średnica wynosi od 20 do 100 nm [32]. Na rys. 3. 

przedstawiono mikrofotografie SEM ukazujące strukturę mikrowłókien celulozy bakteryjnej 

otrzymanej ze szczepu Acetobacter i strukturę nieprzetworzonej miazgi drzewnej [34]. 

  

Rys. 3. Mikrofotografie SEM porównujące strukturę mikrowłókien celulozy bakteryjnej 

otrzymanej ze szczepu Acetobacter (A) i miazgi drzewnej (B) w powiększeniu 5000x. 

Celuloza bakteryjna charakteryzuje się wysokim średnim stopniem polimeryzacji 

wynoszącym około 8000, elastycznością, biokompatybilnością, oraz dobrymi właściwościami 

mechanicznymi [35]. Ponadto syntezowany biomateriał charakteryzuje się dużym stopniem 

czystości, co oznacza, że nie wymaga intensywnego przetwarzania w celu usunięcia 

niepożądanych substancji - pektyny, hemicelulozy oraz ligniny [32]. Materiał ten posiada 
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wysoki współczynnik kształtu, a wielkość jego mikrowłókien jest uzależniona m.in. od 

zastosowanego szczepu bakterii oraz warunków hodowli [33]. 

Do głównych obszarów zastosowań celulozy bakteryjnej, ze względu na jej wciąż 

stosunkowo wysoki koszt, należą materiały biomedyczne, takie jak opatrunki do trudno 

gojących się ran oraz oparzeń skóry, a także substytuty naczyń krwionośnych [34]. Celuloza 

bakteryjna, choć w mniejszym udziale, znajduje także zastosowanie w przemyśle 

opakowaniowym, spożywczym oraz papierniczym [33]. 

Celuloza nanofibrylarna (NFC) zbudowana jest z nanowłókien, które ulegając splątaniu 

tworzą struktury o korzystnych właściwościach mechanicznych oraz małym ciężarze 

właściwym. Rozmiary nanowłókien wchodzących w strukturę nanofibrylarnej celulozy (NFC) 

zależą od pochodzenia oraz sposobu wyodrębniania ich ze ścian komórkowych [36]. Na rys. 4. 

przedstawiono mikrofotografie uzyskane przy zastosowaniu transmisyjnego mikroskopu 

elektronowego (TEM) celulozy nanofibrylarnej, pozyskanej z różnych źródeł oraz obrabianej 

różnymi metodami [32]. Grubość nanowłókien mieści się w zakresie od 2 do 10 nm, natomiast ich 

długość jest na poziomie kilkudziesięciu mikronów [37]. Najczęściej jednak struktury te występują 

w postaci agregatów, dlatego grubość opisywanych elementów mieści się w granicach od 20 do 

50 nm. 

 

Rys. 4. Mikrofotografie TEM uzyskane z rozcieńczonych zawiesin NFC z pulpy drzewnej 

przy użyciu różnych metod obróbki wstępnej (A) enzymatycznej; (B) utleniania 

z wykorzystaniem TEMPO; (C) karboksymetylacji; oraz (D) NFC uzyskane z Opuntia ficus-

indica [38]. 



17 

 

Jak widać na rys. 4, nanowłókna celulozowe różnią się pomiędzy sobą w zależności od 

zastosowanej metody izolacji, użytego surowca czy obróbki wstępnej [39]. Najważniejszym 

czynnikiem jest jednak sam proces dezintegracji włókien. Połączenie procesu mechanicznego 

i chemicznego usprawnia proces izolacji i powoduje zwiększenie uzysku celulozy [40].  

Jednym z najczęstszych zastosowań nanofibrylarnej celulozy jest ich użycie jako 

wzmocnienia kompozytów, w których matrycę stanowią polimery [41]. Dzięki dużej 

powierzchni właściwej oraz wysokiemu współczynnikowi kształtu wzrasta intensywność 

oddziaływań pomiędzy napełniaczem i osnową, co prowadzi do wyższego stopnia 

kompatybilności tych materiałów. 

Nanokrystaliczna celuloza (CNC) może być otrzymana z roślin i pozostałości rolniczych, 

takich jak bambus [23,42], eukaliptus [43], włókno jutowe [44], włókno kokosowego [45], liść 

ananasa [46], słoma [47], skórka ziemniaków [48] i wiele innych.  Na rys. 5. przedstawiono 

mikrofotografie TEM nanokryształów celulozowych pozyskanych z różnych źródeł [38]. 

Ze względu na fakt, że wybrana metoda izolacji nanokryształów celulozowych oraz użyty 

surowiec ma znaczny wpływ na fizyczne i chemiczne właściwości otrzymanych CNC, należy 

dobrać optymalną preparatykę oraz surowiec w zależności od przewidywanego zastosowania. 

 

Rys. 5. Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) nanokryształów celulozy uzyskanych 

z a) osłonic, b) bakterii, c) włókien ramii oraz d) drewna eukaliptusowego [38]. 
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Ogólnie, nanokrystaliczna celuloza (CNC) jest otrzymywana poprzez usunięcie obszarów 

amorficznych przy zastosowaniu odpowiedniej obróbki chemicznej i biologicznej połączonej 

z sonikacją mikrofibryl [49]. W ostatnich latach opracowano nowe metody preparatyki CNC, 

takie jak utlenianie TEMPO (rodnikiem 2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksylu) [50], 

z wykorzystaniem cieczy jonowych [51], par kwasowych [52], rozpuszczalników 

eutektycznych [53–55], i utlenianie emulsji Pickeringa [56]. Jednak hydroliza kwasowa wciąż 

pozostaje najczęściej stosowaną metodą otrzymywania CNC. Do hydrolizy wykorzystuje się 

zarówno kwasy nieorganiczne, takie jak kwas siarkowy(VI) [57], kwas solny [58], mieszanina 

kwasu solnego z kwasem azotowym(V) [59], kwas fosforowy(V) [60], czy kwas 

fosforowolframowy [61], jak i kwasy organiczne, m. in. kwas mrówkowy [62], kwas 

szczawiowy [63], kwas cytrynowy [64], kwas jabłkowy [65] i kwas p-toluenosulfonowy [66]. 

W literaturze opisano również badania dotyczące hydrolizy CNC mieszaninami kwasów 

nieorganicznych z kwasami organicznymi, np. kwasu siarkowego(VI) z kwasem szczawiowym 

[67], lub kwasu azotowego(V) z kwasem octowym [68]. 

Bezsprzecznie jednak to właśnie kwas siarkowy(VI) jest czynnikiem najczęściej 

stosowanym do wytwarzania nanokryształów celulozowych. Hydroliza pulpy celulozowej nie 

jest procesem jednorodnym - podczas hydrolizy kwas przenika do włóknistej struktury, 

rozszczepiając wiązanie glikozydowe znajdujące się w strukturze celulozy [54]. W zależności 

od czasu prowadzenia reakcji, może ona zachodzić także w obszarach krystalicznych oraz 

prowadzić do konwersji części grup hydroksylowych znajdujących się na powierzchni celulozy 

do grup siarczanowych [69].  Podczas hydrolizy mogą zajść także inne reakcje uboczne 

- dehydratacja oraz utlenianie [70]. W materiale, który nie został poddany wcześniejszemu 

etapowi merceryzacji, obecne są pozostałe niecelulozowe składniki, tj. pektyny, hemicelulozy 

i lignina [71]. Proces hydrolizy takiej biomasy jest znacznie szybszy, ze względu na większą 

reaktywność tychże składników. Ze względu na niszczenie w trakcie hydrolizy obszarów 

amorficznych włókien celulozowych, następuje obniżenie stopnia podstawienia. Z powodu 

utraty regionów amorficznych, rośnie stopień krystaliczności wyizolowanego materiału. 

Zawiesina CNC wytworzona przez hydrolizę kwasem siarkowym wykazuje większą trwałość 

koloidu, ale charakteryzuje się niską stabilnością termiczną [60]. Obecność ujemnie 

naładowanych grup siarczanowych na powierzchni celulozy umożliwia osiągnięcie stabilizacji 

suspensji, co odgrywa istotną rolę w zapobieganiu agregacji CNC [72].  

Różne warunki hydrolizy w obecności kwasu siarkowego(VI) przedstawiono w tabeli 1. 

Stężenie H2SO4 może wahać się od 40 do 65%, temperatura od 40 do 80℃, a czas od kilku 
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minut do nawet kilku godzin. Udowodniono, że zmiana jednego z parametrów może mieć duży 

wpływ na wydajność reakcji i właściwości otrzymanych CNC [73]. Po reakcji hydrolizy 

otrzymuje się nie tyle nanokryształy celulozowe, co ich agregaty, dlatego w celu ich dalszej 

izolacji należy zastosować ultradźwięki. Na koniec przeprowadza się dializę w celu usunięcia 

dużych cząstek, aby uzyskać jednorodną dyspersję CNC. Wreszcie, suche nanokryształy 

celulozowe można uzyskać poprzez liofilizację, suszenie rozpyłowe lub liofilizację rozpyłową. 

Szczegółowy opis wpływu wybranej metody oraz warunków suszenia CNC opisano 

w dalszym, osobnym rozdziale. 

Tabela 1. Warunki hydrolizy w H2SO4  i charakterystyka otrzymanych CNC pochodzących 

z różnych źródeł [23–28,71]. 

 Źródło celulozy 

Warunki 

hydrolizy 

Bambus 

[23] 

Eukaliptus 

[23] 

Włókna 

sizalu 

[23] 

Nasiona 

cytryny 

[24] 

Skórka 

pomidora 

[25] 

Drzewo 

Dorum 

[26]  

Palma 

cukrowa 

[27] 

Włókno 

bawełniane 

[28] 

Stosunek kwasu 

do włókien 

[mL/g] 

10:1 9:1 15:1 20:1 8,75:1 - 20:1 11:1 

Temperatura 

[℃] 
60 50 50 45 45 50 45 50 

Czas [min] 12 50-65 30 90 30 30 45 45 

Stężenie H2SO4 

[%mas.] 
65 65 65 64 64 64 60 64 

 Charakterystyka otrzymanych CNC 

Wydajność [%] 30 17 9 28 16 - 29 42 

Stopień 

krystaliczności 

[%] 

- - - 69.7 80.8 90.0 85.9 91.3 

Długość [nm] 
100 ± 

28 
100 ± 33 

119 ± 

45 

145 ± 

20 
135 ± 50 450 

130 ± 

30 
141 

Szerokość [nm] 8 ± 3 7 ± 1 6 ± 1 
18.5 ± 

6.5 
7.2 ± 1.8 5.3 9 ± 1.9 - 

Wysokość [nm] 
4.5 ± 

0.9 
4.5 ± 1.0 

3.3 ± 

1.0 
- 3.3 ± 1.2 - - - 

Hydroliza pulpy celulozowej kwasem fosforowym(V) ma na celu otrzymanie CNC 

o zwiększonej stabilności termicznej [60]. Długość wytworzonych nanokryształów mieści się 

w zakresie 100-200 nm, natomiast szerokość wynosi od 15 do 30 nm [68]. Na powierzchni 

otrzymanych CNC występuje niewielka ilość zaadsorbowanych grup fosforanowych, co 

przedstawiono na rys. 6, jednakże otrzymane CNC łatwo ulegają dyspersji tworząc stabilne 

zawiesiny zarówno w wodzie, jak i rozpuszczalnikach organicznych, takich jak 

dimetylosulfotlenek (DMSO) oraz dimetyloformamid (DMF) [60].  
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Rys. 6. Powierzchnia łańcucha celulozy po hydrolizie H3PO4. 

Espinosa i wsp. [60], przeprowadzili reakcję hydrolizy masy celulozowej w różnych 

warunkach reakcji, badając wpływ takich czynników jak czas, stężenie czynnika 

hydrolizującego i temperatura reakcji. Celem pracy było określenie optymalnych warunków, 

w których wytwarzane będą nanokryształy celulozowe posiadające wysoki współczynnik 

kształtu. Reakcja była prowadzona przy stężeniach kwasu wynoszących odpowiednio 6.2, 7.8, 

9.0 i 10.7 M. Gdy reakcję prowadzono w temperaturze 50°C, mieszanina reakcyjna była 

bezbarwna, niezależnie od czasu prowadzenia reakcji oraz stężenia zastosowanego kwasu 

fosforowego(V). Wraz ze wzrostem stężenia kwasu fosforowego(V) zaobserwowano wzrost 

szybkości reakcji hydrolizy, objawiający się zmianą zabarwienia mieszaniny reakcyjnej. 

Ponadto, badanie termograwimetryczne otrzymanych nanokryształów celulozowych wykazało, 

że CNC otrzymane z kwasy fosforowego(V) wykazują znacznie wyższą stabilność termiczną 

niż CNC hydrolizowane za pomocą kwasu siarkowego (VI). Przypuszcza się, że duża stabilność 

termiczna pozwoli na zastosowanie CNC hydrolizowanych kwasem fosforowym(V), jako 

napełniacza w polimerach wymagających temperatur przetwarzania przekraczających 200℃.  

Nanokryształy celulozowe wzbudziły duże zainteresowanie ze względu na takie ich cechy 

jak wymiary w nanoskali, wysoką wytrzymałość, zwiększony moduł elastyczności, dużą 

powierzchnię właściwą i biodegradowalność [74]. Ponadto, w porównaniu z innymi 

nanostrukturami celulozowymi, zawierającymi pewną ilość frakcji amorficznych, CNC 

wykazują unikalne właściwości ciekłokrystaliczne [75]. Porównanie gęstości oraz 

wytrzymałości mechanicznej wybranych włókien z nanokryształami celulozowymi zostało 

przedstawione w tabeli 2. 
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Tabela 2. Porównanie właściwości mechanicznych wybranych napełniaczy kompozytowych. 

 Włókno szklane 

[76] 

Włókno węglowe 

[77] 

Włókno aramidowe 

(Kevlar 49) [78] 

Nanokryształy 

celulozowe [79] 

Gęstość 

[Mg/m3] 
2.54  1.75 1.45  1.60  

Moduł sprężystości 

[GPa] 
86 230  125  110 – 220  

Wytrzymałość na 

zerwanie [GPa] 
2.5  1.8  1.4  7.5 – 7.7  

CNC i pochodne celulozy są uważane za korzystną alternatywę dla materiałów 

niebiodegradowalnych. Przykładowo, CNC mogą być przydatne do wytwarzania rusztowań do 

regeneracji kości, ponieważ wiadomo, że grupy powierzchniowe sprzyjają zarodkowaniu 

hydroksyapatytu [80]. Ponadto, CNC mogą być napełniaczem wzmacniającym do 

biodegradowalnych polimerów, takich jak poli(kwas mlekowy) (PLA), polioctanu winylu 

(PVA) i poli(bursztynianu butylenu) (PBS) [81]. Szereg właściwości kompozytów 

polimerowych zależy w znacznym stopniu od stopnia dyspersji nanocząstek, efekty 

wzmacniające wynikają z tworzenia sieci perkolacyjnej CNC oraz dużej kompatybilności 

międzyfazowej między osnową a wypełniaczami [82]. Niemniej jednak wiązanie wodorowe 

między trzema grupami hydroksylowymi składającymi się na jednostkę powtarzalną CNC 

sprzyja tworzeniu agregatów utrudniających dyspersję. Ponadto, ze względu na różnice 

w polarności, CNC jest słabo zdyspergowywana w niepolarnych matrycach polimerowych 

[81]. 

Podsumowując, kluczowym wyzwaniem w wytwarzaniu nanokompozytów napełnianych 

nanokryształami celulozowymi jest dobre zdyspergowanie napełniacza w hydrofobowych 

matrycach polimerowych. W tym celu przeprowadza się modyfikacje powierzchni CNC - różne 

metody funkcjonalizacji nanokryształów celulozowych zostały opisane w osobnym rozdziale. 
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2.3.  Wpływ warunków liofilizacji na postać i stabilność termiczną nanokryształów 

celulozowych 

Nanokryształy celulozowe wytwarzane są zazwyczaj w postaci dyspersji wodnych. Jednak 

dla wielu zastosowań, np. w inżynierii biomateriałowej, najkorzystniejszą postacią CNC jest 

proszek [31,83,84]. W ostatnich latach osiągnięto znaczny postęp w zakresie technologii 

suszenia nanocelulozy. Zbadano różne techniki suszenia dyspersji nanocelulozy, takie jak 

suszenie rozpyłowe, liofilizacja, liofilizacja rozpyłowa, suszenie nadkrytyczne czy suszenie 

przez odparowanie [85–90]. Badania wykazały, że proces suszenia silnie wpływa na strukturę 

i morfologię nanocelulozy poprzez zmianę mechanizmu samoorganizacji [91,92]. Pożądana 

postać i morfologia suszonej nanocelulozy zależy od przyszłego jej zastosowania. Zachowanie 

nanostruktury celulozy ze zdolnością do ponownego dyspergowania w postaci pojedynczych 

cząstek jest wymagane m.in. przy zastosowaniu CNC w materiałach kompozytowych [84]. 

Z drugiej strony kontrolowana aglomeracja w celu wytworzenia stabilnych wymiarowo 

i odpornych mechanicznie pianek i aerożeli nanocelulozowych może być atrakcyjna 

w dziedzinie inżynierii środowiskowej [93,94]. Oprócz zastosowania liofilizacji jako metody 

wytwarzania nanocelulozy w postaci zarówno proszku jak i aerożeli, technika ta była 

najczęściej stosowana jako etap wstępny przy przygotowywaniu małych partii nanocelulozy 

przed niezbędnymi pomiarami jej właściwości fizycznych lub chemicznych. Jednak w wielu 

pracach podane są skąpe informacje dotyczące warunków zamrażania i liofilizacji, wskazujące, 

że warunki suszenia nie były traktowane jako istotne czynniki mające wpływ na końcowe 

właściwości nanomateriału. 

W badaniach nad liofilizacją nanocelulozy stwierdzono, że na samoorganizację 

i morfologię proszków i aerożeli mają wpływ parametry dotyczące zarówno warunków 

wytłaczania i zamrażania. Stwierdzono, że rozmiary cząstek w aerożelu rosną wraz ze 

wzrostem stężenia zawiesiny początkowej oraz współczynnika kształtu nanocząstek celulozy, 

a z drugiej strony maleją przy wyższym ładunku powierzchniowym nanocząstek i wyższych 

szybkościach zamrażania, wykazując wzajemną zależność stopnia agregacji od stężenia CNC 

i szybkości zamrażania [95]. Przykładowo, rozmiary cząstek uzyskane przy stężeniu CNC 

powyżej 10% mas. i przy małych szybkościach chłodzenia były o rząd wielkości wyższe niż przy 

stężeniu 1,8%mas. [96]. Co ciekawe, przy niskim stężeniu nanokryształów szybkość zamrażania 

wykazywała znikomy wpływ na wielkość cząstek. 
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Wykazano, że zarówno klasyczne suszenie w suszarce, jak i liofilizacja nanocelulozy 

z zawiesiny wodnej może prowadzić do całkowitej lub znacznej utraty struktury o wymiarach 

nanometrycznych [85,97,98]. Mechanizm stojący za tym niekorzystnym efektem jest związany 

z siłami kapilarnymi, wiązaniami wodorowymi i oddziaływaniami van der Waalsa, które 

narastają, gdy nanocząstki celulozy zagęszczają się w wodzie z powodu wzrostu kryształków 

lodu podczas zamrażania lub odwadniania podczas suszenia. Interakcje międzycząsteczkowe 

prowadzą do przestrzennego przegrupowania i samoorganizacji nanocząstek wzdłuż kierunku 

podłużnego w mikrowłókna i folie celulozowe [92,99]. Tak więc mechanizm tworzenia się lodu 

ma znaczny wpływ na proces agregacji nanocelulozy. Skutecznym podejściem do 

kontrolowania efektu tworzenia się lodu i wytwarzania zindywidualizowanej postaci 

nanocząstek i/lub aerożeli o rozwiniętej specyficznej powierzchni jest stosowanie tzw. 

krioprotektantów, czyli substancji lub mieszanin substancji chroniących zamrażany obiekt 

[100]. W biologii zakładany mechanizm działania krioprotektantów polega na zapobieganiu 

wzrostowi kryształków lodu i zastępowaniu cząsteczek wody w strukturach, w których 

występują wiązania wodorowe, dzięki czemu odwodnienie może odbywać się bez zmniejszania 

się wymiarowości struktury. 

Alkohol tert-butylowy (TBA) jest stosowany jako krioprotektant w procesie liofilizacji ze 

względu na wysoką temperaturę zamrażania, dużą równowagową prężność par i małe wartości 

entalpii sublimacji [101]. Ogólnie rzecz biorąc, liofilizacja zawiesin nanocelulozy w binarnych 

układach rozpuszczalników tert-butanol/woda lub zawiesiny nanocelulozy po całkowitej 

wymianie rozpuszczalnika na alkohol tert-butylowy prowadziły do uzyskania materiałów 

o zachowanej nanostrukturze i wysoce rozwiniętej powierzchni właściwej [102,103]. 

Co ciekawe, zastosowanie TBA znacznie ograniczyło agregację nawet przy klasycznym 

suszeniu w suszarce [99]. 

Oprócz cech strukturalnych nanocelulozy, w literaturze wskazuje się na jej stabilność 

termiczną jako parametr kluczowy dla efektywnej funkcjonalizacji i przetwarzania 

w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza przez dłuższy czas, takich jak modyfikacja 

w fazie gazowej [104] czy wytwarzanie biokompozytów metodą mieszania w stopie (z ang. 

melt-blending) [105,106]. W literaturze dostrzeżono różnice w stabilności termicznej 

nanocelulozy otrzymanej różnymi technikami suszenia. Na przykład w pracy Voronova i in. 

[107] folia CNC uzyskana przez odparowanie wody w temperaturze pokojowej miała o 61°C 

niższą początkową temperaturę degradacji w porównaniu z proszkiem CNC zamrożonym 

w kriogranulatorze i następnie liofilizowanym. Peng i in. [98] stwierdzili, że suszone 
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powietrzem lub rozpyłowo nanowłókna celulozowe (NFC) są bardziej stabilne termicznie 

w porównaniu z liofilizowanymi NFC, podczas gdy suszenie nadkrytyczne daje NFC 

o najmniejszej stabilności termicznej. W pracy tej autorzy wskazali na różną morfologię 

agregatów celulozy, wpływającą na procesy dyfuzji, oraz różne struktury wiązań wodorowych 

jako źródło odmiennego zachowania termicznego wytworzonych nanomateriałów. Ponadto 

zmienność stabilności termicznej nanocelulozy suszonej różnymi metodami przypisano 

zmianom wskaźnika krystaliczności [98], zachowaniu polimorficznemu [108], roli ładunków 

powierzchniowych wpływających na tendencję do agregacji i regularności ułożenia agregatów 

[109]. Przenoszenie ciepła zależne od agregacji wskazano jako prawdopodobną przyczynę 

obserwowanej niższej stabilności termicznej bardziej gęstych i regularnie upakowanych 

nanokryształów. W innym miejscu odnotowano różną stabilność termiczną dla różnych form 

nanocelulozy poddanych tej samej procedurze suszenia. Na przykład Borsoi i wsp. [110] 

porównali degradację pirolityczną liofilizowanych nanokryształów i nanofibryli celulozowych, 

zarówno otrzymanych w procesie defibrylacji mechanicznej, jak i oddzielonych z tej samej 

partii. Wyższa stabilność termiczna nanokryształów celulozowych była związana z silniejszą 

agregacją obserwowaną dla tych nanocząstek po liofilizacji. Zhao i wsp. [111] wykazali różną 

stabilność termiczną nanocząstek celulozy wytworzonych z różnych źródeł biomasy; odnosząc 

się do obserwowanych efektów wskazali na wyższą krystaliczność drewna z roślin wieloletnich 

(drewno topoli) niż z jednorocznej biomasy trawiastej (słoma). Ostatnio, zależność cech 

morfologicznych liofilizowanych NFC oraz liniową zależność temperatury rozkładu 

pirolitycznego od wyjściowego stężenia nanocelulozy w dyspersji wodnej wyjaśniono rosnącą 

siłą międzycząsteczkowych wiązań wodorowych [112]. 

Istnieje szereg prac badawczych poświęconych liofilizacji nanocelulozy z naciskiem na 

rozwinięcie morfologii po suszeniu i jej związek z właściwościami funkcjonalnymi końcowego 

nanomateriału. Ponieważ liofilizacja jest techniką preparatywną powszechnie stosowaną przed 

badaniem fizycznym, modyfikacją chemiczną i dalszą obróbką nanocelulozy 

w podwyższonych temperaturach, niezbędne jest dokładniejsze zrozumienie zależności między 

warunkami liofilizacji, rozwiniętą nano- i mikromorfologią oraz z porowatością, a stabilnością 

termiczną otrzymanych proszków i aerożeli nanocelulozowych. Celowe jest przeprowadzenie 

badań dotyczących wpływu krioprotektantów na stabilność termiczną liofilizowanych CNC 

i określenie korelacji stabilności termicznej z ilościowo scharakteryzowaną strukturą porowatą 

otrzymanych nanomateriałów. 
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2.4.  Metody modyfikacji nanokryształów celulozowych 

Jak już zostało wcześniej wspomniane, nanokryształy celulozowe posiadają hydrofilowy 

charakter, który utrudnia ich dyspersję i uniemożliwia uzyskanie kompatybilności 

z hydrofobowymi matrycami polimerowymi takimi jak polilaktyd i poliamid [113]. Występuje 

słaba adhezja międzyfazowa, przez co otrzymane kompozyty charakteryzują się gorszymi 

parametrami, zarówno wytrzymałościowymi jak i termicznymi [114]. W celu poprawy 

dyspergowalności oraz kompatybilności CNC do hydrofobowych matryc polimerowych 

prowadzone są różnorodne modyfikacje powierzchni nanokryształów, zarówno fizyczne, jak 

i chemiczne, w wyniku których następuje obniżenie energii powierzchniowej, która odpowiada 

za aglomerację oraz małe powinowactwo CNC do hydrofobowej matrycy polimerowej [115]. 

Ponadto, poprzez modyfikację chemiczną, na powierzchnię kryształów celulozowych, 

wprowadzane są ładunki elektrostatyczne, co zapewnia lepszą dyspersję w osnowie 

polimerowej [81].   

Podczas funkcjonalizacji celulozy modyfikacji chemicznej ulegają głównie bardziej 

reaktywne, pierwszorzędowe grupy hydroksylowe [38]. Typowe reakcje modyfikacji grup 

hydroksylowych w celulozie, w tym utlenianie TEMPO, eteryfikację oraz estryfikację, 

przedstawiono na rys. 7 [116]. 

 

Rys. 7. Schemat modyfikacji chemicznych celulozy [116]. 
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Co istotne, proces modyfikacji  powinien pozostawać bez wpływu na morfologię materiału, 

czyli zachodzić jedynie na jego powierzchni [37], oraz w sposób nienaruszający struktury 

krystalicznej materiału [117]. 

Obróbka utleniająca TEMPO 

Modyfikacja przy użyciu rodnika 2,2,6,6-tetrametylopiperdyno-1-oksylowego (TEMPO) 

umożliwia przekształcenie pierwszorzędowych grup hydroksylowych w grupy karboksylowe 

[117]. Dzięki tej metodzie możliwe jest także okresowe utlenianie diolu wicynalnego do 

aldehydów. W tym celu stosuje się katalizator TEMPO [118]. Reakcja utleniająca zachodzi 

w obecności NaClO oraz NaBr, które umożliwiają wytworzenie podbromianu sodu, co 

znacznie zwiększa szybkość reakcji utleniania [119]. Zastosowanie odpowiedniej ilości 

podchlorynu sodu, który jest głównym środkiem utleniającym, umożliwia kontrolę stopnia 

utlenienia otrzymanych CNC [120]. Niestety, zbyt długi czas prowadzenia reakcji oraz zbyt 

duże stężenie NaClO powodują spadek stopnia krystaliczności otrzymanych nanokryształów 

[119]. Ponadto, wadą stosowania tej metody jest wysoki koszt katalizatora [121]. 

Eteryfikacja 

Eteryfikacja poprzez karboksymetylację włókien celulozowych jest obecnie szeroko 

stosowana jako opłacalny i wysoce wydajny etap chemicznej obróbki wstępnej w celu 

ułatwienia defibrylacji włókien [38]. Eteryfikacja została również wykorzystana do łatwego 

wprowadzenia ładunków kationowych na powierzchnię CNC. Przykładowo, Hasani i wsp. 

[122] wykazali, że związki zawierające kation amoniowy, takie jak chlorek 

epoksypropylotrimetyloamoniowy (EPTMAC), można z powodzeniem szczepić na 

powierzchniach CNC poprzez eteryfikację. Taka kationizacja powierzchni przebiega poprzez 

nukleofilowe addycję aktywowanych alkaliami grup hydroksylowych celulozy do ugrupowania 

epoksydowego EPTMAC i prowadzi do wytworzenia stabilnych, wodnych zawiesin CNC 

o tiksotropowych właściwościach. Dla tych kationowych CNC zaobserwowano porządkowanie 

się cząsteczek wzdłuż kierunku działania sił ścinających, ale nie wykryto separacji 

ciekłokrystalicznej fazy nematycznej, najprawdopodobniej z powodu wysokiej lepkości 

zawiesiny [123]. 

Estryfikacja 

Estryfikacja CNC jest jedną z użytecznych metod zwiększania hydrofobowości 

nanokryształów celulozowych i polepszania stopnia ich zdyspergowania w hydrofobowych 
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matrycach polimerowych [38]. W wyniku reakcji estryfikacji następuje zastąpienie grup 

hydroksylowych, znajdujących się na powierzchni celulozy, mniej polarnymi grupami 

estrowymi [124]. Należy pamiętać, że estryfikacja jest reakcją odwracalną, co oznacza, że wraz 

z postępem reakcji powstaje małocząsteczkowy produkt uboczny, jakim jest woda, która jest 

reagentem w następczej reakcji hydrolizy. Ponadto, estryfikacja pozwala na uzyskanie 

kryształów, które będą łatwo dyspergowalne w rozpuszczalnikach posiadających wysoką stałą 

dielektryczną, takich jak dimetylosulfotlenek (DMSO) czy 1,4-dioksan [125]. Ważnym 

czynnikiem wpływającym na wydajność prowadzonej reakcji jest odpowiednie dobranie 

środowiska reakcji estryfikacji oraz katalizatora. Funkcję środowiska reakcji pełnią zazwyczaj 

rozpuszczalniki organiczne, takie jak toluen, DMSO lub dimetyloformamid (DMF). Podczas 

syntezy rozpuszczalniki te tworzą reaktywne związki pośrednie, które sprzyjają reakcji 

estryfikacji. W roli katalizatorów stosuje się związki, które posiadają w swojej budowie co 

najmniej jedną grupę karboksylową i hydroksylową, takie jak kwas glicerynowy, cytrynowy, 

glikolowy lub mlekowy [120].  

Zgodnie z zasadami zielonej chemii, w każdym procesie chemicznym powinno dążyć się do 

wykorzystania jak największej liczby substratów pochodzących z surowców naturalnych [126]. 

W trend ten wpisuje się modyfikacja CNC przy wykorzystaniu jako czynnika estryfikującego 

bezwodnika kwasu bursztynowego [127]. Bezwodnik bursztynowy jako bioprodukt, otrzymywany 

jest przez odwodnienie bio-kwasu bursztynowego [128]. Produkcja bio-kwasu bursztynowego 

charakteryzuje się zerowym śladem węglowym oraz 30-40% mniejszym zużyciem energii [129]. 

Co więcej, potencjał ekonomiczny tego surowca przewyższył konwencjonalne podejście 

petrochemiczne, a biochemiczne przekształcanie zasobów odnawialnych w wartościowe produkty 

chemiczne to intensywnie rozwijająca się gałąź przemysłu chemicznego [129]. 

Bez zastosowania katalizatora stwierdzono niewielki stopień podstawienia bezwodnika 

bursztynowego na powierzchni celulozy [130]. Funkcję katalizatora reakcji może pełnić             

np. 4-dimetyloaminopirydyna (DMAP) [120].  

Na rys. 8. przedstawiono mechanizm aktywacji bezwodników kwasowych w reakcji 

z pirydyną, prowadzący do powstania reaktywnego acylopirydynowego związku pośredniego. 
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Rys. 8. Mechanizm aktywacji bezwodników w reakcji z pirydyną [120].  

Li i wsp. [131] poddali modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym w cieczy jonowej         

(1-buty-3-metyloimidazoliu) wyekstrahowaną z trzciny cukrowej celulozę, stosując                     

4-dimetyloaminopirydynę (DMAP) jako katalizator. Autorzy zbadali wpływ stosunku 

masowego DMAP do bezwodnik bursztynowy w zakresie od 0% do 15%, czasu reakcji (od 30 

do 120 min) oraz temperatury reakcji (od 60 do 110°C). Modyfikowane pochodne celulozy 

miały stopień podstawienia w zakresie od 0.24 do 2.34. Najwyższy stopień podstawienia 

zarejestrowano w temperaturze 100°C, przy stosunku DMAP do bezwodnika bursztynowego 

wynoszącym 5% mas. Badania potwierdziły również istotną rolę katalizatora w reakcji 

estryfikacji, gdyż stopień podstawienia modyfikowanych pochodnych celulozy przy użyciu 

DMAP był znacząco wyższy, niż bez katalizatora w tych samych warunkach prowadzenia 

reakcji. 

 Funkcję katalizatora reakcji estryfikacji mogą pełnić także inne związki, takie jak jod     

i N-bromosukcynoimid. Zespół Bao [132] badał wpływ różnych katalizatorów na stopień 

podstawienia nanokryształów celulozowych. Związkami pełniącymi rolę katalizatorów były: 

jod, N-bromosukcynoimid (NBS) i DMAP. Wyniki wykazały, że stopień podstawienia 

modyfikowanej celulozy wzrósł z 0.24 (reakcja bez katalizatora) do 0.84 dla jodu, 2.31 dla NBS 

oraz 2.34 dla DMAP, w tych samych warunkach prowadzenia reakcji. Świadczy to o tym, 

że związki pirydyny najlepiej katalizują reakcję estryfikacji bezwodnikiem bursztynowym. 
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2.5. Reakcje modyfikacji w polu promieniowania mikrofalowego – wpływ ogrzewania 

konwencjonalnego i mikrofalowego 

W ostatnich latach rozwój procesów przyjaznych dla środowiska, zgodnych z zasadami 

zrównoważonej chemii stał się centralnym punktem wielu badań. Szczególny nacisk kładziono 

na zmniejszenie ilości rozpuszczalników i wymaganych substancji niebezpiecznych, ale 

również na bardziej efektywne wykorzystanie energii [133]. Chemicy w dalszym ciągu 

powszechnie wykorzystują konwencjonalne, elektryczne źródła ciepła, podczas gdy obiecującą 

alternatywę stanowi zastosowanie promieniowania mikrofalowego jako źródła ciepła 

w reakcjach chemicznych [134]. Fakt, że energia elektromagnetyczna jest zamieniana na 

energię cieplną, sprawia, że ilekroć mikrofale wnikają w dany materiał w celu dostarczenia 

energii, ciepło jest wytwarzane w całej objętości i następuje tzw. ogrzewanie wolumetryczne 

[135]. Minimalizuje ono czas prowadzenia procesu, obniża zużycie energii i poprawia szybkość 

dyfuzji ciepła w układzie [136]. Ponadto ciepło jest przekształcane z energii 

elektromagnetycznej w samym materiale - w ten sposób zewnętrzna powierzchnia układu 

odbiera ciepło wytwarzane z rdzenia próbki w sposób bezpośredni, zapewniając selektywne 

i równomierne nagrzewanie [137]. 

Jak już zostało wspomniane, mikrofale różnią się od konwencjonalnych źródeł ciepła tym, 

że rozpuszczalniki lub reagenty są ogrzewane bezpośrednio bez konieczności ogrzewania 

naczynia reakcyjnego. W metodach konwencjonalnych naczynie jest najpierw podgrzewane, 

a następnie konwekcyjnie przekazuje ono ciepło do układu reakcyjnego [138]. Ogrzewanie 

mikrofalowe jest bardziej wydajne pod względem zużywanej energii oraz zapewnia znacznie 

szybsze zachodzenie reakcji niż konwencjonalne źródła ciepła [139]. Początkowo skrócony 

czas reakcji, które zachodziły pod wpływem promieniowania mikrofalowego, przypisywano 

specyficznemu „efektowi mikrofalowemu”, jednak bardziej szczegółowe pomiary szybkości 

reakcji wykazały, że generalnie reakcje chemiczne zachodzące w warunkach mikrofalowych 

rządzą się tymi samymi podstawowymi zasadami termodynamiki i kinetyki, jak reakcje 

zachodzące w warunkach konwencjonalnych [140].  

Na podstawie teorii dielektrycznej von Hippela [141] można wskazać, że rozpuszczalniki 

polarne, które charakteryzuje stały moment dipolowy, wykazują procesy relaksacyjne 

w obszarze mikrofalowym i dlatego są odpowiednimi kandydatami jako środowisko układów 

reakcyjnych do eksperymentów z ogrzewaniem mikrofalowym [140]. Rozpuszczalniki 

niepolarne, które nie posiadają stałego momentu dipolowego i nie wykazują relaksacji 
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w obszarze mikrofalowym, są przezroczyste dla mikrofal. Wprawdzie oznacza to, że są one 

nieskuteczne jako rozpuszczalniki w powyższych eksperymentach, ale mogą być jednak 

stosowane jako chłodziwa do usuwania nadmiaru ciepła. Drugim istotnym wnioskiem jest fakt, 

że czas relaksacji rozpuszczalnika zależy od temperatury i obniża się wraz ze wzrostem 

temperatury, tj. większe ruchy translacyjne cząsteczek umożliwiają im szybszą randomizację 

ich położenia, gdy pole elektryczne jest wyłączone. Dlatego wraz ze wzrostem temperatury 

w wyniku ogrzewania mikrofalowego, rozpuszczalnik zamienia więcej energii mikrofalowej 

na energię cieplną i szybkość ogrzewania wzrasta. Powstałe zjawisko określane jest jako 

ucieczka termiczna (z ang. thermal runaway). Ponadto można zauważyć, że czasy relaksacji 

cząsteczek mają zasadniczy wpływ na parametry dielektryczne, które wpływają na szybkość 

nagrzewania wnęki mikrofalowej [134]. 

Celuloza zawiera wiele grup hydroksylowych, które mogą reagować z odczynnikami 

chemicznymi, w reakcjach takich jak estryfikacja, eteryfikacja, halogenowanie czy utlenianie 

[142]. Badania, które skupiły się na tych reakcjach w ogrzewaniu mikrofalowym, zasadniczo 

wykazały, że proces wykorzystujący konwencjonalne źródła energii, trwa znacząco dłużej 

w porównaniu do użycia promieniowania mikrofalowego, które okazało się bardziej 

efektywnym źródłem ogrzewania [143–149].  

Znaczną uwagę poświęcono reakcji estryfikacji celulozy w warunkach ogrzewania 

mikrofalowego [144,150–155]. Ratanakamnuanet i in. [144] wykazali znaczny spadek czasu 

estryfikacji celulozy, otrzymanej z odpadowej tkaniny bawełnianej, w reakcji z chlorkami 

kwasów tłuszczowych - chlorkiem butyrylu (C4), kapryloilu (C8) i lauroilu (C12). Wyniki 

pokazały, że optymalne czasy estryfikacji przy konwencjonalnym ogrzewaniu to odpowiednio: 

2 godziny w 100°C (dla C4),  12 godzin w 80°C (dla C8) oraz 12 godzin w 60°C (dla C12). 

Uległy one znacznemu skróceniu dla celulozy estryfikowanej w polu promieniowania 

mikrofalowego i wynosiły odpowiednio: 60 s przy 360 W (dla C4), 60 s przy 270 W (dla C8), 

i 150 s przy 180 W (dla C12), aby osiągnąć ten sam stopień zestryfikowania, jak podczas 

wykorzystania konwencjonalnej metody ogrzewania.  

Wyniki te zostały potwierdzone przez zespół Chadlia i in. [156], którzy przeprowadzili 

reakcje homogenicznej estryfikacji celulozy z bezwodnikiem kwasu bursztynowego, 

maleinowego i ftalowego. Autorzy wykazali, że w wyniku syntezy estrów celulozy w polu 

promieniowania mikrofalowego otrzymano wyższe stopnie podstawienia (DS) w ciągu 

10 minut (DS. 2.25), niż w konwencjonalnych warunkach przez 12 godzin prowadzenia reakcji 

(DS wynoszący 1.2). Wartości stopnia podstawienia pochodnych celulozy wahały się od 0.14 



31 

 

do 2.25 i wzrastały wraz ze wzrostem czasu reakcji (od 2 do 10 minut), przy wzrastającej mocy 

mikrofalowej (od 90 do 350 W) oraz przy wzrastającym stosunku molowym danego 

bezwodnika (badania w nadmiarze bezwodnika o stosunku w zakresie od 1:1 do 12:1). 

Interesująca jest również obserwacja, że ilość katalizatora, którym był DMAP, nie wpływała 

na stopień podstawienia badanych estrów. 

Saeng-on i wsp. [153] modyfikowali celulozę otrzymaną z łuski kukurydzianej w układzie 

rozpuszczalników LiCl/DMAc przez reakcję estryfikacji przy zmiennej energii mikrofalowej 

i czasie reakcji, stosując chlorek lauroilu jako czynnik estryfikujący oraz DMAP jako 

katalizator. Optymalne warunki modyfikacji przy ogrzewaniu mikrofalowym określono na 

60 s dla 240 W (DS 2.73); 150 s dla 160 W (DS 2.44) i 90 s dla 320 W (DS. 1.99). Nadmienić 

należy, że stabilność termiczna była silnie związana z wartością stopnia podstawienia i malała 

wraz ze wzrostem DS. 

Podsumowując, wykorzystanie ogrzewania mikrofalowego jako źródła ciepła reakcji 

chemicznych umożliwia znaczące skrócenie czasu prowadzenia reakcji, co jest w pełni zgodne 

z zasadami zielonej chemii  w kontekście efektywnego wykorzystania energii. 
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2.6. Biopolimery oraz biokompozyty  

Tworzywa sztuczne nieulegające biodegradacji stale gromadzą się w przyrodzie, 

w tym w oceanach, stwarzając poważne problemy środowiskowe i zagrożenia dla zdrowia 

ludzi i zwierząt [157]. Zanieczyszczenie plastikiem spowodowało śmierć wielu ptaków 

morskich i zwierząt wodnych. W główniej mierze zagrożenie stanowi tzw. mikroplastik, czyli 

odpadowe tworzywa sztuczne zwykle o długości < 5 mm [158].  Mikroplastik zatruwając gleby, 

wody i powietrze, ze względu na swoje niewielkie rozmiary, może przenikać do łańcucha 

pokarmowego poprzez organizmy wodne, zwierzęta i w efekcie docierać do ludzi [159]. 

Ogromne ilości odpadów z tworzyw sztucznych są generowane zarówno w krajach 

rozwijających się, jak i rozwiniętych. Polietylen, polipropylen, politereftalan etylenu, 

poli(chlorek winylu) i polistyren stanowią większość całkowitej produkcji tworzyw sztucznych 

w skali globalnej. Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2020 roku wzrosła o 36% od 

2010 roku i wyniosła około 367 mln ton [160]. Nowe szacunki pokazują, że na całym świecie 

każdego dnia wytwarza się prawie 1,6 miliona ton odpadów z tworzyw sztucznych [161]. Choć 

światowa produkcja tworzyw sztucznych nieznacznie spadła w 2020 roku w związku 

z pandemią wirusa SARS-CoV-2, to zapotrzebowanie wzrosło o 40%, a ilość odpadów 

z tworzyw sztucznych w postaci odpadów medycznych i środków ochrony indywidualnej 

wzrosła o 370% [162]. Troska o środowisko naturalne powoduje duże zainteresowanie 

biotworzywami polimerowymi. 

Biopolimery to materiały zarówno biodegradowalne w całości, jak i częściowo. Ponadto, 

mogą być one wytwarzane z surowców odnawialnych oraz kopalnych, co zostało 

schematycznie przedstawione na rys. 9 [163]. Polimery biodegradowalne definiuje się je jako 

związki ulegające degradacji, czy to hydrolitycznej czy też pod wpływem mikroorganizmów, 

do prostych związków - CO2 oraz wody [164]. Biodegradacja pod wpływem mikroorganizmów 

może zachodzić w obecności powietrza (tzw. biodegradacja biotyczna) lub bez dostępu tlenu 

(tzw. biodegradacja anaerobowa). Wśród polimerów biodegradowalnych należy wyróżnić 

poliestry, poliamidy, poliuretany, polietery, polipeptydy oraz polisacharydy [165]. 

Do najbardziej reprezentatywnych należą alifatyczne poliestry, takie jak poli(ε-kaprolakton), 

polilaktyd oraz poli(bursztynian butylenu) [166]. Dla uproszczenia, w dalszej części pracy 

mówiąc o biopolimerach, autorka ma na myśli tworzywa otrzymywane ze źródeł 

odnawialnych. 
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Materiały biopolimerowe, w porównaniu z konwencjonalnymi polimerami otrzymywanymi 

z surowców ropopochodnych, mają wiele zalet, takich jak biodegradowalność, niski ślad 

węglowy, efektywność energetyczną, wszechstronność, unikalne właściwości mechaniczne 

i termiczne oraz, co również bardzo istotne, powszechną akceptację społeczną.  

  

Rys. 9. Schemat klasyfikacji biokompozytów na podstawie [167]. 

Kompozyt to materiał złożony z co najmniej dwóch komponentów (faz), które są 

chemicznie i fizycznie odmienne [168–170]. Końcowe cechy kompozytu różnią się w stosunku 

do użytych osobno komponentów [171]. Definicję tę często uzupełnia się o zapis dotyczący 

charakteru połączenia elementów kompozytu, które powinno zachodzić na poziomie 

makroskopowym [172]. Tym samym z grupy materiałów kompozytowych wyłącza się m.in. 

stopy metali, tworzące w skali mikroskopowej kompozycję wielu składników, a na poziomie 

makroskopowym zachowujące się jak typowe materiały jednorodne [173]. Materiały 

kompozytowe w swojej budowie składają się z fazy ciągłej zwanej osnową (matrycą) oraz 

rozproszonej, zwanej również napełniaczem [172]. Natomiast nanokompozytami nazywamy 

materiały, w których przynajmniej jeden z wymiarów napełniacza ma wartość poniżej 100 nm 

[172]. Na dobre zdyspergowanie napełniacza w matrycy wpływa wiele czynników, takich jak 

oddziaływania matryca-napełniacz, metody wytwarzania kompozytu oraz ilość 
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napełniacza [174]. W przypadku klasycznego wytłaczania, dochodzą jeszcze takie parametry, 

jak czas i temperatura procesu przetwórstwa [175]. 

Nanokompozyty biopolimerowe, w pełni otrzymywane z surowców odnawialnych, mają 

ogromny potencjał, by stopniowo zastępować tworzywa na bazie ropy naftowej w wielu 

gałęziach przemysłu, od motoryzacji, poprzez przemysł opakowaniowy, aż po zastosowania 

biomedyczne. 
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2.6.1   Polihydroksyalkaniany  

Jednym z materiałów, które w ostatnich latach budzą coraz większe zainteresowanie 

są polihydroksyalkaniany (PHA) - polimery, które są zarówno pochodzenia naturalnego, jak 

i są klasyfikowane jako tworzywa biodegradowalne. Polihydroksyalkaniany należą do grupy 

poliestrów optycznie czynnych, w których jednostką powtarzalną są kwasy (R)-3-

hydroksyalkanowe [176]. Najszerzej stosowany jest polihydroksymaślan (PHB) i jego 

kopolimery – głównie poli(3-hydroksymaślan-co-3-hydroksywalerian) (PHBV) 

(przedstawione na rys. 10). Związki te przetwarzane są z wykorzystaniem metod przetwórstwa 

termoplastów, w tym w technologii wytłaczania i wtrysku. Niestety, czynnikiem 

ograniczającym stosowanie PHA na skalę przemysłową jest koszt jego wytwarzania, który 

stanowi około 10-krotność ceny polimerów ropopochodnych [177]. Koszt PHA jest głównie 

skutkiem wymagającego i czasochłonnego reżimu ich wytwarzania, gdyż większość 

polihydroksyalkanianów uzyskuje się w procesach biotechnologicznych. 

  

Rys. 10. Ogólny wzór strukturalny: a) polihydroksymaślanu (PHB); oraz jego kopolimeru 

b) poli(hydroksymaślanu-co-hydroksywalerianu) (PHBV). 

Polihydroksyalkaniany otrzymywane są przede wszystkim w wyniku procesu 

bakteryjnej fermentacji (głównie przez szczepy Cupridavidus necator, Alcaligenes latus), lub 

mogą być też syntezowane przez mikroorganizmy modyfikowanych genetycznie, takie jak 

rekombinowana Escherichia coli [178]. PHA jest w nich magazynowany i służy im jako 

energetyczny materiał zapasowy. Syntezowany w ten sposób polimer jest wyodrębniany oraz 

granulowany. Przez odpowiedni dobór szczepu bakterii, substratu do namnażania biomasy 

i warunków prowadzenia procesu biotechnologicznego można regulować skład oraz ciężar 

cząsteczkowy polihydroksyalkanianów [179]. Prowadzone są również badania nad metodami 

produkcji PHA w roślinach transgenicznych w procesie fotosyntezy [180]. Jednak PHA 

w komórkach roślinnych stanowi zaledwie do 10% wagowych, podczas gdy polimer ten może 

stanowić nawet do 90% wagowych komórki bakteryjnej [181]. Ponadto, zsyntezowanie 

a) b) 
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większej ilości wpływa negatywnie na rozwój rośliny. Koszt produkcji PHB można znacznie 

obniżyć poprzez zastąpienie czystych substratów, oczyszczonym, czynnym osadem 

ściekowym, który jest dobrze znaną mieszaniną kultur bakterii zdolną do akumulacji PHB 

[182]. Niestety proces odzysku polihydroksyalkanianów z biomasy nie jest prosty ze względu 

na dużą lepkość polimeru, co się wiąże z koniecznością stosowania większej ilości 

rozpuszczalnika, a to z kolei nie jest działaniem pro-ekologicznym [183]. 

Duży wpływ na właściwości polihydroksyalkanianów ma długość ich łańcucha [184]. 

Polimery te można podzielić ze względu na ilość atomów węgla znajdujących się w jednostce 

powtarzalnej: o krótkich łańcuchach (od 3 do 5 atomów węgla) oraz o łańcuchach średniej 

długości (zawierających od 6 do 14 atomów węgla). Polimery, które posiadają łańcuch średniej 

długości, są elastycznymi termoplastami, dzięki czemu są bardziej atrakcyjne z przemysłowego 

punktu widzenia. Ponadto, charakteryzują się niskim stopniem krystaliczności oraz niską 

temperaturą topnienia. Przykładem takiego związku jest wspomniany wcześniej kopolimer 

PHBV. Natomiast polihydroksyalkaniany o krótszym łańcuchu, takie jak np. PHB, mają 

większy stopień krystaliczności, który mieści się w zakresie 60-80%. Dzieje się tak dlatego, 

że wyizolowany z bakterii poli(3-hydroksymaślan) ma regularną budowę, co czyni go 

materiałem kruchym i sztywnym [185]. Co ciekawe, wewnątrz organizmu bakteryjnego PHB 

występuje w postaci amorficznej [176]. Zestawienie podstawowych parametrów wybranych 

polihydroksyalkanianów przedstawiono w tabeli 3, w tym również innego kopolimeru PHB 

- poli(3-hydroksymaślanu-co-4-hydroksymaślanu) (PHB4B).  

Tabela 3. Podstawowe parametry mechaniczne wybranych polihydroksyalkanianów 

(PHBV – zawiera ok. 20% udziału monomeru 3HV; PHB4B – zawiera ok. 16% monomeru 

4HB) [180,182,186,187]. 

 PHB PHBV PHB4B 

Temperatura topnienia [°C] 117 145 150 

Temperatura zeszklenia [°C] 2-15 -1 -7 

Stopień krystaliczności [%] 60-80 56 45 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 40-43 20-50 26 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 1-6 50-70 444 

Moduł Younga [GPa] 1-3.5 1.2 - 

Jak już wspomniano, PHB charakteryzuje się większą kruchością i gorszymi 

parametrami plastycznymi, co jest wynikiem długiej rekrystalizacji tego polimeru. Już ponad 

30 lat temu, powstało kilka prac dotyczących wtórnej krystalizacji PHB, która zachodzi podczas 

przechowywania w temperaturze pokojowej [188,189]. Ze względu na swój sposób 



37 

 

otrzymywania, PHB jest wolny od pozostałości katalizatora lub innych zanieczyszczeń, które 

mogłyby działać jako heterogeniczne zarodki procesu krystalizacji [190]. Wpływa to na 

kinetykę krystalizacji tego polimeru, która polega na nukleacji homogenicznej, chyba że doda 

się substancje zarodkujące [186]. 

W celu poprawy właściwości fizycznych otrzymuje się kopolimer z poli(kwasem 3-

hydroksywalerianowym) (PHV) poprzez kopolimeryzację odpowiednich monomerów [191]. 

Mieszanina ta składa się zazwyczaj z ok. 80%mas. HB i 20%mas. HV. Wraz ze wzrostem udziału 

monomeru walerianowego, poprawie ulegają właściwości elastyczne, tj. większe wydłużenie 

przy zerwaniu przy mniejszym naprężeniu. Kopolimer ten może być wytwarzany także przez 

mikroorganizmy Ralstonia eutropha [191]. Tak otrzymany kopolimer poli(kwas 3-

hydroksymasłowy-co-3-hydroksywalerianowy) (PHBV) w porównaniu z PHB wykazuje 

poprawione parametry przetwórcze. Ma prawie o połowę niższy stopień krystaliczności 

oraz o wiele wyższą temperaturę termicznego rozkładu (210°C) [185].  

Wszystkie polihydroksyalkaniany są biodegradowalne i biozgodne [192]; ponadto, są 

odporne na działanie wilgoci oraz promieniowanie ultrafioletowe i posiadają dobre właściwości 

barierowe [186]. Produkty wykonane z PHA mogą być użytkowane przez wiele lat bez 

zagrożenia, że ulegną procesowi degradacji. Do degradacji materiału dochodzi dopiero 

w momencie, gdy zostaną dostarczone odpowiednie makro- i mikroelementy, w określonych 

warunkach temperatury oraz wilgotności (tzw. warunki kompostowania) [193]. Ze względu na 

te cechy, polihydroksyalkaniany znajdują zastosowanie w aplikacjach biomedycznych [184]. 

Są głównie wykorzystywane w inżynierii tkankowej jako rusztowania (m.in. do regeneracji 

tkanki kostnej), jako szwy, nici chirurgiczne, oraz w systemach kontrolowanego dostarczania 

leku [194,195]. Z PHA można wytwarzać również biodegradowalne opakowania, które są 

alternatywą dla materiałów pochodzenia petrochemicznego [193]. 

PHBV posiada jednak pewne niekorzystne cechy, takie jak wysoka cena, wąskie okno 

przetwórcze oraz gorsze właściwości mechaniczne, termiczne i barierowe, w porównaniu do 

polimerów ropopochodnych [174]. Z tego powodu, wprowadzenie nanocelulozowych 

napełniaczy do PHBV można uznać za skuteczne rozwiązanie pozwalające przezwyciężyć 

niektóre z tych wad [196–203].  

Malmir i wsp. [174], otrzymali bionanokompozyty PHBV o zawartości 2, 4 i 6% mas. 

niemodyfikowanych, otrzymanych z kwasu siarkowego CNC. Analiza wpływu 

nanonapełniacza na kinetykę krystalizacji PHBV wykazała, że temperatura krystalizacji 
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wzrasta wraz ze wzrostem zawartości CNC. Ponadto, dodatek CNC skutkował wzrostem 

krystaliczności badanych próbek, co świadczy o tym, że nanokryształy  działały jako czynnik 

zarodkujący. Najlepszą dyspersję CNC uzyskano dla zawartości nanonapełniacza wynoszącej 

2% wag., natomiast zawartość 6% mas. CNC uznano za wartość graniczną, przy której 

w biokompozycie pojawiły się klastry zagregowanych nanokryształów. Odnotowano również 

poprawę właściwości mechanicznych w postaci wartości modułu Younga, który osiągnął 

maksymalną wartość dla bionanokompozytu z 2% wag. CNC (około 1100 MPa), a następnie 

obniżał się wraz ze wzrostem zawartości napełniacza, co mogło być spowodowane mniejszym 

stopniem zdyspergowania napełniacza oraz pojawieniem się agregatów CNC w matrycy. 

Yu i wsp. [197] analizowali wpływ niemodyfikowanych nanokryształów celulozowych, 

hydrolizowanych za pomocą kwasu siarkowego (CNC-S) oraz solnego (CNC-H), na matrycę 

PHBV. Odnotowali oni jednoczesną poprawę właściwości mechanicznych i stabilności 

termicznej nanokompozytów przez wprowadzenie obu typów CNC, chociaż efekt 

wzmacniający CNC-H o tej samej zawartości nanonapełniacza był silniejszy niż CNC-S. Efekt 

ten przypisano wyższej krystaliczności, brakiem resztkowych grup kwasowych oraz 

silniejszym efektem nukleacji heterogenicznej i tworzeniu się bardziej intensywnych 

międzycząsteczkowych oddziaływań wodorowych skutkujących osiągnięciem równomiernej 

dyspersji CNC-H w matrycy PHBV. W rezultacie, gdy wprowadzono 12% wag. CNC-H, 

wytrzymałość na rozciąganie i moduł Younga nanokompozytu wzrosły odpowiednio o 175% 

i 300% w stosunku do czystej matrycy. 

Znaczną poprawę właściwości mechanicznych zaobserwowali również Yu i wsp. [196], 

którzy badali nanokompozyty PHBV napełniane CNC z nanocząstkami srebra (CNC-Ag). 

W porównaniu z czystą matrycą PHBV, dla nanokompozytów z 10% wag. zawartością 

napełniacza CNC-Ag uzyskali oni  140% poprawę wytrzymałości na rozciąganie i 200% wzrost 

modułu Younga. Montanheiro i wsp. [199], uzyskali efekt poprawy właściwości 

mechanicznych PHBV o 25% dodając 3% mas. acetylowanych kwasem octowym CNC; warto 

jednak wskazać, że przedmiotem badań był nie materiał jednolity, a porowate rusztowania 

(skafoldy). 

Ashori i wsp. [202], którzy badali wpływ zawartości nanonapełniacza CNC 

z nanocząstkami tlenku glinu na PHBV, wykazali, że dla dużej zawartości (3-5% mas.) 

nanocząstek występowały pęknięcia na powierzchni badanych materiałów oraz następowało 

pogorszenie ich właściwości mechanicznych.  
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Przezroczyste nanokompozyty PHBV otrzymali Yu i wsp. [204], stosując 

funkcjonalizowane nanokryształy celulozy, wytworzone w jednoczesnym procesie hydrolizy 

i estryfikacji grup hydroksylowych mieszaninami kwasu mrówkowego i solnego. CNC 

z hydrofobowymi grupami estrowymi na powierzchni wykazywały dobrą kompatybilność 

z matrycą PHBV. W rezultacie, dodatek CNC miał pozytywny wpływ na stabilność termiczną 

(wzrost temperatury początku degradacji o 35.4℃ dla nanokompozytu z 20% mas. dodatkiem 

CNC w porównaniu z czystą matrycą), właściwości mechaniczne (poprawa o 164% i 188% 

odpowiednio wytrzymałości na rozciąganie i modułu Younga) oraz stopień krystaliczności 

(wzrost z 58.1% dla czystego PHBV do 62.4% dla nanokompozytu z 20% mas. dodatkiem CNC). 

Poprawę tych parametrów przypisuje się dobremu zdyspergowaniu napełniacza, lepszej adhezji 

międzyfazowej i zwiększonej krystaliczności. 

Podsumowując, nanokompozyty PHBV zawierające nanokryształy celulozowe 

wykazują znacznie poprawione właściwości mechaniczne oraz termiczne. Dzięki 

wykorzystaniu modyfikowanych CNC można uzyskać jeszcze korzystniejsze ich 

zdyspergowanie w matrycy oraz adhezję międzyfazową, co może skutkować dalszym 

polepszeniem parametrów końcowych materiału nanokompozytowego. 
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2.6.2  Poli(kwas mlekowy) 

Poli(kwas mlekowy) (PLA) stanowi biodegradowalny poliester otrzymywany z kwasu 

mlekowego (LA) lub kwasu 2-hydroksypropionowego [205]. Co istotne, PLA jest 

sklasyfikowany jako biopolimer pochodzący z poddanych obróbce chemicznej monomerów 

pochodzenia biologicznego [206]. Wytwarzany jest poprzez fermentację bakteryjną 

węglowodanów z odpadów rolniczych, zwykle ze zrównoważonych upraw kukurydzy, 

ziemniaków i manioku [207,208]. Kwas mlekowego jest następnie polimeryzowany przez 

cykliczny laktyd, co schematycznie przedstawiono na rys. 11 [205]. Rosnąca świadomość 

zrównoważonego rozwoju korzystnego dla środowiska naturalnego oraz nowe ustawodawstwo, 

skłaniają przemysł i instytucje badawcze do rozwoju prac, których celem jest wytworzenie 

całkowicie biodegradowalnych struktur kompozytowych z kombinacją PLA i napełniaczy 

naturalnych [209,210].  

 

Rys. 11. Schemat otrzymywania PLA opracowany na podstawie [211]. 

Początkowo PLA znalazł zastosowanie głównie w medycynie, między innymi w systemach 

kontrolowanego dostarczania leków, w hydrożelach, do produkcji śrub ortopedycznych 
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i inżynierii tkankowej [166]. Obecnie, ze względu na rozwój technologii jego wytwarzania, 

która umożliwiła uzyskanie tworzywa o własnościach zbliżonych do konwencjonalnych 

tworzyw sztucznych, takich jak poli(tereftalan etylenu) czy polistyren coraz częściej stosuje się 

go również innych dziedzinach, takich jak włókiennictwo czy przemysł opakowaniowy [212]. 

Właściwości poli(kwasu mlekowego) zależą od pochodzenia surowców, drogi jego 

produkcji i średniej masy molowej [213]. Na jego końcowe właściwości oraz stopień 

krystaliczności istotny wpływ ma historia termiczna. Właściwości PLA zależą od składu 

stereochemicznego jednostek powtarzalnych i ich rozkładu wzdłuż łańcucha poliestru. Kwas 

mlekowy występuje w postaci enancjomerów - na rys. 12. przedstawiono izomery optyczne 

kwasu mlekowego [214]. Otrzymany polilaktyd może przyjmować trzy stereoizomeryczne 

formy: D-laktydu, L-laktydu i mezo-laktydu. Homochiralny, wielkocząsteczkowy PLA jest 

stereoreguralnym, izotaktycznym polimerem o temperaturze zeszklenia (Tg)  w zakresie 55-

65°C i temperaturze topnienia wynoszącej około 170-183°C [215]. Ataktyczny PLA 

zbudowany z heterochiralnych łańcuchów DL-PLA o bezładnym rozkładzie jednostek L i D, 

jest polimerem nie wykazującym temperatury topnienia o Tg wynoszącej 59°C. Z kolei 

mieszanina homochiralnych, izotaktycznych łańcuchów D-PLA i L-PLA jest zdolna do 

wytworzenia w odpowiednich warunkach stereokompleksów D-PLA/L-PLA o temperaturze 

topnienia polimeru  poniżej 230°C [215]. 

Z punktu widzenia zastosowania jako materiał konstrukcyjny PLA wykazuje pewne 

niekorzystne cechy, takie jak stosunkowo niską odporność termiczną, niską temperaturę 

zeszklenia, małą szybkość krystalizacji oraz kruchość [216,217]. Z tego powodu dodatek 

nanonapełniaczy stanowi dogodny sposób na poprawę jego właściwości [205]. PLA 

wzmocniony materiałami nanocelulozowymi cieszy się coraz większym zainteresowaniem, 

ponieważ oba składniki charakteryzują się naturalną biodegradowalnością i dostępnością 

surowców ze źródeł odnawialnych [218,219].  

 

Rys. 12. Izomery optyczne kwasu mlekowego: a) izomer L; b) izomer D. 

a) b) 
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Wśród materiałów nanocelulozowych, nanokryształy celulozowe są często stosowane jako 

dodatek wzmacniający dzięki ich licznym już opisanym uprzednio zaletom. Na przykład Lee 

i wsp. [220] uzyskali kompozyty PLA/CNC z udziałem funkcjonalizowanej celulozy 

bakteryjnej (BC). Wytworzono mikrosfery kompozytowe z 2% i 5%  dodatkiem wagowym 

BC, a zastosowanie celulozy bakteryjnej funkcjonalizowanej kwasem organicznym 

spowodowało zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i modułu zachowawczego 

nanokompozytów PLA o 50% dla 2% wag. oraz 15% dla 5% wag. celulozy. Z kolei Raquez i wsp. 

[221] zbadali efekty modyfikacji powierzchni celulozy trialkoksysilanami. Zmodyfikowana 

powierzchniowo nanoceluloza (3%wag.) została wprowadzona do matrycy PLA poprzez 

bezpośrednie mieszanie w wytłaczarce. Badania wykazały, że modyfikacja silanem chroni 

strukturę CNC, poprawiając jej termostabilność i umożliwiając jej wytłaczanie. Wśród innych 

substancji stosowanych jako kompatybilizatory, wyróżnić można również bezwodniki. 

W badaniach przeprowadzonych przez Honga i wsp. [222], PLA szczepiony bezwodnikiem 

maleinowym zastosowano jako czynnik kompatybilizujący w celu zwiększenia adhezji 

międzyfazowej pomiędzy matrycą polimerową a CNC. Do otrzymania kompozytów PLA/CNC 

zastosowano proces wytłaczania, a następnie formowania wtryskowego. Autorzy stwierdzili, 

że wytrzymałość na rozciąganie kompozytu PLA/CNC z zawartością 1% wag. CNC była 

o 56.4% większa niż analogicznego kompozytu PLA/MCC. Poprawę właściwości 

mechanicznych kompozytów poli(bursztynianu butylenu) (PBS) napełnianego CNC 

zaobserwował również zespół Wu i wsp. [223]. W tej pracy CNC uzyskano poprzez hydrolizę 

celulozy mikrokrystalicznej kwasem siarkowym, a następnie przeprowadzono modyfikację jej 

powierzchni bezwodnikiem bursztynowym w celu zmniejszenia polarności materiału. Wyniki 

wykazały, że lepsze właściwości zarówno mechaniczne, jak i termiczne uzyskano dla 

kompozytów o niższych udziałach objętościowych napełniacza nanocelulozowego. 

Gdy zmodyfikowane CNC wprowadzono w ilości mniejszej niż 3% wag., nanonapełniacz został 

zdyspergowany jednorodnie w matrycy PBS. W momencie, gdy zawartość napełniacza 

przekroczyła 3% wag., zarówno niemodyfikowane  jak i CNC po modyfikacji, wykazywały 

silniejszą agregację, a nawet separację fazową. 
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2.6.3   Biopoliamidy  

Poliamidy są semikrystalicznymi, termoplastycznymi produktami reakcji polikondensacji 

m. in. kwasów dikarboksylowych z diaminami lub polimeryzacji cyklicznych laktamów. 

Zawierają w łańcuchach grupy amidowe -NHCO-, pomiędzy którymi występują łączniki 

(z ang. spacer) zbudowane z grup -CH2. Poniżej przedstawiono ogólne wzory strukturalne 

poliamidów otrzymanych metodą polikondensacji (rys. 13) oraz polimeryzacji (rys. 14). 

  
Rys 13. Ogólny wzór strukturalny 

poliamidów otrzymanych w reakcji 

polikondensacji, gdzie: m – liczba grup CH2 

w kwasie dikarboksylowym; k – liczba grup 

CH2 w diaminie. 

Rys. 14. Ogólny wzór strukturalny 

poliamidów otrzymanych w reakcji 

polimeryzacji, gdzie: m – liczba grup CH2 

w pierścieniu surowca. 

Wśród różnych biopolimerów interesującą klasę materiałów stanowią biopoliamidy, które 

są syntetyzowane z monomerów pochodzących z biomasy [224]. Materiały te charakteryzują 

się znakomitymi parametrami mechanicznymi, takimi jak wysoka twardość, udarność, 

odporność na ścieranie, oraz wysoką stabilnością termiczną [225]. Mogą być przetwarzane 

klasycznymi metodami przetwórczymi, takimi jak wytłaczanie i formowanie wtryskowe [226].  

 Na rys. 15. przedstawiono schemat wytwarzania biopoliamidów z oleju rycynowego [227]. 

Sam olej rycynowy, pozyskiwany jest z nasion rącznika [228]. Monomery stosowane 

w syntezie biopoliamidów można otrzymać częściowo lub w całości z biomasy. Obecnie 

monomerami pochodzącymi z biomasy o największym znaczeniu przemysłowym w syntezie 

biopoliamidów są kwas 11-aminoundekanowy, kwas 1,8-oktanodikarboksylowy, 1,10-

dekanodiamina, kwas adypinowy, kaprolaktam i 1,4-butanodiamina [225].  
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Rys. 15. Produkcja biopoliamidów z oleju rycynowego, gdzie DMDA - 

dekametylenodiamina, TMDA - tetrametylenodiamina, PMDA - pentametylenodiamina, 

HMDA – heksametylenodiamina. Opracowanie na podstawie [227]. 

Poliamid 10.12 (PA10.12) jest produktem polikondensacji dekametylenodiaminy oraz 

kwasu dodekanodiowego [225]. W porównaniu do poliamidów o krótszych łańcuchach, np.  

PA 6, ze względu na zmniejszenie intensywności oddziaływań międzycząsteczkowych, wraz 

ze wzrostem długości łańcucha alkilowego, biopoliamidy charakteryzują się mniejszą 

gęstością, wytrzymałością i sztywnością [227]. Z drugiej strony, mniejsze stężenie grup 

amidowych powoduje mniejsze wchłanianie wody oraz podwyższoną stabilność wymiarową 

w środowisku o zmiennej wilgotności [226]. 

Zastosowanie poliamidów pochodzenia biologicznego do wytwarzania kompozytów 

umożliwia syntezę przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów konstrukcyjnych. 

Ponadto, wykorzystanie nanokryształów celulozowych w roli napełniacza, otwiera 

perspektywy zastosowań kompozytów typu ,, all-bio’’. 

W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie wykorzystaniem CNC do tworzenia 

cienkowarstwowych membran kompozytowych o osnowie poliamidowej poprzez 

polimeryzację międzyfazową [229–233]. W tych pracach wodne dyspersje CNC i diamin są 

osadzane na membranie ultrafiltracyjnej, z której faza olejowa zawierająca chlorek kwasowy 

jest filtrowana, a następnie na drodze polimeryzacji międzyfazowej tworzy się submikronowa, 

warstwa kompozytowa. 
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Nanokompozyty poliamidowe napełniane nanocelulozą stosowano jako membrany 

filtracyjne o właściwościach antyporostowych [234–236]. Po raz pierwszy CNC zostało 

wykorzystane do modyfikacji membran poliamidowych techniką polimeryzacji międzyfazowej 

w 2018r. przez zespół Bai i wsp. [235]. Membrany CNC-PA wykazały zwiększoną 

hydrofilowość oraz przepuszczalność. Już przy zastosowaniu tylko 0.02% wag. CNC, 

przepuszczalność membrany wzrosła o 60% w porównaniu z membraną poliamidową bez 

CNC. Modyfikowane membrany wykazały zależność wzrostu przepuszczalności wraz 

ze wzrostem zawartości CNC. Nadmienić należy, że usuwanie soli dwuwartościowych było 

prawie niezależne od zawartości CNC, jednak usuwanie jonów jednowartościowych wzrastało 

wraz ze wzrostem zawartości CNC. Obserwacje te przypisano nie tylko zwiększonej 

hydrofilowości, ale również zwiększonemu ładunkowi ujemnemu na powierzchni membrany 

oraz zwiększonemu stopniowi usieciowania i zmniejszonej wielkości porów membran PA 

w obecności CNC. 

Analogiczne badania prowadzili Adeniyi i wsp. [234], gdzie membrany poliamidowe 

również został zmodyfikowane poprzez wprowadzenie nanokryształów celulozy techniką 

polimeryzacji międzyfazowej. CNC dodano do fazy wodnej zawierającej monomer m-

fenylenodiaminę (MPDA). Faza organiczna zawierała monomer chlorek trimesoilu (TMC). 

W tym przypadku, badania również wykazały wzrost hydrofilowości membrany 

modyfikowanej, a PA zmodyfikowany był bardziej stabilny termicznie niż membrana 

niezmodyfikowana. 

  Stosując celulozowe nanokryształy jako napełniacz do matryc poliamidowych należy 

pamiętać, że CNC otrzymane z kwasu siarkowego(VI), wykazują znacznie pogorszone 

właściwości termiczne [60]. Potwierdziły to wyniki badań Tan i wsp. [237], u których  

kompozyty CNC z poliamidem 6 co prawda wykazywały poprawione właściwości 

mechaniczne (moduł Younga wzrósł o ponad 250%), lecz folia nie tylko wykazywała kruchość, 

ale również, ze względu na obecność grup siarczanowych na powierzchni CNC, temperatura 

rozkładu termicznego badanych kompozytów została obniżona o około 150℃. 

Peng i wsp. [238] wykorzystali do otrzymania kompozytów poliamidu 11 nanokryształy 

celulozowe, wcześniej modyfikowane powierzchniowo kwasem dodekanowym. Wyniki 

wykazały nie tylko poprawę właściwości mechanicznych takich kompozytów, ale także ich 

stabilność termiczną do temperatury 200℃. 
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2.7. Podsumowanie części literaturowej 

Nanokryształy celulozowe (CNC) są otrzymywane poprzez usunięcie obszarów 

amorficznych na drodze odpowiedniej obróbki chemicznej i/lub biologicznej, połączonych 

z sonikacją mikrofibryl. Hydroliza kwasem siarkowym(VI) jest najczęściej stosowaną metodą 

otrzymywania CNC, lecz otrzymane nanokryształy są mało stabilne termicznie. Hydroliza 

pulpy celulozowej kwasem fosforowym(V) ma na celu otrzymanie CNC o zwiększonej 

stabilności termicznej. 

W toku badań nad liofilizacją nanocelulozy zauważono, że na samoorganizację i morfologię 

proszków i aerożeli mają wpływ liczne parametry dotyczące zarówno warunków zamrażania, 

jak i charakterystyki rozproszonych nanocząstek. Stwierdzono, że rozmiary cząstek w aerożelu 

rosną wraz ze wzrostem stężenia zawiesiny początkowej oraz współczynnika kształtu 

nanocząstek celulozy, a z drugiej strony maleją przy wyższym ładunku powierzchniowym 

nanocząstek i wyższych szybkościach zamrażania, wykazując wzajemną zależność stopnia 

agregacji od stężenia CNC i szybkości zamrażania. 

CNC posiadają hydrofilowy charakter, który utrudnia ich dyspersję i utrudnia uzyskanie 

kompatybilności z hydrofobowymi matrycami polimerowymi, takimi jak polilaktyd i poliamid. 

Różnica ta powoduje słabą adhezję międzyfazową, przez co otrzymane kompozyty 

charakteryzują się gorszymi parametrami zarówno wytrzymałościowymi, jak i termicznymi. 

W celu poprawy dyspergowalności oraz zwiększenia kompatybilności CNC do hydrofobowych 

matryc polimerowych prowadzi się różnorodne modyfikacje powierzchni nanokryształów 

celulozowych. 

Estryfikacja nanokryształów celulozowych jest jedną z metod zwiększania 

hydrofobowości ich powierzchni i polepszania stopnia zdyspergowania z hydrofobowymi 

matrycami polimerowymi. W następstwie reakcji estryfikacji następuje zastąpienie grup 

hydroksylowych znajdujących się na powierzchni celulozy mniej polarnymi grupami 

estrowymi. Korzystna jest modyfikacja CNC przy wykorzystaniu jako czynnika estryfikującego 

bezwodnika kwasu bursztynowego, który charakteryzuje się znaczną reaktywnością oraz może być 

wytwarzany z surowców odnawialnych.  

Badania nad reakcjami zachodzącymi podczas ogrzewania mikrofalowego wykazały 

znaczne skrócenie czasu reakcji i zwiększenie efektywności w porównaniu do procesów 

wykorzystujących konwencjonalne źródła energii.  
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Literatura naukowa dotycząca zastosowania nanocelulozy w materiałach kompozytowych 

obejmuje zarówno wytwarzania kompozytów o osnowach syntetycznych jak i wytworzonych 

z surowców odnawialnych. W związku z tym, wytwarzanie materiału typu ,,all-bio’’, w którym 

osnowę polimerową stanowią biopolimery, zaś napełniaczem jest nanokrystaliczna celuloza 

modyfikowana bezwodnikiem bursztynowym, daje możliwość uzyskania produktu, który 

odpowiada na potrzeby ograniczenia zużycia surowców nieodnawialnych. Opisane dotąd 

w literaturze badania nad charakterystyką kompozytów, w których osnowę stanowią 

biopolimery, w większości wykazują możliwość uzyskania poprawy własności mechanicznych 

takich materiałów dzięki wprowadzeniu napełniacza nanocelulozowego. Wprowadzenie 

dodatków do matrycy polimerowej wpływa parametry mechaniczne, stabilność termiczną oraz 

inne właściwości kompozytów.  Jednak kluczowym elementem, wciąż niewystarczająco 

opisanym w literaturze, jest określenie odpowiednich warunków procesu suszenia i modyfikacji 

CNC. 

Przedstawione w niniejszej pracy doktorskiej badania wpisują się w zasady ,,zielonej 

chemii’’, wytwarzania biomateriałów kompozytowych opartych o odnawialne surowce 

naturalne o poprawionych właściwościach termo-mechanicznych. Cel pracy - otrzymanie 

modyfikowanych powierzchniowo nanokryształów celulozowych za pomocą bezwodnika 

kwasu bursztynowego w polu promieniowania mikrofalowego i ocena ich wpływu na 

właściwości nanokompozytów na osnowie biopolimerowej - wpisuje się w aktualne trendy 

badawcze w obszarze inżynierskich materiałów biokompozytowych.
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3.  CZĘŚĆ BADAWCZA 

3.1 Charakterystyka surowców  

➢ Celuloza mikrokrystaliczna Avicel PH-101 

Jako surowiec wyjściowy, z którego otrzymywano nanokryształy celulozowe, zastosowano 

celulozę mikrokrystaliczną (MCC) pod nazwą handlową Avicel PH-101 firmy Sigma Aldrich 

[239]. Materiał miał postać sypkiego, białego, bezwonnego proszku o średniej średnicy cząstek 

podanej przez producenta około 50 μm.  

➢ Wodorotlenek sodu 

W celu usunięcia z materiału niepożądanych substancji takich jak ligniny, surowiec 

poddano obróbce alkalicznej za pomocą wodorotlenku sodu wyprodukowanego przez firmę 

Chempur Poland [240]. Klasa czystości: cz.d.a. 

➢ Kwas fosforowy(V) 

Do przeprowadzenia hydrolizy MCC wykorzystano roztwór kwasu fosforowego(V) 

(85%mas.) firmy Sigma Aldrich [241]. Klasa czystości: czysty do analizy. 

➢ Alkohol tert-butylowy oraz etanol 

Alkohol tert-butylowy (TBA) (99.0%mas. firmy Sigma Aldrich) [242] oraz etanol (EtOH) 

(99.8%mas. firmy POCH S.A., Polska) [243] zastosowano jako środki krioprotekcyjne 

w przeprowadzeniu badań nad procesem liofilizacji dyspersji nanokryształów celulozy. 

➢ Bezwodnik bursztynowy 

W celu przeprowadzenia powierzchniowej estryfikacji otrzymanych nanokryształów 

celulozy zastosowano bezwodnik kwasu bursztynowego. Surowiec ten został dostarczony 

przez firmę Sigma-Aldrich w postaci białych kryształów, o gryzącym zapachu [244]. Zakres 

temperatur topnienia wynosi 118-120°C, a temperatura wrzenia 261°C. 
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➢ Pirydyna 

Jako katalizator reakcji estryfikacji zastosowano bezwodną pirydynę o czystości 99.8%, 

zakupioną z firmy Sigma-Aldrich [245]. Zgodnie z kartą charakterystyki temperatura topnienia 

pirydyny wynosi -41°C, a temperatura wrzenia 115°C. 

➢ N,N-dimetyloformamid (DMF) 

Środowiskiem reakcji modyfikacji nanokryształów celulozy był bezwodny N,N-

dimetyloformamid o temperaturze wrzenia wynoszącej 153°C; temperaturze topnienia -61°C 

oraz czystości  99,8%. Wyprodukowany i dostarczony przez firmę Sigma-Aldrich [246]. 

➢ PA10.12 

Biopoliamid 10.12 (PA10.12) o nazwie handlowej Vestamid Terra DD18, zakupiono 

w postaci białego granulatu od producenta: Evonik Industries AG [247]. Podana przez 

producenta temperatura topnienia wynosi 190℃, a temperatura zeszklenia 35℃. Otrzymywany 

jest częściowo (w około 45%) z surowców odnawialnych tzn. monomer wykorzystywany do 

jego produkcji (1,10-dekametylenodiamina) został pozyskany z oleju palmowego, natomiast 

drugi składnik niezbędny do syntezy (kwas 1,12-dodekanodiowy) otrzymano z surowców 

ropopochodnych. 

➢ PLA 

Granulat poli(kwasu mlekowego) (z ang. polylactic acid; PLA) dostarczyła firma 

NaturePlast (PLI 003) [248]. Zgodnie z kartą charakterystyki, czysty polimer ma wskaźnik 

szybkości płynięcia w zakresie 12-20 g/10 min oraz temperaturę degradacji w zakresie 240-

250℃. Temperatura topnienia podana przez producenta to około 145-155℃. 

➢ PHBV 

Granulat PHBV czyli poli(3-hydroksymaślan-co-3-hydroksywalerian) (z ang. poly(3-

hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)) dostarczyła firma NaturePlast (PHI 002) [249]. 

Wskaźnik szybkości płynięcia tego polimeru mieści się w zakresie 15-30 g/10 min; temperatura 

jego degradacji wynosi 200℃, a temperatura topnienia podana przez producenta to około 145-

155℃. 



50 

 

3.2. Metody pomiarowe 

DLS 

W celu analizy wielkości nanocząstek wykorzystano analizator dynamicznego rozpraszania 

światłą (DLS) Zetasizer Nano firmy Malvern. Zmiana intensywności światła rozproszonego 

przez cząstki zawarte w badanej zawiesinie umożliwia pomiar ich średnicy hydrodynamicznej. 

Na tej podstawie wyznacza się rozkład wielkości cząstek względem intensywności 

rozpraszanego światła. Pomiaru  dokonywano stosując wodną suspensję próbek CNC. 

FTIR 

Stosując spektroskopię w podczerwieni z transformatą Fouriera (z ang. Fourier-Transform 

Infrared Spectroscopy, FTIR) monitorowano postęp reakcji modyfikacji nanokryształów 

celulozowych. Widma rejestrowano przy użyciu spektrofotometru Thermo Scientific model 

Nicolet iS5, działającego w trybie osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni ATR 

(z ang. Attenuated Total Reflectance) z kryształem C/ZnSe. Zakres każdego pomiaru wynosił 

4000–450 cm-1 przy liczbie skanów 16 i rozdzielczości 4 cm-1. 

SEM 

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) firmy Jeol (JSM-6010LA) posłużył do oceny 

struktury nanokryształów celulozowych oraz stopnia zdyspergowania nanododatku 

w badanych kompozytach. Badania przeprowadzono w warunkach wysokiej próżni (30 Pa). 

Do analizy morfologicznej próbkę delikatnie umieszczono na taśmie węglowej bez deformacji 

struktury. Próbki kompozytowe otrzymano najpierw mrożąc materiał ciekłym azotem, 

a następnie uzyskując przełomy poprzeczne. Wszystkie próbki  przed badaniem zostały 

napylone złotem o grubości 4 nm w systemie napylania Hummer 6.2. Obrazy SEM 

rejestrowano przy powiększeniu 500x i 5000x przy napięciu wiązki przyspieszającej elektrony 

wynoszącej 10 kV. 

AFM 

W badaniach mikroskopii sił atomowych (z ang. atomic force microscop; AFM), dyspersja 

CNC została umieszczona na szklanym nośniku i wysuszona na powietrzu. Obrazy 

topograficzne i fazowe uzyskano w trybie bezkontaktowym (tapping mode) na aparacie AFM 
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INNOVA (Veeco, USA) przy szybkości skanowania 0.300 μm/s. Zastosowano sondę 

krzemową domieszkowaną antymonem (model FESPA-V2 firmy Bruker); Parametry sondy: 

wartość k wynosząca 22,8 N/m i częstotliwość rezonansowa (f0) 75 kHz. Średnice CNC 

oszacowano na podstawie histogramów w programie Bruker NanoScope Analysis 1.40 poprzez 

wyznaczenie poziomych odległości między dolinami na profilach przekrojów prostopadłych do 

kryształów celulozy. Dla każdej analizowanej próbki uśredniono trzydzieści wartości średnic 

CNC. 

WAXD 

Badania strukturalne nanokryształów celulozowych, zarówno przed jak i po modyfikacji 

powierzchniowej, oraz nanokompozytów wytworzonych z ich udziałem przeprowadzono 

metodą WAXD (z ang. Wide Angle X-ray Diffraction) przy zastosowaniu dyfraktometru 

D2 Phaser firmy Bruker, zaopatrzonego w detektor Lyuxeye. Pomiary służące dokładnej 

lokalizacji refleksów pochodzących od próbek wykonano w zakresie wartości kąta 2θ od 0˚ do 

40˚ dla materiałów celulozowych oraz w zakresie 2θ od 0˚ do 60° dla kompozytów, stosując 

kCu = 1.54 Å. Skok pomiarowy wynosił 0.024°, natomiast przesłona miała szerokość 0.5 mm. 

Badania prowadzono w celu oceny stopnia krystaliczności nanocelulozy oraz wpływu tego 

nanododatku na krystaliczność badanych biokompozytów. Stopień krystaliczności (xc) 

materiałów celulozowych określono jako stosunek całkowitej powierzchni pików 

krystalicznych do sumy powierzchni pików krystalicznych i profilu amorficznego zgodnie 

z równaniem (1).  

(1) 
𝒙𝒄 =

∑𝑨 𝒌𝒓𝒚𝒔𝒕.

∑𝑨 𝒌𝒓𝒚𝒔𝒕. + ∑𝑨 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒇.
× 𝟏𝟎𝟎% 

 

gdzie: 

xc – stopień krystaliczności próbki [%]; 

∑𝐴 𝑘𝑟𝑦𝑠𝑡.  – suma całkowitej powierzchni 

pików krystalicznych; 

∑𝐴 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓.  – suma całkowitej powierzchni 

piku amorficznego. 

Procedurę dekonwolucji wykonano za pomocą programu MagicPlot Student 2.7.1. dla 

pięciu głównych pików krystalicznych przy wartości kąta 2θ około 14.3°; 16.4°; 20.0°; 22.5° 

i 34.5°, które odpowiadają pikom krystalicznym odmiany krystalograficznej celulozy typu I 

[75]. 
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Stopień krystaliczności w kompozytach określano za pomocą oprogramowania Bruker 

DIFFRAC.EVA. Stopień krystaliczności obliczono na podstawie zależności (2) i (3): 

  gdzie: 

(2) %𝑨𝒎𝒐𝒓𝒇 =
𝑷𝒐𝒘. 𝒄𝒂. −𝑷𝒐𝒘. 𝒛𝒓𝒆𝒅.

𝑷𝒐𝒘. 𝒄𝒂.
× 𝟏𝟎𝟎% 

𝑃𝑜𝑤. 𝑐𝑎. - całkowita powierzchnia pod 

krzywą WAXD; 

𝑃𝑜𝑤. 𝑧𝑟𝑒𝑑. - powierzchnia piku po odjęciu tła; 

(3) 

 

%𝑲𝒓𝒚𝒔𝒕 = 𝟏𝟎𝟎 − %𝑨𝒎𝒐𝒓𝒇 

 

%Amorf - procent fazy amorficznej w próbce; 

%𝐾𝑟𝑦𝑠𝑡 – procent fazy krystalicznej 

w próbce; 

TGA 

Badania termograwimetryczne (TGA) wykonano stosując termowagę TG 209 Libra F1 

firmy Netzsch. Próbki badano zarówno w atmosferze utleniającej (powietrze syntetyczne) jak 

i inertnej (azot) w warunkach dynamicznych w zakresie temperaturowym od 30°C do 600°C 

przy szybkości ogrzewania 10 K/min. Przepływ gazu wynosił 25 ml/min. Próbki o masie ok. 

5 mg umieszczano w otwartym tyglu korundowym. 

DSC 

Analizę metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (z ang. Differential Scanning 

Calorimetry, DSC) wykonano dla próbek nanokompozytowych stosując kalorymetr Mettler 

Toledo 822e w zakresie temperatur od -75°C do 210°C przy szybkości ogrzewania i chłodzenia 

10 K/min. Pomiary prowadzono w atmosferze inertnej. Badane próbki o masie ok. 5 mg 

umieszczano w zamkniętych aluminiowych tygielkach. 

Stopień krystaliczności poszczególnych kompozytów obliczono według wzoru (4) [250]: 

(4) 
𝒙𝒄 =

𝜟𝑯𝒎 − 𝜟𝑯𝒄𝒄

𝜟𝑯𝒎
𝒐 × (𝟏 − 𝒙𝑫)

× 𝟏𝟎𝟎% 

 

gdzie: 

xc – stopień krystaliczności próbki [%]; 

ΔHm – zmiana entalpii topnienia próbki [J/g]; 

ΔHcc – zmiana entalpii zimnej krystalizacji [J/g]; 

ΔHo
m – wartość teoretyczna zmiany entalpii topnienia 

polimeru w 100% krystalicznego i wynosząca: 

• dla PA10.12  209,2 J/g [251]; 

• dla PLA 93 J/g [252]; 

• dla PHBV 128 J/g [253]. 
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  xD – udział wagowy dodatku, który nie ulega 

przemianie fazowej w zakresie temperatury topnienia 

badanego polimeru. 

DMA 

Badania dynamicznej mechanicznej analizy termicznej (z ang. Dynamic Mechanical 

Analysis, DMA) przeprowadzono przy użyciu aparatu DMA 242C firmy Netzsch. Pomiary 

przeprowadzono na otrzymanych metodą wtrysku beleczkach biokompozytowych w trybie 

trójpunktowego zginania przy rozstawie podpór 20 mm w warunkach dynamicznych, 

w zakresie temperaturowym od -160 do 150℃ przy szybkości ogrzewania 2 K/min 

oraz w atmosferze inertnej. Pomiary wykonano dla częstotliwości: 1, 2.5, 5, 10 Hz przy 

amplitudzie 40 µm oraz parametrach Fd = 5 N oraz Ff = 1,1. W badaniach polimerów analiza 

DMA pozwala na określenie zależności temperaturowych dynamicznego modułu sprężystości 

E* oraz jego składowych: modułu zachowawczego E’ i modułu stratności E” od 

temperatury [254]. Zmiany ruchliwości molekularnej badanego układu w zależności 

od temperatury charakteryzowane są zmianami tangensa kąta stratności mechanicznej 

w funkcji temperatury [254]:  

(5) 𝐭𝐚𝐧 𝛅 =
𝑬"

𝑬′
 

gdzie:  

tan δ - tangensa kąta stratności mechanicznej, 

E’ - moduł zachowawczy, 

E” - modułu stratności. 

Do wyznaczenia energii aktywacji dla procesów relaksacji α posłużono się równaniem 

Arrheniusa. Poniżej przedstawione jest ono w postaci logarytmicznej, która uwzględnia zmianę 

funkcji fmax [255]: 

(6) 𝐥𝐨𝐠𝒇𝐦𝐚𝐱 = 𝑨 −
𝑬𝒂

𝟐. 𝟑𝟎𝟑𝑹
×

𝟏

𝑻𝒎𝒂𝒙
 

gdzie:  

A - czynnik przed-eksponencjalny [min-1], 

fmax - częstotliwość pomiaru; 

Ea - energia aktywacji [kJ/mol]; 

R - stała gazowa 8.31 [J/mol·K]; 

Tmax - temperatura przy której występuje   

maksimum tan δ. 

Wykresy przedstawiono na rys. 31 oraz rys. 44 w zależności log(fmax) od 1000/T [K-1]. 

Na podstawie otrzymanych linii trendów, wyznaczono równania prostej y = ax+b, gdzie b = A, 

a =-Ea/2.303R. Wartość Ea wyznaczono zatem jako: 

 



54 

 

(7) 
𝑬𝒂 = −𝒂 × 𝟐. 𝟑𝟎𝟑𝑹 

 

gdzie:  

Ea - energia aktywacji [kJ/mol]; 

a - współczynnik kierunkowy prostej 

(wartość tangensa kąta); 

R - stała gazowa 8.31 [J/mol·K]; 

 

LPA 

Parametry strukturalne próbek określono metodą niskociśnieniowej adsorpcji (LPA) azotu 

(77 K) i dwutlenku węgla (273 K). Pomiary prowadzono metodą objętościową w zakresie 

ciśnienia bezwzględnego 0-0.1 MPa oraz ciśnienia względnego: 0<p/p0< 0.996 i 0<p/p0<0.029 

odpowiednio dla adsorpcji N2 i CO2. Strukturę porowatą próbek określono za pomocą 

urządzenia Accelerated Surface Area and Porosimetry System – ASAP 2020 znajdującego się 

w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W materiałach 

porowatych pory definiuje się, w zależności od ich średnicy [256]. Mikropory o średnicach 

w zakresie 0-2 nm, mezopory o średnicach 2-50 nm,, oraz makropory o średnicach większych 

niż 50 nm. 
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3.3. Otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka napełniacza nanocelulozowego 

3.3.1   Otrzymywanie nanokryształów celulozowych (CNC) na drodze hydrolizy 

kwasem fosforowym(V) 

Otrzymywanie nanokryształów celulozowych jest procesem wieloetapowym. Schemat 

ideowy obrazujący poszczególne etapy ich otrzymywania przedstawiono na poniższym rys. 16. 

  

Rys. 16. Schemat ideowy procesu otrzymywania nanokryształów celulozowych. 

Pierwszym etapem poprzedzającym hydrolizę surowca był proces ługowania, którego 

celem było usunięcie z celulozy mikrokrystalicznej możliwych pozostałości nie celulozowych, 

takich jak pektyny, ligniny oraz hemicelulozy.  Etap ten dodatkowo prowadzi do rozwinięcia 

powierzchni właściwej, czego następstwem jest zwiększenie reaktywności otrzymanej masy 

celulozowej. Merceryzację celulozy prowadzono w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu, 

w temperaturze 80°C przez 2h.  Następnie mieszaninę reakcyjną  filtrowano i przemywano 

wodą destylowaną do uzyskania odczynu obojętnego. Procedurę przeprowadzono dwukrotnie 

w celu dokładnego oczyszczenia surowca, który następnie suszono w temperaturze pokojowej. 

Głównym etapem w procesie otrzymywania CNC jest hydroliza surowca celulozowego 

w kwasie fosforowym(V) o stężeniu 76%. Hydroliza przebiegała w temperaturze 100°C 

w czasie 1.5h.Temperatura reakcji dobrana została na podstawie danych literaturowych [60],  

natomiast stężenie kwasu fosforowego dobrano w oparciu o wcześniejsze badania wykonane 
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w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Politechnice Krakowskiej i opublikowane 

w 2018r. [257] oraz w 2021r. [258]. Hydroliza z zastosowaniem kwasów mineralnych zachodzi 

w głównej mierze w obszarach amorficznych celulozy ze względu ich łatwiejszy dostęp dla 

kwasu w porównaniu do uporządkowanych obszarów krystalicznych. W związku z tym 

pękanie wiązań w obszarach amorficznych skutkuje otrzymaniem cząstek o mniejszych 

rozmiarach, ale o wyższym stopniu krystaliczności.  

Po zakończeniu hydrolizy, mieszaninę reakcyjną  schłodzono i odwirowano CNC. Czas 

trwania wirowania wynosił 15 min przy 5200 obr./min; stosowano wirówkę laboratoryjną 

MPW-531. 

Kolejnym etapem po wirowaniu  była  sonikacja ultradźwiękowa, mająca na celu rozbicie 

aglomeratów i redyspersję nanocząstek w wodzie. Czas trwania sonikacji wynosił 5 min, przy 

50% mocy i 50% pulsacji. W etapie tym wykorzystano homogenizator ultradźwiękowy firmy 

SONIC RUPTOR 250. Zarówno wirowanie jak i  sonikację ultradźwiękową  powtórzono 

dwukrotnie. 

Otrzymaną suspensję wodną CNC umieszczono w półprzepuszczalnej membranie 

dializacyjnej, którą z dwóch stron zabezpieczono polipropylenowymi klipsami. Membranę 

umieszczono wodzie destylowanej na okres 7 dni, codziennie wymieniając wodę w zlewce. 

Dializa  miała na celu poprzez wymianę jonów, neutralizację kwaśnego pH próbki. 

Ostatnim etapem otrzymywania CNC, jest proces suszenia liofilizacyjnego, tak aby uzyskać 

materiał końcowy o jak najmniejszym stopniu zaglomerowania. Dyspersje CNC o różnym 

stężeniu nanokryształów (0.25; 0.5 i 1.0 %wag.) i stosunkach objętościowych alkoholu 

etylowego (EtOH) do wody 1:5 (obj./obj.) oraz alkoholu tert-butylowego (TBA) do wody 1:5; 

1:2 i 1:1 (obj./obj.), przygotowano przez sonikację wszystkich składników przez 10 minut 

w trybie pulsacji, aby zapobiec przegrzaniu. Na koniec dyspersje CNC zamrożono przez wlanie 

ciekłego azotu do płaskodennego pudełka polietylenowego zawierającego cienką warstwę 

(3 mm) dyspersji CNC. W niniejszej pracy zastosowano szybkie zamrażanie ciekłym azotem 

w celu zapewnienia warunków do tworzenia struktur nanometrycznych. Po szybkim 

zamrożeniu w ciekłym azocie każdą próbkę przechowywano przez krótki czas w zamrażarce, 

a następnie wszystkie próbki szybko umieszczano na półkach wewnątrz komory suszarniczej 

i liofilizowano. Wszystkie próbki suszono w liofilizatorze Labconoco FreeZone Plus 2.5 pod 

próżnią w temperaturze kolektora -84°C przez kolejne 5 dni, a następnie przed każdą analizą 
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trzymano w eksykatorach. Zastosowane rozpuszczalniki organiczne w procesie liofilizacji 

(etanol i tert-butanol) zostały wybrane ze względu na ich zdolność do zmiany lub ograniczenia 

wzrostu kryształków lodu. Drugim wymaganiem była wystarczająca lotność, która umożliwiła 

usunięcie niskocząsteczkowego związku organicznego z kriożeli celulozowych podczas 

liofilizacji. Ponieważ temperatura zamarzania mieszanin etanol/woda obniża się wraz ze 

wzrostem stężenia alkoholu, w zastosowanej procedurze przechowywania zaobserwowano 

częściowe ponowne zamrożenie materiału przy większym stężeniu etanolu. Dlatego też badane 

stężenie etanolu ograniczono do niskiego stosunku objętościowego alkoholu do wody 

(1:5 obj./obj.).  

3.3.2   Badania wpływu liofilizacji na strukturę i stabilność termiczną 

otrzymanych nanokryształów celulozowych 

Badania nad etapem suszenia zostały szczegółowo opisane w artykule naukowym 

przygotowywanym do publikacji we współpracy z dr inż. Anną Pajdak z  Instytutu Mechaniki 

Górotworu Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Márią Omastovą i dr Matejem Mičušikiem 

z Instytutu Polimerów Słowackiej Akademii Nauk [259]. 

3.3.2.1 Analiza wstępna na podstawie badań AFM oraz DLS 

Przed zbadaniem wpływu warunków liofilizacji na stabilność termiczną nanokryształów 

celulozowych, otrzymany materiał scharakteryzowano metodami DLS i AFM, aby potwierdzić 

obecność struktury o wymiarach nanometrycznych. Wykresy DLS oraz zdjęcia AFM 

przedstawiono na rys. 17.  

Na obrazach AFM zaobserwowano pojedyncze nanokryształy w postaci wrzecionek 

o średniej szerokości 33,0 nm z odchyleniem standardowym 9,4 nm. Suszone na powietrzu 

CNC miały tendencję do tworzenia interakcji koniec-koniec, koniec-krawędź i krawędź-

krawędź i składały się w wiązki (rys. 17A i B). Rozkład wielkości CNC w dyspersji wodnej 

można oszacować metodą DLS, umożliwiającą określenie „pozornego” rozmiaru uwodnionych 

nanokryształów [260], przy czym zmierzone wartości średnicy hydrodynamicznej reprezentują 

raczej długość niż szerokość rozproszonych nanokryształów celulozowych [261,262]. DLS 

wykazał bimodalny rozkład wielkości CNC z obecnością nanocząstek (maksimum przy 

105 nm) i mikrocząstek lub klastrów/aglomeratów nanocząstek (maksimum przy 615 nm) 

(rys. 17C i D). W DLS intensywność rozpraszania dla małej liczby pojedynczych mikrocząstek 
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jest znacznie wyższa niż intensywność rozpraszania dla dużej liczby pojedynczych 

nanocząstek. Zatem zarówno intensywność w funkcji rozmiaru, jak i liczba w funkcji rozmiaru 

są informacją o rzeczywistym rozkładzie wymiarów nanokryształów. Jak widać na rys. 17D, 

nanocząstki stanowią główną frakcję wytworzonych CNC. 

  

  

Rys. 17. Obrazy AFM przedstawiające: topografię (A) i fazę (B) morfologii powierzchni suszonej 

na powietrzu folii CNC; obszar skanowania wynosił 1×1 μm. Rozkład wielkości cząstek CNC 

w dyspersji wodnej według intensywności (C) i liczby (D) z dynamicznego rozpraszania światła 

(DLS). 

3.3.2.2 Analiza morfologii na podstawie badania SEM 

Mikrofotografie SEM nanomateriałów celulozowych liofilizowanych z wody (CNC-Ref) 

oraz binarnych układów alkohol/woda o różnych stosunkach objętościowych rozpuszczalnik 
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organiczny-woda przy stężeniu CNC 0.5%wag. pokazano na rys. 18. W aerożelu referencyjnym 

otrzymanym w wyniku liofilizacji wodnej dyspersji (CNC-Ref), nanokryształy celulozy 

utworzyły płatkowe zwarte agregaty i wstęgi. Mała część CNC samoorganizowała się 

w nanometryczną sieć fibrylarną (oznaczoną strzałkami na rys. 18b). 
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Rys. 18. Mikrofotografie SEM nanokryształów celulozowych liofilizowanych z wody (A, B) 

oraz z układów rozpuszczalnik organiczny/woda o różnych stosunkach objętościowych:     

CNC_EtOH 1:5 (C, D); CNC_TBA 1:5 (E, F); CNC_TBA 1:2 (G, H); CNC_TBA 1:1 (I, J)  przy 

stężeniu CNC w dyspersji wynoszącym 0.5%wag.w powiększeniu 500x (A, C ,E, G, I) oraz 5000x 

(B, D, F, H, J). 

Obserwowana morfologia materiału CNC-Ref jest typowa dla nanocelulozy liofilizowanej 

z wody i podobne struktury, tj. współistniejące nanowłókna i membrany, zaobserwowano przy 

podobnych stężeniach CNC, m. in. w innych publikacjach [92]. Mechanizm samoorganizacji 

CNC w dyspersji wodnej przy rosnącym stężeniu w zakresie od 0.5 do 1.0%wag. obejmuje 

najpierw tworzenie nano- i mikrowłókien, które są następnie łączone w gęstą strukturę 

warstwową dzięki zmniejszeniu odległości i silnemu przyciąganiu międzyfazowemu 

[91,92,263]. Na samoorganizację nanokryształów celulozy mogą wpływać ładunki 

powierzchniowe, które indukują siły odpychające między nanocząstkami. Na przykład, rola 

naładowanych grup w samoorganizacji utlenionego TEMPO-NFC w procesie liofilizacji 

została dobrze zademonstrowana przez zespół Jianga i in. [118]. Zaobserwowali oni stopniową 
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zmianę morfologii z cienkich nanowłókien, dla NFC z powierzchniowymi karboanionami 

pochodzącymi z dysocjacji soli sodowej, do mikrometrycznych wstęg, otrzymanych dla 

całkowicie protonowanego materiału bez zdysocjowanych, naładowanych grup. 

Oprócz samoorganizacji nanocząstek, powstawanie kryształków lodu jest podstawowym 

mechanizmem tworzenia zarówno mikro-, jak i nanostruktury CNC przy braku lub niskiej 

zawartości substancji krioprotekcyjnej. Prawdopodobne lokalizacje niektórych 

mikrometrycznych kryształków lodu zaznaczono na rys. 18. żółtymi liniami. Wzrost 

kryształków lodu powoduje wykluczenie wszystkich składników oraz zanieczyszczeń 

z tworzącego się obszaru krystalicznego. Mechanizm ten jest również powszechnie 

wykorzystywany w chemii preparatywnej do oczyszczania substancji zdolnej do krystalizacji 

przez jej rozpuszczenie i rekrystalizację. Podczas wzrostu kryształków lodu w dyspersji CNC 

nanocząstki są skoncentrowane w obszarach międzywęzłowych pomiędzy rosnącymi 

kryształami i ulegają samoorganizacji w geometrie lamelarne i ultracienkie włókna [92]. 

Ponadto w zawiesinach CNC zidentyfikowano inne złożone mechanizmy i siły, które działając 

w różnym zakresie, wzmagają agregację. Należą do nich między innymi [85] przyciągające 

ciśnienie kapilarne, wzajemna dyfuzja nanowłókien, mieszanie i splątanie molekularnych 

segmentów celulozy częściowo rozpuszczonych w wodzie, wiązania wodorowe 

i oddziaływania Van der Waalsa, jak i siły ściskające, wywierane przez rosnące i rozszerzające 

się kryształki lodu. 

Skalę powyższych zjawisk można modyfikować poprzez zmianę składu rozpuszczalnika 

w dyspersjach CNC, co skutkuje odmiennymi mechanizmami samoorganizacji, jak pokazano 

na rys. 18 c-j. Obecność etanolu znacząco zmieniła morfologię aerożelu, w którym 

dominującymi strukturami morfologicznymi były włókna o nanometrycznych średnicach oraz 

cienkie nanoporowate wstęgi i membrany o losowym ułożeniu (rys. 18c). Może być to 

spowodowane przenikaniem cząsteczek alkoholu przez struktury CNC, które tworzą wiązania 

wodorowe z powierzchniowymi grupami hydroksylowymi celulozy, ograniczając 

oddziaływania międzycząsteczkowe. Jednak w przypadku roztworu etanol/woda 1:5 (obj./obj.) 

efekt tworzenia się kryształków lodu nadal działał, a stopień agregacji CNC był znaczący. 

W świetle ostatnio opublikowanych prac, rola etanolu w procesie agregacji i samoorganizacji 

nanocelulozy nie jest jasna. W alkożelach etanolu z nanocelulozą II nie obserwowano tworzenia 

się agregatów ze względu na osłabione siły przyciągania między cząsteczkami, podczas gdy 

w przypadku hydrożeli zaobserwowano znaczną agregację nanocelulozy [264]. Z drugiej 
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strony, Thimm i in. [265] wykazali, że stopniowe odwadnianie ściany komórkowej przez etanol 

sprzyjało asocjacji nanofibryli, a średnie średnice mikrofibryl określone na podstawie obrazów 

AFM wzrosły z 15.02 ± 0.4 do 25.1 ± 0.8 nm po całkowitym zastąpieniu wody etanolem. 

Zasugerowali oni, że zjawisko to może być wyjaśnione dwoma możliwymi mechanizmami: 

usuwaniem cząsteczek wody, które stabilizują strukturę dalekiego zasięgu poprzez sieć wiązań 

wodorowych; oraz poprzez obniżanie stałej dielektrycznej mieszanin etanol/woda 

i zmniejszanie efektu naładowania cząsteczek i sił odpychających między mikrofibrylami. Peng 

i in. [85] donosili o trudnościach w całkowitym odwodnieniu CNC etanolem, które jest 

konieczne przed suszeniem w stanie nadkrytycznym, i wskazywali na silne trójwymiarowe 

wiązania wodorowe utworzone między cząsteczkami wody i nanokryształami celulozy jako 

prawdopodobną przyczynę obserwowanych zjawisk. Również nanofibrylarna celuloza 

i nanokryształy zawierające silnie solwatowane grupy karboksylanowe były trudne do 

zdyspergowania w czystych rozpuszczalnikach o niskiej polarności, takich jak tert-butanol 

i etanol [266,267]. W związku z tym, aby właściwie dobrać technikę i warunki suszenia 

nanocelulozy,  należy wziąć pod uwagę jej polarność, na którą ma wpływ zarówno sposób jej 

wytwarzania (wstępna obróbka chemiczna, rodzaj katalizatora hydrolizy), jak i modyfikacja jej 

powierzchni. 

Próbki otrzymane z dodatkiem TBA jako krioprotektanta wykazywały wysoce porowatą 

morfologię. W aerożelach tych można wyróżnić dwa rodzaje porów otwartych: pory sferyczne 

i elipsoidalne o średnicach w zakresie 1-20 µm (zaznaczone kółkami na rys. 18e) oraz pory 

otwarte o wymiarach nanometrycznych w gąbczastej, przestrzennej sieci zgrupowanych 

nanokryształów celulozowych (zaznaczone strzałkami na rys. 18f). Obecność sferycznych 

porów wskazuje na powstawanie kryształków lodu podczas zamrażania dyspersji CNC przy 

stosunku objętościowym TBA do wody wynoszącym 1:5. W miarę wzrostu udziału 

objętościowego TBA w dyspersji, powstające pory stają się bardziej nieregularne (rys. 18 e-j). 

Nemoto i wsp. [266] badali wpływ stężenia alkoholu tert-butylowego na morfologię TEMPO-

utlenionej celulozy nanofibrylarnej podczas liofilizacji. Odkryli oni, że dla tych wysoce 

polarnych nanocząstek, maksymalne stężenie TBA, przy którym dyspersyjność nanofibryli 

została zachowana na indywidualnym poziomie, wynosiło 50%wag.. Podobne obserwacje 

poczynili Fumagalli i wsp. [268] dla CNC z grupami siarczanowymi. Wraz ze wzrostem frakcji 

alkoholu tert-butylowego w binarnym układzie rozpuszczalników, powierzchnia właściwa 

wytworzonych aerożeli była coraz większa, co wskazuje na zmniejszoną agregację 
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nanocząstek. Niedawno Jiang i Hsieh [102] zaproponowali mechanizm działania TBA 

w kontrolowaniu agregacji CNC. Opiera się on na tworzeniu wiązań wodorowych między 

grupami hydroksylowymi znajdującymi się na powierzchni CNC oraz rolą tert-butanolu 

w tworzeniu nowych wiązań wodorowych (grupy metylenowe stanowią przeszkodę steryczną). 

Ponadto wiadomo, że alkohol tert-butylowy znacząco zmienia morfologię kryształów lodu 

w mieszaninach rozpuszczalników TBA/woda, a wielkość i kształt obszarów krystalicznych 

zależą od stężenia TBA [269]. Tak więc w procesie liofilizacji nanocelulozy z binarnych 

układów rozpuszczalników TBA/woda powinny być brane pod uwagę zarówno interakcje 

rozpuszczalnik-CNC, jak i szablonowanie kryształkami lodu o zmienionych kształtach jako 

zjawiska napędzające samoorganizację i kontrolujące morfologię aerożeli w mikro- i nanoskali. 

Zmiany w rozmieszczeniu nanocząstek wynikają przede wszystkim z powstawania 

kryształków lodu, ale również skurcz termiczny roztworów binarnych w przestrzeniach między 

złożonymi nanokryształami może zmienić końcową nanostrukturę. Skurcz termiczny układów 

binarnych krioprotektantów zmniejsza się wraz ze wzrostem polarności roztworu [270,271]. 

Jednak roztwory prostych alkoholi wykazują raczej niską polarność, a tym samym wysoką 

kurczliwość na poziomie ok. 13%, kiedy ulegają zeszkleniu.  

Wiele procedur doświadczalnych opisanych w literaturze obejmowało całkowitą 

wymianę wody na tert-butanol, podczas gdy niniejsze badania wskazują, że do zachowania 

nanostruktury CNC wystarcza częściowa wymiana rozpuszczalnika.  Jest to również korzystne 

pod względem dbałości o środowisko, gdzie do wytwarzania liofilizowanych CNC, użycie 

związków organicznych można ograniczyć do poziomu zapewniającego wystarczająco 

rozwiniętą nanostrukturę w zależności od planowanego zastosowania. 

3.3.2.3 Analiza struktury krystalicznej otrzymanych CNC 

Analiza krzywych dyfrakcyjnych pozwala na wyznaczenie stopnia krystaliczności 

sporządzonych materiałów celulozowych. Wyniki uzyskane metodą szerokokątowej dyfrakcji 

rentgenowskiej zostały poddane dekonwolucji przedstawionej na rys. 19. Ukazane wyniki 

dekonwolucji pięciu pików związanych z występowaniem fazy krystalicznej: 1-10, 110, 

012/102, 200, 004; oraz halo amorficznego (Amorphous).  
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Rys. 19. Analiza dyfrakcji rentgenowskiej poprzez matematyczną dekonwolucję pików XRD 

nanokryształów celulozowych liofilizowanych z 0,5%wag. dyspersji CNC w (A) wodzie 

(CNC_REF ) i różnych układach rozpuszczalników binarnych: (B) CNC_EtOH 1:5, (C) 

CNC_TBA_1:5, (D) CNC_TBA 1:2 i (E) CNC_TBA 1:1; oraz (F) zestawienie wartości 

obliczonych stopni krystaliczności powyższych próbek. 

Zasadniczo stopnie krystaliczności poszczególnych CNC były porównywalne (rys. 19F). 

Maksymalna różnica w stopniach krystaliczności pomiędzy najbardziej krystaliczną próbką 

(CNC_TBA_1:5), a najmniej (CNC_EtOH), wynosi około 3%. Jednakże obserwowany, 
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niewielki wzrost stopnia krystaliczności po liofilizacji z dyspersji tert-butanol/woda 

w porównaniu z CNC liofilizowanymi z wody wskazuje, że krystalizacja nanokryształów 

celulozy może zachodzić podczas suszenia, a zakres tego procesu zależy właśnie od jego 

warunków. Krystalizację prawdopodobnie wywołaną samoorganizacją zaobserwowano 

również w przypadku CNC otrzymanych w kwasie siarkowym [263]. Jiang i Hisieh [118], 

ukazali zależność zmiany stopnia krystalizacji od warunków suszenia dla celulozy 

nanofibrylarnej, przy czym wyraźny wzrost stopnia krystaliczności odnotowano dla NFC 

suszonych na powietrzu. Mając na uwadze, że warunki suszenia wpływają na krystaliczność 

nanomateriału, szczegółowa wiedza na temat protokołu suszenia jest niezbędna do porównania 

wyników z różnych prac. Co ciekawe, aerożele wytworzone z binarnych układów 

rozpuszczalników TBA/woda, pomimo podwyższonego wskaźnika krystaliczności, 

wykazywały niższą stabilność termiczną, co omówiono poniżej. Wskazuje to, że właściwości 

morfologiczne materiałów porowatych przeważały nad strukturą krystaliczną w aspekcie 

stabilności termicznej. 
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3.3.2.4 Badanie porowatości otrzymanych aerożeli CNC metodą LPA 

Izotermy adsorpcji wyznaczono w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii 

Nauk na podstawie punktów równowagi adsorpcji N2 i CO2. Według klasyfikacji IUPAC [272], 

izotermy adsorpcji N2 mają przebieg typu III dla wszystkich nanokryształów celulozy. Taki 

kształt izoterm uzyskuje się w materiałach z przewagą mezoporów w strukturze. Wyniki 

obliczeń dotyczących porowatości materiałów CNC przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Parametry materiałów CNC w oparciu o izotermy sorpcji N2 i CO2. 

  Stosunek objętościowy TBA:H2O 

Parametr Jednostka CNC_ REF CNC_TBA_1:5 CNC_TBA_1:2 CNC_TBA_1:1 

WYNIKI ADSORPCJI N2  [77 K] 

Pojemność sorpcyjna mmol/g 1.7 2.1 2.1 7.5 

Stała równowagi BET  13.6 34.8 28.5 31.8 

Powierzchnia właściwa 

BET, SSABET 
m²/g 32.8 30.4 35.3 69.9 

Powierzchnia właściwa 

BJH, SSABJH 
m²/g 26.5 28.2 33.2 66.8 

Średnia średnica porów 

BJH, D 
nm 8.2 9.6 8.2 15.3 

Całkowita objętość 

w porach DFT, VDFT 
mm³/g 25.0 32.0 41.0 93.0 

Całkowita powierzchnia 

w porach DFT, SADFT 
m²/g   12.6   12.1   18.9   42.8 

WYNIKI ADSORPCJI CO2 [273 K] 

Pojemność sorpcyjna mmol/g 1.07 0.9 2.13 1.58 

Całkowita objętość 

w porach DFT, VDFT 
mm³/g 71.0 59.0 105.0 131.0 

Całkowita powierzchnia 

w porach DFT, SADFT 
m²/g 264.5 214.0 331.3 602.9 

Na podstawie wartości równowagowych punktów adsorpcji dopasowano model BET. 

Zgodnie z tym modelem, adsorbat równomiernie pokrywa powierzchnię adsorbentu wieloma 

warstwami cząsteczek gazu. Powierzchnia właściwa BET (SSABET) w próbce referencyjnej 

(CNC_REF) wynosiła 32.8 m2/g. Liofilizacja nanokryształów z układu 

dwurozpuszczalnikowego woda/TBA poprawiła wartość parametru SSABET do 35.3 m2/g oraz 

69.8 m2/g przy stosunku objętościowym TBA:H2O wynoszącym odpowiednio 1:2 oraz 1:1. 

W celu weryfikacji wyników obliczonych na podstawie modelu BET wykorzystano model BJH 

charakteryzujący obszar mezoporowaty w badanej próbce. Zgodnie z tym modelem cząsteczki 

N2 tworzą na powierzchni CNC film adsorpcyjny. Wraz ze wzrostem ciśnienia zwiększa się 
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grubość cząsteczek gazu na ściankach mezoporów i dochodzi do kondensacji kapilarnej. 

Zgodnie z obliczeniami BJH, najmniejszą powierzchnią właściwą (SSABJH) charakteryzowała 

się próbka referencyjna (CNC_REF). Po liofilizacji z układu rozpuszczalników TBA/H2O, 

zaobserwować można wzrost wartości powierzchni właściwej dla tych próbek w stosunku do 

referencyjnych nanokryształów celulozowych. Najwyższą wartość tego parametru (66.8 m2/g),  

uzyskano dla próbki o najwyższym stosunku objętościowym TBA do wody, czyli CNC_TBA 

1:1, podobnie jak w przypadku użycia modeli BET i DFT.  

Na podstawie modelu DFT wyznaczono rozkład wielkości porów. Według obliczeń, 

obecność TBA w liofilizowanych dyspersjach skutkowała w każdym przypadku wzrostem 

objętości porów. Największy wzrost skumulowanej objętości porów w całym zakresie średnic 

(5-35 nm) uzyskano w próbce o najwyższym stosunku objętościowym TBA do wody 

(CNC_TBA 1:1), a całkowita objętość w porach tej próbki wyniosła 93 mm3/g. W pozostałych 

próbkach otrzymanych po liofilizacji zaobserwowano znacznie mniejszą objętość porów, 

wahającą się w zakresie od 32 do 41 mm3/g, ale wciąż większą niż w próbce referencyjnej, dla 

której parametr ten wynosił 25 mm3/g. 

Stosując CO2 jako adsorbat uzyskano inne wartości parametrów strukturalnych niż przy 

użyciu N2. Przykładowo, dla CNC liofilizowanych z mieszaniny rozpuszczalników TBA/H2O, 

wartość powierzchni całkowitej SADFT mieściła się w zakresie od 214 do 603 m2/g, a całkowita 

objętość w porach wynosiła od 59 do 131 mm3/g. Ponownie, w próbce CNC_TBA 1:1 uzyskano 

prawie dwukrotnie wyższe wartości tych parametrów, w porównaniu do próbki referencyjnej. 

W literaturze przedstawiono szereg publikacji opisujących wartości powierzchni właściwej 

(BET) uzyskane metodą LPA (N2, 77K) proszków, aerożeli i pianek nanocelulozowych. 

Jednak bezpośrednie porównanie powierzchni właściwych wyznaczonych dla CNC 

otrzymanych przez liofilizację z dodatkiem alkoholu tert-butylowego jako 

współrozpuszczalnika nie jest łatwe ze względu na wiele różnych czynników, które wpłynęły 

na ostateczną morfologię próbek. Fumagali i wsp. [268] stwierdzili wzrost wartości SSABET 

wraz z rosnącą zawartością TBA w binarnym układzie rozpuszczalników, począwszy od 

17 m2/g dla próbek przygotowanych z czystej wody, do 43, 51, 128, i 167 m2/g dla CNC 

w dyspersjach wodnych z odpowiednio 20, 50, 70, i 80% TBA. Podobny trend zależności 

SSABET od zawartości TBA zaobserwowali Jiang i Hsieh [273], choć raportowane przez nich 

wartości były nieco wyższe. Zhang i wsp.  [274] otrzymali aerożele CNC o powierzchni 
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właściwej około 94 ± 3 m2/g, ale zaczynając od 2%wag. zawiesiny nanokryształów. Podobną 

wartość powierzchni właściwej nanokryształów celulozy otrzymanych przez hydrolizę 

bawełny kwasem siarkowym(VI) (93.9 m2/g) określili Shamskar i in. [275], przy koncentracji 

CNC w dyspersji ok. 1%wag. i stosunku objętości tert-butanol do wody wynoszącym około 2:1. 

Ishida i wsp. [276], podali wartość 130 m2/g SSABET dla aerożelu CNC otrzymanego z osłonic. 

Dzięki zastosowaniu nanowłókien celulozowych (NFC) zamiast nanokryształów w binarnym 

układzie rozpuszczalników wytworzono aerożele o jeszcze bardziej rozwiniętej powierzchni 

właściwej. Na przykład Sehaqui i wsp. [267], otrzymali aerożel z SSABET do 284 m2/g 

z utlenionej TEMPO-NFC. Wskazali oni, że wzrost zawartości TBA w stosunku do wody 

w zawiesinie NFC oraz wprowadzenie naładowanych grup do nanowłókien, sprzyjało 

rozwojowi powierzchni właściwej. Podobne wartości SSABET, przekraczające 300 m2/g, 

określili Nemoto i wsp. [266], dla CNC utlenianego TEMPO. Jeszcze wyższe wartości 

powierzchni właściwej - do 605 m2/g, odnotowano dla aerożeli CNC otrzymanych przez 

wymianę rozpuszczalnika na etanol, a następnie suszonych nadkrytycznym CO2 [277]. Ogólnie 

rzecz biorąc, najnowsza literatura wyraźnie pokazuje, że dodatek TBA i obecność 

naładowanych grup powierzchniowych, sprzyjały rozwojowi powierzchni właściwej aerożelu. 

Jednak wpływ warunków liofilizacji na stabilność termiczną otrzymanych aerożeli pozostał nie 

w pełni wyjaśniony. 

3.3.2.5 Wpływ warunków liofilizacji na stabilność termiczną CNC 

 Stabilność termiczna nanokryształów celulozowych silnie zależy od zastosowanej 

metody ich wytwarzania oraz dokonanej modyfikacji. Obniżenie temperatur degradacji CNC 

w wyniku powierzchniowej estryfikacji celulozy kwasami mineralnymi m.in. kwasem 

siarkowym(VI) [278] czy kwasem fosforowym(V) [60], które zastosowano jako katalizatory 

hydrolizy, a także poprzez wprowadzanie grup funkcyjnych na powierzchnię CNC [260,279], 

jest zjawiskiem znanym. W niniejszej pracy wykorzystano CNC o niskiej zawartości estrów 

fosforanowych. Stabilność termiczną badanych próbek oceniono w atmosferze utleniającej. 

CNC wykazują różnice w strukturze i morfologii, które wynikały z różnego typu i stężenia 

krioprotektantów, a także stężenia nanokryształów w dyspersjach poddanych procesowi 

liofilizacji. Wyniki analizy termicznej przygotowanych aerożeli CNC przedstawiono na rys. 20, 

natomiast szczegółowe parametry termiczne podano w tabeli 5.  
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Rys. 20. Krzywe TG i DTG degradacji termoutleniającej CNC liofilizowanych z wody i układu 

rozpuszczalnik organiczny/woda przy różnych stężeniach CNC w dyspersji: (A,B) 0.25%wag., 

(C,D) 0.5%wag. oraz (E, F) 1.0%wag. 
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Rozkład termooksydacyjny aerożeli CNC przebiega zasadniczo w dwóch głównych 

etapach. Na kształt krzywych TG, rodzaj i ilość krioprotektanta miała zdecydowanie większy 

wpływ w przypadku serii materiałów uzyskanych przy najniższym stężeniu dyspersji CNC niż 

przy wyższych stężeniach. Dla serii CNC_TBA o najniższym stężeniu dyspersji 

nanokryształów wynoszącym 0.25%wag. (rys. 21A i B) pierwszy etap degradacji wraz ze 

wzrostem zawartości TBA, był stopniowo przesuwany w kierunku niższych temperatur, 

podczas gdy ubytek masy w pierwszym etapie dla tych próbek był coraz mniejszy. Przy 

stężeniu CNC 0.25%wag. krzywa DTG dla próbki CNC_TBA_1:1 wykazywała dodatkowe 

ramię na pierwszym etapie degradacji, co może wskazywać na zmiany w mechanizmie 

degradacji termoutleniającej. Temperatura maksimum degradacji drugiego etapu wykazywała 

tendencję do obniżania się w miarę wzrostu zawartości TBA, a ubytki masy podczas tego etapu 

miały coraz większy udział w całkowitej utracie masy. 

Początkowe temperatury degradacji (T5%) (tabela 5) wykazywały tendencję do 

obniżania się po dodaniu rozpuszczalnika organicznego do dyspersji. Większy spadek tego 

parametru zaobserwowano po wprowadzeniu tert-butanolu niż alkoholu etylowego dla całego 

badanego zakresu stężeń nanokryształów celulozowych.  Zwiększanie zawartości alkoholu tert-

butylowego systematycznie obniżało stabilność termiczną w całym zakresie badanych stężeń 

CNC. Na przykład, nanomateriał otrzymany z 0.25%wag. dyspersji CNC przy stosunku 

objętościowym TBA:H2O 1:1 charakteryzował się wartością początku degradacji (T5%) o 30°C 

niższą od otrzymanej przy stosunku objętościowym TBA:H2O 1:5, oraz o 60°C niższą niż 

aerożel CNC liofilizowany z dyspersji wodnej. Wpływ stężenia TBA na stabilność termiczną 

aerożeli CNC dobrze koreluje ze zmianami wartości powierzchni właściwej (SSA) 

wyznaczonych dla tego szeregu przez sorpcję N2.  

Ponadto stwierdzono wpływ stężenia dyspersji CNC w procesie liofilizacji na stabilność 

termooksydacyjną otrzymanych próbek, zwłaszcza po dodaniu krioprotektantów. Mniej 

zaawansowana agregacja nanocząstek w rozcieńczonych dyspersjach i możliwość tworzenia 

się drobnych struktur, również wpłynęła w znacznym stopniu na termooksydacyjną degradację 

badanych nanomateriałów. Efekt ten można zaobserwować porównując początkowe 

temperatury degradacji (T5%), zwłaszcza w zakresie stężeń CNC 0.25-0.5%wag. w układach 

TBA/H2O. W tej serii CNC liofilizowane z bardziej rozcieńczonych dyspersji zaczęły się 

rozkładać już w temperaturach o około 20°C niższych niż w przypadku bardziej 

skoncentrowanych dyspersji CNC dla wszystkich badanych stosunków objętościowych 
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TBA:H2O. Dla tego układu rozpuszczalników, dalszy wzrost stężenia dyspersji CNC z 0.5%wag. 

do 1.0%wag. miał umiarkowany wpływ na początkową temperaturę degradacji. Jednakże 

temperatura przy maksimum utraty masy (T1max) wykazywała wyraźny rosnący trend wraz ze 

wzrostem stężenia CNC w układach TBA:H2O. 

 Wpływ wzrostu stężenia dyspersji CNC na temperaturę degradacji może być związany 

z wyższym napięciem powierzchniowym mniejszych agregatów oraz efektem barierowym 

tworzonym przez bardziej zaawansowaną samoorganizację i gęstsze upakowanie 

nanokryształów. W literaturze stabilność termiczna liofilizowanych CNC jest zwykle 

porównywana z tą obserwowaną dla surowej celulozy. Na przykład w badaniach na aerożelu 

CNC otrzymanym przez liofilizację z alkoholu tert-butylowego, główny etap ubytku masy był 

o 100°C niższy niż w przypadku celulozy mikrokrystalicznej, której użyto jako surowca [103]. 

Jednak nanomateriał badany w cytowanej pracy był wytwarzany w roztworze kwasu 

siarkowego, dlatego też obecność estrów siarczanowych celulozy mogła znacząco wpłynąć na 

proces jego degradacji. Peng i wsp. [98], stwierdzili wyraźny wpływ różnych metod suszenia 

wodnych zawiesin CNC i NFC na stabilność termiczną i krystaliczność otrzymanego materiału. 

Podobne obserwacje ze szczegółową analizą powstających produktów gazowych przedstawili 

Quiévy i in. [280]. Analiza morfologiczna w obu pracach wykazała jednak wyraźną agregację 

po wysuszeniu próbek, a zatem zachowanie termiczne badanych materiałów nie jest ściśle 

porównywalne z przedstawionymi powyżej wynikami. 

W niniejszej pracy zaobserwowano znaczny spadek parametru T5% po wprowadzeniu 

współrozpuszczalnika organicznego, co wykazywało również korelację z większym 

rozwinięciem powierzchni właściwej badanych materiałów. Jest prawdopodobne, że większa 

porowatość ułatwiła dyfuzję gazu w aerożelu. Efekt ten jest korzystny, gdy na przykład rozważa 

się modyfikację powierzchni nanocelulozy w fazie gazowej [268]. Jednak w trakcie degradacji 

termooksydacyjnej umożliwia również transport tlenu i reaktywnych produktów powstających 

podczas degradacji celulozy. Związki reaktywne mające dostęp do rozwiniętej powierzchni 

mogą uczestniczyć w reakcjach wtórnych przyspieszających ubytek masy. Poszczególne 

nanokryształy celulozy mogą również wykazywać większą podatność na degradację utleniającą 

ze względu na wyższe napięcie powierzchniowe w porównaniu z celulozą w masie. Złożone 

procesy o charakterze zarówno fizycznym, jak i chemicznym, m.in. procesy dyfuzji 

i zwiększona reaktywność nanocząstek, mogą być odpowiedzialne za wcześniejsze rozpoczęcie 

rozkładu oksydacyjnego aerożeli CNC o rozwiniętej powierzchni właściwej. 



72 

 

Przykładowo, w praktyce farmaceutycznej stwierdzono, że lotne związki mogą być 

uwięzione i unieruchomione w suszonych liofilizacyjnie, amorficznych matrycach, podczas 

gdy są one łatwo desorbowane z powierzchni materiału krystalicznego [281,282]. Suszenie 

roztworu poliwinylopirolidonu w 70% tert-butanolu skutkowało dużą resztkową zawartością 

rozpuszczalnika ok. 7.7% [283]. Z kolei bardzo mała zawartość alkoholu tert-butylowego 

(na poziomie 0.001%) pozostała w farmaceutycznym systemie leków przeciwnowotworowych 

[284]. Dlatego bardziej prawdopodobne jest, że zmiany stabilności termicznej obserwowane 

w badanych liofilizowanych nanokryształach celulozowych są wynikiem modyfikacji 

strukturalnych, niż wpływu pozostałego w materiale końcowym TBA.  

Tabela 5. Parametry termograwimetryczne rozkładu termoutleniającego próbek CNC 

liofilizowanych z układów rozpuszczalników o różnych stosunkach objętościowych przy 

stężeniach masowych dyspersji nanokryształów celulozowych 0.25, 0.5 i 1.0%. 

 
CNC_REF 

CNC_EtOH 

1:5 

CNC_TBA 

1:5 

CNC_TBA 

1:2 

CNC_TBA 

1:1 
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N
C

  

0
.2

5
%

 
 

Tonset 297 313 278 269 252 

T5% 280 271 250 233 220 

T1max 312 330 297 286 269 

Ubytek masy [%] 81  79  74  73  69 

T2max [℃]  507  456 491  501 500  

Masa w 600°C [%] 6  6  5 6   7 

0
.5

%
 

Tonset [℃] 291 296 290 280 275 

T5% [℃] 276 277 270 254 249 

T1max [℃] 312 312 306 295 290 

Ubytek masy [%] 60 82 78 78 74 

T2max [℃]  533 475 490 504 513 

Masa w 600°C [%] 3 3 9 6 6 

1
.0

%
 

 

Tonset [℃] 315 308 279 284 275 

T5% [℃] 297 290 273 258 243 

T1max [℃] 329 322 312 303 312 

Ubytek masy [%] 78  85   73 82  86 

T2max [℃]   474  497 498   491 476 

Masa w 600°C [%]  13 5   8  2 2 
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Ogólny wpływ stężenia dyspersji CNC i zawartości krioprotektantów na stabilność 

termiczną wytwarzanych aerożeli był zaskakująco wysoki. Dlatego też należy przeprowadzać 

szczegółową analizę protokołu suszenia, biorąc pod uwagę planowane zastosowanie 

nanokryształów celulozowych. Jest to szczególnie ważne, gdy planuje się  dalszą obróbkę lub 

funkcjonalizację CNC w podwyższonej temperaturze.  

3.3.3  Modyfikacja powierzchniowa nanokryształów celulozowych za pomocą 

bezwodnika kwasu bursztynowego w polu promieniowania mikrofalowego 

Powierzchniową estryfikację CNC przeprowadzono stosując nadmiar bezwodnika 

bursztynowego (SA) w różnych stosunkach molowych, gdzie odpowiednio 1 mol grup 

hydroksylowych celulozy przypadał na 3, 5 lub 10 moli bezwodnika bursztynowego. W celu 

oceny wpływu czasu modyfikacji, reakcje prowadzono odpowiednio: 15; 30; 45 oraz 60 minut 

w 110℃ i mocy reaktora mikrofalowego wynoszącej 200 W. Dla stosunku SA:OH 

wynoszącego 5:1 oraz czasu 30 minut sprawdzono również wpływ temperatury reakcji 

w zakresie od 80℃ do 120℃. Wykaz oznaczeń modyfikowanych CNC otrzymanych w polu 

promieniowania mikrofalowego przedstawiono w tabeli 6. W celu porównania efektu 

mikrofalowego na reakcję powierzchniowej estryfikacji nanokryształów celulozowych, 

przeprowadzono również referencyjne reakcje modyfikacji prowadzone w warunkach 

konwencjonalnego ogrzewania dla różnych stosunków molowych bezwodnika bursztynowego 

w 110℃ przedstawione w tabeli 7. Reakcje prowadzono 60 min, a dla serii sprawdzającej 

wpływ temperatury odpowiednio 30 min. Jako katalizatora reakcji estryfikacji użyto pirydyny. 

Wszystkie reakcje prowadzono w atmosferze gazu inertnego. Schemat reakcji estryfikacji 

celulozy z bezwodnikiem bursztynowym przedstawiono na rys. 21. 
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Rys. 21. Schemat reakcji estryfikacji celulozy bezwodnikiem bursztynowym. 
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Tabela 6. Wykaz CNC otrzymanych w wyniku modyfikacji bezwodnikiem 

bursztynowym w polu promieniowania mikrofalowego o mocy 200 W. 

Oznaczenie próbki Stosunek molowy SA:OH Czas [min] Temperatura [℃] 

CNC_SA3:1_110℃_15min 

3:1 

15 

110℃ 
CNC_SA3:1_110℃_30min 30 

CNC_SA3:1_110℃_45min 45 

CNC_SA3:1_110℃_60min 60 

CNC_SA5:1_110℃_15min 

5:1 

15 

110℃ 
CNC_SA5:1_110℃_30min 30 

CNC_SA5:1_110℃_45min 45 

CNC_SA5:1_110℃_60min 60 

CNC_SA10:1_110℃_15min 

10:1 

15 

110℃ 
CNC_SA10:1_110℃_30min 30 

CNC_SA10:1_110℃_45min 45 

CNC_SA10:1_110℃_60min 60 

CNC_SA5:1_80℃_30min 

5:1 30 

80℃ 

CNC_SA5:1_90℃_30min 90℃ 

CNC_SA5:1_100℃_30min 100℃ 

CNC_SA5:1_120℃_30min 120℃ 

Tabela 7. Wykaz CNC referencyjnych modyfikowanych w warunkach ogrzewania 

konwencjonalnego oraz celulozy mikrokrystalicznej (Cel_raw), oczyszczonej w ługu 

(Cel_NaOH) oraz nanokryształów celulozy otrzymanych na drodze hydrolizy w kwasie 

fosforowym(V) (CNC). 

Oznaczenie próbki 

MODYFIKACJA 

Stosunek molowy 

SA:OH 
Czas [min] Temperatura [℃] 

Cel_raw - - - 

Cel_NaOH - - - 

CNC - - - 

CNC_SA3:1_110℃_60min_K 3:1 

60 
110℃ 

CNC_SA5:1_110℃_60min_K 5:1 

CNC_SA10:1_110℃_60min_K 10:1 

CNC_SA5:1_110℃_30min_K 5:1 30 
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3.3.4   Charakterystyka estryfikowanych powierzchniowo nanokryształów 

celulozowych – dobór najbardziej korzystnych warunków reakcji pod kątem ich 

zastosowania jako napełniacza w biokompozytach 

3.3.4.1 Wyznaczenie hydrodynamicznej średnicy cząstek przy zastosowaniu 

techniki dynamicznego rozpraszania światła (DLS) 

Dynamiczne rozpraszanie światła zostało wykorzystane do wykonania pomiarów wielkości 

zdyspergowanych CNC po modyfikacji powierzchniowej bezwodnikiem bursztynowym. 

W przypadku nanocząstek włóknistych oraz wrzecionowatych mierzona jest średnica 

hydrodynamiczna, czyli średnica okręgu, w który wpisana jest nanocząstka. Dlatego 

wyznaczony promień hydrodynamiczny uznano za wstępną miarę „pozornej” wielkości 

uwodnionych/solwatowanych cząstek CNC. Według Du i in. [262], średnice hydrodynamiczne 

oparte na pomiarach DLS reprezentują raczej długość niż szerokość próbek CNC, dlatego 

analiza uzyskanych wyników pozwala przypuszczać, iż badane nanocząstki posiadają długości 

zbliżone są do wyników pomiaru DLS, natomiast ich szerokość wynosi poniżej 100 nm. Należy 

jednak pamiętać, że ze względu na ograniczenia w stosowaniu techniki DLS dla nanocząstek 

optycznie i geometrycznie anizotropowych, o niejednorodnym rozkładzie wielkości, pomiary 

DLS zastosowano do oceny względnych trendów wielkościowych wśród przygotowanych serii, 

a nie w celu ich dokładnego zwymiarowania. 

Aby dokonać właściwej interpretacji badań DLS sporządzono nie tylko wykresy pomiarów 

intensywności sygnału od rozmiaru (rys. 22a, c, e, g), ale również przedstawiające rozkład 

wielkości cząstek po ilości ich występowania w badanych dyspersjach (rys. 22b, d, f, h). 

Analiza DLS zawiesin wodnych CNC wykazała, że zarówno nanokryształy referencyjne, jak 

i zmodyfikowane wykazywały bimodalny rozkład wielkości cząstek. CNC referencyjne 

składały się z nanocząstek o pozornej średnicy hydrodynamicznej w zakresie 100–150 nm oraz 

drugiej frakcji aglomeratów o większych wymiarach. Analogiczny rozkład wymiarów CNC 

w dyspersji wodnej zaobserwowano również dla CNC modyfikowanych bezwodnikiem 

bursztynowym w warunkach ogrzewania konwencjonalnego [260]. W innej pracy [285], 

rozmiar CNC po modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym określono w zakresie 160-610 nm, 

w zależności od ilości użytego bezwodnika bursztynowego w reakcji estryfikacji. 

Badanie rozmiarów otrzymanych nanokryształów celulozy metodą DLS umożliwiło 

poznanie wpływu procesu modyfikacji, metody ogrzewania i czasu prowadzenia reakcji na 
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średni rozmiar cząstek CNC. Nanokryształy celulozy otrzymane w wyniku hydrolizy 

mikrokrystalicznej celulozy kwasem fosforowym(V) charakteryzowały się w porównaniu do 

modyfikowanych CNC większymi rozmiarami, a znaczny rozrzut wymiarów informuje 

o większym stopniu ich dyspersyjności. Próbki po modyfikacji są bardziej jednorodne pod 

względem wielkości cząstek i nieznacznie różnią się od siebie liczbą zliczeń wyrażoną 

w procentach.  Efekt ten może być związany z przebiegiem łagodnej hydrolizy celulozy 

w obecności bezwodnika kwasu bursztynowego, która przebiega równolegle z reakcją 

estryfikacji. 

Analiza wykazała dużą liczbę cząstek o wymiarach nieprzekraczających 400 nm. Ponadto, 

wraz ze wzrostem stosunku molowego bezwodnika bursztynowego do grup hydroksylowych 

celulozy zmniejszały się rozmiary nanokryształów celulozy. Na podstawie przedstawionego 

wykresu (rys. 22c,d) można stwierdzić, że modyfikacja bezwodnikiem bursztynowym 

o stosunku 5:1 grup funkcyjnych modyfikatora do grup funkcyjnych znajdujących się na 

powierzchni celulozy była najefektywniejsza, biorąc pod uwagę wielkości otrzymywanych 

nanocząstek. Analizując wpływ temperatury reakcji modyfikacji w polu promieniowania 

mikrofalowego na rozmiar CNC (rys. 22h), można stwierdzić, że podczas reakcji w 110℃ 

otrzymano dużą liczbę cząstek w zakresie do 100 nm oraz bardzo niewielką frakcję 

mikrocząstek lub aglomeratów CNC. Powstawanie zaglomerowanych cząstek może być 

wynikiem nie tylko procesu liofilizacji [97], ale również chemicznego sieciowania CNC po 

modyfikacji cząsteczką dwufunkcyjnego kwasu bursztynowego [285]. 
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Rys. 22. Rozkład wielkości cząstek dla nanokryształów celulozowych przed i po modyfikacji 

otrzymanych w różnym czasie reakcji dla stosunków molowych SA:OH: 3: 1 (1a i 1b); 5:1 (2a 

i 2b); 10:  (3a i 3b) oraz w różnych temperaturach (4a i 4b) odpowiednio pod względem 

intensywności i liczby. 
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3.3.4.2 Badania wpływu warunków powierzchniowej estryfikacji na 

strukturę chemiczną CNC metodą spektroskopii w podczerwieni 

z transformatą Fouriera (FTIR) 

Do monitorowania postępu reakcji wykorzystano analizę spektrofotometryczną FTIR. 

Porównanie widm absorbancji FTIR próbki referencyjnej (CNC_P76), celulozy 

mikrokrystalicznej oraz próbki o najdłuższym czasie modyfikacji w najwyższym stosunku 

bezwodnika do grup hydroksylowych, z zaznaczonymi pasmami charakterystycznymi dla 

celulozy, przedstawiono na rys. 23.  Natomiast na rys. 24 porównano widma FTIR w zakresie 

liczby falowej 1600-1800 cm-1 dla nanokryształów modyfikowanych w odpowiednim stosunku 

grup OH do bezwodnika bursztynowego w warunkach ogrzewania mikrofalowego i zestawiono 

je z CNC ogrzewaną konwencjonalnie o najdłuższym czasie reakcji, tj. 60 min. 

 

Rys. 23. Widma FTIR mikrokrystalicznej celulozy (Cel_raw), nanokryształów celulozowych 

otrzymanych na drodze hydrolizy kwasem fosforowym(V) (CNC_P76) oraz nanokryształów 

celulozowych modyfikowanych bezwodnikiem bursztynowym w polu promieniowania 

mikrofalowego (CNC_SA) z zaznaczonymi charakterystycznymi pasmami absorbcji. 

Analiza próbek poreakcyjnych wykazała nie tylko obecność nowego pasma absorbcji 

w zakresie 1725 cm-1, które jest charakterystyczne dla grypy karbonylowej ugrupowań 

estrowych, ale również różnice w zakresie stopnia estryfikacji. Jest to dowód częściowej 

estryfikacji grup hydroksylowych na powierzchni CNC, gdyż zmiany intensywności pasm 

absorpcji w zakresie spektralnym drgań rozciągających grupy karbonylowej odzwierciedlają 

zmiany stopnia podstawienia celulozy [286]. Intensywność tego pasma wzrastała wraz ze 

wzrostem stosunku molowego OH:SA, a efekt ten może sugerować, że wraz ze wzrostem ilości 
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użytego w modyfikacji bezwodnika bursztynowego, stopień estryfikacji również jest wyższy. 

Szerokie pasmo widoczne w zakresie 3000-3600 cm-1 związane jest z drganiami 

rozciągającymi pierwszorzędowych grup hydroksylowych, które tworzą w celulozie wewnątrz- 

i międzycząsteczkowe wiązania wodorowe [287]. Natomiast pasmo przy 2890 cm-1 jest 

przypisane obecności grup metylenowych w celulozie. Po estryfikacji CNC bezwodnikiem 

bursztynowym intensywność tego pasma nieznacznie wzrosła w wyniku włączenia nowych 

grup -CH2 [288]. Niewielkie pasmo w zakresie 895 cm-1 przypisano drganiom pierścienia 

i  grupy hydroksylowej celulozy, które nie zmieniły swojej intensywności w badanych 

próbkach, sugerując, że hydroliza oraz estryfikacja nie spowodowała znacznej zmiany struktury 

krystalicznej wyjściowego materiału [287]. Ponadto, takie wibracje deformacyjne wiązania     

C-H w danym zakresie absorbcji są charakterystyczne dla wiązań β-glikozydowych [287]. 

  

  

Rys. 24. Widma FTIR nanokrystalicznej celulozy modyfikowanej bezwodnikiem bursztynowym 

w różnym czasie reakcji dla stosunków molowych SA:OH: 3:1 (a); 5:1 (b); 10:1 (c) oraz 

odpowiednio w różnych temperaturach reakcji (d). 
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Zwiększona absorbancja przy liczbie falowej 1725 cm-1 była zgodna ze zwiększoną 

intensywnością absorbancji  pasma 1240 cm-1, która wynika z drgań rozciągających wiązania 

C-O w grupie estrowej [289]. Wyraźne pasma przy liczbie falowej 1052 oraz 1158 cm-1 

zidentyfikowano odpowiednio jako drgania rozciągające C-O oraz C-O-C w celulozie, 

a szerokie pasmo przy zakresie 1630 cm-1 może odnosić się do drgań zginających 

zaadsorbowanej wody [290,291]. 

Podsumowując, analiza widm FTIR wskazuje na częściową estryfikację grup 

hydroksylowych celulozy dla wszystkich zmodyfikowanych próbek poprzez obecność nowego 

pasma absorbcji przy liczbie falowej 1725 cm−1. Jego intensywność rosła wraz ze wzrostem 

wartości wszystkich trzech parametrów, tj. stosunku molowego SA:OH, czasu i temperatury 

reakcji, co świadczy o większym stopniu estryfikacji CNC. Jednak stosunek molowy reagentów 

i czas reakcji miały dominujący wpływ na estryfikację, podczas gdy temperatura reakcji 

wykazywała umiarkowany wpływ na intensywność rozciągającego pasma absorpcji C=O. Brak 

pasm przy 1860 i 1790 cm−1, charakterystycznych dla bezwodnika bursztynowego, potwierdza, 

że produkt jest wolny od nieprzereagowanego modyfikatora [292]. 

3.3.4.3 Badania morfologii modyfikowanych nanokryształów celulozowych 

za pomocą skaningowej  mikroskopii elektronowej (SEM) 

Morfologia reprezentatywnych próbek CNC modyfikowanych bezwodnikiem 

bursztynowym w zależności od czasu oraz stosunku SA:OH, została przedstawiona na rys. 25.  

Wraz z wydłużeniem czasu reakcji oraz zwiększeniem stężenia bezwodnika 

bursztynowego, zaobserwowano lepszą indywidualizację nanocząstek. Obecność grup 

bursztynianowych na powierzchni nanokryształów odgrywa rolę w tworzeniu struktury 

aerożelu, prawdopodobnie przez zawadę przestrzenną i oddziaływania odpychające ujemnie 

naładowane końcowe grupy karboksylowe, które ograniczają aglomerację [257]. 

Warto nadmienić, że na utrudnianie procesu aglomeracji wpływa zastosowanie tert-

butanolu podczas procesu liofilizacji, który może stanowić dodatkową przeszkodę steryczną 

i zapobiegać tworzeniu się wiązań wodorowych między nanocząsteczkami [260]. Wynika to ze 

struktury cząsteczki tert-butanolu, która składa się z trzech grup metylowych i jednej 

hydroksylowej i może tworzyć wiązanie wodorowe z tylko jedną cząsteczką wody lub jedną 

grupą hydroksylową na powierzchni CNC [25]. 
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Rys. 25. Zdjęcia SEM modyfikowanych nanokryształów celulozowych w zależności od 

czasu modyfikacji oraz stosunku bezwodnika bursztynowego (SA) do grup hydroksylowych 

celulozy (OH) w powiększeniu 5000x. 

Analiza SEM wskazuje, że przy krótkim czasie reakcji (15 min), powstały aerożel jest 

mocno zaglomerowany, a jest to bardziej widoczne dla modyfikacji przy stosunku SA do OH 

wynoszącym 3:1 niż 10:1, co świadczy o tym, że estryfikacja była niepełna i niejednorodna. 

Analiza SEM próbek modyfikowanych przez 30 min pokazuje mieszaninę cząstek o różnych 

rozmiarach, tj. mikrometryczne aglomeraty CNC w postaci luźnych aerożeli oraz 

nanometryczne włókna CNC. Ponadto, świadczyć to może również o tym, że modyfikacja 

powierzchniowa przebiegła bardziej jednorodnie. Jednakże, jak widać na obrazach SEM, 

dłuższy czas modyfikacji (60 min) prowadzonej przy ogrzewaniu mikrofalowym skutkował 

powstaniem dużo mniejszych, nadmiernie zhydrolizowanych CNC, co zostało również 

potwierdzone analizą DLS. Podobne obserwacje dla CNC poczynili Moon i wsp. [79]. 
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Na rys. 25 widać również wpływ stosunku bezwodnika bursztynowego do grup 

hydroksylowych celulozy podczas modyfikacji na morfologię otrzymanych nanokryształów. 

Wraz ze wzrostem zawartości bezwodnika bursztynowego następuje coraz większa, następcza 

hydroliza badanego materiału. Jak już zostało wspomniane poprzednio, w wyniku reakcji 

estryfikacji produktem ubocznym jest woda, która reaguje z nadmiarowym bezwodnikiem 

bursztynowym do kwasu bursztynowego; efekt ten jest szczególnie widoczny przy reakcjach 

zachodzących dłużej. 

3.3.4.4 Wyznaczenie stopnia krystaliczności modyfikowanych CNC 

na podstawie dekonwolucji dyfraktogramów szerekokątowej dyfrakcji  

rentgenowskiej (WAXD) 

Analiza metodą WAXD nanokryształów celulozowych wykazała, że reakcja CNC 

z bezwodnikiem bursztynowym prowadzi do dalszej hydrolizy regionów amorficznych 

celulozy. Wszystkie zmodyfikowane próbki wykazywały wyższą zawartość frakcji 

krystalicznej w porównaniu z hydrolizowanymi nanokryształami celulozowymi - rys. 26. Ilość 

zastosowanego w reakcji bezwodnika bursztynowego istotnie wpłynęła na wartość stopnia 

krystaliczności analizowanych materiałów. Najwyższe wartości stopnia krystaliczności 

uzyskano przy pięciokrotnym nadmiarze bezwodnika bursztynowego do grup OH celulozy; 

najniższy wzrost stopnia krystaliczności w miarę wydłużenia czasu reakcji modyfikacji, 

zaobserwowano dla stosunku SA:OH wynoszącego 10:1. W trakcie modyfikacji CNC można 

zidentyfikować dwa procesy chemiczne wpływające na strukturę krystaliczną powstałych 

nanokryształów: estryfikację grup hydroksylowych oraz hydrolizę wiązań 1,4-glikozydowych 

[260]. Ponieważ stosunek molowy SA:OH osiągnął wartość 10:1, najwyższe stężenie 

katalizatora kwasowego mogło aktywować przedłużającą się hydrolizę obszarów 

krystalicznych, a tym samym doprowadzić do obniżenia stopnia krystaliczności celulozy. 

Ponadto zmniejszoną krystaliczność przy najwyższym stosunku molowym można skorelować 

z rosnącym stopniem estryfikacji, określonym przez uprzednio przeprowadzoną analizę FTIR. 

Spowodowało to większe zagęszczenie łańcuchów bocznych, które zakłócały regularne 

upakowanie makrocząsteczek celulozy w kryształach. Na tej podstawie można założyć, 

że struktura krystaliczna CNC nie została naruszona przez intensywną estryfikację i hydrolizę 

do stosunku molowego SA:OH 5:1. 



83 

 

Trend przedstawiony na rys. 26a jest również zachowany dla reakcji zachodzących 

w warunkach konwencjonalnych, choć wartości poszczególnych stopni krystaliczności próbek 

konwencjonalnych są mniejsze o około 2.3-5.5% od analogicznych próbek otrzymanych w polu 

promieniowania mikrofalowego. Wynik ten pokrywa się z wcześniejszymi wnioskami analizy 

FTIR, na podstawie których stwierdzono, że reakcja mająca miejsce w warunkach 

mikrofalowych zachodzi znacznie efektywniej niż przy zastosowaniu ogrzewania 

konwencjonalnego.  

Analizując dane przedstawione na rys. 26b, można zauważyć wyraźny trend pokazujący, 

że wraz ze wzrostem temperatury reakcji następuje wzrost stopnia krystaliczności badanego 

materiału. Tendencja ta utrzymuje się aż do temperatury 110℃, po czym nieznacznie spada 

przy temperaturze 120℃. Efekt ten może wynikać z dużej szybkości hydrolizy w początkowej 

fazie reakcji, kiedy łatwiej dostępne obszary nieuporządkowane są atakowane przez cząsteczki 

modyfikatora [293]. 

  

Rys. 26. Stopień krystaliczności wyznaczony przez dekonwolucję krzywych WAXD 

nanokryształów celulozowych przed oraz po modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym przy 

różnych stosunkach molowych SA:OH w zależności od czasu reakcji (a) i temperatury 

reakcji (b). 

Warto zauważyć, że najwyższy stopień krystaliczności wykazywała CNC modyfikowana 

w stosunku SA:OH wynoszącym 5:1 przy napromieniowywaniu mikrofalami przez 30 minut. 
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Analiza wyników stopnia krystaliczności materiałów pozwala przypuszczać, iż obok reakcji 

estryfikacji zachodzi dalsza łagodna reakcja hydrolizy, prowadząca do otrzymania 

nanokryształów celulozy o wyższym stopniu krystaliczności, które dopiero w następnym etapie 

mogłyby zostać poddane reakcji estryfikacji. Obserwacje te pokrywają się z wynikami analizy 

DLS. 

Zjawisko to jest korzystne z punktu widzenia wykorzystania modyfikacji CNC 

realizowanych w polu promieniowania mikrofalowego jako wzmocnienia nanokompozytów 

polimerowych. Uzyskane stopnie krystaliczności na poziomie około 75-80% pozwalają 

wnioskować, że materiały te będą dobrym napełniaczem do zastosowań w matrycach 

biopolimerowych, gdyż wraz ze wzrostem stopnia krystaliczności wzrastają właściwości 

barierowe oraz wytrzymałościowe materiału. 

3.3.4.5 Badania degradacji pirolitycznej i termooksydacyjnej 

modyfikowanych CNC metodą termograwimetryczną (TG) 

W celu określenia stabilności termicznej oraz wyznaczenia charakterystycznych 

parametrów rozkładu termicznego nanonapełniacza CNC wykonano badania 

termograwimetryczne. Informacja na temat stabilności termicznej wytworzonych 

nanokryształów celulozowych ma kluczowe znaczenie ze względu na późniejsze 

wykorzystanie otrzymanego materiału jako napełniacza w biopolimerowych materiałach 

nanokompozytowych, otrzymywanych w podwyższonej temperaturze metodami wytłaczania 

oraz wtrysku.  

Degradacja termooksydacyjna 

Rys. 27 przedstawia krzywe TG próbek CNC zmodyfikowanych bezwodnikiem 

bursztynowym, zarejestrowanych w atmosferze powietrza syntetycznego. Termogramy 

przedstawiono w węższym zakresie temperatur dla lepszego przedstawienia różnic w przebiegu 

ubytku masy podczas głównego etapu degradacji. Charakterystyczne parametry degradacji 

termooksydacyjnej badanych materiałów nanocelulozowych w zależności od stosunku 

molowego bezwodnika bursztynowego i czasu reakcji przedstawiono w tabeli 8, natomiast 

parametry degradacji utleniającej CNC_SA modyfikowanych w różnych temperaturach 

zestawiono w tabeli 9. 
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Rys. 27. Termooksydacyjna degradacja nanokryształów celulozowych przed i po 

modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym dla stosunków molowych SA:OH: 3:1 (a); 5:1 

(b); 10:1 (c) oraz wpływ temperatury reakcji (d). 

Przedstawiany w literaturze rozkład termooksydacyjny celulozy ma zasadniczo przebieg 

trzyetapowy [294], natomiast w przeprowadzonych badaniach obserwowano dwuetapowe 

procesy rozkładu. Jest to spowodowane suszeniem badanego materiału nanocelulozowego 

bezpośrednio przed pomiarem termograwimetrycznym, dzięki czemu pominięto etap 

odparowania zaabsorbowanej na powierzchni wody [295]. W związku z tym, pierwszy, główny 

etap degradacji, ma miejsce w zakresie temperatur 300-340℃ z maksimum w zakresie 315-

330℃. Natomiast drugi etap następuje w temperaturze około 480-500℃ i ma miejsce jedynie 

w atmosferze powietrza syntetycznego, co sugeruje, że odnosi się on do procesu utleniania 



86 

 

stałej pozostałości. Obserwacja ta pozostaje w zgodności z danymi  literaturowymi, według 

których rozkład termiczny celulozy w atmosferze utleniającej obejmuje jednoetapową 

depolimeryzację, odwodnienie i dekompozycję jednostek glikozydowych, a następnie 

powstanie zwęglonej pozostałości [287]. 

Jak widać na rys. 27, wszystkie zmodyfikowane próbki CNC_SA charakteryzowały się 

nieco niższą stabilnością termiczną w porównaniu z referencyjnymi nanokryształami celulozy 

otrzymanymi z 76%wag. kwasu fosforowego(V) (CNC_P76). Badania wpływu stosunku 

molowego SA:OH na termooksydacyjną degradację nanokryształów celulozowych wykazały, 

że wraz ze wzrostem ilości bezwodnika bursztynowego, stabilność termiczna próbek malała. 

Podobny wpływ na stabilność termiczną wykazuje czas prowadzenia reakcji. Ogólnie, im 

dłużej prowadzi się reakcję estryfikacji, tym niższa jest stabilność termiczna otrzymanych 

nanokryształów celulozowych.  

Tabela 8. Charakterystyczne parametry degradacji termooksydacyjnej badanych 

materiałów nanocelulozowych otrzymanych w 110℃ w zależności od stosunku molowego 

użytego bezwodnika bursztynowego do grup hydroksylowych celulozy oraz czasu i metody 

ogrzewania reakcji estryfikacji. 

 
 Ogrzewanie mikrofalowe 

Ogrzewanie 

konwencjonalne 
CNC_P76 bez 

modyfikacji 
  15 [min] 30 [min] 45 [min] 60 [min] 60 [min] 
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3
:1

 
 

Tonset [℃] 312 309 309 301 296 314 

T5% [℃] 273 268 263 268 278 299 

T1max [℃] 325 331 332 329 313 327 

T2max [℃]  478 478 455 442 492 495 

5
:1

 

Tonset [℃] 302 311 308 303 311 314 

T5% [℃] 283 282 278 281 276 299 

T1max [℃] 316 324 321 317 326 327 

T2max [℃]  490 495 497 504 484 495 

1
0

:1
 

 

Tonset [℃] 299 300 298 298 287 314 

T5% [℃] 278 275 276 273 264 299 

T1max [℃] 315 317 316 315 320 327 

T2max [℃]   494 483 484 502 479 495 
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Wnioski te potwierdzają również inne parametry termiczne przedstawione w tabeli 8. 

Zauważalny jest systematyczny spadek T5% ze wzrostem stosunku molowego SA:OH, jak 

również wartość tego parametru maleje wraz z długością prowadzenia reakcji modyfikacji. 

Temperatura początku degradacji oksydacyjnej (Tonset) dla próbki CNC_SA3:1_15min_M 

wyniosła 312℃, czyli była bardzo zbliżona do wartości referencyjnej (Tonset CNC_P76 wynosi 

314℃), natomiast dla próbki modyfikowanej najdłużej i przy najwyższym stosunku SA:OH 

w ogrzewaniu mikrofalowym (CNC_SA10:1_60min_M) wartość ta spadła do 287℃. Warto 

zauważyć, że wartość parametru Tonset dla reakcji prowadzonych w ogrzewaniu mikrofalowym 

przy stosunku molowym SA:OH 10:1 jest praktycznie niezależna od czasu prowadzenia reakcji 

i utrzymuje się w zakresie 288-300℃. 

Tabela 9. Charakterystyczne parametry degradacji termooksydacyjnej badanych 

materiałów nanocelulozowych w zależności od temperatury otrzymanych w 30 min przy 

stosunku molowym SA:OH wynoszącym 5:1.  

 Ogrzewanie mikrofalowe 
Ogrzewanie 

konwencjonalne 
CNC_P76 

bez 

modyfikacji  80℃ 90℃ 100℃       110℃       120℃        110℃      

Tonset [℃] 314 305 309 311 304 316 314 

T5% [℃] 279 277 268 282 270 283 299 

T1max [℃] 327 318 322 324 318 330 327 

T2max [℃]  478 507 494 495 499 492 495 

Parametry stabilności termicznej CNC_SA nie wykazują już tak oczywistych trendów 

w odniesieniu do temperatury prowadzonej reakcji (rys. 27d). Chociaż wszystkie 

modyfikowane próbki wykazują pogorszone właściwości termiczne w porównaniu do CNC 

referencyjnego, ale jak widać w tabeli 9, ogrzewanie w polu promieniowania mikrofalowego 

w temperaturze 110℃ wydaje się prowadzić do otrzymywania materiałów 

o najkorzystniejszych parametrach termicznych. Początek degradacji wyrażony parametrem 

Tonset, dla próbki otrzymanej w tej temperaturze jest obniżony zaledwie o 3℃, podczas gdy dla 

temperatury 120℃, różnica wynosi już 10℃. Podobnie jest w przypadku parametru T5%, który 

dla CNC modyfikowanych w temperaturze 110℃ przyjmuje wartość 282℃, a najniżej plasuje 

się próbka estryfikowana w 110℃ (T5% 268℃). Dla pierwszego etapu degradacji jest widoczne, 

że próbki modyfikowane w 120 oraz w 90℃ charakteryzują się najniższą stabilnością 

termiczną. Maksimum degradacji tego etapu (Tmax1) przyjmuje wartość 318℃, czyli jest 

przesunięte o 9℃ w stronę niższych temperatur w stosunku do próbki referencyjnej. Dla tych 
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dwóch materiałów maksimum degradacji drugiego etapu (Tmax2) następuje najpóźniej i wynosi 

odpowiednio 507℃ dla próbki CNC_SA_90℃ oraz 499℃ dla próbki CNC_SA_120℃. 

W celu dokonania dodatkowej oceny wpływu ogrzewania mikrofalowego na stabilność 

termiczną modyfikowanych CNC, wytworzono próbki kontrolne. Modyfikowane, ogrzewane 

konwencjonalnie CNC_SA otrzymano dla każdego badanego stosunku molowego bezwodnika 

bursztynowego do grup OH celulozy (3:1; 5:1; 10:1) przy temperaturze reakcji wynoszącej 

110℃ oraz 60 min. Reakcję kontrolną prowadzono dla najdłuższego badanego czasu 

modyfikacji, ze względu na wolniejszy postęp reakcji w warunkach ogrzewania 

konwencjonalnego niż mikrofalowego, co wynikało z opisów literaturowych [143–146]. 

Analiza próbek modyfikowanych w ogrzewaniu konwencjonalnym wykazała, że wciąż mają 

one nieznacznie pogorszone właściwości termiczne w porównaniu do próbki referencyjnej. 

Na przykład, temperatura początku degradacji (Tonset) dla tej próbki wynosi odpowiednio: 

296℃ (SA:OH 3:1); 311℃ (SA:OH 5:1); 287℃ (SA:OH 10:1), podczas gdy Tonset próbki 

niemodyfikowanej 314℃. Porównując dwie próbki otrzymane w wyniku ogrzewania 

konwencjonalnego, lecz modyfikowane w różnym czasie reakcji, 

tj. CNC_SA5:1_110℃_60min_K (tabela 8) oraz próbkę CNC_SA5:1_110℃_30min_K 

(tabela 9), stwierdzić można, że próbka modyfikowana krócej jest stabilniejsza termicznie; 

podobna sytuacja ma miejsce w przypadku CNC modyfikowanych z zastosowaniem 

ogrzewania mikrofalowego. Ponadto, porównując konwencjonalnie ogrzewane CNC_SA 

z analogicznymi próbkami modyfikowanymi w ciągu 60 min w ogrzewaniu mikrofalowym, 

zauważyć można, że poza próbką ze stosunku molowego SA:OH 5:1, to CNC_SA 

modyfikowane w warunkach ogrzewania mikrofalowego wykazywały wyższą stabilność 

termiczną. 

Degradacja pirolityczna 

W środowisku gazu inertnego (azot), obserwuje się zgoła inny przebieg procesów 

degradacji termicznej niż jest to w przypadku atmosfery utleniającej. Jak przedstawiono na 

rys. 28, krzywe TG próbek CNC modyfikowanych bezwodnikiem bursztynowym wykazują 

jednoetapową degradację pirolityczną, która zachodzi w temperaturze około 320-365℃. 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku atmosfery utleniającej, etap ten przypisywany jest 

depolimeryzacji, odwodnieniu i dekompozycji jednostek glikozydowych w celulozie [287]. 

Brak tu jest procesu utleniania stałej pozostałości, jako że pomiar wykonany jest przy braku 
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dostępu tlenu. Charakterystyczne parametry degradacji pirolitycznej badanych materiałów 

nanocelulozowych w zależności od stosunku molowego bezwodnika bursztynowego i czasu 

reakcji przedstawiono w tabeli 10, a zależność parametrów degradacji pirolitycznej CNC_SA 

od temperatury reakcji pokazano w tabeli 11. 

  

  

Rys. 28. Degradacja pirolityczna nanokryształów celulozowych przed i po modyfikacji 

bezwodnikiem bursztynowym dla stosunków molowych SA:OH: 3:1 (a); 5:1 (b); 10:1 (c) 

oraz wpływ temperatury reakcji (d). 

Na wykresach (rys. 28 a-c) wyraźnie widoczny jest wpływ użytego w reakcji modyfikacji 

CNC stosunku molowego SA:OH na przebieg degradacji termicznej. W przeciwieństwie 

jednak do degradacji termooksydacyjnej, stabilność termiczna mierzona w atmosferze inertnej 

nie wykazuje trendu zależności od czasu reakcji. Podczas gdy CNC modyfikowane w czasie 

15 min należały do bardziej stabilnych w analizie TG w powietrzu syntetycznym, to jak można 



90 

 

zauważyć na rys. 28 a-b, są one najszybciej degradującymi próbkami otrzymywanymi przy 

zastosowaniu ogrzewania mikrofalowego. Biorąc pod uwagę ich niski stopień zestryfikowania 

(na podstawie analizy FTIR), założyć można, że w przypadku degradacji bez udziału tlenu to 

inne czynniki przeważają w głównym etapie dekompozycji. Rozkład termiczny celulozy 

obejmuje kilka równoległych i następujących po sobie reakcji, na które silny wpływ mają 

warunki doświadczalne, takie jak atmosfera (utleniająca lub obojętna), szybkość ogrzewania, 

szybkość przepływu, a także właściwości celulozy, takie jak masa, stopień krystaliczności, 

wielkość cząstek, powierzchnia właściwa oraz zanieczyszczenia [294,295]. 

Tabela 10. Charakterystyczne parametry degradacji pirolitycznej badanych materiałów 

nanocelulozowych otrzymanych w 110℃ w zależności od stosunku molowego użytego 

bezwodnika bursztynowego do grup hydroksylowych celulozy oraz czasu i metody ogrzewania 

reakcji estryfikacji. 

 
 Ogrzewanie mikrofalowe 

Ogrzewanie 

konwencjonalne 

CNC_P76 

bez 

modyfikacji  15 [min] 30 [min] 45 [min] 60 [min] 60 [min] 
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Tonset [℃] 303 336 338 331 283 332 

T5% [℃] 283 290 290 262 261 285 

T1max [℃] 325 360 365 359 302 354 

5
:1

 

Tonset [℃] 308 335 325 315 292 332 

T5% [℃] 277 280 280 282 272 285 

T1max [℃] 326 355 344 334 314 354 

1
0

:1
 

 

Tonset [℃] 302 304 302 302 295 332 

T5% [℃] 274 273 267 264 242 285 

T1max [℃] 323 324 326 322 316 354 

Warto zauważyć, że najniższą stabilnością termiczną w atmosferze gazu inertnego 

charakteryzują się materiały otrzymane w warunkach ogrzewania konwencjonalnego. 

Temperatura początku degradacji tych próbek (Tonset), wynosi odpowiednio: 283℃ dla 

stosunku SA:OH 3:1; 292℃ dla 5:1; oraz 295℃ dla 10:1, podczas gdy dla niemodyfikowanych 

CNC Tonset wynosił 332℃. Analogicznie jest również w przypadku parametru T5%, który 

w stosunku do referencji jest obniżony o 42℃ dla próbki modyfikowanej z najwyższym 

nadmiarem bezwodnika bursztynowego. Parametrem jeszcze bardziej przesuniętym w stronę 

niższych temperatur jest maksimum głównego etapu degradacji (Tmax1), który dla stosunku 

molowego SA:OH 3:1 przyjmuje wartość ponad 50℃ niższą niż referencja. Natomiast 
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porównując dwie próbki otrzymane w tych samych warunkach ogrzewania konwencjonalnego, 

ale przy innym czasie prowadzenia reakcji (CNC_SA5:1_110℃_60min_C oraz próbkę 

CNC_SA5:1_110℃_30min_C), można zauważyć, że próbka otrzymana po 60 min reakcji, jak 

już było wspomniane, ma bardzo niską stabilność termiczną, a próbka modyfikowana przez 

30 min ma parametry bardzo zbliżone do niemodyfikowanych CNC. 

Tabela 11. Charakterystyczne parametry degradacji pirolitycznej badanych materiałów 

nanocelulozowych w zależności od temperatury. Modyfikowaną CNC otrzymano w reakcji 

trwającej 30 min przy stosunku molowym SA:OH wynoszącym 5:1.  

 Ogrzewanie mikrofalowe 
Ogrzewanie 

konwencjonalne 
CNC_P76 

bez 

modyfikacji  80℃ 90℃ 100℃       110℃       120℃        110℃      

Tonset [℃] 336 328 327 335 310 335 332 

T5% [℃] 289 285 280 280 273 283 285 

T1max [℃] 361 347 347 355 330 355 354 

Analizując wpływ temperatury reakcji (rys. 28d) zauważyć można, że stabilność termiczna 

praktycznie wszystkich materiałów, poza CNC_SA modyfikowanymi w polu promieniowania 

mikrofalowego w 120℃, jest bardzo zbliżona do niemodyfikowanej próbki referencyjnej. 

Analizując parametry początku degradacji (Tonset)  z tabeli 11, odnotować można, że próbka 

modyfikowana w 80℃ charakteryzowała się lepszą stabilnością od referencji. W odniesieniu 

do parametru T5%, to jego wartość nieznacznie spada wraz ze wzrostem temperatury reakcji 

prowadzonej w ogrzewaniu mikrofalowym. Natomiast analizując wartości maksimum 

degradacji (Tmax1), można wnioskować, że najkorzystniejszą temperaturą modyfikacji jest 80℃ 

lub 110℃, ponieważ dla tych próbek parametr ten był nieco wyższy w porównaniu z CNC 

referencyjnym (CNC_P76). Mając jednak na względzie stopień estryfikacji (analiza FTIR), 

to temperatura 110℃ jest najbardziej korzystną temperaturą prowadzenia reakcji 

powierzchniowej modyfikacji CNC bezwodnikiem bursztynowym. 

Podsumowanie analizy stabilności termicznej modyfikowanych CNC 

Wszystkie modyfikowane próbki wykazują nieznacznie pogorszoną stabilność 

termooksydacyjną w porównaniu do niemodyfikowanych CNC, zarówno w odniesieniu do 

wartości Tonset, jak i T5%. Ponadto stabilność termiczna materiałów po estryfikacji malała wraz 

ze wzrostem ilości bezwodnika bursztynowego stosowanego w reakcji. Zjawisko to może być 

związane z obecnością grup kwasowych na powierzchni nanokryształów celulozy po ich 
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estryfikacji dwufunkcyjnym bezwodnikiem, gdyż takie grupy mogą katalizować proces 

odwadniania [296]. Ponadto, według Sehaqui i wsp. [297] niższa stabilność termiczna 

karboksylowanych próbek CNC może również wynikać z ich rozbudowanej powierzchni 

właściwej, co skutkuje mniejszą odpornością na degradację termiczną. Na różnice w stabilności 

termicznej nanocelulozy może również wpływać stopień ich zestryfikowania [298]. Materiały 

o większym stopniu podstawienia grup OH mają niższą stabilność termiczną, dlatego wraz 

ze wzrostem czasu reakcji modyfikacji oraz ilości użytego bezwodnika bursztynowego, 

stabilność termiczna CNC ulega obniżeniu [297]. 

Analiza niemodyfikowanych nanokryształów celulozowych (CNC_P76) wykazała, 

że charakteryzują się one znacznie wyższą stabilnością termiczną w porównaniu 

do powszechnie stosowanych CNC hydrolizowanych z kwasu siarkowego(VI). Kargarzadeh 

i wsp. określili temperaturę maksimum degradacji pirolitycznej CNC otrzymywanych z H2SO4 

jako 233℃ (Tmax1) [299], podczas gdy parametr ten dla CNC hydrolizowanych z kwasu 

fosforowego(V), opisywany w niniejszej pracy, wynosi 354℃. Jak przedstawiono w części 

literaturowej, stabilność termiczna CNC silnie zależy od nie tylko od czynnika hydrolizującego, 

ale także źródła celulozy. Dla porównania, Wu i wsp. [223] określili parametr Tmax1, już jako 

równy 295℃ dla niemodyfikowanych CNC otrzymanych z kwasu siarkowego(VI). Ten sam 

zespół naukowców pokazał, że po modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym (SA:OH 2:1), 

temperatura maksimum degradacji wzrasta do 348℃, co stanowi wartość bardzo zbliżoną do 

wyników przedstawionych w niniejszej pracy. 

Podsumowując, stabilność modyfikowanych nanokryształów była wyższa w atmosferze 

obojętnej. Obserwacja ta ma praktyczne znaczenie dla zastosowania zmodyfikowanych CNC 

jako napełniacza w nanokompozytach polimerowych. Degradacji nanocelulozy można 

zapobiec, wprowadzając nanonapełniacz już do stopionego polimeru. Może to zmniejszyć 

narażenie CNC_SA na szkodliwe działanie tlenu poprzez szybkie zmieszanie ich z polimerem. 

W związku z tym, poprzez odpowiedni dobór parametrów estryfikacji powierzchniowej oraz 

procedury przetwórczej, można uzyskać wąskie, ale stabilne okno przetwarzania dla 

nanokompozytów biopolimer/CNC_SA, w tym z biopoliamidem 10.12, którego temperatura 

przetwarzania wynosi 230°C. 
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3.3.4.6 Uzasadnienie wybranych parametrów modyfikacji nanokryształów 

celulozowych pod kątem ich zastosowania jako napełniacza 

w biokompozytach  

Ogólna charakterystyka wytwarzanych CNC wskazuje, że najkorzystniejszym stosunkiem 

molowym bezwodnika bursztynowego do grup hydroksylowych celulozy (SA:OH) w reakcji 

estryfikacji jest 5:1. Przekroczenie parametrów krytycznych powodowało obniżenie stabilności 

termicznej wymaganej do przetwórstwa kompozytów. Spadek stabilności termicznej 

produkowanych CNC może wynikać zarówno ze zmian chemicznych, jak i strukturalnych 

celulozy, takich jak włączenie znacznej ilości mniej stabilnych termicznie grup estrowych, 

ekstensywna hydroliza, a także zmniejszenie krystaliczności. Z drugiej strony, jak wykazały 

badania SEM, CNC modyfikowane przy najwyższym stosunku molowym SA:OH 10:1, 

wykazywały najmniej zaglomerowaną powierzchnię, oraz, w połączeniu z najwyższym 

stopniem zestryfikowania, potwierdzonym analizą FTIR, oraz dobrze zachowaną 

krystalicznością, materiał ten spełniałby wymagania zastosowań funkcjonalnych, m.in. jako 

membrany filtracyjne, sorbenty, sensory i nośniki leków.  

Ze względu na stosunkowo wysoką stabilność termiczną oraz najwyższy stopień 

krystaliczności, za najkorzystniejszą temperaturę estryfikacji zostało uznane 110℃. Chociaż 

wzrost temperatury nie miał istotnego wpływu na stabilność termiczną nanokryształów 

celulozowych, to sprzyjał wzrostowi krystaliczności modyfikowanych CNC. Wysoki stopień 

krystaliczności jest pożądaną cechą nanonapełniacza wzmacniającego matryce polimerowe. 

Generalnie dobór parametrów produkcyjnych powinien wynikać z przewidywanego 

zastosowania CNC i wymaganych podstawowych właściwości materiału kompozytowego. 

Podsumowując, na podstawie analizy stopnia krystaliczności wybrano korzystne warunki 

modyfikacji CNC w polu promieniowania mikrofalowego (SA:OH o stosunku 5:1, 110℃, 

30 min). Z wybranym nanonapełniaczem sporządzono kompozyty o matrycach: poliamid 10.12 

(PA10.12), polilaktyd (PLA)  oraz poli(3-hydroksymaślan-co-3-hydroksywalerian) (PHBV). 
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3.4 Otrzymywanie i badanie właściwości biokompozytów poliamid 

10.12/nanokryształy celulozowe (PA10.12/CNC) 

3.4.1 Wytwarzanie biokompozytów PA10.12/CNC 

Niemodyfikowane nanokryształy celulozowe oraz CNC  modyfikowane powierzchniowo 

bezwodnikiem bursztynowym w stosunku molowym SA:OH wynoszącym 5:1 w temperaturze 

110℃ zostały użyte jako napełniacz w nanokompozytach biopoliamidu 10.12 (PA10.12). 

Granulki PA10.12 po wysuszeniu (60 ℃, 10h) wytłaczano za pomocą dwuślimakowej, 

współbieżnej wytłaczarki ThermoScientific HAAKE Mini CTW, w temperaturze 230℃, przy 

prędkości obrotowej ślimaków 50, 100 oraz 150 obr./min (rpm, ang. revolutions per minute). 

Zawartość nanokryształów celulozowych wynosiła odpowiednio 1, 2, i 3%wag. Następnie próbki 

zostały wtryśnięte do formy przy zastosowaniu wtryskarki ZAMAK WT 12 w temperaturze 

230℃. Temperaturę formy utrzymywano na poziomie 120℃. Otrzymane beleczki zostały 

wykorzystane do badań DSC, WAXD i DMA. 

3.4.2 Badanie właściwości termomechanicznych biokompozytów PA10.12/CNC 

z zastosowaniem dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) 

W celu określenia korzystnych parametrów przetwórczych, badania rozpoczęto od 

wytłoczenia próbek czystego PA10.12 przy różnych prędkościach obrotowych (odpowiednio 

50, 100 oraz 150 obr./min) oraz dla niewielkiego udziału napełniacza celulozowego (1%wag.). 

Wyniki analizy DMA dla tych kompozytów przedstawiono na rys. 29. 

Krzywe DMA pokazują trzy różne regiony, odzwierciedlone zarówno jako piki na 

krzywych tan δ, jak zmiany przebiegu krzywych E’. Zaczynając od strony niskotemperaturowej 

i podążając za krzywymi tan δ, pik przy temperaturze około -150°C odpowiada relaksacji γ, 

która została przypisana ruchom grup metylenowych [300]. Następny pik około -80°C to 

relaksacja β2, zwykle przypisywana niezwiązanym mostkami wodorowymi grupom 

amidowym, a dokładniej odziaływaniom grup amidowych z wodą związaną z grupami 

karbonylowymi [300,301]. Wyraźny pik powyżej 50°C to relaksacja α, która jest zazwyczaj 

przypisywana dynamicznemu zeszkleniu próbki [302]. Przedstawione powyżej relaksacje są 

typowe dla polimerów z rodziny poliamidów. Jak widać zwłaszcza na krzywych tan δ, po piku 

relaksacji α, pojawia się niewielki pik, a moduł zachowawczy nieznacznie wzrasta. Jest to 

spowodowane występowaniem tzw. zimnej krystalizacji [301], co potwierdzają badania DSC. 
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Zimna krystalizacja pojawiła się tylko na krzywych DSC podczas pierwszego ogrzewania, co 

można wytłumaczyć desorpcją wody na skutek wzrostu temperatury [301]. 

  

 

Rys. 29. Wykres zależności modułu zachowawczego E’ oraz tangens δ od temperatury przy 

częstotliwości naprężenia 1Hz dla: (a) referencyjnego PA10.12; (b) PA10.12 napełnianego 

1%wag. niemodyfikowanymi CNC; oraz (c) PA10.12 napełnianego 1%wag. CNC 

zmodyfikowanymi powierzchniowo bezwodnikiem kwasu bursztynowego przetłoczonych 

prze różnych prędkościach obrotowych ślimaków wytłaczarki. 

Na rys. 29 można zaobserwować, że próbka referencyjna przy prędkości 150 obr./min 

w stanie szklistym posiada dużo niższy moduł E’ (ok. 1000 MPa) w stosunku do poliamidu 

przetwarzanego przy prędkości obrotowej ślimaków wynoszącej 100 obr./min. Wpływ 

szybkości obrotowej ślimaków na właściwości termomechaniczne czystego poliamidu 
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wskazuje na zmniejszenie sztywności w obszarze szklistym, które może być spowodowane 

lokalną degradacją termomechaniczną polimeru. Dodatek nanocelulozy nie wpłynął 

na poprawę tych właściwości. W celu wykluczenia, czy występujące obniżenie modułu 

zachowawczego spowodowane jest poprzez ogólną niekompatybilność matrycy 

z napełniaczem, czy też zbyt małym jego udziałem, sporządzono również kompozyty przy 

prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki 100 obr./min, o zawartości 2% wag. oraz 3% wag., 

których wyniki DMA przedstawiono na rys. 30. 

  

Rys. 30. Wykres zależności modułu zachowawczego E’ oraz tan δ od temperatury dla 

nanokompozytów CNC przy częstotliwości naprężenia 1Hz dla: (A) PA10.12 napełnianego 

niemodyfikowanymi CNC; oraz (B) PA10.12 napełnianego CNC zmodyfikowanymi 

powierzchniowo bezwodnikiem kwasu bursztynowego. 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż najwyższe wartości modułu zachowawczego 

występują przy zawartości napełniacza wynoszącej 2% zarówno w przypadku CNC 

niemodyfikowanego, jak i po modyfikacji. Dalszy wzrost ilości wprowadzonego nanododatku 

skutkował pogorszeniem właściwości materiału. Wprowadzenie 2% wag. modyfikowanych 

nanokryształów celulozowych wpłynęło w istotnym stopniu zwłaszcza na wartości modułu 

zachowawczego. Jak pokazano w tabeli 12, poprawa E’ w 20℃ dla tej próbki wynosiła ponad 

460 MPa, czyli uzyskano około 20% poprawę. Wzrost temperatury zeszklenia tej próbki 

o ponad 7℃ (tabela 12) może świadczyć o występowaniu korzystnych oddziaływań, które 

prowadzą do zmniejszenia ruchliwości makrocząsteczek poliamidu w zakresie przejścia 
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szklistego. Wartości modułów zachowawczych czystego PA i jego nanokompozytów zbliżają 

się do siebie po przejściu w stan elastyczny, jednak kompozyty wciąż wykazują nieznacznie 

niższe wartości modułów zachowawczych. 

Śledząc przebieg β relaksacji na krzywej tan δ (rys. 30), można zauważyć wzrost 

intensywności tej relaksacji dla próbek nanokompozytowych w stosunku do czystego polimeru. 

Frank i wsp. [303], powiązali wzrost relaksacji β2 z zawartością wody w badanej próbce. 

Zwiększoną ilość wody w kompozytach z dodatkiem nanocelulozy nie jest zaskakująca, biorąc 

pod uwagę higroskopijne właściwości celulozy, która zwiększa powinowactwo kompozytów 

PA do wody. Potwierdza to również pojawienie się dodatkowego, rozciągniętego ramienia tzw. 

relaksacji β1, dla próbek o największej zawartości (3%wag.) napełniacza CNC (zarówno dla 

nanokompozytów z CNC po modyfikacji, jak i przed). 

Tan δ wyraża stosunek energii rozproszonej do energii zmagazynowanej w każdym cyklu. 

Dynamiczny pomiar modułów zakłada, że materiał jest w obszarze liniowej lepko-sprężystości, 

tzn. wywołane naprężenia są proporcjonalne do przyłożonego obciążenia. Na podstawie 

częstotliwościowej zależności tangensa kąta przesunięcia fazowego  od temperatury dla danego 

materiału można obliczyć energię aktywacji Ea procesu relaksacji. Próbka poddawana jest 

sinusoidalnym odkształceniom, gdzie mierzone jest powodowane przez nie naprężenie. Energia, 

która wywołuje odkształcenie w wyniku zadanego naprężenia, jest to bariera energetyczna 

(bariera potencjału), którą musi pokonać układ, aby uaktywnić ruchy fragmentów cząstek lub 

ruchy segmentowe. Proces relaksacyjny, którego energię aktywacji można wyznaczyć 

z równania Arrheniusa, nazywany jest procesem α-relaksacji. Procesy α-relaksacji utożsamiane 

są z ruchami (najczęściej obrotami) całych cząsteczek lub fragmentów łańcucha głównego 

makrocząsteczek [255]. Mapy Arrheniusa procesu α-relaksacji dla otrzymanych 

nanokompozytów PA10.12 z niemodyfikowanymi oraz modyfikowanymi nanokryształami 

celulozowymi przedstawiono na rys. 31. 
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Rys. 31. Mapa Arrheniusa procesu α-relaksacji dla otrzymanych nanokompozytów PA10.12 

napełnianych niemodyfikowanymi (A) oraz modyfikowanymi  (B) nanokryształami celulozowymi. 

Tabela 12. Wartość modułu zachowawczego E’ przy częstotliwości naprężenia 

wynoszącego 1 Hz w temperaturze 20℃; temperatury zeszklenia (Tg); oraz wartości energii 

aktywacji α-relaksacji dla poszczególnych próbek nanokompozytów PA.10.12 otrzymanych 

przy różnym udziale masowym nanonapełniacza oraz prędkości obrotowej ślimaków 

100 obr./min. 

Oznaczenie próbki 
E’ w 20℃ [MPa]  

± 5% 
Tg [℃] 

Ea [J/mol]  

 ± 0.1% 

PA10.12 2241 63.8 529 

PA10.12_CNC_1% 2064 61.9 604 

PA10.12_CNC_2% 2631 67.5 618 

PA10.12_CNC_3% 1975 68.2 603 

PA10.12_CNC_SA_1% 2023 57.9 461 

PA10.12_CNC_SA_2% 2704 71.2 569 

PA10.12_CNC_SA_3% 1572 67.5 408 

Dodatek napełniacza wpływa na zmianę bariery energetycznej α-relaksacji reprezentującej 

obszar zeszklenia, co zostało przedstawione w tabeli 12. Dodatek modyfikowanych CNC 

powodował obniżenie bariery energetycznej wszystkich próbek, poza próbką napełnianą 2%wag., dla 

której Ea jest tego samego rzędu co matryca. Obniżenie wartości Ea wskazuje na zwiększenie 

mobilności łańcuchów w matrycy polimerowej, a więc dodatek CNC_SA w ilości 1. oraz 3%wag. 

wywołał nieznaczną plastyfikację materiału. Natomiast, wartości Ea dla kompozytów napełnianych 

niemodyfikowanymi CNC są o jeden rząd wyższe niż Ea zarejestrowana dla próbki referencyjnej. 

Dość wyraźny wzrost energii aktywacji dla tych próbek sugeruje, że odziaływania matrycy 

z nanonapełniaczem zmniejszyły mobilność makrocząsteczek PA w obszarze zeszklenia. Wpływ 

nanocząsteczek na przebieg procesów relaksacyjnych polimeru zależy również istotnie od stopnia 

zdyspergowania nanododatku, wielkości nanocząsteczek lub aglomeratów i rozwinięcia 

powierzchni międzyfazowej nanokompozytu. 
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3.4.3 Badania morfologii biokompozytów PA10.12/CNC – ocena zdyspergowania 

nanododatku w matrycy polimerowej na podstawie badań metodą skaningowej 

mikroskopii elektronowej (SEM) 

Analizę  morfologii nanokompozytów PA10.12/CNC przeprowadzono przy użyciu 

skaningowego mikroskopu elektronowego. Badanie SEM pozwoliło na ocenę kompatybilności 

powierzchniowo zmodyfikowanej nanokrystalicznej celulozy z hydrofobową osnową 

poliamidu 10.12. Zdjęcia przedstawione na rys. 32 ukazują mikrostrukturę wewnętrzną 

kompozycji oraz umożliwiają obserwacje dystrybucji napełniacza, tj. jego rozmieszczenia 

i rozdrobnienia w matrycy badanego polimeru. 

 

Rys. 32. Obrazy SEM kriogenicznie otrzymanych przełomów: (A) referencyjnego 

PA10.12;  nanokompozytów napełnianych niemodyfikowanymi CNC w ilości: (B) 2%wag. oraz 

(C) 3%wag.; oraz nanokompozytów napełnianych modyfikowanymi CNC_SA w ilości: 

(D) 2%wag. oraz (E) 3%wag. w powiększeniu 5000x. 
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Mikrofotografia czystego poliamidu 10.12 (rys. 32A) wskazuje na jednolitą powierzchnię 

badanej próbki. Materiał jest homogeniczny i nie wykazuje obecności obcych wtrąceń. Obrazy 

nanokompozytów z zawartością zarówno CNC modyfikowanych, jak i niemodyfikowanych 

(rys. 32 B-E) ujawniają jednorodną, nieporowatą strukturę zawierającą mikrocząstki 

nanocelulozy. Można wskazać, że najlepsze zdyspergowanie napełniacza w matrycy 

polimerowej nastąpiło w materiałach PA10.12_CNC_2% oraz PA10.12_CNC_SA_2% 

(rys. 32B oraz 32D). W przypadku tych dwóch kompozytów, obserwuje się ulokowanie 

praktycznie niezaglomerowanych nanocząstek w fazie ciągłej. Natomiast, niewielkie 

przestrzenie międzyfazowe pomiędzy CNC a osnową kompozytu w próbce z modyfikowanymi 

nanokryształami mogą świadczyć o odpowiednim rozdrobnieniu napełniacza, a zatem 

poprawnie dobranej prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki. Obserwacje te potwierdzają 

również badania mechaniczne (analiza DMA), gdyż to właśnie dla tych dwóch biokompozytów 

zarejestrowano poprawę modułu zachowawczego E’. Wpływ parametrów przetwórczych na 

właściwości biokompozytów badali wcześniej Leszczyńska i wsp. [105]. Poliamid 4.10 

pochodzenia naturalnego został zmodyfikowany acetylowaną mikrofibrylarną celulozą (MFC-

Ac). Autorzy określili wpływ prędkości ślimaków podczas wytłaczania na stopień dyspersji 

nanowłókien i wynikające z tego dynamiczne właściwości mechaniczne. Analiza SEM 

wykazała, że zastosowanie prędkości ślimaka 50 obr/min nie wystarczyło do równomiernego 

rozprowadzenia napełniacza. Wyższe wartości prędkości ślimaka (100 oraz 150 obr/min) 

skutkowały lepszą dyspersją, chociaż przy najwyższej prędkości powstawały pęcherzyki 

i defekty na skutek miejscowego przegrzania podczas przetwarzania. 

Na mikrofotografiach nanokompozytów z 3%wag. dodatkiem CNC, zarówno przed, jak i po 

modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym (odpowiednio rys. 32C oraz 32E), widoczne są 

skupiska odpowiadające  agregatom CNC w matrycy poliamidowej. Obecność agregatów 

CNC, w postaci większych skupisk dodatku, potwierdza fakt nierównomiernego 

rozdystrybuowania napełniacza w osnowie kompozytu oraz dużą siłę adhezji nanokryształów 

celulozowych, szczególnie przed modyfikacją bezwodnikiem bursztynowym. 
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3.4.4 Analiza struktury krystalicznej nanokompozytów PA10.12/CNC metodą 

szerekokątowej dyfrakcji rentgenowskiej (WAXD) 

Analiza krystalograficzna została opracowana na podstawie publikacji Pagacz i wsp. [226] 

Na wszystkich dyfraktogramach otrzymanych dla poszczególnych próbek można odnotować 

obecność charakterystycznych pików, z maksimami przy wartościach kąta 2Θ bardzo 

zbliżonych dla wszystkich próbek, dlatego na rys. 33A została przedstawiona jedynie 

dekonwolucja próbki o najwyższym stopniu krystaliczności (PA10.12_CNC_1%).  

 

 

Rys. 33. Przykładowa dekonwolucja krzywej WAXD kompozytu o najwyższym stopniu 

krystaliczności (PA10.12_CNC_1%) (A); oraz stopień krystaliczności wszystkich 

badanych biokompozytów (B). 

Pik o największej intensywności, pojawiający się przy kącie 2Θ wynoszącym 20.1o, 

odpowiada odległościom pomiędzy łańcuchami w strukturze krystalicznej α. Faza ta dominuje 

we wszystkich badanych materiałach. Kolejne refleksy obserwowane na dyfraktogramie 

poliamidu 10.12 oraz jego kompozytów są ulokowane przy wartości kąta 2Θ wynoszącym 21.5o 

oraz 23.1o. Związane są one z obecnością fazy krystalicznej, odpowiednio w odmianie β oraz 

γ. W przypadku poliamidów, krystaliczna faza α charakteryzuje się większą stabilnością niż 

faza γ. Wiąże się to z faktem, iż występują w niej krótsze wiązania wodorowe pomiędzy 

nierównoległymi łańcuchami, zaś w przypadku drugiej wymienionej struktury, owe wiązania 

obecne są pomiędzy makrołańcuchami równoległymi [304]. Ponieważ względna intensywność 

odbicia 001 zależy od odległości między grupami karbonylowymi w dwóch segmentach 

A 
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łańcucha, pik 001 przy wartości kąta 2Θ wynoszącym 8.2o jest słabo widoczny z powodu 

interferencji [305]. Halo amorficzne posiada maksimum około wartości kąta 2Θ wynoszącym 

40.3o. Wartym dodania jest fakt, że wartości poszczególnych maksimów pików nie wykazują 

znaczących różnic w porównaniu z literaturą dotyczącą poliamidów [226,305–307]. 

Porównując dyfraktogramy poszczególnych kompozytów z matrycą, można zauważyć, 

iż dodatek nanocelulozy nie ma wyraźnego wpływu na zmianę intensywności refleksów. Związane 

jest to prawdopodobnie z bardzo niewielkim dodatkiem napełniacza nanocelulozowego. Znajduje 

to również potwierdzenie w wartościach stopnia krystaliczności badanych materiałów - rys. 33b. 

Wszystkie badane próbki za wyjątkiem jednej (PLA_CNC_1%), charakteryzował niewielki 

spadek stopnia krystaliczności (około 2%). 

Na podstawie danych uzyskanych w wyniku analizy metodą szerokokątowej dyfrakcji 

rentgenowskiej można stwierdzić, iż poliamid 10.12 w temperaturze pokojowej charakteryzuje się 

współistnieniem trzech faz krystalicznych, a mianowicie trójskośnej α i γ oraz pseudoheksagonalnej 

fazy β. Dodatek nanonapełniacza celulozowego, czy w formie niemodyfikowanych CNC, czy też 

po  modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym, nie powoduje wyraźnej zmiany stopnia 

krystaliczności materiału, który największą wartość osiągnął dla kompozytu zawierającego 1%wag. 

CNC. 

3.4.5 Określenie wpływu nanododatku na procesy topnienia i krystalizacji 

biokompozytów PA10.12/CNC z zastosowaniem metody skaningowej 

kalorymetrii różnicowej (DSC) 

Dla  semikrystalicznych polimerów, do których zalicza się poliamid 10.12, ruchliwość 

makrocząsteczek w fazie amorficznej, nukleacja i wzrost krystalitów zależą od metody ich 

wytwarzania oraz historii termicznej próbki [308–310]. Czynniki te wpływają także na 

właściwości cieplne tych materiałów [308]. Analizę przebiegu zachodzących w materiałach 

polimerowych przemian fazowych przeprowadzono stosując różnicową kalorymetrię 

skaningową (DSC). Rys. 34 ukazuje zestawienie krzywych DSC w obszarze topnienia oraz 

krystalizacji. Dodatkowo, w tabeli 13 przedstawiono parametry uzyskane w wyniku analizy 

DSC podczas pierwszego chłodzenia oraz drugiego ogrzewania, tj. temperaturę i ciepło 

topnienia, temperaturę zeszklenia oraz stopień krystaliczności.  
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Rys. 34. Krzywe DSC otrzymane w drugim ogrzewaniu (A i B) oraz pierwszym chłodzeniu 

(C i D) PA10.12 modyfikowanego nanokryształami CNC przed modyfikacją (A i C) oraz 

nanokryształami CNC_SA po modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym. Nanokompozyty 

poliamidowe otrzymano przy prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki wynoszącej 

100 obr./min. 

Na zamieszczonym wykresie (rys.34A,B) przedstawiono krzywe dotyczące pierwszego 

ogrzewania, które obrazują historię termiczną próbki. Krzywa DSC ujawnia dwa zdarzenia: skok 
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przy temperaturze około 30℃ związany z temperaturą zeszklenia (Tg) z nałożonym 

endotermicznym pikiem, który jest przejawem starzenia fizycznego [301], oraz  szeroki pik 

topnienia z maksimum około temperatury 189°C. Przed pikiem topnienia obserwuje się pik 

egzotermiczny, świadczący o procesie rekrystalizacji (reorganizacji) makrocząsteczek poliamidu 

w następstwie nukleacji cząsteczkowej. Krystality bardziej zdefektowane lub zbudowane 

z krótszych łańcuchów ulegają topnieniu w sąsiedztwie wysokotopliwych kryształów polimerów 

o dużych ciężarach cząsteczkowych [301]. Wtedy następuje zarodkowanie i krystalizacja wtórna 

na istniejących niestopionych kryształach. W celu dokonania pomiaru temperatury topnienia bez 

ingerencji procesów ubocznych, daną próbkę poddaje się ochłodzeniu w programie o odpowiedniej 

prędkości, a następnie drugiemu ogrzewaniu przy identycznym reżimie temperaturowym. 

Tabela 13. Zestawienie charakterystycznych parametrów topnienia i krystalizacji badanych 

kompozytów odczytanych z krzywych DSC otrzymanych przy różnym udziale masowym 

napełniacza nanocelulozowego przy prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki wynoszącej 

100 obr./min, gdzie: Tm – temperatura topnienia, Tc – temperatura krystalizacji, ΔHm – zmiana 

entalpii topnienia, xc – stopień krystaliczności, Tg – temperatura zeszklenia. 

 1 CHŁODZENIE 2 OGRZEWANIE 

Oznaczenie 

próbki 
Tc [℃] Tm [℃] 

∆Hm 

[J/g] 

xc 

[%] 

Tg 

[℃] 

PA10.12 165.5 188.2 56.5 27.8 44.4 

PA/CNC_1% 165.2 189.6 56.8 27.4 45.5 

PA/CNC_2% 165.7 189.6 55.5 27.1 47.1 

PA/CNC_3% 165.7 188.8 54.8 27.0 48.6 

PA/CNC_SA 1% 165.4 188.9 59.4 28.7 46.3 

PA/CNC_SA 2% 163.9 187.9 58.3 28.5 46.9 

PA/CNC_SA_3% 165.5 189.2 58.6 28.0 47.6 

Krzywe DSC, pokazane na rys. 34C oraz 34D, zostały zarejestrowane dla pierwszego 

ochładzania i na tej podstawie określono temperatury krystalizacji badanych materiałów. 

W tabeli 13 Tc odpowiada temperaturze przy maksimum piku krystalizacji. Otrzymane wyniki 

wykazują podobne wartości dla wszystkich sporządzonych materiałów z wyjątkiem 

nanokompozytu PA/CNC_SA_2%. Różnica pomiędzy tym kompozytem, a biopoliamidem 

referencyjnym wynosi 1.6℃. Dla pozostałych kompozytów, wartość ta nie przekracza 0.3℃. Na tej 

podstawie można przypuszczać, iż dodatek CNC (do 3%wag.) nie wpływa znacząco na wartość 

temperatury krystalizacji poliamidu 10.12. Gohn i wsp. [311] wykazali, że 5%wag. dodatek CNC 

do PA12 ma silny wpływ na nieizotermiczną krystalizację. Przy niskich szybkościach chłodzenia 

(5 K/min) maksimum krystalizacji czystego polimeru wynosiło 150.6℃, a kompozytu 155.9℃. 
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Natomiast przy bardzo szybkich prędkościach chłodzenia (30 K/min), uzyskano już różnicę 

wynoszącą prawie 10℃ (PA10 136.3℃; kompozyt PA12/CNC 146.1℃). 

Na rys. 34E oraz 34F, przedstawiono krzywe drugiego ogrzewania w zakresie temperatury 

topnienia. Można zauważyć, że we wszystkich badanych materiałach główny pik topnienia 

poprzedza mniejszy. Wielokrotny pik topnienia w poliamidach można przypisać topnieniu 

niedoskonałych kryształów o niższej stabilności termicznej, wtórnej krystalizacji podczas 

ogrzewania i ponownemu topnieniu doskonalszych kryształów [226]. Jest wiadomym, 

że poliamidy ulegają przemianom polimorficznym po podgrzaniu i mogą tworzyć lamele 

o różnej grubości [312]. Wartość temperatury topnienia jest praktycznie niezmieniona 

(maksymalna różnica wynosi ok. 1℃). Przejście szkliste (Tg) w drugim skanie ogrzewania 

(tabela 13), jest przesunięte w stronę wyższych temperatur do niecałych 45°C dla próbki 

referencyjnej. W porównaniu do Tg z pierwszego ogrzewania nastąpiło przesunięcie wartości 

o około 15℃. Zjawisko to spowodowane jest absorbcją cząsteczek wody przez polimer 

na skutek obecności hydrofilowych grup amidowych i uplastycznianiu PA [301,303,313]. 

Zawartość wody (określona na podstawie analizy termograwimetrycznej jako ubytek 

procentowy masy w 120℃) wynosiła około 0.7%wag. co może wpływać na ruchliwość 

cząsteczek fazy amorficznej. Ponieważ historia termiczna została wymazana, nie obserwuje 

się fizycznego starzenia w obszarze zeszklenia. Ponadto, temperatura zeszklenia wykazuje 

wyraźnie wzrastający trend wraz z rosnącą ilością użytego nanonapełniacza.  

Dla wszystkich kompozytów napełnianych niemodyfikowanymi CNC, odnotowano 

nieznacznie niższy stopień krystaliczności, a dla nanokompozytów z CNC po modyfikacji SA 

niewielki wzrost tego parametru. Stopień wzajemnego oddziaływania obu składników w próbkach 

kompozytowych zależy od powierzchni międzyfazowej wynikającej z poziomu dyspersji 

nanonapełniacza [105]. Na podstawie powyższych wyników założyć można, że próbki napełniane 

modyfikowanymi nanokryształami celulozowymi wykazują lepszą adhezję międzyfazową 

w porównaniu do kompozytów z niemodyfikowanymi CNC. Porównując stopień krystaliczności 

czystego PA10.12 (27.1%) z danymi literaturowymi (20.78% [226]), zauważyć można 

kilkuprocentową różnicę. Warto wskazać, że dla polimerów semikrystalicznych, przetwarzanie 

i historia termiczna określają właściwości termomechaniczne materiału, które z kolei 

determinują np. zjawiska relaksacji, zarodkowania oraz rozwoju struktury krystalicznej. 

W związku z tym przetworzone biopoliamidy różnią się strukturą krystaliczną od PA10.12 

w postaci nieprzetworzonych granulek analizowanych w pracy Pagacz i wsp. [226]. 
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3.4.6 Badania procesu degradacji termicznej nanokompozytów PA10.12/CNC 

metodą termograwimetryczną (TG) 

Analiza stabilności termicznej poliamidu 10.12 oraz jego nanokompozytów umożliwiła 

określenie wpływu nanokrystalicznej celulozy na przebieg rozkładu termicznego badanych 

materiałów. Przebieg krzywych dekompozycji termooksydacyjnej został przedstawiony na 

rys. 35, a w tabeli 14 zestawiono charakterystyczne parametry tego rozkładu. 

 

 
Rys. 35. Krzywe termograwimetryczne degradacji termooksydacyjnej kompozytów 

PA10.12 napełnianego niemodyfikowanymi CNC (A); oraz nanokryształami celulozowymi 

po modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym (B). 

 Biopoliamidy charakteryzują się złożonym procesem degradacji termooksydacyjnej, co 

widać po wieloetapowym przebiegu krzywych na rys. 35. Dane TG pokazują cztery etapy 

termicznej degradacji biopoliamidu 10.12 i jego kompozytów w środowisku utleniającym 
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z maksimum przy temperaturze ok. 350, 430, 460 oraz 530°C. Głównymi produktami rozkładu 

biopoliamidów są tlenek węgla, dwutlenek węgla, woda i amoniak [314]. Ponadto stwierdzono 

że w przypadku biopoliamidów nie obserwuje się obecności HCN w produktach degradacji, 

co stanowi istotną różnicę w porównaniu z syntetycznymi poliamidami alifatycznymi [314]. 

Ekstrapolowana temperatura początku degradacji wyrażona jako parametr Tonset 

biopoliamidu 10.12 wyznaczona została jako 409.8°C i jest zgodna z danymi literaturowymi 

dotyczącymi analizy stabilności termicznej poliamidu 10.12 [314]. Co istotne, dodatek 

nanokrystalicznej celulozy nie powoduje pogorszenia stabilności termicznej PA10.12 

w warunkach działania wysokich temperatur. Analiza wielkości parametru T5% wskazuje na 

poprawę stabilności termicznej na korzyść kompozytów. Biorąc pod uwagę, że temperatura 

przetwarzania PA10.12 wynosi około 230ºC, kompozyty te można przetwarzać bez ryzyka 

degradacji termicznej w urządzeniach przetwórczych.  

Tabela 14. Parametry degradacji termooksydacyjnej kompozytów PA10.12 zawierających 

niemodyfikowaną oraz modyfikowaną CNC przy różnym udziale napełniacza.  

Oznaczenie próbki 
Tonset 

[℃] 
T5% [℃] 

T1max 

[℃]        

∆m1 

[%] 

T2max 

[℃] 

∆m2 

[%] 

T3max 

[℃]        

∆m3 

[%] 

T4max 

[℃]        

∆m4 

[%] 

Pozostałość 

w 

600°C [%] 

PA10.12 409.8 403.2 351.3 3.3 428.1 25.7 459.5 60.5 528.7 10.1 0.6 

PA10.12_CNC_1% 414.2 412.7 353.4 3.7 424.4 17.0 456.1 68.3 530.7 9.7 1.5 

PA10.12_CNC_2% 411.0 415.7 354.1 2.8 417.4 9.1 460.3 76.1 532.1 10.7 1.0 

PA10.12_CNC_3% 416.7 413.2 344.0 4.5 428.4 25.4 448.4 57.8 535.4 10.0 2.3 

PA10.12_CNC_SA_1% 410.4 407.4 350.7 3.9 423.5 13.5 455.5 71.5 533.3 9.9 1.2 

PA10.12_CNC_SA_2% 408.3 407.2 348.8 2.6 427.6 26.3 463.7 58.1 534.7 10.8 2.3 

PA10.12_CNC_SA_3% 425.7 404.7 357.5 5.1 432.7 21.4 457.4 58.5 531.4 11.9 2.8 
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3.5 Otrzymywanie i badanie właściwości biokompozytów poli(kwas 

mlekowy)/nanokrystaliczna celuloza (PLA/CNC) 

3.5.1 Wytwarzanie biokompozytów PLA/CNC 

Granulki poli(kwasu mlekowego) (PLA) i nanokrystalicznej celulozy przed i po 

modyfikacji suszono w laboratoryjnej suszarce próżniowej w temperaturze 60℃ przez 

10 godzin. Następnie przy użyciu dwuślimakowej, współbieżnej wytłaczarki ThermoScientific 

HAAKE Mini CTW sporządzono biokompozyty PLA/CNC. Przetwarzanie prowadzono 

w stanie stopionym w temperaturze 185℃ i prędkości obrotowej ślimaków wynoszących 

odpowiednio 50, 100 i 150  obr/min. Zawartość nanokryształów celulozowych wynosiła 

odpowiednio 1, 2 i 3%wag. Najpierw stopiono odpowiednią porcję PLA, a następnie natychmiast 

dodano napełniacza, aby uniknąć utleniającej degradacji CNC. Czas przebywania materiału 

w kanale ślimaków wynosił 6 min. Następnie próbki poddano dalszej obróbce metodą wtrysku 

stosując wtryskarkę ZAMAK WT 12 przy temperaturze cylindra 185℃. Temperaturę formy 

utrzymywano na poziomie 40℃. Do badań DSC, WAXD i DMA stosowano beleczki 

formowane wtryskowo. 

3.5.2 Badanie właściwości termomechanicznych biokompozytów PLA/CNC 

z zastosowaniem dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) 

Właściwości mechaniczne badanych nanokompozytów poli(kwasu mlekowego) (PLA), 

określono metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Analizę rozpoczęto od 

określenia najbardziej korzystnych parametrów przetwórczych nanokompozytów, tak aby 

znaleźć kompromis pomiędzy siłami ścinającymi, które powodują mechaniczną degradację 

polimeru, a uzyskaniem maksymalnego stopnia zdyspergowania nanonapełniacza w matrycy. 

W tym celu wytłoczono próbki czystego PLA przy różnych prędkościach obrotowych 

(odpowiednio 50, 100 oraz 150 obr./min) oraz dla niewielkiego udziału napełniacza 

celulozowego (1%wag.). Wpływ prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki na właściwości 

mechaniczne przedstawiono na rys. 36. 
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Rys. 36. Wykres zależności modułu zachowawczego E’ oraz tan δ od temperatury dla różnych 

prędkości obrotowych ślimaków wytłaczarki przy częstotliwości naprężenia 1Hz dla: 

(a) referencyjnego PLA; (b) PLA napełnianego niemodyfikowanymi CNC; oraz (c) PLA 

napełnianego CNC zmodyfikowanymi powierzchniowo bezwodnikiem kwasu bursztynowego. 

Wpływ sił ścinających, działających na makrołańcuchy PLA podczas mieszania 

w wytłaczarce na wartości E’ i tan δ, przedstawiono na rys. 36a. Można zauważyć, że wzrost 

prędkości obrotowej do 150 obr./min powoduje nie tylko obniżenie modułu zachowawczego, 

ale także przesunięcie temperatury zeszklenia, wyrażonej jako maksimum tangens δ. Tworzenie 

się krótszych łańcuchów jest dominującym czynnikiem osłabienia matrycy PLA [315]. 

Degradację mechaniczną czystego polimeru należało uwzględnić przy planowaniu 

otrzymywania nanokompozytów, lecz jak pokazano na rys. 36 b-c,  to przy tak dużych obrotach 

uzyskano najlepsze właściwości mechaniczne zarówno z napełniaczem niemodyfikowanym, 

jak i po modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym. Założyć można, że dzięki lepszej dyspersji 
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nanonapełniacza w matrycy otrzymano sztywniejszy kompozyt o poprawionych 

właściwościach mechanicznych. Z tego powodu to właśnie prędkość 150 obr./min została 

wybrana do następnego etapu, czyli zbadania wpływu ilości użytego napełniacza. 

Sztywna struktura w kompozytach hamuje segmentowy ruch polimeru, co znajduje 

odzwierciedlenie w zmniejszaniu amplitudy tan δ, szczególnie dla dodatku 

niemodyfikowanego CNC przy niskich obrotach (PLA_CNC_1%_50rpm oraz 

PLA_CNC_1%_100rpm). Przyczyną takiego przebiegu tan δ  mogą być zjawiska 

usztywniające spowodowane skurczem PLA w rejonie temperatury zeszklenia [315]. Jak 

można zauważyć, napełniacz w kompozytach wykazujących obniżoną wartość tan δ nie pełni 

funkcji wzmacniającej. Ponowne fałdowanie łańcuchów polimerowych w wyniku relaksacji 

entalpii może powodować nierównomierne rozmieszczenie napełniacza w całej sieci 

polimerowej; efekt taki zaobserwowali Lee i wsp. [316], którzy badali proces fizycznego 

starzenia nanokompozytów PLA napełnianych celulozą nanofibrylarną. 

Opis obszaru zeszklenia staje się jeszcze bardziej złożony, ponieważ specyfika 

eksperymentów DMA może wywoływać procesy orientacji/krystalizacji PLA i jego 

kompozytów [315]. Podstawą analizy DMA jest jednoczesne działanie temperatury i siły. 

Nawet jeśli naprężenie (odkształcenie) przyłożone do PLA podczas eksperymentu jest małe, 

w obszarze zeszklenia zjawiska porządkowania wywołane naprężeniem (odkształceniem) 

są często obserwowalne. Niektórzy autorzy wskazują na występowanie zależności między 

ruchliwością łańcucha polimeru (ponowne fałdowanie), a krystalizacją indukowaną stresem 

(odkształceniem), która decyduje o konfiguracji makrołańcuchów [317–319]. 

Wpływ dodatku nanomateriału celulozowego na moduł zachowawczy (E') kompozytów 

PLA przedstawiono na rys. 37. 
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Rys. 37. Wykres zależności modułu zachowawczego E’ od temperatury dla różnych 

udziałów napełniacza otrzymanych przy prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki 

150 obr./min oraz częstotliwości naprężenia 1Hz dla: (a) PLA napełnianego 

niemodyfikowanymi CNC; oraz (b) PLA napełnianego CNC zmodyfikowanymi 

powierzchniowo bezwodnikiem kwasu bursztynowego. 

Analiza wyników DMA wskazuje, że materiał referencyjny wykazywał mniejsze 

wartości modułu zachowawczego w porównaniu do wszystkich kompozytów PLA, 

za wyjątkiem kompozytu o najwyższym stężeniu niemodyfikowanych nanokryształów 

celulozy (PLA_CNC_3%). Ten spadek modułu zachowawczego można przypisać agregacji 

i aglomeracji CNC w PLA. Agregaty te mogą działać jako punkt centralny naprężeń 

i zmniejszać oddziaływania pomiędzy fazą rozproszoną (CNC) a ciągłą (PLA), co 

w konsekwencji prowadzi do pogorszenia właściwości mechanicznych nanokompozytu [320]. 

Garb rejestrowany na krzywej E’, szczególnie widoczny dla biokompozytu 

PLA_CNC_3%, tuż przed gwałtownym spadkiem, jest związany z relaksacją entalpii [321], 

zjawiskiem, które jest lepiej widoczne w eksperymencie DSC jako pik endotermiczny 

nakładający się na zeszklenie [322]. Naprężenia wewnętrzne kumulują się podczas 

przetwórstwa PLA, ponieważ łańcuchy polimerowe są przynajmniej częściowo rozciągnięte, 

a następnie szybko schładzane. Nie ma wystarczająco dużo czasu, aby łańcuchy 

makrocząsteczkowe powróciły do stanu równowagi termodynamicznej [323]. W stanie 

szklistym łańcuchy są zamrożone w stanie nierównowagi termodynamicznej, a wraz 

ze wzrostem temperatury w obszarze zeszklenia następuje ponowne fałdowanie łańcuchów 

polimerowych, ponieważ ich ruchliwość wzrasta. Zwiększona entropia układu jest siłą 

napędową skurczu widocznego na krzywej DMA jako charakterystyczny garb [324]. 
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Reasumując, przebieg krzywych DMA sugeruje, że uzyskano zadowalający stopień 

kompatybilizacji nanonapełniacza celulozowego z osnową polimerową przejawiający się 

w pierwszej kolejności poprawieniem wytrzymałości mechanicznej uzyskanych 

nanokompozytów w stosunku do czystego tworzywa. Ponadto, nie zaobserwowano 

podwójnego przegięcia krzywej modułu zachowawczego w obszarze przejścia szklistego, 

charakterystycznego dla układu dwu niemieszalnych składników, które mogłoby wskazywać 

na występowanie dwóch różnych temperatur zeszklenia pochodzących od niekompatybilnych 

składników kompozytu [315]. 

W tabeli 15 przedstawiono wartości modułu zachowawczego w temperaturze pokojowej 

(25℃) oraz temperatury zeszklenia (Tg), wyznaczonej jako onset spadku modułu 

zachowawczego badanych bionanokompozytów PLA. 

Tabela 15. Wartość temperatury zeszklenia (Tg) i wartość modułu zachowawczego (E’) w 25℃ 

badanych nanokompozytów PLA/CNC przy różnym udziale napełniacza. 

Oznaczenie próbki Tg [℃] E’ [MPa] w 25℃  

± 5% 

PLA 58.4 4788 

PLA_CNC_1% 63.0 4714 

PLA_CNC_2% 62.7 5123 

PLA_CNC_3% 63.8 4066 

PLA_CNC_SA_1% 62.6 4864 

PLA_CNC_SA_2% 64.6 5026 

PLA_CNC_SA_3% 62.9 4748 

Początek zeszklenia nanokompozytów PLA wskazuje na zakres temperatur 

praktycznego wykorzystania tych materiałów w zastosowaniach konstrukcyjnych, w których 

materiał wykazuje względnie stałe właściwości mechaniczne. Relaksacja zeszklenia związana 

jest z drastycznym spadkiem sztywności PLA występującym w wąskim zakresie temperatur ok. 

5°C. Wyniki analizy DMA świadczą o tym, że wszystkie próbki nanokompozytów wykazywały 

znaczny wzrost temperatury zeszklenia w porównaniu z czystym PLA. Przykładowo najwyższą 

temperaturę zeszklenia oznaczono dla biokompozytu o zawartości 2%wag. zmodyfikowanych 

CNC (PLA_CNC_SA_2%), natomiast najlepsze właściwości mechaniczne stwierdzono dla 

materiału o tej samej zawartości napełniacza, ale z niezmodyfikowanymi nanokryształami 

celulozowymi (PLA_CNC_2%). W przypadku tego kompozytu odnotowano poprawę modułu 

zachowawczego w temperaturze pokojowej o około 350 MPa. Tą poprawę przypisuje się 
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dobrej dyspersji CNC w matrycy, sztywności, krystaliczności oraz rozwiniętej powierzchni 

właściwej nanonapełniacza [325]. W konsekwencji interakcje napełniacz-matryca stały się 

silniejsze, zwiększając adhezję międzyfazową pomiędzy napełniaczem a osnową. Z tego 

powodu naprężenie wywierane na kompozyt przenosi się na wysokowytrzymały 

nanonapełniacz [326]. 

Odnosząc otrzymane wyniki DMA do analizy stopnia krystaliczności (WAXD) oraz danych 

DSC, obserwowane przesunięcie temperatury zeszklenia w stronę wyższych temperatur wraz 

ze wzrostem udziału napełniacza jest oczekiwane ze względu na zwiększoną krystaliczność 

tych nanokompozytów. Ogólnie, im bardziej krystaliczna próbka, tym bardziej ograniczone 

są ruchy łańcuchów polimerowych [315]. 

Podsumowując, wyniki badań DMA PLA/CNC wykazały, że dodanie 2%wag. 

zmodyfikowanych nanokryształów celulozy w PLA powoduje wzrost wartości modułu 

zachowawczego. Co więcej, wszystkie badane nanokompozyty wykazywały znaczny wzrost 

temperatury zeszklenia w porównaniu z czystym PLA. Największy wzrost temperatury 

zeszklenia zaobserwowano dla próbki zawierającej 2%wag. modyfikowane CNC. Wskazuje 

to na wzrost oddziaływań międzyfazowych na skutek lepszej mieszalności PLA 

i nanokryształów celulozowych o zmodyfikowanej powierzchni, a tym samym uzyskanej 

dobrej dyspersji dodatku w matrycy polimerowej zapewniającej dużą adhezję międzyfazową. 

 

3.5.3 Badania morfologii biokompozytów PLA/CNC – ocena zdyspergowania 

nanododatku w matrycy polimerowej na podstawie analizy metodą skaningowej 

mikroskopii elektronowej (SEM) 

Biorąc pod uwagę fakt, że właściwości mechaniczne nanokompozytów silnie zależą od 

oddziaływań pomiędzy napełniaczem a osnową polimerową, które z kolei są w znacznym 

stopniu zależne od stopnia zdyspergowania fazy rozproszonej [327], przeprowadzono analizę 

powierzchni kriogenicznie otrzymanych przełomów reprezentatywnych próbek, stosując 

metodę skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) - rys. 38.  
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Rys. 38. Obrazy SEM kriogenicznie otrzymanych przełomów odpowiednio: referencyjnego 

PLA (a); bionanokompozytu z 1%wag. niezmodyfikowanych CNC (b); oraz biokompozytów 

z CNC zmodyfikowanymi bezwodnikiem bursztynowym o zawartości napełniacza: 

PLA_CNC_SA_1% (c); oraz PLA_CNC_SA_3% (d). 

Czysty PLA charakteryzuje się gładką i jednolitą powierzchnią, podobną do PLA 

o niskiej zawartości zmodyfikowanych CNC (rys. 38c), która wykazywała powierzchnię 

typową dla semikrystalicznego polimeru z jednorodnie rozproszonym napełniaczem. Dobra 

dyspersja zmodyfikowanych nanokryształów celulozowych może wynikać z silnej interakcji 

między CNC a PLA. Podobnych obserwacji dokonali również wcześniej Yang i wsp. [328]. 

Co więcej, najwyższy stopień krystaliczności (określony na podstawie analizy DSC omówionej 

poniżej), wyznaczono właśnie dla biokompozytu PLA_CNC_SA_1%, co również może 

wskazywać na lepszą dyspersję napełniacza w matrycy PLA [329]. Chociaż przy niższym 

stężeniu CNC (1%wag.) występowały stosunkowo małe domeny o typowej morfologii 

izolowanych wysepek, wzrost zawartości napełniacza (3%wag.) spowodował powstanie 

znacznej ilości agregatów (zaznaczonych strzałkami  na rys. 38d). Badana powierzchnia 
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pęknięcia miała bardziej chropowatą strukturę z większą liczbą agregatów mikrometrycznych. 

Sugeruje to, że adhezja międzyfazowa pomiędzy PLA a napełniaczem nie była wystarczająca 

do rozbicia agregatów przy większej zawartości CNC_SA i przez to dominowały raczej 

oddziaływania międzycząsteczkowe pomiędzy poszczególnymi nanokryształami 

celulozowymi [326]. Może to stanowić przyczynę pogorszenia właściwości mechanicznych 

kompozytu PLA_CNC_SA_3%, co zostało omówione we wcześniejszej części rozdziału 

dotyczącej właściwości mechanicznych. 

3.5.4 Analiza struktury krystalicznej badanych nanokompozytów PLA/CNC 

metodą szerokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej (WAXD) 

Wiadomym jest, że nanocząstki mogą wpływać na procesy krystalizacji polimerów 

semikrystalicznych, do których należy poli(kwas mlekowy). Na przykład rozproszone 

nanocząstki montmorylonitu działają jako zarodki procesu krystalizacji PLA [330]. Fizyczne 

i mechaniczne właściwości polimeru semikrystalicznego są w znacznym stopniu zależne od 

jego stopnia krystaliczności i morfologii [325], na który może z kolei wpływać obecność 

nanocząstek. Nanocząstki mogą służyć jako heterogeniczne miejsca zarodkowania 

krystalizacji, dzięki czemu często działają jako skuteczne środki zarodkujące [331].  

Struktury czystego PLA oraz jego biokompozytów scharakteryzowano metodą 

szerokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej (WAXD) w celu zbadania wpływu nanokryształów 

celulozowych na zawartość fazy krystalicznej. Na rys. 39a przedstawiono dyfraktogramy XRD 

dla PLA oraz biokompozytów PLA/CNC przy różnej zawartości modyfikowanych 

nanokryształów celulozowych. PLA wykazuje szeroki pik z maksimum przy kącie 2θ równym 

16.5◦, co daje wyobrażenie o dominującej, amorficznej naturze PLA [332]. Analizując 

biokompozyty, najbardziej widoczne były dwa piki, znajdujące się przy kącie 2θ wynoszącym 

około 16.5◦ oraz 22.4◦. Piki te wskazują odpowiednio na struktury krystaliczne PLA i celulozy 

[333]. Pik z maksimum przy 22.4◦ zanika z powodu niewielkiej zawartości nanonapełniacza 

celulozowego, a także zostaje zastąpiony przez szerokie ramię obok niego, typowe dla 

dominująco amorficznego materiału. 
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Rys. 39. Dyfraktogramy rentgenowskie PLA oraz biokompozytów PLA/CNC przy różnej 

zawartości modyfikowanych nanokryształów celulozowych (a); oraz stopień krystaliczności 

badanych próbek (b). 

Rys. 39b przedstawia trendy uzyskanych stopni krystaliczności, zarówno dla PLA 

referencyjnego, jak i nanokompozytów z niemodyfikowanymi (PLA_CNC) i modyfikowanymi 

nanokryształami celulozowymi (PLA_CNC_SA). Analiza przedstawionych zależności 

wskazuje, że wraz ze wzrostem zawartości nanonapełniacza w kompozycie następuje istotny 

wzrost stopnia krystaliczności, od 30.6% dla czystego polimeru do ponad 43% dla najbardziej 

krystalicznej próbki (PLA_CNC_3%). Efekt ten w dużym stopniu zależy od ilości wagowej 

nanokryształów, niezależnie od ich rodzaju, tzn. praktycznie taki sam wzrost odnotowano dla 

CNC niemodyfikowanych, jak i modyfikowanych bezwodnikiem bursztynowym. Różnica 

widoczna jest dopiero przy 3%wag. dodatku CNC, gdzie kompozyt PLA_CNC_3% wykazuje 

większy stopień krystaliczności od PLA_CNC_SA_3% o prawie 3%. Nie jest to rezultat 

zaskakujący, biorąc pod uwagę fakt, że napełniacze kompatybilne z matrycą, nie sprzyjają 

procesowi zarodkowania podczas uzyskiwania dyspersji [223]. Wynika to z faktu, 

że zwiększona adhezja międzyfazowa po zastosowaniu zmodyfikowanych CNC i uzyskanie 

dobrej dyspersji napełniacza, jest bardziej znaczącym czynnikiem, niż wzrost fazy krystalicznej 

po dodaniu niemodyfikowanych CNC i jego agregatów. Podobne obserwacje zostały 

poczynione w badaniach zespołów Espino-Pereza [334] oraz Krikoriana i Pochana [335]. 

Podsumowując, analiza stopnia krystaliczności badanych nanokompozytów, określona na 

podstawie wyników XRD, pokazała, że CNC mogą działać jako środek zarodkujący PLA. 
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3.5.5 Określenie wpływu nanododatku na procesy topnienia i krystalizacji 

biokompozytów PLA/CNC z zastosowaniem metody skaningowej kalorymetrii 

różnicowej (DSC) 

Do zbadania wpływu nanododatku na procesy zeszklenia, krystalizacji i topnienia 

bionanokompozytów PLA zastosowano metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej. 

Termogramy DSC podczas pierwszego i drugiego skanu ogrzewania pokazano na rys. 40, 

natomiast parametry, takie jak temperatura zeszklenia i stopień krystaliczności, obliczony 

zarówno dla pierwszego jak i drugiego ogrzewania, zestawiono w tabeli 16. 

Proces topienia bionanokompozytów PLA zawierających niezmodyfikowane 

i zmodyfikowane CNC podczas pierwszego ogrzewania nie zmienił się znacząco w stosunku 

do czystej matrycy PLA. Tylko próbka z dodatkiem 2%wag. niezmodyfikowanych CNC 

(PLA_CNC_2%) wykazała niewielkie przesunięcie maksimum piku zimnej krystalizacji (Tcc) 

w kierunku wyższej temperatury o około 4°C. Niewielki wzrost temperatury topnienia (Tm) 

kompozytów w stosunku do próbki referencyjnej mógł być spowodowany zdolnością 

zarodkowania CNC i tworzenia bardziej niejednorodnej morfologii krystalicznej w matrycy 

PLA. Podobne wnioski wyciągnięto w badaniach Frone i in. [336], kiedy jako napełniacza 

w matrycy PLA użyto nanowłókien celulozowych, otrzymanych przez hydrolizę 

z zastosowaniem kwasu siarkowego(VI). 

Podczas drugiego ogrzewania bionanokompozyty PLA/CNC wykazywały wyższe wartości 

stopnia krystaliczności. Różną zdolność do rekrystalizacji po schłodzeniu potwierdzały 

również małe wartości entalpii lub całkowity brak zarejestrowanej zimnej krystalizacji, jak 

w przypadku próbki napełnianej 1%wag. zmodyfikowanych nanokryształów celulozowych 

(PLA_CNC_SA_1%). Głównymi przyczynami różnic w przebiegu krzywym w pierwszym 

i drugim ogrzewania może być obecność resztkowej wilgoci, a także historia termiczna 

badanych materiałów [337]. Podczas gdy praktycznie wszystkie otrzymane biokompozyty 

wykazywały wyższy stopień krystaliczności podczas drugiego ogrzewania w porównaniu 

z czystym PLA, próbka zawierająca 1%wag. zmodyfikowanych nanokryształów celulozy 

(PLA_CNC_SA_1%) charakteryzowała się najwyższym stopniem krystaliczności zarówno dla 

pierwszego, jak i drugiego ogrzewania. Analizując trendy można zauważyć, że generalnie im 

wyższy udział wagowy nanonapełniacza w kompozycie, tym próbka charakteryzuje 

się mniejszym stopniem krystaliczności. 
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Rys. 40. Przebieg krzywych DSC podczas pierwszego (A, B) oraz drugiego (C, D) 

ogrzewania biokompozytów PLA dla różnych zawartości wagowych napełniacza 

nanocelulozowego: (A,C) CNC niezmodyfikowane; oraz (B,D) CNC po modyfikacji 

bezwodnikiem bursztynowym. 

Stopień krystaliczności obliczony na podstawie DSC nie pokrywa się z wynikami 

przedstawionymi w omówieniu analizy XRD. Rozbieżności mogą wynikać z zasadniczej 

różnicy wynikającej ze specyfiki pomiaru obiema metodami. Zmiana entalpii mierzona metodą 

DSC w zakresie temperatur topnienia PLA jest sumą efektów cieplnych złożonych procesów 

związanych z przemianami fazowymi po podgrzaniu – endotermicznego ciepła topnienia 

i jednoczesnej egzotermicznej rekrystalizacji niedoskonałych kryształów i obszarów 

amorficznych, które mogą zmniejszać całkowitą zmierzoną wartość zmiany entalpii (∆Hm). 

Analiza WAXD wykrywa dyfrakcję na doskonałej sieci krystalicznej, ale ocena krystaliczności 

tą metodą pominie niedoskonałe kryształy, których mogą dotyczyć efekty cieplne wykrywane 
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metodą DSC. W niniejszej pracy wartości krystaliczności PLA obliczone z analizy WAXD 

(rys. 39b) były zawsze wyższe niż obliczone z DSC (tabela 16). Podobny efekt odnotowano dla 

blend PLA, który wystąpił ze względu na możliwy gradient stopnia krystaliczności na 

powierzchni i w masie wtryskiwanych beleczek [338]. Dyfraktogramy XRD przedstawiają 

skany powierzchni badanej próbki, podczas gdy analiza DSC ocenia krystaliczność w całej jej 

masie [339]. W konsekwencji na wartości stopnia krystaliczności z pomiarów XRD duży 

wpływ miało formowanie wtryskowe, podczas którego stopiony polimer był poddawany 

większym szybkościom ścinania i chłodzenia w warstwie naskórkowej beleczek w porównaniu 

z materiałem we wnętrzu próbki [340]. Wymuszone ułożenie makrocząsteczek w warstwie 

naskórkowej wzdłuż kierunku płynięcia stopu wpływa na morfologię i sprzyja wzrostowi 

kryształów ze względu na orientację cząsteczek prowadzącą do większej krystaliczności [339]. 

Tabela 16. Parametry termiczne analizy DSC bionanokompozytów PLA/CNC odczytane 

z krzywych pierwszego i drugiego ogrzewania oraz wartość obliczonego stopnia 

krystaliczności. 

Oznaczenie próbki  Tg [℃] ΔHcc [J/g] Tcc [℃] ΔHm [J/g] Tm [℃] xc [%] 

1 OGRZEWANIE 

PLA 54.2 32.1 96.6 41.0 167.5 9.5 

PLA_CNC_1% 57.4 31.9 97.1 39.5 169.5 8.2 

PLA_CNC_2% 57.3 31.4 100.1 36.9 168.5 6.0 

PLA_CNC_3% 57.0 31.3 95.7 37.0 167.5 6.3 

PLA_CNC_SA_1% 56.9 30.0 94.5 40.1 168.9 10.9 

PLA_CNC_SA_2% 57.3 31.2 96.1 37.7 168.3 7.1 

PLA_CNC_SA_3% 57.5 29.9 97.2 37.3 168.9 8.2 

2 OGRZEWANIE 

PLA 53.9 23.6 93.2 43.3 165.5 21.2 

PLA_CNC_1% 53.6 14.2 91.2 42.1 165.7 30.3 

PLA_CNC_2% 53.8 19.8 93.5 40.0 166.0 22.2 

PLA_CNC_3% 52.0 15.8 89.3 41.5 165.3 28.5 

PLA_CNC_SA_1% 53.7 - - 43.0 166.7 46.7 

PLA_CNC_SA_2% 52.9 14.2 88.5 40.9 165.6 29.3 

PLA_CNC_SA_3% 52.9 20.8 91.8 38.9 165.7 20.1 

Temperatura zeszklenia biokompozytów PLA/CNC (tabela 16), określona na podstawie 

krzywej pierwszego ogrzewania jest nieco wyższa niż dla czystego PLA. Wskazuje to, 

że dodatek CNC prowadzi do zmniejszenia elastyczności łańcucha PLA, ponieważ wartość Tg 

jest głównie związana z elastycznością segmentów polimerowych [320]. Podobne wyniki 

uzyskano w pracach Bulota i in. [341] oraz Baheti i in. [326], w których jako napełniacza PLA 
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zastosowano odpowiednio utlenioną celulozę TEMPO oraz nanowłókna jutowe. Ponadto, 

zjawisko to można również wyjaśnić tworzeniem wiązań wodorowych pomiędzy grupami 

hydroksylowymi CNC i grupami karbonylowymi występującymi w matrycy PLA, które 

powodują ograniczenie ruchliwości łańcucha polimerowego i w konsekwencji 

podwyższenie Tg [342]. 

Warto nadmienić, że porównując temperatury zeszklenia wyznaczone metodą DSC 

(tabela 16) oraz DMA (tabela 15), Tg z pomiaru DSC ma nieco niższą wartość (dla 

niemodyfikowanego polimeru jest to różnica ok. 4℃) niż Tg wyznaczona metodą DMA. Pluta 

i Gałęski [343], raportowali, że Tg PLA wyznaczona metodą DMA może być wyższa niż 

w rzeczywistości, ze względu na fakt, że na eksperymenty analizy termomechanicznej ma 

wpływ także zmiana wymiarów próbek PLA wraz ze wzrostem temperatury. Podobne różnice 

Tg obserwowali także Espinach i wsp. [344], którzy zajmowali się badaniami właściwości 

termicznych kompozytów PLA z włóknami celulozy. 

3.5.6 Badania procesu degradacji termicznej nanokompozytów PLA/CNC 

metodą termograwimetryczną (TG) 

Wyniki degradacji termooksydacyjnej czystego PLA oraz nanokompozytów PLA/CNC 

w formie wykresów TG przedstawiono na rys. 41, natomiast zestawienie parametrów rozkładu 

termicznego przedstawiono w tabeli 17. Termogramy uzupełniono o tzw. wstawki w węższym 

zakresie temperatur dla lepszego przedstawienia różnic początku oraz końca głównego etapu 

degradacji.  

Podobnie do wyników opisanych w literaturze, rozkład termooksydacyjny 

nanokompozytów PLA/CNC, stanowiący przedmiot badań w niniejszej pracy, ma przebieg 

trójetapowy [344,345]. Pierwszy, niewielki ubytek masy, zlokalizowany w temperaturze około 

100℃ spowodowany jest odparowaniem zaabsorbowanej wody. Jak można zauważyć 

w tabeli 17, nanokompozyty z celulozą na tym etapie utraciły więcej masy (∆m1) niż czysty 

PLA, dla którego ten etap jest praktycznie pomijalny, gdyż wynosi zaledwie 0.1% masy. 

Co prawda, nawet dla kompozytów jest to różnica zaledwie 0.5%, lecz biorąc pod uwagę 

higroskopijny charakter celulozy, przypuszczać można, że efekt ten wynika z niewielkiego 

udziału CNC w kompozycie. Drugi, główny etap degradacji, ma miejsce w zakresie temperatur 

300-400℃ z maksimum (T2max) w wąskim zakresie 362-363℃. Natomiast trzeci etap następuje 

w temperaturze około 480-500℃ i odnosi się on do procesu utleniania stałej pozostałości. 
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Rys. 41. Krzywe degradacji termooksydacyjnej nanokompozytów PLA z różnym udziałem 

napełniacza celulozowego: (A) niemodyfikowane CNC; (B) oraz CNC po modyfikacji 

bezwodnikiem bursztynowym. 

Początek degradacji wyrażony parametrem Tonset czystego PLA wynosił 340℃, podczas 

gdy dla wszystkich nanokompozytów PLA/CNC zarówno przed, jak i po modyfikacji, Tonset 

przyjmował wyższe wartości, przy czym najwyższą wartość (344.8℃) przyjmował dla 

kompozytu PLA_CNC_1%. Analogiczny trend otrzymano także dla parametru T5%, choć tu 

największa różnica, pomiędzy referencją, a próbką najbardziej stabilną termicznie (także 

PLA_CNC_1%), wynosiła już prawie 8℃. Wyniki te świadczą o poprawie stabilności 

termicznej badanych nanokompozytów. Porównywalne rezultaty analizy TG otrzymali również 

Shi i wsp. [346], którzy zajmowali się nanokompozytowymi matami PLA/CNC. Donoszą oni, 

że uzyskali poprawę stabilności termicznej, wyrażonej parametrem początku degradacji (Tonset), 

o około 16℃ dla próbki kompozytowej napełnianej 5%wag. dodatkiem niemodyfikowanych 

nanokryształów celulozowych (Tonset dla PLA wynosił 292℃, a dla kompozytu 309℃). 
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Wartym podkreślenia jest fakt, że początek degradacji (Tonset) nanokompozytów 

napełnianych modyfikowanymi CNC_SA nie uległ zmianie niezależnie od zawartości wagowej 

napełniacza. 

W tabeli 17 ujęto również masę zwęglonej pozostałości odczytaną w temperaturze 600℃. 

Zauważyć można, że masa stałej pozostałości dla nanokompozytów jest nieznacznie większa 

od referencji (za wyjątkiem PLA_CNC_SA_3%). Wydajność zwęglenia jest bezpośrednio 

skorelowana z tendencją do zmniejszania palności kompozytów [347]. Zwiększone tworzenie 

się zwęgliny może ograniczać transport gazów palnych oraz zmniejszać przewodnictwo cieplne 

palących się materiałów [348]. Ponadto, omówiona wcześniej zwiększona krystaliczność 

nanokompozytów może również wpływać na poprawę stabilności termicznej [349]. 

Tabela 17. Parametry degradacji termooksydacyjnej PLA i nanokompozytów PLA/CNC. 

Oznaczenie próbki 
Tonset 

[℃] 

T5% 

[℃] 

T1max 

[℃]        

∆m1 

[%] 

T2max 

[℃] 

∆m2 

[%] 

T3max 

[℃]        

∆m3 

[%] 

Pozostałość 

w 600°C 

[%] 

PLA_ref 340.4 324.9 92.4 0.1 362.5 96.1 493.0 2.1 1.5 

PLA_CNC_1% 344.8 332.6 92.6 0.6 363.0 95.0 518.8 2.0 2.4 

PLA_CNC_2% 340.8 327.7 93.9 0.6 362.8 93.8 481.4 2.5 3.1 

PLA_CNC_3% 342.3 329.9 99.5 0.7 362.9 95.5 491.3 2.2 1.6 

PLA_CNC_SA_1% 342.5 329.6 92.8 0.7 362.8 94.3 487.0 2.5 2.5 

PLA_CNC_SA_2% 342.5 330.1 87.6 0.7 362.5 95.2 480.0 2.4 1.6 

PLA_CNC_SA_3% 342.7 326.9 90.1 0.6 362.9 96.6 487.8 2.7 0.1 

Podsumowując, niewielką poprawę stabilności termicznej badanych próbek PLA/CNC, 

przypisano głównie tworzeniu się stałej pozostałości (efekt barierowy) i zwiększonej 

krystaliczności nanokompozytów. Biorąc pod uwagę, że temperatura przetwarzania PLA 

wynosi około 220ºC, kompozyty PLA z nanokrystaliczną celulozą można przetwarzać bez 

ryzyka degradacji termicznej metodami wytłaczania i wtrysku. Ze względu jednak 

na higroskopijność napełniacza,  przed przystąpieniem do przetwórstwa, zalecane jest 

wysuszenie  materiału.
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3.6 Otrzymywanie i badanie właściwości biokompozytów poli(3-hydroksymaślan-co-

3-hydroksywalerian)/nanokrystaliczna celuloza (PHBV/CNC) 

3.6.1 Wytwarzanie biokompozytów PHBV/CNC 

Nanokryształy celulozowe przed modyfikacją oraz modyfikowane powierzchniowo 

bezwodnikiem bursztynowym w stosunku molowym SA:OH wynoszącym 5:1 i temperaturze 

110℃ zostały użyte jako napełniacz w nanokompozytach poli(3-hydroksymaślan-co-3-

hydroksywalerian) /nanokrystaliczna celuloza (PHBV/CNC). Granulki PHBV po wysuszeniu 

(60℃, 10h) wytłaczano przy wykorzystaniu dwuślimakowej, współbieżnej wytłaczarki 

ThermoScientific HAAKE Mini CTW, w temperaturze 185℃, przy prędkości obrotowej 

ślimaków 50, 100 oraz 150 obr./min. Zawartość nanokryształów celulozowych wynosiła 

odpowiednio 1, 2, i 3%wag. Następnie próbki zostały wtryśnięte do formy za pomocą wtryskarki 

ZAMAK WT 12 w temperaturze 185℃. Temperaturę formy utrzymywano na poziomie 40℃. 

Do badań DSC, WAXD i DMA wykorzystano beleczki formowane wtryskowo. 

3.6.2 Badanie właściwości termomechanicznych biokompozytów PHBV/CNC 

z zastosowaniem dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) 

Otrzymane nanokompozyty poli(3-hydroksymaślan-co-3-hydroksywalerian) (PHBV), 

poddano badaniom metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Analizie poddano 

próbki czystego PHBV wytłoczone przy różnych prędkościach obrotowych (odpowiednio 50, 

100 oraz 150 obr./min) oraz kopolimeru zawierającego niewielki udział napełniacza 

celulozowego (1%wag.). Wpływ prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki na właściwości 

mechaniczne (E’ oraz tan δ) przedstawiono na rys. 42. Wartości temperatury zeszklenia oraz 

E’ w temperaturze 20℃ zostały przedstawione w tabeli 18. 

Na wykresie przedstawiającym wpływ prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki 

na czysty polimer (rys. 42A), wyraźnie widoczny jest spadek modułu zachowawczego wraz 

ze zwiększeniem obrotów, szczególnie w stanie szklistym.  Moduł zachowawczy w stanie 

szklistym jest determinowany głównie przez siłę oddziaływań międzycząsteczkowych i sposób 

ułożenia łańcuchów polimeru [350]. Podczas wytłaczania łańcuchy polimerowe poddawane 

są działaniu nie tylko wysokiej temperatury, ale również naprężeniom ścinającym, które 

działając łącznie sprzyjają reakcjom rozkładu łańcuchów polimerowych, które prowadzą 

do zmniejszenia średniej masy cząsteczkowej [351]. Jak przedstawiono w tabeli 18, różnica 
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E’ w 20℃ pomiędzy materiałami PHBV otrzymanymi przy najwolniejszych (50 obr./min.) 

i najszybszych obrotach (150 obr./min.) wynosi ponad 430 MPa.  

  

 

Rys. 42. Wykres zależności modułu zachowawczego E’ oraz tan δ od temperatury dla 

różnych prędkości obrotowych ślimaków wytłaczarki przy częstotliwości naprężenia 1Hz 

dla: (a) referencyjnego PHBV; (b) PHBV napełnianego niemodyfikowanymi CNC; oraz 

(c) PHBV napełnianego CNC zmodyfikowanymi powierzchniowo bezwodnikiem kwasu 

bursztynowego. 

Dla kompozytów, moduł zachowawczy jest funkcją sztywności i zawartości napełniacza 

[352], czyli końcowe właściwości kompozytu są wypadkową parametrów napełniacza, 

odziaływań napełniacz-matryca oraz historii przetwórczej matrycy [353]. Na wykresach 

przedstawiających zależność E’ od temperatury dla nanokompozytów napełnianych zarówno 
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niemodyfikowanymi CNC (rys. 42B), jak i CNC po modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym 

(rys. 42C) można zaobserwować, że moduł zachowawczy jest istotnie wyższy dla 

nanokompozytów otrzymanych przy większych prędkościach obrotowych wytłaczarki. Jest to 

spowodowane lepszą dyspersją nanonapełniacza w matrycy polimerowej. Największą wartość 

E’ w 20℃ uzyskano dla PHBV napełnianego modyfikowanymi CNC i otrzymanym przy 

prędkości 150 obr./min (PHBV_CNC_SA_1%_150rpm). Z tego powodu do dalszych badań 

wpływu zawartości wagowej nanonapełniacza na moduł zachowawczy, wybrano kompozyty 

wytworzone przy prędkości obrotowej ślimaków 150 obr./min. 

Tabela 18. Wartość temperatury zeszklenia oraz modułu zachowawczego w 20℃ PHBV 

i biokompozytów PHBV/CNC przetwarzanych przy różnych prędkościach obrotowych 

ślimaków wytłaczarki. 

Oznaczenie próbki Tg [℃] E’ [MPa] w 20℃  

± 5% 

PHBV_50rpm 26.4 5698 

PHBV_100rpm 24.6 5585 

PHBV_150rpm 27.9 5265 

PHBV_CNC_1%_50rpm 25.2 5178 

PHBV_CNC_1%_100rpm 26.9 5469 

PHBV_CNC_1%_150rpm 25.8 5740 

PHBV_CNC_SA_1%_50rpm 27.0 4666 

PHBV_CNC_SA_1%_100rpm 29.0 5247 

PHBV_CNC_SA_1%_150rpm 25.6 6344 

Celem tego etapu badań było zbadanie wpływu zawartości nanokryształów celulozowych 

na wartość modułu zachowawczego. Zawartość niemodyfikowanych CNC, oraz CNC po 

modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym wynosiła odpowiednio 1, 2, i 3%wag., a wyniki DMA 

dla poszczególnych kompozytów przedstawiono na rys. 43. 

Analizując przebieg krzywych na rys. 43, można zauważyć, że dla próbek 

nanokompozytowych zawierających niemodyfikowane nanokryształy celulozowe 

zarejestrowano jedynie niewielki wzrost modułu zachowawczego w zakresie temperatur przed 

zeszkleniem. Po przemianie szklistej wszystkie krzywe zbiegają się ze sobą. Zależność tę widać 

również dla próbek napełnianych modyfikowanymi nanokryształami celulozowymi 

(CNC_SA), jednakże w przypadku tej serii nanokompozytów, zauważyć można większy 

wpływ napełniacza na właściwości mechaniczne badanego materiału. Największą poprawę 

modułu zachowawczego wykazuje próbka napełniana 1%wag. modyfikowanych CNC 
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(PHBV_CNC_SA_1%). Warto zauważyć, że przy zawartości 3%wag. napełniacza 

nanocelulozowego występuje niewielki spadek E’ dla kompozytu CNC_SA w porównaniu do 

próbki referencyjnej. Na tej podstawie można wnioskować, że dalsze zwiększanie zawartości 

napełniacza  nie spowodowałoby poprawy właściwości mechanicznych, a wręcz odwrotnie, 

mogłoby doprowadzić do ich pogorszenia. 

  
 

Rys. 43. Wykres zależności modułu zachowawczego E’ oraz tan δ od temperatury dla 

poszczególnych nanokompozytów przy częstotliwości naprężenia 1Hz dla: (A) PHBV 

napełnianego niemodyfikowanymi CNC; oraz (B) PHBV napełnianego CNC 

zmodyfikowanymi powierzchniowo bezwodnikiem kwasu bursztynowego. Prędkość 

obrotowa ślimaków: 150 obr./min. 

Analizując temperaturę zeszklenia (tabela 19), wyznaczoną jako tan δ piku w obszarze 

zeszklenia (rys. 43), zauważyć można, że Tg nanokompozytów zawierających 

niemodyfikowany napełniacz rośnie wraz z większą zawartością CNC, natomiast maleje dla 

nanonapełniacza modyfikowanego bezwodnikiem bursztynowym. Ponadto, nanokompozyty 

wykazywały szerszy pik przejścia szklistego niż czysty polimer, za wyjątkiem próbek z 1%wag. 

napełniacza. Zjawisko to było spowodowane ograniczonym ruchem łańcucha polimerowego 

wywołanym poprzez wprowadzone nanokryształy celulozowe [354]. Jego skala była 

najbardziej ograniczona przy najmniejszym dodatku nanonapełniacza, co spowodowało 

poprawę modułu zachowawczego, który właśnie dla tej zawartości nanododatku wykazywał 

najwyższą poprawę. Wartość E’ w 20℃ (tabela 19) dla próbek z 1%wag. niemodyfikowanych 
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CNC była większa o około 9% w stosunku do referencji, ale już CNC modyfikowane 

bezwodnikiem bursztynowym przy tej samej zawartości powodowały wzrost wartości 

E’ biokompozytu PHBV o 1080 MPa, czyli o około 20%.  

Tabela 19. Wartość temperatury zeszklenia, modułu zachowawczego oraz energii aktywacji 

procesu α-relaksacji wytworzonych nanokompozytów PHBV z niemodyfikowanymi 

i modyfikowanymi nanokryształami celulozowymi. 

Oznaczenie próbki Tg [℃] E’ [MPa] w 20℃ 

± 5% 

Ea [J/mol]  
± 0.1% 

PHBV 27.9 5265 315 

PHBV_CNC_1% 25.8 5740 412 

PHBV_CNC_2% 28.0 5657 364 

PHBV_CNC_3% 29.2 5141 417 

PHBV_CNC_SA 1% 25.6 6345 274 

PHBV_CNC_SA 2% 24.0 5642 364 

PHBV_CNC_SA_3% 22.3 5068 346 

Mapa Arrheniusa procesu α-relaksacji dla otrzymanych nanokompozytów PHBV 

z niemodyfikowanymi i modyfikowanymi nanokryształami celulozowymi została 

przedstawiona na rys. 44. 

Dodatek napełniacza wpływa na zmianę bariery energetycznej α-relaksacji 

reprezentującej obszar zeszklenia, co zostało przedstawione w tabeli 19. Dodatek 

nanonapełniacza celulozowego spowodował podwyższenie bariery energetycznej wszystkich 

kompozytów, poza materiałem napełnianym modyfikowanymi CNC z 1%wag. 

(PHBV_CNC_SA_1%), dla której Ea jest nieco niższa w porównaniu do czystej matrycy. 

  

Rys. 44.  Mapa Arrheniusa dla procesu α-relaksacji dla otrzymanych nanokompozytów PHBV 

napełnianych niemodyfikowanymi (A) oraz modyfikowanymi  (B) nanokryształami celulozowymi. 



128 

 

Obniżenie wartości Ea tej próbki wskazuje na zwiększenie mobilności łańcuchów w matrycy 

polimerowej, a więc dodatek CNC_SA w ilości 1%wag. wywołał nieznaczną plastyfikację 

materiału. W przypadku pozostałych próbek, a zwłaszcza nanokompozytów napełnianych 

niemodyfikowanymi CNC, wartości Ea są podwyższone. Na przykład dla próbki napełnianej 3%wag. 

niemodyfikowanych CNC (PHBV_CNC_3%), Ea  jest podwyższona o ponad 32% w stosunku do 

próbki referencyjnej. Wyraźny wzrost energii aktywacji sugeruje, że odziaływania matrycy 

z nanonapełniaczem zmniejszyły mobilność makrocząsteczek PHBV w obszarze zeszklenia. 

Wpływ nanocząsteczek na przebieg procesów relaksacyjnych polimeru istotnie zależy również od 

stopnia zdyspergowania nanododatku, wielkości nanocząsteczek lub aglomeratów i rozwinięcia 

powierzchni międzyfazowej nanokompozytu [355]. 

Podsumowując, PHBV jest polimerem wrażliwym na degradację termomechaniczną. 

Najwyższe wartości modułu zachowawczego otrzymano dla kompozytu zawierającego 1%wag. 

modyfikowanych CNC (PHBV_CNC_SA_1%) otrzymanych przy szybkości wytłaczania 

150 obr./min. Biorąc od uwagę niewielki dodatek nanonapełniacza, 20% wzrost wartości 

E’ korzystnie rokuje pod kątem dalszych aplikacji tego biokompozytu. 
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3.6.3 Badania morfologii biokompozytów PHBV/CNC – ocena stopnia 

zdyspergowania nanododatku w matrycy polimerowej na podstawie badań 

metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) 

Mikrofotografie SEM kriogenicznie otrzymanych przełomów PHBV oraz  

reprezentatywnych nanokompozytów PHBV/CNC przedstawiono na rys. 45. 

 

Rys. 45. Mikrofotografie SEM kriogenicznie otrzymanych przełomów: (A) referencyjnego 

PHBV;  nanokompozytów PHBV napełnianych niemodyfikowanymi CNC w ilości: (B) 1%wag. 

oraz (C) 3%wag.; oraz nanokompozytów napełnianych modyfikowanymi CNC_SA w ilości: 

(D) 1%wag. oraz (E) 3%wag.; w powiększeniu 5000x. 



130 

 

Powierzchnia niemodyfikowanej matrycy PHBV (rys. 45A) wykazuje znaczny stopień 

gładkości. W nanokompozycie zawierającym 1%wag. zarówno CNC jak i CNC_SA, można 

zaobserwować większą chropowatość powierzchni, która w połączeniu z brakiem większych 

aglomeratów nanonapełniacza dowodzi, że nanocząstki CNC były dobrze rozproszone 

w osnowie polimerowej. Dobrej dyspersji napełniacza sprzyjają wiązania wodorowe, między 

grupami hydroksylowymi CNC, a grupami karbonylowymi PHBV [174,356]. W efekcie 

oddziaływania kohezyjne między składnikami kompozytu zwiększyły się, co prowadzi do 

większej chropowatości powierzchni. Diez-Pascual i wsp. [357] wskazali, że zmianę 

chropowatości powierzchni można przypisać również zmianie stopnia krystaliczności 

w nanokompozytach PHBV. 

W bionanokompozycie zawierającym 3%wag. CNC po modyfikacji SA, zaobserwowano 

niewielkie aglomeraty nanonapełniacza (zaznaczone strzałkami na rys. 45E). Natomiast 

w przypadku próbki z 3%wag. zawartością niemodyfikowanych nanokryształów celulozowych, 

na mikrofotografii widoczne są nie tylko stosunkowo duże aglomeraty, ale również pęknięcia 

matrycy (zaznaczone strzałkami na rys. 45C). W przypadku obu tych materiałów, można 

wnioskować, że strefy wyciągania i aglomeracji sugerują nie tylko słabszą dyspersję 

nanonapełniacza, ale i słabsze oddziaływania adhezyjne pomiędzy fazą rozproszoną oraz 

ciągłą. Podobny efekt obserwowali Ten i wsp. [358], którzy zajmowali się badaniem kinetyki 

krystalizacji kompozytów PHBV/CNC. Wykazali oni, że aglomeracja CNC w kompozytach 

nasilała się wraz ze wzrostem stężenia nanokryształów, oraz że CNC były równomiernie 

rozproszone w matrycy PHBV do stężenia 2.3%wag.. 
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3.6.4 Analiza struktury krystalicznej nanokompozytów PHBV/CNC metodą 

szerokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej (WAXD) 

W celu określenia wpływu zawartości CNC na stopień krystaliczności badanych 

nanokompozytów PHBV, przeprowadzono analizę struktury krystalicznej metodą 

szerokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej (WAXD). Przebieg reprezentatywnych 

dyfraktogramów   został przedstawiony na rys. 46; wartości stopnia krystaliczności (xc) 

poszczególnych kompozytów zostały zestawione w tabeli 20. 

 
Rys. 46. Dyfraktogramy WAXD PHBV oraz kompozytów PHBV/CNC. 

Wyniki badań XRD potwierdziły krystaliczną budowę PHBV. Analiza dyfraktogramów 

wskazuje na obecność refleksów krystalicznych przy wartości kąta 2Θ wynoszącej 13.5° oraz 

16.9°. Zgodnie z literaturą [359], refleksy te pochodzą odpowiednio od płaszczyzny 

krystalograficznej (020) oraz (110) fazy α – helisy. Kolejne piki przy kątach 20.10°; 21.5°;  

22.6° związane są z refleksami (101) i (111) fazy krystalicznej β – zigzag.  

Na rys. 46 widać, że pik (020) (przy wartości kąta 2Θ wynoszącego około 13.5)  stał się 

ostrzejszy i bardziej intensywny wraz z dodatkiem CNC, co sugeruje, że nanokryształy 

celulozowe zwiększyły poziom uporządkowania makrołańcuchów PHBV [358]. Wzrost 

intensywności tego piku sugeruje również, że CNC zwiększają krystaliczność PHBV. Przebieg 
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dyfraktogramów dowodzi również, że po dodaniu CNC nie wystąpiły żadne dodatkowe piki 

dyfrakcyjne na kompozytach PHBV, co świadczy o tym, że zarówno nanokryształy celulozowe 

niemodyfikowane jak i po modyfikacji SA, nie spowodowały wystąpienia nowych 

krystalicznych symetrii PHBV. 

Można również zauważyć, że pozycje pików dyfrakcyjnych PHBV (odpowiednio 13.9°, 

21.5°, 22.3°, 26.8°) przesuwają się w stronę wyższych wartości kąta 2Θ po dodaniu 

nanonapełniacza, wskazując na zmianę struktury krystalicznej PHBV wywołanej przez CNC. 

Zmiany te nastąpiły, ponieważ w obecności CNC powstały zdefektowane struktury 

krystaliczne, które utrudniały dyfuzję i fałdowanie łańcucha podczas wzrostu lameli, 

a następnie sferolitów PHBV [358]. Zmienność intensywności pików dyfrakcyjnych może być 

spowodowana zmianami kątów grup wokół głównego łańcucha związanych z oddziaływaniami 

Van der Waalsa, które wpływają na przebieg procesu krystalizacji [360].  

Stopień krystaliczności zestawiony w tabeli 20 przyjmował wyższe wartości dla wszystkich 

próbek kompozytowych, za wyjątkiem próbki napełnianej 2%wag. dodatkiem 

niemodyfikowanych nanokryształów celulozowych (PHBV_CNC_2%). 

Tabela 20. Stopnie krystaliczności otrzymane na podstawie analizy WAXD dla PHBV oraz 

jego nanokompozytów. 

Oznaczenie próbki xc [%] ± 0.1 

PHBV 61.9 

PHBV_CNC_1% 65.5 

PHBV_CNC_2% 58.1 

PHBV_CNC_3% 64.2 

PHBV_CNC_SA 1% 64.1 

PHBV_CNC_SA 2% 61.6 

PHBV_CNC_SA_3% 63.5 

Można założyć, że CNC jako skuteczny czynnik zarodkujący, indukował nie tylko 

zmniejszenie wielkości, ale i wzrost gęstości krystalitów PHBV [361]. Ponadto stopień 

krystaliczności obliczony na podstawie danych dyfrakcji rentgenowskiej był zbliżony do 

stopnia krystaliczności uzyskanego z pierwszego ogrzewania DSC (tabela 21), zwłaszcza dla 

kompozytów. Próbka referencyjna wykazywała wyższy stopień krystaliczności (o około 5%) 

w przypadku analizy DSC co mogło być spowodowane różnicami wynikającymi z istoty obu 

metod, które zostały już omówione uprzednio. 
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3.6.5 Określenie wpływu nanododatku na procesy topnienia i krystalizacji 

biokompozytów PHBV/CNC z zastosowaniem metody skaningowej kalorymetrii 

różnicowej (DSC) 

Badania przebiegu procesów topnienia i krystalizacji PHBV oraz jego nanokompozytów 

przeprowadzono metodą DSC. Wyniki analizy przedstawiono na rys. 47, a dane dotyczące 

temperatur i efektów cieplnych przemian fazowych zestawiono w tabeli 21. 

  

  
 

Rys. 47. Krzywe DSC otrzymane w drugim ogrzewaniu (A i B) oraz pierwszym chłodzeniu 

(C i D) dla kompozytów zawierających nanokryształy CNC przed modyfikacją (A i C) oraz 

nanokryształy CNC_SA po modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym przy prędkości obrotowej 

ślimaków wytłaczarki wynoszącej 150 obr./min. 
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Krzywe DSC drugiego topnienia ukazane na rys. 47A i 47B dla PHBV z odpowiednio CNC 

niemodyfikowanymi oraz po modyfikacji,  mają podobny przebieg i przedstawiają pojedynczą 

endotermę topnienia. Analizując wartość temperatury topnienia z pomiaru dla pierwszego 

ogrzewania (Tm1), przedstawioną w tabeli 21, zauważyć można, że wartości maksimum piku 

dla materiałów kompozytowych przesunięte były w stronę niższych temperatur. Proces ten jest 

związany z zanikiem cieńszych, niestabilnych krystalitów zbudowanych z makrocząsteczek 

o mniejszej masie molowej, które topią się w niższych temperaturach, oraz z szerszym 

rozkładem wielkości krystalitów [360]. Warto nadmienić, że krzywe DSC z pierwszego skanu 

ogrzewania pokazują tylko piki topnienia i nie zaobserwowano na nich efektów zeszklenia 

i zimnej krystalizacji. Wskazuje to, że otrzymane materiały były w pełni skrystalizowane przed 

badaniem DSC, co można przypisać stosunkowo wysokiej temperaturze formy (40℃) [354]. 

Krzywe przedstawiające przebieg krystalizacji badanych biokompozytów podczas 

pierwszego chłodzenia (rys. 47C oraz 47D), wykazuje maksimum piku krystalizacji (Tc)  

przesunięte wraz ze wzrostem zawartości nanonapełniacza w stronę niższych temperatur. 

Dodatek nanokryształów obniżył ponadto intensywność piku krystalizacji, czyniąc go również 

szerszym w porównaniu do piku czystego polimeru. Sugeruje to, że kryształy indukowane 

nanonapełniaczem  wymagały większego przechłodzenia, więc CNC nie tylko nie stanowił 

zarodków szybszej nukleacji, a wręcz ograniczał powstawanie fazy krystalicznej, 

co potwierdza również stopień krystaliczności obliczony dla drugiego ogrzewania zawarty 

w tabeli 21. 

Krystaliczność jest ważnym parametrem, który może mieć duży wpływ na właściwości 

fizyczne i szybkość biodegradacji polimerów biodegradowalnych [360]. W związku z tym na 

podstawie danych DSC obliczono również, zarówno z pierwszego jak i drugiego ogrzewania, 

stopień krystaliczności czystego PHBV i jego nanokompozytów o różnej zawartości CNC 

przed i po modyfikacji. Wartości stopnia krystaliczności wyliczone z drugiego ogrzewania są 

wyższe o kilka procent. Dla przykładu, stopień krystaliczności dla materiału referencyjnego 

poprawił się o 8% wzrastając z 66.6% do 74.7%. Analizując trendy stopnia krystaliczności 

widoczne dla poszczególnych serii, zauważyć można, że wartości xc maleją wraz ze wzrostem 

zawartości nanonapełniacza. Widoczne jest to zwłaszcza dla wyników z pierwszego 

ogrzewania oraz kompozytów z niemodyfikowanymi CNC z drugiego ogrzewania. Stopień 

krystaliczności uzyskany metodą DSC z drugiego ogrzewania dla nanokompozytów 

z zawartością nanokryształów celulozowych modyfikowanych bezwodnikiem bursztynowym 
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(CNC_SA) wyniósł około 71.5% dla wszystkich materiałów i pozostał praktycznie stały. 

Jednorodnie rozproszone CNC w matrycy PHBV spowodowały powstanie dużej ilości 

międzycząsteczkowych wiązań wodorowych, a silne interakcje zmniejszyły zdolność 

łańcuchów PHBV do tworzenia dużych domen krystalicznych, co w efekcie skutkowało 

mniejszym stopniem krystaliczności [361]. Modyfikacja powierzchniowa bezwodnikiem 

bursztynowym i w wprowadzenie nowych podstawników w miejsce grup OH, spowodowało 

ograniczenie powstawania wiązań wodorowych, stąd stała wartość fazy krystalicznej uzyskana 

po wykluczeniu relaksacji, która nastąpiła podczas pierwszego ogrzewania (efekt tzw. historii 

termicznej). 

Tabela 21. Zestawienie charakterystycznych parametrów topnienia i krystalizacji badanych 

kompozytów odczytanych z krzywych DSC i otrzymanych przy różnym udziale masowym 

napełniacza nanocelulozowego przy prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki wynoszącej 

150 obr./min, gdzie: Tm – temperatura topnienia, Tc – temperatura krystalizacji, ΔHm – zmiana 

entalpii topnienia, xc – stopień krystaliczności. 

 1 OGRZEWANIE 1 CHŁODZENIE 2 OGRZEWANIE 

Oznaczenie próbki 

Tm1 

[℃] 

∆Hm1 

[J/g] 

xc1 

[%] 
Tc [℃] Tm2 [℃] 

∆Hm2 

[J/g] 

xc2 

[%] 

PHBV 174.3 85.2 66.6 122.4 170.6 95.6 74.7 

PHBV_CNC_1% 172.8 84.3 66.5 121.9 170.2 91.9 72.6 

PHBV_CNC_2% 172.8 80.0 63.8 121.5 169.6 87.5 69.7 

PHBV_CNC_3% 170.3 77.3 62.2 120.4 169.2 84.2 67.8 

PHBV_CNC_SA 1% 172.5 81.5 64.3 122.2 170.1 90.3 71.3 

PHBV_CNC_SA 2% 173.0 79.0 62.9 121.9 171.1 89.7 71.5 

PHBV_CNC_SA_3% 174.5 76.9 61.9 121.8 170.2 88.8 71.5 

 

3.6.6 Badania procesu degradacji termicznej nanokompozytów PHBV/CNC 

metodą termograwimetryczną (TG) 

Poli(3-hydroksymaślan-co-3-hydroksywalerianian) (PHBV) przyciągnął uwagę 

środowiska akademickiego i przemysłowego ze względu na jego biodegradowalność, 

biokompatybilność, termoplastyczność i właściwości plastyczne. Jednak należy pamiętać, że 

polihydroksyalkaniany, a zwłaszcza PHB jest niestabilny w temperaturze powyżej 160°C; 

procesy degradacji poprzez przypadkowe rozszczepienia łańcucha (cis-eliminacja) powodują 

drastyczne zmniejszenie masy cząsteczkowej podczas przetwarzania w stopie [362]. Proces 

degradacji termicznej, która przebiega zgodnie z mechanizmem cis-eliminacji, został 
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przedstawiony na rys. 48, a produktami rozkładu termicznego są oligomery zawierające 

alkenianowe i karboksylowe grupy końcowe [363]. 

Niestabilność termiczna PHB powyżej 160°C mocno ogranicza jego praktyczne 

zastosowania wymagające przetwarzania w stopie. Wadę tą można w pewnym stopniu 

przezwyciężyć przez biosyntezę kopolimeru PHBV, który wykazuje niższą temperaturę 

topnienia i znacznie lepszą elastyczność. Powszechnie uważa się, że degradacja termiczna 

PHBV zachodzi prawie wyłącznie poprzez mechanizm przypadkowego rozszczepienia 

łańcucha obejmujący stan przejściowy w postaci sześcioczłonowego pierścienia [364]. 

Modyfikacja PHBV za pomocą wbudowanych nanocząstek (np. wielościennych nanorurek 

węglowych [365] lub nanometrycznych glinek [366]) okazała się skuteczna w dalszej poprawie 

jego stabilności termicznej poprzez ograniczenie powstawania przejściowego cyklicznego 

estru. 

 
Rys. 48. Schemat mechanizmu cis-eliminacji degradacji termicznej polihydroksyalkanianów 

[193]. 

Parametry degradacji termooksydacyjnej nanokompozytów PHBV z CNC 

niemodyfikowanymi oraz po modyfikacji bezwodnikiem bursztynowym, zostały 

przedstawione w tabeli 22.  

Tabela 22. Parametry degradacji termooksydacyjnej nanokompozytów PHBV/CNC. 

Oznaczenie próbki Tonset [℃] T5% [℃] T1max [℃]        ∆m1 [%] Tendset [℃]        
Pozostałość 

w 600°C [%]      

PHBV 273.3 265.4 282.1 96.4 285.6 3.6 

PHBV_CNC_1% 276.4 268.7 284.8 97.4 288.0 2.6 

PHBV_CNC_2% 274.6 266.7 283.8 98.3 287.5 1.7 

PHBV_CNC_3% 279.5 272.4 287.2 97.2 290.6 2.8 

PHBV_CNC_SA_1% 266.5 260.3 277.9 98.5 283.0 1.5 

PHBV_CNC_SA_2% 270.1 262.1 279.2 98.7 282.5 1.3 

PHBV_CNC_SA_3% 275.1 267.7 284.0 96.9 287.6 3.1 

Analizując dane zestawione w tabeli 22 zauważyć można, że dodatek nanonapełniacza 

celulozowego spowodował podwyższenie temperatury początku degradacji, czy to wyrażonej 
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jako Tonset, czy też T5%. Podobne rezultaty opisywali Chen i wsp. [203], którzy zajmowali się 

badaniem kompozytów PHBV z CNC sfunkcjonalizowanymi poli[2-

(dimetyloamino)metakrylanem etylu] jako potencjalnych systemów do inteligentnego 

uwalniania leków. Poprawę stabilności termicznej nanokompozytów przypisano powstawaniu 

międzycząsteczkowych oddziaływań wodorowych między dwoma składnikami, co może 

ograniczać powstawanie estru o sześcioczłonowym pierścieniu podczas procesu degradacji 

termicznej PHBV [364]. Większa poprawa stabilności termicznej w nanokompozytach 

niemodyfikowanych bezwodnikiem bursztynowym zdaje się potwierdzać to założenie, gdyż na 

powierzchni niemodyfikowanych CNC znajduje się więcej pierwszorzędowych grup 

hydroksylowych, które mogą tworzyć wiązania wodorowe z matrycą, niż po reakcji estryfikacji 

powierzchniowej CNC z SA. Zjawisko to zostało odnotowane w innych kompozytach 

wzmacnianych nanokryształami celulozowymi [367].  

Podsumowując, degradacja termooksydacyjna, zarówno czystego polimeru jak i jego 

kompozytów ma przebieg jednoetapowy rozpoczynający się w temperaturze ok. 270℃. Biorąc 

pod uwagę fakt, że dość wąskie okno przetwórcze PHBV mieści się w zakresie około 185-

195℃,  można założyć, że dalsze przetwórstwo nanokompozytów PHBV/CNC nie spowoduje 

degradacji termicznej i co za tym idzie pogorszenia parametrów produktu końcowego.
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4. PODSUMOWANIE CZĘŚĆI BADAWCZEJ 

➢ Wyniki badań nad liofilizacją nanokryształów celulozowych  wykazały wyraźną 

zależność stabilności termicznej nanokryształów celulozowych od stężenia 

dyspersji CNC oraz zawartości alkoholu stosowanego jako czynnik 

krioprotekcyjny. Najsilniejszy wpływ zawartości TBA zaobserwowano dla serii 

aerożeli, które uzyskano przy najniższym badanym stężeniu CNC 0.25%mas. 

Przykładowo, aerożel uzyskany przy stosunku objętościowym TBA:woda 1:1 miał 

wartość T5% o 30°C niższą od otrzymanego przy stosunku objętościowym 

TBA:woda 1:5 i o 60°C niższą niż w przypadku aerożelu CNC produkowanego 

z dyspersji wodnej. Seria ta została następnie poddana szczegółowej analizie 

strukturalnej metodą niskociśnieniowej adsorpcji gazów (LPA). Materiał 

aerożelowy liofilizowany z zawiesiny wodnej miał wartość SSABET 32.8 m2/g 

i całkowitą objętość porów VDFT 25 mm3/g. Zastosowanie dodatku alkoholu tert-

butylowego jako środka krioprotekcyjnego spowodowało powstanie większej 

przestrzeni porów. Najefektywniejszy rozwój struktury porów uzyskano 

w materiale CNC_TBA 1:1, który liofilizowano z układu współrozpuszczalników 

o najwyższej badanej zawartości alkoholu tert-butylowego. SSABET w tym materiale 

zwiększyła się ponad dwukrotnie (69.9 m2/g), a całkowita objętość porów wzrosła 

czterokrotnie (93 mm3/g) w porównaniu z CNC wysuszoną z dyspersji wodnej.  

➢ Ogólna charakterystyka modyfikowanych CNC wskazuje, że najkorzystniejszym 

stosunkiem molowym bezwodnika bursztynowego do grup hydroksylowych 

celulozy (SA:OH) w reakcji estryfikacji jest 5:1. Przekroczenie parametrów 

krytycznych powodowało obniżenie stabilności termicznej wymaganej do 

przetwórstwa kompozytów. Spadek stabilności termicznej wytworzonych CNC 

może wynikać zarówno ze zmian chemicznych, jak i strukturalnych celulozy, takich 

jak włączenie znacznej ilości mniej stabilnych termicznie grup estrowych, 

ekstensywnej hydrolizy, a także zmniejszenia stopnia krystaliczności. Z drugiej 

strony, jak wykazały badania SEM, CNC modyfikowane przy najwyższym stosunku 

molowym SA:OH 10:1, oferowały najmniej zaglomerowaną powierzchnię, oraz w 

połączeniu z najwyższym stopniem zestryfikowania, potwierdzonym analizą FTIR, 

oraz dobrze zachowaną krystalicznością, materiał ten spełniałby wymagania 
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zastosowań funkcjonalnych, m.in. na membrany filtracyjne, sorbenty, sensory 

lub nośniki leków.  

➢ Ze względu na stosunkowo wysoką stabilność termiczną oraz najwyższy stopień 

krystaliczności, za najkorzystniejszą temperaturę estryfikacji zostało uznane 110℃. 

Co prawda wzrost temperatury nie miał istotnego wpływu na stabilność termiczną 

nanokryształów celulozowych, ale za to sprzyjał wzrostowi krystaliczności 

modyfikowanych CNC. Wysoka krystaliczność jest pożądaną cechą 

nanonapełniacza wzmacniającego biokompozyty. Generalnie, dobór parametrów 

produkcyjnych jest ściśle uzależniony od przewidywanego zastosowania CNC 

i wymaganych dla niego właściwości materiału. 

➢ Przyjmując jako kryterium stopnień krystaliczności wybrano najbardziej korzystne 

warunki powierzchniowej estryfikacji CNC w polu promieniowania mikrofalowego 

(SA:OH o stosunku 5:1 oraz 110℃, 30min). Z wybranym nanonapełniaczem 

sporządzono kompozyty o matrycach: poliamid 10.12 (PA10.12), polilaktyd (PLA)  

oraz poli(3-hydroksymaślan-co-3-hydroksywalerian) (PHBV). 

➢ Analiza DMA nanokompozytów  PA10.12 wykazała, że najwyższe wartości 

modułu zachowawczego otrzymuje się przy zawartości napełniacza wynoszącej 

2%wag. zarówno w przypadku CNC niemodyfikowanego jak i po modyfikacji. 

Dalszy wzrost ilości wprowadzonego nanododatku skutkował pogorszeniem 

właściwości materiału. Wprowadzenie 2% wag. modyfikowanych nanokryształów 

celulozowych wpłynęło w istotnym stopniu zwłaszcza na poprawę wartości modułu 

zachowawczego, która dla tego materiału wynosiła ponad 460 MPa, czyli około 

20%. Wzrost temperatury zeszklenia tej próbki o ponad 7℃ może świadczyć 

o występowaniu korzystnych oddziaływań, które prowadzą do zmniejszenia 

ruchliwości makrocząsteczek poliamidu w zakresie przejścia szklistego. 

➢ Wyniki analizy DMA nanokompozytów PLA wykazały, że referencja miała niższe 

wartości modułu zachowawczego w porównaniu do wszystkich nanokompozytów 

za wyjątkiem materiału o najwyższym stężeniu niemodyfikowanych 

nanokryształów celulozy (PLA_CNC_3%). Ten spadek modułu zachowawczego 

przypisuje się agregacji i aglomeracji CNC w PLA. Najwyższą temperaturę 

zeszklenia oznaczono dla biokompozytu o zawartości 2%wag. zmodyfikowanych 

CNC (PLA_CNC_SA_2%), natomiast najlepsze właściwości mechaniczne 

charakteryzowały PLA o tej samej zawartości napełniacza, ale w postaci 
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niemodyfikowanych nanokryształów (PLA_CNC_2%). W przypadku tego 

materiału odnotowano poprawę modułu zachowawczego w temperaturze pokojowej 

o około 350 MPa, co stanowi ponad 7% wzrost tego parametru.  

➢ Największą poprawę właściwości mechanicznych wykazano dla materiałów 

o matrycy PHBV. Wartość E’ w 20℃ dla nanokompozytu zawierającego 1%wag. 

niemodyfikowanych CNC wykazała poprawę o około 9% w stosunku do referencji, 

ale już dodatek tej samej zawartości modyfikowanych CNC charakteryzował się 

wzrostem E’ o 1080 MPa, czyli o ponad 20%. Przy zawartości 3%wag. napełniacza 

nanocelulozowego, zaobserwowano niewielki spadek E’ dla kompozytu CNC_SA 

w porównaniu do czystej matrycy. Na tej podstawie można wnioskować, że dalsze 

zwiększanie zawartości napełniacza  nie spowodowałoby poprawy właściwości 

mechanicznych, a wręcz odwrotnie, mogłoby doprowadzić do ich pogorszenia. 

➢ Podsumowując,  postawiona hipoteza badawcza została potwierdzona i dla 

wszystkich badanych matryc biopolimerowych zaobserwowano poprawę  

właściwości mechanicznych poprzez wprowadzenie CNC modyfikowanych  

bezwodnikiem bursztynowym. Jednak w przypadku matrycy PLA, 

najkorzystniejszym  pod względem wzrostu modułu zachowawczego okazało się 

użycie niemodyfikowanych nanokryształów celulozowych.  W przypadku matryc 

PA10.12 oraz PHBV udało się uzyskać znaczący 20% wzrost E’, co dowodzi 

skutecznej modyfikacji przy zastosowaniu nanokryształów celulozowych.   

Otrzymane wyniki  korzystnie rokują w aspekcie dalszych zastosowań w obszarze  

kompozytów polimerowych typu ,,all-bio’’.
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6. STRESZCZENIE 

Niniejsza praca doktorska dotyczy otrzymania nanokryształów celulozy (CNC) na drodze 

hydrolizy mikrokrystalicznej celulozy w roztworze kwasu fosforowego(V) oraz doboru 

warunków ich modyfikacji poprzez reakcję z bezwodnikiem bursztynowym w polu 

promieniowania mikrofalowego. Opracowano najkorzystniejsze warunki ich liofilizacji 

z zastosowaniem środków krioochronnych. Następnie określono warunki powierzchniowej 

modyfikacji CNC za pomocą bezwodnika bursztynowego pod kątem ich zastosowania jako 

napełniacza w kompozytach biopolimerowych. Ostatni etap, zakładał zbadanie możliwości 

wytwarzania nanokompozytów o osnowie biopoliamidu 10.12, polilaktydu i poli(3-

hydroksymaślanu-co-3-hydroksywalerianianu) z wytworzonymi nanokryształami 

celulozowymi. Przeanalizowano również wpływ nanonapełniacza na właściwości badanych 

biopolimerów. 

Całość rozprawy została podzielona na dwie zasadnicze części, przy czym pierwsza dotyczy 

wiedzy literaturowej oraz zaprezentowanych dotychczas w literaturze badań związanych 

z tematyką pracy, natomiast druga odnosi się do przeprowadzonych własnych badań 

eksperymentalnych i omówienia ich wyników. 

W części literaturowej wyjaśniono najważniejsze pojęcia związane ze stosowanymi w pracy 

polimerami oraz omówiono budowę, źródła oraz metody wytwarzania celulozy i biopolimerów. 

Dokonano również przeglądu literaturowego pod kątem opisanych dotychczas kompozytów 

wytworzonych na bazie badanych biopolimerów oraz ich właściwości. 

Część badawcza obejmuje określenie optymalnych parametrów liofilizacji CNC oraz 

porównanie właściwości nanokryształów celulozowych otrzymanych poprzez heterogeniczną 

estryfikację powierzchniowych grup hydroksylowych bezwodnikiem bursztynowym (SA). 

Analizie poddano wpływ zastosowanego nadmiaru molowego bezwodnika, czasu i temperatury 

reakcji na morfologię, strukturę chemiczną i krystaliczną oraz stabilność termiczną CNC 

modyfikowanych w polu promieniowania mikrofalowego. Właściwości wytworzonych 

materiałów celulozowych analizowano przy zastosowaniu metod DLS, FTIR, WAXD, SEM 

oraz TG. Uzyskane wyniki badań umożliwiły dobór najbardziej korzystnych parametrów 

modyfikacji powierzchniowej nanokryształów celulozowych w polu promieniowania 

mikrofalowego. 

Dalsze prace obejmowały zastosowanie nanokryształów celulozowych jako napełniacza do 

biopoliamidu 10.12, polilaktydu oraz poli(3-hydroksymaślanu-co-3-hydroksywalerianianu). 

Kompozyty wytworzone zostały metodą wytłaczania w stopie. Po ustaleniu korzystnych 

warunków przetwórczych, porównano wpływ nanonapełniacza niemodyfikowanego 

i modyfikowanego na wybrane właściwości poszczególnych biopolimerów. Biokompozyty 

scharakteryzowano z zastosowaniem technik SEM, DSC, WAXD, DMA oraz TG.
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7.  ABSTRACT 

The doctoral thesis concerns the microcrystalline cellulose hydrolysis in phosphoric acid 

solution in order to obtain cellulose nanocrystals (CNC). It continues with the determination of 

the most favourable conditions for CNC freeze-drying with the use of cryoprotective agents. 

Afterwards, conditions of CNCs modification under microwave irradiation by reaction with 

succinic anhydride were optimized. Finally, the possibility of creating biopolyamide 10.12, 

polylactide and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) composites with manufactured 

CNC processing was investigated. The influence of the nanofiller on properties of biopolymers 

was analysed. 

The whole dissertation has been divided into two main parts, the first one pertains to the 

theoretical knowledge and the research related to the subject of the thesis presented so far in 

the literature. The second part presents the conducted experimental research and discussion of 

the results. The theoretical part explains the most important definitions related to the polymers 

used in the study and discusses the structure, sources and methods of obtaining cellulose, and 

biopolymers. Contemporary research directions on obtaining cellulose nanocrystals and their 

modification were also described. A literature review was also carried out in terms of the 

already described in the literature composites based on biopolymers and also a discussion of 

their properties was provided.  

The research includes comparison of the freeze-drying process of cellulose nanocrystals 

with different dispersion concentration and different volume ratio of tert-butyl alcohol used as 

cryoprotective agent. After their subsequent surface modification with succinic anhydride in 

the field of microwave radiation, a comparison of the properties was conducted. In particular, 

the influence of the succinic anhydride concentration, reaction temperature and time on the 

morphology, chemical and crystalline structure, and thermal stability of cellulose nanoparticles 

was studied. The properties of the manufactured cellulose materials were analysed using the 

DLS, FTIR, WAXD, SEM and TGA methods. The obtained results made it possible to select 

the optimal parameters for surface modification of cellulose nanocrystals. 

Further work included the use of cellulose nanocrystals as a filler for biopolyamide 10.12, 

polylactide and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate). The composites were made by 

melt extrusion. The research began with determining the optimal processing parameters of 

individual nanocomposites. Afterwards, the effect of unmodified and modified nanofiller on 

selected properties of biopolymers was compared. The influence of the percentage content of 

unmodified and modified CNC on the morphology, thermal properties and dynamic mechanical 

properties of the biopolymers was also analysed. Biocomposites were characterized using SEM, 

DSC, WAXD, DMA and TGA techniques. 
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