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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність роботи.  На сучасному етапі розгортаються дослідження в 

областях діагностичного, терапевтичного і профілактичного застосування 

наночастинок (НЧ) металів срібла та міді. Результати таких досліджень вже дають 

змогу вирішувати назрілі виклики в боротьбі з широким спектром проблем у 

медицині, фармацевтиці, текстильній, лакофарбовій і харчовій промисловості. 

Властивості неорганічних НЧ залежать від: форми, розміру, концентрації, хімічного 

складу і визначаються способом одержання. 

Існуючі методи хімічного синтезу та механічного подрібнення не 

відповідають в повній мірі вимогам отримання хімічно чистих НЧ металів без 

присутності сторонніх домішок (відновників, стабілізаторів). Уникнути недоліків, 

пов’язаних із застосуванням хімічних та механічних методів синтезу, можна, якщо 

отримувати НЧ металів конденсацією парової фази (КПФ) у вакуумі.  На 

сьогоднішній день розроблений ряд спеціальних методів КПФ, які можна 

класифікувати взявши за основу джерело енергії. Це методи магнетронного, 

електроіскрового, імпульсно-дугового, іонно-плазмового  синтезу та ін., серед яких 

електронний промінь за питомою енергетичною потужністю, легкістю управління, 

ефективністю і локальністю нагріву перевершує всі перелічені джерела. Також, слід 

зауважити, що попри відносну чистоту отриманих наночастинок, методи КПФ 

мають невисоку ефективність. Оскільки утворений паровий потік розповсюджується 

за законом (cos ), по всьому об’єму робочої камери. Це призводить до небажаних 

витрат матеріалу, що конденсується особливо при синтезі наночастинок з 

дороговартісних металів (Cu, Ag, Au, Pt). 

Технологія електронно-променевого випаровування та конденсації у вакуумі 

(EB-PVD) дозволяє випаровувати метали зі значною швидкістю, контролювати 

швидкість випаровування і щільність парового потоку. При цьому EB-PVD має 

високе значення коефіцієнта корисної дії на рівні 50% при застосуванні випарника з 

направленим паровим потоком. На основі EB-PVD може бути розроблений одно-

стадійний метод осадження направленого парового потоку безпосередньо на 

поверхню рідких та порошкоподібних матриць-носіїв, що унеможливить 

неконтрольоване потрапляння НЧ у навколишнє середовище та одночасно 

запобігатиме агрегації отриманих НЧ. В якості матриць-носіїв може виступати 

політетрагідрофуран (ПТГФ) - прекурсор поліуретану, олії рослинного походження 

або медичні субстанції, що є складовими таблеток, капсул, мазей, мила, та фарб.   

Тому актуальною задачею є дослідження, спрямовані на встановлення 

закономірностей отримання НЧ металів при електронно-променевому осадженні з 

направленим паровим потоком в рідкі та на порошкоподібні матриці біомедичного 

призначення.  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами та темами. Роботу 

виконано в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України за планами 

науково-дослідних робіт: тема 1.6.1.84.05 (84/5) «Дослідження фізико-хімічних 

процесів отримання наночастинок систем метал (сплав) – газ (пар) у пористих 

матрицях неорганічних речовин, що видаляються». (№ДР 0110U001628 від 31.03.10, 

2010-2012 р.); тема 1.2 11.03.06 (84/33) «Розробка наукових засад електронно-
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променевих технологій отримання твердо - та рідкофазних медичних субстанцій з 

нанорозмірною структурою». (№ДР 0112U001511 від 30.01.12 2012-2016 р.); тема 

1.2 11.03.06 (84/3) «Дослідження фізико-хімічних процесів конденсації дискретних 

наноструктур металічних систем на поверхні порошків органічних та неорганічних 

речовин» (№ДР 0113U000784 від 08.01.13, 2013-2015 р); тема № 1.6.5.84.80 (84/80) 

від 03.09.2018 р. «Інформаційна технологія прогнозування, дизайну та оптимізації 

нових ефективних противірусних нанопрепаратів: нанесення нанорозмірних металів 

на поверхні органічних сполук та їх дослідження» (№ДР 0118U005290 від 03.09.18, 

2018-2019 р). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження – встановлення 

закономірностей отримання  стабільних наночастинок срібла та міді в композиціях з 

матрицею-носієм, що мають біологічно активні властивості методом EB-PVD.  

Для досягнення поставленої мети були сформульовані задачі досліджень: 

- розробити методику та адаптувати електронно-променеве обладнання для 

отримання наночастинок в матрицях-носіях з високим значенням ККД схеми 

осадження; 

- отримати даною методикою наночастинки Ag і Cu в об’ємі рідких та на 

поверхні порошкоподібних матриць з заданою концентрацією наночастинок; 

- дослідити морфологію, форму, структуру та концентрацію отриманих 

наночастинок в рідких та на поверхні порошкоподібних матриць-носіїв; 

- визначити технологічні параметри процесу осадження, що регулюють 

структурні характеристики та концентрацію наночастинок; 

- визначити стабільність відносно агрегації отриманих металічних 

наночастинок срібла та міді в отриманих дисперсних системах на основі рідких  

матриць синтетичного та природного походження.  

Об’єкт дослідження – нанорозмірні структури Ag, Cu в дисперсних системах 

та на поверхні порошків, які отримані осадженням направленого парового потоку у 

вакуумі. 

Предмет дослідження – морфологія, структура,  концентрація наночастинок 

Ag і Cu та стабільність у часі цих НЧ в рідких матрицях при електронно-

променевому випаровуванні та осадженні направленого парового потоку у вакуумі. 

Методи дослідження. В роботі використані загальноприйняті та сучасні 

методи аналізу. Для отримання наночастинок в  дисперсних середовищах 

застосовувалось електронно-променеве випаровування та осадження направленого 

парового потоку у вакуумі. Для визначення структурних характеристик, розміру 

фазових утворень, морфології отриманих НЧ застосовані методи: лазерна 

кореляційна спектроскопія (ЛКС); просвічуюча електронна мікроскопія (ПЕМ); 

растрова електронна мікроскопія (РЕМ); полуменева атомно-абсорбційна 

спектрометрія (ААС); рентгеноспектральний аналіз (РФА); спектрофотометрія; 

комп'ютерний аналіз зображень та обробки статистичних даних за допомогою 

комплексу комп’ютерних програм «Media Cybernetics Image Analysis program» 

Image-Pro Plus Version 6.0 і Statgraphics. 
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Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше застосовані підхід отримання наночастинок срібла та міді з парової 

фази, який полягає в тому, що використовується осадження направленого парового 

потоку на поверхню рідких та порошкоподібних матриць-носіїв, що дозволяє 

підвищити ККД до 50%, одночасно сформувати та стабілізувати розмір 

наночастинок в матеріалі кінцевого виробу. 

Уперше встановлено, що при осаджені парової фази на поверхню рідких 

матриць шляхом зміни параметрів осадження (швидкості випаровування, часу 

експозиції) можна впливати на структурні характеристики наночастинок такі як: 

розмір, концентрація. Показано, що збільшення швидкості випаровування 

призводить до зменшення середнього розміру частинок срібла в рідкій матриці 

гліцерину при ламінарному перемішуванні. 

Уперше встановлені технологічні умови, за яких при осаджені парової фази на 

поверхню порошкоподібних субстанцій (порошків діелектриків) можуть бути 

отримані нанорозмірні покриття срібла та міді. Збільшення часу осадження 

призводить до зростання концентрації і розміру наночастинок. 

Встановлено, що наночастинки срібла в поліуретановій плівці, синтезованої на 

основі отриманих дисперсних систем політетрагідрофурану, не агрегують, 

зберігають вихідні структурні параметри, розподілені по границям жорстких 

доменів, ізольовані одна від одної, форма частинок близька до сфероїдної, а 

структура полікристалічна.  

Практичне значення одержаних результатів. 
Теоретично розрахована й експериментально підтверджена залежність між 

часом осадження та кількістю сконденсованого матеріалу. Це дає змогу 

технологічно контролювати синтез наночастинок Ag та Cu і отримувати дисперсні 

системи з попередньо заданою концентрацією наночастинок в діапазоні від 

10…1000 мг/л.  

Вперше  встановлено, що стабільність у часі середнього розміру наночастинок 

Ag та Cu в мономерах гліцерин - ПВП становить не менше 550 діб, в 

політетрагідрофурані відповідно 210 діб та 240 діб. В дисперсних системах на 

основі жирних олій стабільність середнього розміру наночастинок срібла складає  

30…180 діб. 

Вперше отримано стабільні дисперсні системи з наночастинками срібла і міді 

на основі політетрагідрофурану молекулярною масою 1000 г/моль, який є складовим 

компонентом для виготовлення поліуретанових виробів медичного призначення: 

катетерів, трубок, дренажів та інших матеріалів з біоактивними властивостями, що 

не виявляють токсичності на клітинах культури тканин. 

Вперше отримані дискретні нанорозмірні покриття металів на поверхні 

порошкоподібних матеріалів неорганічного і органічного походження  (тальк, 

амбен, аміксин, ремонтадин, амізон, арбідол) з середнім розміром НЧ 14…33 нм Ag, 

40…68 нм Cu. Отримані наночастинки зменшують цитотоксичний вплив  медичних 

субстанцій на 25% та посилюють противірусну активність у 1,7…5,1 раз. 
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Особистий внесок здобувача. Автором особисто проаналізована наукова 

література за темою дисертації. Спільно з науковим керівником визначена мета й 

завдання дослідження, самостійно відтворені моделі, відповідно до яких виконані 

експерименти, оброблені отримані результати, проведено аналіз отриманих 

результатів, проведено узагальнення та сформульовані висновки, написані і 

оформленні всі розділи дисертації.  

У роботах, опублікованих у співавторстві, автору дисертації належить:                  

[1] – отримано нанорозмірні структури міді на порошкоподібних субстанціях, 

вивчено структурні характеристики НЧ; [2,3,4] – автором отримано об’єкти 

дослідження, досліджено структуру НЧ металів, проведена обробка мікроструктур з 

фотографій РЕМ отриманих НЧ Ag, побудовано гістограми розподілу за розміром 

НЧ; [5,6] –  синтез НЧ Ag та Сu в дисперсних системах, встановлення стабільності у 

часі, дослідження структури НЧ; [7,8, 9,10]  – проведено патентно-інформаційний 

пошук, вибрано прототип та сформульовано формулу винаходу; [11] – виконано 

аналіз залежностей між розмірами НЧ Ag та Cu і технологічними параметрами 

електронно-променевого осадження у вакуумі. [12,13,14] – підбір, аналіз та 

узагальнення наукових джерел, досліджено структурні характеристики НЧ: розмір, 

морфологію; [15,16] – отримано наночастинки Ag та Cu в рідких та на поверхні 

порошкоподібних матриць, вивчено структурні характеристики НЧ. Дисертанту 

належить фактичний матеріал й основний творчий доробок: результати власних 

експериментальних досліджень, участь в аналізі та узагальнені отриманих даних, 

підготовка статей до друку. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися й обговорювалися і отримали схвалення на семінарах різного рівня, 

науково-практичних конференціях, у  тому числі: VIII, IX Всеукраїнська науково-

технічна конференція молодих учених та спеціалістів «Зварювання та спорідненні 

технології» (Київ, 2015, 2017);  Всеукраїнська конференція з міжнародною участю 

«Хімія, фізика та технологія поверхні», інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН 

України і семінар «наноструктуровані біосумісні/ біоактивні матеріали» (Київ 2012,  

2017); Міжнародна конференція «Зварювання та споріднені технології – сьогодення 

і майбутнє», присвячена 100-річчю Національної академії наук України, (Київ 2018); 

XXIII Міжнародна асоціація академій наук (МААН) «Проблеми сучасного 

матеріалознавства» (Київ 2019). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано у 16 печатних 

роботах, з яких: 3 статті у профільних наукових виданнях, що затверджені 

нормативними документами МОН України; 3 статті в науково періодичних 

виданнях інших держав, які внесено до реєстру міжнародних наукометричних баз 

даних; 4 патенти України на корисну модель; 6 тез доповідей на національних і 

міжнародних конференціях, у яких відображено основні положення дисертаційної 

роботи.  

Структура та обсяги дисертації. Дисертаційна робота загальним обсягом 141 

сторінка машинописного тексту складається зі вступу, п’яти розділів, загальних 

висновків та списку використаної літератури (163 найменувань). Робота містить          

43 рис. та 10 табл. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, що проводиться в рамках 

даної дисертаційної роботи, сформована наукова новизна і практична цінність 

(значимість) отриманих результатів, представлені на захист наукові результати 

(положення). 

В першому розділі проведено аналіз літератури за темою дисертації. 

Розглянуто сучасний стан розвитку нанотехнології,  термінологію, класифікацію 

наноматеріалів, структуру, властивості НЧ срібла, міді та області їх застосування. 

Окремо розглянуто прояв унікальних біологічно-активних властивостей не 

характерних для масивних матеріалів. Проаналізовано методи отримання НЧ срібла 

і міді в рідких матрицях, виділено основні проблеми їх одержання та вплив 

технологічних параметрів синтезу на фізико-структурні характеристики НЧ. 

Проаналізовано переваги методу фізичного осадження з парової фази та 

обґрунтовано вибір методу електронно-променевого випаровування і конденсації у 

вакуумі для синтезу НЧ. Розглянуті моделі формування, зародження і росту 

нанорозмірних структур на поверхні рідких матриць та вплив параметрів синтезу на 

структуру і розмір НЧ. Проведений відбір рідких матриць. В результаті виконаного 

аналізу сформульовано мету та завдання дисертаційної роботи.  

В другому розділі наведено характеристики технологічного обладнання 

електронно-променевої установки УЕ-142. Наведені приклади застосування 

технологічних схем та технічних прийомів випаровування. Представлені результати 

удосконалення устаткування для отримання дисперсних систем з наночастинками 

срібла та міді. Розглянуто методи дослідження структури і властивостей 

наночастинок металів, методики пробопідготовки зразків. Наведені характеристики 

матеріалів, що випаровуються, та рідких матриць.  

Експерименти з отримання дисперсних систем з НЧ металів проводились на 

електронно-променевій  установці УЕ-142. Нагрів матеріалів і переведення їх в 

парову фазу здійснювався електронною гарматою з прискорюючою напругою 20 кВ 

при вакуумі в робочій камері на рівні 5×10-3 Па. 

Класична (тигельна) схема випаровування, при якій паровий потік матеріалу, 

що випаровується, розповсюджується за законом косинуса (cos ), малоефективна 

для осадження на поверхні рідких та порошкоподібних матриць. Тому були 

розроблені і застосовані схеми випаровування з направленням парового потоку 

згори вниз, рис. 1. Це схеми: «кутова» і «вертикальна». Паровий потік направляється 

під від’ємним кутом до горизонтальної площини 45º та 90º відповідно. В якості 

матеріалу випарника застосовано тугоплавкий матеріал графіт. Для паропроводу 

використовується молібден (Mo), який має хімічну стійкість при високих 

температурах до металів, що випаровуються: срібло і мідь. Застосування такого 

підходу підвищує ефективність осадження далі (ККД випарника) матеріалу, що 

випаровується, з 16…18%  до 36…40%, табл. 1. 

Випарник кутовий дозволяє осаджувати паровий потік, як на поверхню рідких 

матриць-носіїв, так і на поверхню гранул із фракцією понад 500 мкм. У цьому 

випадку матеріал матриці знаходиться в обертовому барабані, що розташований під 

кутом. 
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Рис. 1. Технологічна схема осадження парового потоку: а – «кутова»,                          

б – «вертикальна», де 1 – електронно-променева гармата, 2 – графітовий випарник 

з молібденовим паропроводом, 3 – направлений паровий потік,  4 – рідка матриця. 

Перемішування відбувається завдяки  принципу гравітаційного падіння суміші 

(під дією сили тяжіння). У барабані нерухомо закріплені лопаті, які не дозволяють 

компонентам ковзати по стінках при обертанні, цим самим і забезпечується 

перемішування гранул із грубою фракцією. Визначено більш ефективну 

технологічну схему розташування випарника. 

 

Таблиця. 1 Порівняння ККД різних схем випаровування. 

№ Назва схеми розташування графітового реактору ККД % 

1 Кутова 16…18% 

2 Вертикальна 36…40% 

Рідка матриця розміщується у мідному водоохолоджувальному тиглі  

діаметром 150 мм і висотою 20…40 мм. Вода з температурою Тох=289…292 К для 

охолодження циркулює в середині тигля у продовж всього часу експерименту, щоб 

запобігти надмірному перегріванню рідкої матриці, її пошкодженню і 

випаровуванню під час процесу осадження. Для запобігання утворення суцільної 

плівки на поверхні рідкої матриці за допомогою механічних пристроїв 

здійснювалося її ефективне ламінарне перемішування зі сталою швидкістю 

120 об/хв з одночасним осадженням парового потоку, рис. 1. 

При отриманні дисперсних систем з нанорозмірними частинками металів 

основною вимогою є повторюваність форми, структури та концентрації НЧ. Тому 

для зменшення похибки експерименту площа поверхні металічної ванни і маса 

навісок повинна бути контрольованою та однаковою. Для дослідження впливу 

основних технологічних параметрів на розмірні характеристики та концентрації НЧ 

металів була розроблена конструкція графітової форми для плавки металів. 

Переплавом були отримані навіски металів сферичної форми масою 100 та 200 мг, 

які використовувалися для випаровування в експериментальній роботі. 

а 

4 

1 

2 

3 

б 

1 

2 

3 

4 
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Рис. 2.  Рівномірність розподілу парового потоку на поверхні тестового мідного диска в 

залежності від розташування графітового випарника: а – «кутова» схема осадження парового 

потоку, б – «вертикальна» схема осадження парового потоку, де 1 – напрям парового потоку. 

Розподіл парового потоку встановлювали за допомогою покривного скла однакової площі, масу 

якого порівнювали до осадження та після.   

Маси навісок були обрані з урахуванням можливості одержання дисперсних 

систем в інтервалі 100…700 мг/л. Згідно з літературними даними, така концентрація 

НЧ металів в дисперсних системах найбільш широко застосовується на практиці. 

Кількість матеріалу, що випаровувалась під час експерименту, 

контролювалась за допомогою порівняння маси навісок на початку експерименту та 

у кінці. Виходячи з встановленого значення ККД випарника, розраховувалась 

концентрація НЧ у отриманій дисперсній системі із метою задавання певної 

концентрації НЧ і часу експерименту. Встановлені залежності швидкості 

випаровування для величини струму електронної гармати в інтервалах 0,15…0,24 А 

для срібла, та 0,26…0,34 А для міді, в тому числі для обох мас навісок 100 та 200 мг.  

Швидкість випаровування металів у вакуумі визначали за формулою             

(Герца-Кнудсена-Ленгмюра): 

𝑎𝑉1 = α × 5.85 × 10−4 × 𝑃𝑆√
𝑀𝑛

𝑇𝑉
 , (1) 

де α – коефіцієнт випаровування; av1 – швидкість випаровування г×см-2×с-1;          

 РS – щільність парів при температурі ТV (К), Па; Мn – молекулярна маса, г/моль.  

 

Розрахувавши швидкість випаровування за одиницю часу (1 с) з одиниці 

площі (1 см2) за формулою (1), знаючи, що навіски мали встановлену форму і масу, 

була виведена формула (2). З її допомогою визначався час експерименту, 

необхідний для отримання заданої концентрації НЧ в дисперсних системах. 

∑𝑚𝑘

𝑛

𝑘=1

=∑𝑎𝑉𝑘

𝑛

𝑘=1

× 4π(
3𝑚𝑘

4𝜋𝜌
)

2

3

× 𝑡𝑘  , (2) 

де mk – маса навіски металу, 𝜌 – щільність Me, tk – час експерименту. 
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У третьому розділі приведені дослідження морфології та структурних 

характеристик НЧ срібла та міді у дисперсних системах мономерів та жирних олій. 

Проведені експериментальні роботи по визначенню залежності між технологічними 

параметрами електронно-променевого випаровування та розміром НЧ. 

В результаті проведених лабораторних експериментів були отримані 

дисперсні системи гліцерин – Ag та гліцерин – Cu. Після осадження направленого 

парового потоку металу на поверхню рідкої матриці вихідні рідини (безбарвно-

прозорі на початку експерименту) набували світло-коричневого, світло-зеленого 

відтінку для дисперсних систем срібла та міді відповідно. Зміна кольору відбувалась 

поступово в процесі осадження парового потоку. Згідно літературних даних, 

зазначені відтінки характерні для НЧ розміром 30…60 нм Ag та 30…75 Cu. При 

просвічуванні отриманих дисперсних систем за допомогою лазерного променю 

спостерігали появу світлового конусу (ефект Тіндаля). Присутність даного 

оптичного ефекту підтверджує наявність частинок. 

 

       

 

Рис. 3.  Фото зразків дисперсних систем після осадження направленого парового 

потоку металу на поверхню рідкої матриці: стоять зліва направо – олія льняна, 

льняна – Ag, олія амаранту, амарант – Ag,  гліцерин,  гліцерин – Ag, гліцерин – Cu 

Для класичної дисперсної системи таке розсіювання світлового променю є 

характерним і одним з основних його властивостей. У вихідних рідких матрицях цей 

оптичний ефект був відсутній. 

Рентгенофазовий аналіз наноструктур у отриманих дисперсних системах 

показав наявність срібла. Отримані дифрактограми наведені на рис 4а. Середній 

розмір кристалітів Ag визначався з розширення піку (111) за рівнянням Шеррера (3), 

яке становило приблизно 30…40 нм. 

𝐷 =
𝐾 × λ

β × cos θ𝐻𝐾𝐿
 , 

(3) 

де D - середній розмір кристаліту; K- коефіцієнт, рівний 0,94; λ - довжина 

хвилі рентгенівських променів; β - фізичне розширення лінії; θHKL - кут ковзання. 

Для аналізу розміру отриманих частинок та діапазону розподілу за розміром 

використовували метод лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС). В отриманій 

дисперсній системі гліцерин – Ag присутні частинки з середнім гідродинамічним 

діаметром 22 нм і діапазоном розподілу від 10 до 120 нм (рис. 4 б). Дослідження 

ПЕМ зразків дисперсної систем гліцерин – Ag дозволили визначити морфологію, 

дисперсність та розміри НЧ (рис. 4 в, г). На фотографії  ПЕМ видно, що частинки 

схильні до утворення агрегатів. 
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Рис. 4. Структура та характеристика НЧ Ag:  а - дифрактограма НЧ,  б -  криві 

розподілення за розміром, отримані (ЛКС); в, г - світлопольне зображення 

мікроструктури  (ПЕМ); д - електронограма полікристалічного срібла (ПЕМ);             

є - гістограма розподілу за розмірами НЧ. 

При детальному аналізі рис. 4 г встановлено,  що агрегати субмікронного 

розміру складаються з окремих частинок. Утворені наночастинки срібла мають 

переважно сферичну форму. Наночастинки розміром ≥ 40 нм мають еліпсоїдну 

форму, очевидно, утворену внаслідок процесів коалесценції менших НЧ між собою. 

Такий процес продиктований зменшенням значення поверхневої енергії внаслідок 

поєднання двох окремих частинок. 

На основі отриманих методом ПЕМ даних були побудовані гістограми 

розподілу НЧ за розміром в залежності від присутності  частинок в об’ємі (рис. 4 є). 

Середній розмір наночастинок срібла складає 19 нм, відносний діапазон розподілу 

за розміром становить від 10 до 90 нм, при  цьому 96 % НЧ срібла мають розмір від 

10 до 50 нм. Результати ПЕМ та ЛКС корелюють, що підтверджує достовірність 

отриманих даних середнього розміру наночастинок срібла. 

Очевидним недоліком дослідження дисперсних систем методом ПЕМ є 

необхідність проводити аналіз зразків у сухому вигляді, при цьому висушування 

може призводити до агрегації наночастинок, що спотворює результати виміру їх 

розмірів. 

Отримані електронограми, рис. 4 д представляють точково-кільцевий характер 

розподілу рефлексів отриманих від досліджуваних агрегатів НЧ. Дискретний 

характер кільцевих відображень показує відсутність взаємної орієнтації 

нанокристалів. Кожна точка відповідає відображенню від монокристалічних 

частинок з певною орієнтацією.  
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Рис. 5. Структура наночастинок Ag:  (ПЕМ): а – темнопольне зображення;                     

б, в – світлопольне зображення мікроструктури НЧ. 

Через наявність у НЧ монокристалів (доменів) з різною орієнтацією з 

точкових відображень формуються кільця. Взаємне положення кілець відповідає 

кубічній структурі типу B1, період решітки aB1 = 0.486 нм. На електронограмі 

видно чотири кільця, відповідних рефлексам від (111) B1 до (311) B1, рис. 4д. 

Результати електронної мікроскопії за структурою та розміром наночастинок срібла 

добре узгоджуються з результатами рентгенівської дифракції. 

При співставленні світлопольного та темнопольного зображення, рис. 5 а, б   

можна виявити області з дефектами кристалічної структури (вказані білими 

лініями). Дані дефекти чітко видно при детальному розгляді наночастинок, рис. 5 в. 

Неоднорідність контрастності зображення мікроструктур, як присутність світлих і 

темних секторів в окремій частинці срібла, свідчить про полікристалічну структуру. 

Діаметр кристалічних зерен (доменів) становить близько 5…8 нм, що набагато 

менше діаметра окремих наночастинок. У цьому випадку НЧ складаються з цих 

доменів, які і утворюють концентричні кільця на електронограмі. 

На рис. 6 представлені спектри поглинання дисперсних наночастинок Ag в 

гліцерині.   

 
 

Рис. 6. Спектри поглинання гліцерину (1) та дисперсної системи НЧ Ag в ньому (2). 
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На спектрах поглинання видимого діапазону наночастинок срібла 

спостерігаються полоси локального поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР). 

Мінімуми спектрів при 900 та 1000 нм у чистому гліцерині відповідають  

поглинанню  кварцової кювети. Встановлено, що спектр поглинання наночастинок 

срібла у гліцерині має 2 смуги  400 та 600 нм. Це свідчить про те, що  

наночастинки срібла мають форму приплюснутих сфероїдів. З співвідношення між 

довжиною хвилі та діаметром наночастинок встановлено, що максимуми ЛППР 

отримані в дисперсних системах  гліцерин – Ag, відповідають наночастинкам срібла 

розміром 30…40 нм.   

Вплив технологічних параметрів осадження на структуру, середній розмір та 

діапазон розподілення за розміром отриманих НЧ металів досліджувався 

експериментально. Швидкість випаровування підвищується з ростом питомої 

потужності (сили струму) електронного пучка  і, відповідно, з підвищенням 

температури поверхні матеріалу, що випаровується. До уваги взяті два технологічні 

параметри – час експерименту та сила струму. Обидва параметри мають 

вирішальний вплив на результат осадження і технологічно контролюються за 

допомогою спеціальних технічних засобів з необхідною точністю. Інші фактори, що 

впливають на процес осадження, залишалися постійними.  

Осадження проводили при силі струму 15…24 мА. Швидкість випаровування 

навіски змінювалась з 150 мкг/с до 1000 мкг/с. Отримані дисперсні системи 

досліджувались за допомогою ЛКС. Результати ЛКС показали, рис 7 а, що середній 

розмір наночастинок має лінійну залежність у першому приближенні від швидкості 

випаровування. При цьому з графіку 7 а видно, що вагомий внесок в зміну 

середнього розміру НЧ вносить концентрація, ріст якої пришвидшує процеси 

коалесценції, і в такому разі, ріст гранул залежать від балансу між поверхневою 

енергією та внутрішньою енергією.  

  
 

 

Рис. 7. Зміна середнього розміру частинок в залежності від: а – часу експерименту,  

б – сили струму електронного променю, що нагріває випарник. 
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Дана залежність вірна для сили струму променю в діапазоні 15…24 мА,         

рис. 7 б. При збільшені швидкості конденсації відбувається ріст густини центрів 

кристалізації. Це обумовлено підвищенням кількості речовини, що конденсується і, 

відповідно, кількості теплової енергії, тим самим збільшуючи поверхневу дифузію 

атомів. Фундаментальний процес під час росту НЧ тісно пов’язаний з дифузією 

адатома, зародком, агрегацією, коалесценцією. Згідно з літературними даними, 

процес формування та росту НЧ у рідких матрицях проходить у три етапи:                    

(I) – формування тонкого пересиченого шару з високою атомарною концентрацією  

осаджених атомів; (II) – нуклеація атомів в розчині з утворенням димерів (зародків); 

(IIIа) – ріст сформованих наночастинок за рахунок нових атомів (адатомів);                 

(IIIб) – одночасно процес агрегації утворених НЧ.  

Зі збільшенням швидкості осадження (сили струму) кількість адатомів, що 

надходять на поверхню рідкої підкладки (матриці), лінійно збільшується в часі.          

В зоні захоплення адатоми утворюють дрібні димери. Оскільки зі збільшенням 

концентрації адатомів пропорційно зменшується вірогідність зустрічі адатомів з вже 

сформованими НЧ, ніж з нейтральним атомом, відповідно зростає кількість 

утворених нових димерів (зародків), що призводить до зменшення середнього 

розміру НЧ, рис. 7 б. Структури НЧ срібла отримані за допомогою методу РЕМ,  

рис. 8 а-г. Гістограми розподілу за розміром побудовані на їх основі, рис. 8 д-ж, 

підтверджують лінійну залежність між силою струму та розміром НЧ. 

На наступному етапі виконано осадження направленого потоку металів на 

поверхню політетрагідрофурану (ПТГФ) з молекулярною масою 1000 г/моль. 

Отримані дисперсні  системи з концентраціями 250...850 мг/л Ag, 450...650 мг/л Cu. 

Після осадження вихідні рідини, безбарвно-прозорі на початку експерименту, 

набували світло-коричневого, світло-зеленого відтінку для дисперсних систем з 

наночастинками срібла та міді відповідно. 

    

  
 

  

Рис.8. Структура наночастинок Ag (РЕМ), осаджених при силі струму електронного 

пучка 15 мА (а); 18 мА (б); 21 мА (в); 24 мА (г), та д – ж гістограми розподілу за 

розміром по відношенню НЧ в об’ємі. 
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Рис. 9. Структура та характеристика наночастинок: а, б – криві розподілення НЧ за 

розміром в дисперсних системах отримані (ЛКС), в – світлопольне зображення НЧ 

міді та електронограма (ПЕМ), г – гістограма розподілу НЧ за розмірами. 

Результати ЛКС дисперсних систем на основі ПТГФ, рис. 9 а, свідчать про 

наявність частинок у діапазоні 10…120 нм. Середній розмір частинок складає 20 нм 

та 32 нм для срібла та міді відповідно. Дослідження ПЕМ зображень і обчисленні 

розподілення за розміром НЧ міді в дисперсних системах ПТГФ наведені на рис. 9 в. 

Мідні наночастинки мають переважно сферичну форму, рис. 8 в. Як і в гліцериновій 

матриці, синтезовані частинки мають присутність світлих і темних секторів в 

окремих частинках, що вказує на полікристалічну структуру. Згідно обчислених 

гістограм наночастинки Cu розподіляються в діапазоні розмірів 10…110 нм, 

середній розмір частинок складає 58 нм. Фракція в інтервалі розмірів 30…90 нм 

становить 86 % від загальної кількості частинок, рис. 8 г.  

На наступному етапі проведено експериментальні роботи і отримані зразки 

жирних олій з НЧ металів.  Осадження проводили на поверхню п’яти видів олій 

(шипшини, льону, кедрова, амаранту, кавуну). Рідкі матриці вибирались з метою 

посилення вже наявних антимікробних, протизапальних, антиоксидантних 

властивостей. Були отриманні дисперсні системи з концентрацією НЧ Ag 

100…200 мг/л. Наночастинки забарвлювали розчин в темно-коричневий колір. 

Результати дослідження ЛКС дисперсних систем, рис. 9 б, свідчать, що 

гідродинамічні діаметри отриманих частинок знаходиться в діапазоні від 30…70 нм.  

Діапазон розподілу за розміром складає від 7…110 нм.  
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У четвертому  розділі здійснювали дослідження морфології та структурних 

характеристик НЧ срібла та міді, отриманих на поверхні модельної порошкової 

субстанції тальку та фармацевтичних субстанцій (амбен, аміксин, ремонтадин, 

амізон,  арбідол). Проводили експериментальні роботи з визначення залежності між 

технологічними параметрами електронно-променевого випаровування та розміром 

НЧ.    

Визначення залежності морфології та середнього розміру НЧ  срібла від часу 

осадження проводилась експериментально. Використовуючи «вертикальну» схему 

випаровування, ККД становило 32 %, сила струму була незміна для всієї серії 

експериментальних робіт і становила 18 мА та 28 мА для срібла і міді відповідно. 

Порошки перемішувались з постійною швидкістю 120 об/хв, температура на вході 

становила 300 К,  на виході з охолоджуючого контуру не перевищувала значення 

304 К, вакуум в робочій камері становив 1×10-3 Па. Час експерименту послідовно 

змінювали так, щоб отримати наповненість питомої площі модельних порошків у 

діапазоні ≈ 20 %, 40 %, 60 %, 85 % відповідно. 

Отримані нанокомпозити (тальк-Ag) досліджувались за допомогою методу 

РЕМ, фотографії структур та гістограми розподілення за розміром представлені на 

рис. 10. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Рис. 10. Структура покриттів нанокомпозитів тальк – Ag (РЕМ) та гістограми розподілення за 

розміром, отриманих при осадженні протягом (а) 180 с, (б) 210 с, (в) 250 с, (г) 280 с.  
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Встановлено, що дискретне покриття на поверхні порошку тальк, сформованої 

за 180 с, складається з наночастинок Ag майже круглої (сферичної) форми. При 

осадженні протягом 250 с формується подовжена форма частинок (гантелі).                   

При осадженні протягом 280 с утворюються червоподібні мережі. Формування 

вказаних структур  зумовлено бічним ростом НЧ. 

Проводився кількісний статистичний аналіз зображень для визначення 

середнього розміру покриттів (d), стандартного відхилення за розміром (σ), ступеню 

заокругленості (𝛺), коефіцієнта заповненості покриттів Ag (θ), які наведено в 

табл. 2. Розмір (діаметр Фере) та ступінь заокругленості частинок визначались за 

формулами (4) та (5) відповідно.  

𝑑 =
𝑃

𝜋
 , (4) 

𝛺 =
4𝜋𝐴

𝑃2
 , (5) 

де P і A - це периметр і площа частинок відповідно. 

Зі збільшенням часу осадження з 180 до 210 с кожен прибуваючий атом бере 

участь у зростанні окремих острівців, що призводить до збільшення розміру 

частинок і ступеню заокругленості з 0,83 до 0,87 відповідно. При подальшому 

підвищенні часу осадження до 250 с, середній розмір частинок збільшується 

пропорційно від 16 до 41 нм. При цьому стандартне відхилення розміру частинок 

істотно зростає з 6 до 27 нм. Такі різкі зміни середньоквадратичного відхилення 

розміру частинок зумовлені утворенням НЧ, схожих на «гантель», або витягнутих із 

співвідношенням сторін 1 : 3, рис. 10 в. Утворення агрегатів зумовлені частковою 

коалесценцією деяких найближчих сусідніх частинок та зменшення Ω до 0,85.  При 

цьому спостерігається значне розширення піку розподілення НЧ по розміру до  

15…238 нм, рис. 10 г.   

Ріст дискретних покриттів на порошкоподібних субстанціях  можна пояснити 

фундаментальною концепцією утворення тонкої плівки по механізму Вольмера-

Вебера (зростання острівців). Процес включає декілька  етапів: (I) дифузія 

поодиноких атомів по поверхні підкладки, (II) утворення зародків, (III) зародження з 

утворенням наночастинок, (IV) ріст наночастинок, (V) утворення червоподібних 

мереж з наночастинок і, нарешті, (VI) утворення суцільної плівки. 

Таблиця 2.  Результати аналізу мікрофотографій, отриманих за допомогою методу 

РЕМ 

Час 

осадження, 

t с 

Розмір 

частинок,  

d нм 

Стандартне 

відхилення в 

розмірі, σ нм 

Степінь 

заокругленості, 

𝛺 

Відсоток коефіцієнта 

заповнення покриттів, 

Ag θ % 

180 16 6 0,83 20 

210 33 25 0,87 40 

250 41 27 0,85 60 

280 51 22 0,75 85 
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Рис. 11. Структура та характеристика НЧ срібла (ТЕМ): а – світлопольне 

зображення, б – електронограма, в  – гістограми розподілення НЧ срібла за 

розміром. 

Дослідження ПЕМ дозволили визначити розмір, форму і просторову 

орієнтацію НЧ Ag, рис. 11. Частинки срібла мають переважно сферичну форму. 

Присутність світлих і темних секторів в окремих частинках свідчить про дефекти 

кристалічної структури у вигляді доменів, що також підтверджується присутністю 

концентричних кілець на електронограмі. Побудовані гістограми розподілу за 

розміром НЧ Ag, рис. 11 в, показують, що частинки розподіляються в діапазоні 

розмірів  10…50 нм, при цьому середній розмір частинок складає  17 нм. Форма 

отриманих НЧ (острівців) та наявність дефектів кристалічної структури характерна 

для механізму конденсації пар-кристал (ПК), що відповідає температурі підкладки 

≤ 300 К.  

На основі отриманих порошкоподібних субстанцій з нанесеними на їх 

поверхню дискретними покриттями Ag, Cu виготовлені  дисперсні розчини. В якості 

дисперсного середовища використовували деіонізовану воду. Середній розмір НЧ 

визначали за допомогою методу ЛКС, рис. 12.  Середній розмір частинок срібла 

становить:  арбідол 31 нм, аміксин 19 нм, амізон 33 нм; середній розмір НЧ міді 

становить: арбідол 68 нм, аміксин 44 нм, амбен 18 нм.  

 

  
 

Рис. 12. Залежність розміру частинок від розподілу в об’ємі дисперсних систем 

отримана (ЛКС): а – наночастинки Ag,  б – наночастинки Cu. 
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У п’ятому розділі представлені результати дослідження середнього розміру 

(СР) НЧ срібла та міді,  отриманих у рідких матрицях мономерів, у жирних оліях та 

на поверхнях порошкоподібних субстанцій. Наведена стабільність відносно 

агрегації НЧ Ag та Cu в рідких матрицях. Наведені результати оцінки 

протимікробної, протигрибкової та противірусної активності отриманих НЧ до 

поширених штамів мікроорганізмів. Стабільність СР вивчалась методом лазерної 

кореляційної спектроскопії, рис. 13. Зміни розмірів НЧ в часі фіксувались 

послідовним вимірюванням.  

У всіх дослідженнях дисперсних системах спостерігається ріст середнього 

розміру НЧ. Для систем гліцерин – Ag ріст відбувається у продовж 10 діб, а для 

систем гліцерин – Cu у продовж 7 діб. Отримана закономірність обумовлена 

процесом агрегації НЧ та формуванням субмікронних частинок, що підтверджується 

утворенням осаду унаслідок седиментації. При цьому спостерігається зміна кольору 

дисперсійного середовища з коричневого на сірий відтінок. Використання 

поверхнево активних речовин у якості стабілізатора запобігає процесу агрегації. 

Значення СР НЧ Ag та Cu в системі гліцерин - ПВП стабільні у продовж 550 діб. В 

дисперсних системах на основі ПТГФ спостерігається збереження середнього 

розміру у продовж 250 діб, як для НЧ срібла, так і міді, рис. 14.  Це пояснюється 

тим, що ПТГФ переходить у тверду фазу при температурі 296 К, утворюючи 

нанокомпозит ПТГФ – Me. Такий підхід сповільнює броунівський рух НЧ в об’ємі 

мономера, що унеможливлює агломераційні та седиментаційні процеси. 

  
 

Рис. 13. Залежність середнього розміру частинок дисперсних систем від часу 

витримки (ЛКС): а –  гліцерин  – Ag, б – гліцерин – Cu. Сили струму електронного 

променю: «1» – 21 мА, «2» – 15 мА, «3» – 32 мА, «4» – 26 мА відповідно. 

Результати дослідження стабільності системи лляної олії з НЧ срібла 

представлені на рис. 14 а. Дані ЛКС свідчать про зміну середнього розміру 

частинок, починаючи з 30 доби. Спостерігається формування осаду і зміна темно-

коричневого кольору в світло-коричневий відтінок. Подібну тенденцію збільшення 

середнього розміру часток слід вважати результатом взаємодії атомів срібла з 

дисперсійним середовищем матриці. Відомо, що жирні олії є багатокомпонентними 

системами, які складаються із змішаних тригліцеридів і жирних кислот. У свою 

чергу, основою структури тригліцеридів є кислотні радикали, що робить їх високо 

реакційно-здатними. Тому, жирні кислоти при тривалому зберіганні схильні до 

автоокислення і прогіркання. 
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Рис. 14. Залежність середнього розміру частинок дисперсних систем від часу 

витримки (ЛКС): а – дисперсні системи на основі жирних олій; б – дисперсні 

системи на основі ПТГФ «1» НЧ Аg 147 мг/л, та «2»  НЧ Cu 350 мг/л. 

Дані процеси прискорюються при світловому, тепловому і іонізуючому 

випромінюванні, а також в присутності  металів змінної валентності. 

На основі композитів ПТГФ – Ag та ПТГФ – Cu синтезовані поліуретанові 

плівки з  концентраціями НЧ срібла 68 мг/кг, міді 200 мг/кг та їх комплексами          

Сu 666,7 мг/кг і Ag 308 мг/кг, рис. 15 а. Процес синтезу виконувався у два етапи: 

перемішування компонентів та поліконденсація з поступовим охолоджуванням. При 

перемішуванні суміші поліуретану з НЧ відбувається нагрівання до температури 

≈ 330 К. Такий термічний вплив, очевидно, може призвести до агломерації НЧ в 

об’ємі поліуретану. Тому було проведено визначення структурних характеристик 

наночастинок у поліуретанових плівках за допомогою методу ПЕМ,  рис. 15 б. 

Оскільки дисперсна матриця поліуретану має набагато меншу електронну щільність 

ніж НЧ металів, недостатньою для спостереження за допомогою ПЕМ, зшитий 

поліуретан на отриманих зображеннях виглядає як сірий фон. 

Поліуретанові еластомери складаються з почергово розташованих гнучких та 

жорстких блоків (сегментів). В кінцевому матеріалі, в результаті мікрофазового 

розділу, формуються агрегати жорстких блоків, так звані домени, зв’язані 

водневими зв’язками, які виступають в ролі вузлів (кристалів) та гнучкі блоки, що 

формують аморфну мікрофазу. Отримані зображення мікроструктури вказують на 

те, що розподіл НЧ срібла не є однорідним в об’ємі поліуретанової плівки.  

Максимальна кількість НЧ спостерігається по границям жорстких доменів. Це 

пояснюється різницею поверхневого натягу на границі розділу фаз рідина/тверде 

тіло, що підкоряється закону дифузійного розподілу частинок під час процесу 

плівкоутворення. Слід підкреслити, що НЧ срібла, стабілізовані поліуретановою 

матрицею, зберігають структурні параметри як і в вихідних дисперсіях ПТГФ. Це 

підтверджує відсутність процесів агрегації наночастинок під час синтезу 

поліуретанів. Наночастинки в об’ємі поліуретанової матриці ізольовані одна від 

одної, форма частинок однорідна, близька до сферичної. За результатами аналізу 

фотографій мікроструктур ПЕМ,  при сукупності більше 500 НЧ були побудовані 

гістограми розподілення за розміром НЧ від співвідношення їх в об’ємі. Гістограма 

розподілу НЧ Ag за розмірами представлена на рис. 15 в. Вона вказує, що розмір НЧ 

знаходиться в інтервалі від 10 нм до 70 нм при середньому розмірі 22 нм. 
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Рис. 15. Структура та характеристика НЧ в поліуретановій плівці після 

полімеризації ПТГФ – Ag: а - поліуретанова плівка з НЧ Ag; б – світлопольне 

зображення мікроструктури (ПЕМ), в – гістограма розподілу НЧ по розмірам. 

Дослідження біологічних властивостей в металовмісних поліуретанах з НЧ Cu 

і Ag та їх комплексів показали, що плівки  виявляють бактерицидні властивості по 

відношенню до штамів мікроорганізмів (грампозитивних і грамнегативних бактерій, 

дріжджоподібних грибів).  Дані поліуретани демонструють бактерицидну та 

бактеріостатичну дію до штамів (грибів – міксоміцетів, стійких до антибіотиків). 

При цьому поліуретанові диски-зразки з концентрацією Cu (666,7 мг/кг і 308 мг/кг), 

а також комбінованим вмістом НЧ Cu та Ag (Cu – 200 мг/кг; Ag – 69 мг/кг) є 

найбільш активними. Результати свідчать, що чутливість штамів мікроорганізмів до 

міді та срібла прямо пропорційно залежить від концентрації НЧ металів.  

Встановлено, що протягом 14 днів культивування, продукти біорозпаду не 

виділяються в культуральне середовище і зразки поліуретанових плівок з НЧ не 

виявляють токсичності на клітинах культури тканин. 

Дослідження біологічної активності НЧ срібла в жирних оліях виконано на 

клінічних ізолятах антибіотико-чутливих і антибіотико-резистентних 

мікроорганізмів. Результати проведених досліджень свідчать,  що як  всі чисті жирні 

олії, так і окремі зразки НЧ срібла пригнічують ріст лише одного виду колоній 

мікроорганізмів. Жирні олії, які насичені НЧ срібла, демонструють значно ширший 

спектр антибактеріальної активності, затримуючи ріст восьми мікробних культур 

найпоширеніших штампів мікроорганізмів. Для олії з НЧ срібла підтверджена 

фунгіцидна активність проти штамів грибів. Серед досліджуваних олій найбільшу 

затримку росту колоній мікроорганізмів  викликає лляна, насичена НЧ срібла. 

На наступному етапі виконання дослідження біологічних властивостей НЧ на 

порошкоподібних субстанціях встановлено, що НЧ Cu з амбеном та амізоном у 

концентрації (0,1%) підвищили пригнічувальні властивості щодо репродукції вірусу 

грипу у 0,67 та 4,58 рази відповідно, НЧ Ag з амбеном та амізоном у концентрації 

(0,1%)  у 1,08 та 5,08 рази відповідно. Наночастинки Cu та Ag та їх комплекс з 

аміксином у концентрації (0,001%) збільшують пригнічення у 4,75,  4,6 та 2,9 разів у 

порівнянні з вихідними субстанціями (ненасиченими НЧ металів). 

Встановлено, що нанокомпозити аміксину з НЧ срібла та міді знижують 

токсичність субстанції на 25 % з 20 мг/мл до 15 мг/мл. При цьому зберігається 

рівень противірусної активісті субстанції.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Запропоновано новий метод отримання наночастинок Ag та Cu 

технологічно контрольованого розміру 10…120 нм та концентрації шляхом 

конденсації парової фази з направленим паровим потоком, ККД якої становить  

36…4 0 % в залежності від відстані до мішені. Даний метод дозволяє проводити 

осадження парового потоку на рідкі та порошкоподібні субстанції різної 

дисперсності біомедичного призначення. 

2. Теоретично розрахована й експериментально підтверджена залежність 

між часом осадження та кількістю сконденсованого матеріалу для срібла і міді 

відповідно. Це дозволяє отримувати дисперсні системи з заданою концентрацією 

НЧ в діапазоні 10…1000 мг/л та контролювати розміри НЧ.    

3. Експериментально встановлено, що розмір НЧ срібла, осаджених в 

об’єм гліцерину при ламінарному перемішуванні, має лінійну залежність у першому 

приближенні від сили струму електронного пучка (швидкості випаровування). 

Збільшення швидкості випаровування υ = 150…103 мкг/с призводить до зменшення 

середнього розміру частинок срібла 11…43 нм в рідкій матриці гліцерину. 

4. Експериментально встановлена лінійна залежність відношення 

середнього розміру НЧ срібла від часу осадження на модельному порошку тальку. 

При часу осадження t = 180…280 с розмір наночастинок Ag становлять 16…51 нм 

при силі струму   I = 18 мA. 

5. Вперше отримані дисперсні системи з НЧ срібла та міді за допомогою 

електронно-променевого одностадійного методу: гліцерин – Ag (11…43 нм), 

гліцерин – Сu (27…59 нм), ПТГФ – Ag, (32 нм),  ПТГФ – Сu (58 нм), олія льону – Ag 

(33 нм), олія кедру – Ag (59 нм), олія амаранту – Ag (38 нм), олія кавуну – Ag 

(28 нм). Отриманні НЧ мають полікристалічну структуру, форму приплюснутих 

сфероїдів та проявляють пригнічувальну дію на ріст і розмноження штамів 

мікроорганізмів (бактерій, грибів, міксоміцетів), яка корелюється з концентрацією 

наночастинок. 

6. Вперше отримані дискретні покриття металів на поверхні 

порошкоподібних матеріалів неорганічного і органічного походження  (тальк, 

амбен, аміксин, амізон, арбідол, ремонтадин) з середнім розміром НЧ Ag 

(14…33 нм) та Cu (40…68 нм). Отримані НЧ зменшують на 25% цитотоксичний 

вплив  медичних субстанцій та посилюють противірусну активність у 1,7…5,1 раз. 

7. Встановлено наступні закономірності зміни середнього розміру (СР) 

наночастинок срібла та міді з часом при кімнатній температурі: в дисперсних 

системах ПТГФ - Ag, ПТГФ - Cu зафіксована стабільність СР у продовж 250 діб; в 

гліцерині насиченому НЧ Ag та Cu спостерігається зміна СР у наслідок процесу 

агрегації НЧ після 7 та 10 діб; при додаванні в дисперсну систему поверхнево 

активних речовин зафіксована стабільність СР у продовж 550 діб; в жирних оліях 

процес агрегації НЧ Ag відбувається після 30…180 діб. 
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АНОТАЦІЯ 

Горностай О.В. Закономірності отримання наночастинок Ag і Cu з 

парової фази у вакуумі в рідких та на порошкоподібних матрицях біомедичного 

призначення – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство. - Національна академія наук України, 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, г. Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей отримання 

наночастинок Ag і Cu з парової фази у вакуумі в рідких та на порошкоподібних 

матрицях біомедичного призначення. Робота виконана з метою отримання 

стабільних наночастинок срібла та міді в композиціях матриця-носій, що мають 

біологічно активні властивості, а також надання і посилення протимікробних та 

фунгіцидних властивостей в існуючих лікарських субстанціях. Розроблена і 

експериментально випробувана технологічна схема методу (EB-PVD) з 

використанням графітового випарника, «вертикально» розміщеного відносно мішені 

(поверхні рідкої матриці). За рахунок направленого осадження парового потоку 

ККД становить 36…40%. В роботі представлені результати дослідження структури 

НЧ при осадженні у рідкі матриці мономерів (гліцерин, політетрагідрофуран) та 

жирні олії (амаранту, льону, кавуну, шипшини, кедру) в залежності від часу 

осадження та сили струму електронного променю.  Встановлена лінійна залежність 

у першому приближенні між розміром частинок срібла і технологічними 

параметрами електронно-променевого осадження (силою струму променя). 
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З’ясована стабільність у часі розміру НЧ у отриманих дисперсних системах 

упродовж 550 діб. 

Експериментально встановлена лінійна залежність відношення середнього 

розміру НЧ срібла від часу осадження на модельному порошку тальку. Вперше 

отримані дискретні покриття металів на поверхні порошкоподібних матеріалів 

неорганічного і органічного походження  (тальк, амбен, аміксин, амізон, арбідол, 

ремонтадин) з середнім розміром НЧ Ag (14…33 нм) та Cu (40…68 нм). Отримані 

НЧ зменшують на 25 % цитотоксичний вплив  медичних субстанцій та посилюють 

противірусну активність у 1,7…5,1 раз. Встановлено, що НЧ срібла в поліуретановій 

плівці, розподілені по границям жорстких доменів, ізольовані одна від одної, форма 

частинок однорідна, близька до сфероїдної. Це свідчіть про відсутність процесів 

агрегації наночастинок під час синтезу поліуретанових плівок. 

Ключові слова: електронно-променеве осадження EB-PVD, наночастинки 

срібла і міді,  дисперсні системи,  антибактеріальні, фунгіцидні властивості. 

АННОТАЦИЯ 

Горностай О.В. Закономерности получения наночастиц Ag и Cu из 

паровой фазы в вакууме в жидких и на порошкообразных матрицах 

биомедицинского назначения – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.02.01 - материаловедение. - Национальная академия наук 

Украины, Институт электросварки им. Е.О. Патона, г. Киев, 2021. 

Диссертация посвящена установлению закономерностей получения 

наночастиц Ag и Cu из паровой фазы в вакууме в жидких и на порошкообразных 

матрицах биомедицинского назначения. Работа выполнена с целью получения 

стабильных наночастиц серебра и меди в композициях матрица-носитель, имеющих 

биологически активные свойства, а также для предоставления и усиления 

противомикробных, фунгицидных свойств в существующих лекарственных 

субстанциях. Разработана и экспериментально опробована технологическая схема 

метода (EB-PVD) с использованием графитового испарителя, «вертикально» 

расположенного относительно поверхности мишени. За счет направленного 

осаждения парового потока КПД составляет 36…40%. В работе представлены 

результаты исследования структуры НЧ при осаждении в жидкие матрицы 

мономеров (глицерин, политетрагидрофуран) и жирных масел (амаранта, льна, 

арбуза, шиповника, кедра) в зависимости от времени экспозиции и силы тока 

электронного луча. Установлена линейная зависимость между размером частиц 

серебра и технологическими параметрами электронно-лучевого осаждения (силой 

тока луча). Установлена стабильность во времени размера НЧ в полученных 

дисперсных системах в течение 550 суток. 

Экспериментально установлена линейная зависимость отношения среднего 

размера НЧ серебра от времени осаждения на модельном порошке талька. Впервые 

получены дискретные покрытия металлов на поверхности порошкообразных 

материалов неорганического и органического происхождения (тальк, амбен, 

амиксин, амизон, арбидол, ремонтадин) со средним размером НЧ Ag (14 ... 33 нм) и 
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Cu (40 ... 68 нм). Полученные НЧ уменьшают на 25 % цитотоксическое влияние 

медицинских субстанций и усиливают противовирусную активность в 1,7 ... 5,1 раз. 

Установлено, что НЧ серебра в полиуретановой пленке распределены по границам 

жестких доменов, изолированные друг от друга, форма частиц однородная, близкая 

к сфероидной. Это свидетельствует об отсутствии процессов агрегации наночастиц 

во время синтеза полиуретановых пленок. 

Ключевые слова: электронно-лучевое осаждение EB-PVD, наночастицы 

серебра и меди, дисперсные системы, антибактериальные, фунгицидные свойства. 

ABSTRACT 

Gornostai O.V. Regularities of obtaining Ag and Cu nanoparticles from the 

vapor phase in vacuum in liquid and powder matrices for biomedical                         

purposes – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical 

sciences on a specialty 05.02.01 - materials science. - National Academy of Sciences of 

Ukraine, Institute of Electric Welding. E.О. Paton, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the establishment of the regularities of obtaining Ag 

and Cu nanoparticles from the vapor phase in vacuum in liquid and powder matrices for 

biomedical purposes. The work was performed, with the aim of obtaining stable 

nanoparticles of silver and copper in matrix-carrier compositions, have biologically active 

properties, as well as the provision and enhancement of antimicrobial and anti-fungicidal 

properties in existing medicinal substances. The technological scheme of the method (EB-

PVD) with the use of a graphite evaporator "vertically" located relative to the target 

surface has been developed and experimentally tested. Due to the directional vapor 

deposition, the efficiency is 36…40%. This paper presents the results of studying the 

structure of NPs during the deposition of monomers (glycerin, polytetrahydrofuran) and 

fatty oils (amaranth, flax, watermelon, rosehip, cedar) into liquid matrices depending on 

the exposure time and the current of the electron beam. The linear dependence has been 

established between the size of silver particles and the technological parameters of 

electron-beam deposition (beam current). The stability in time of the size of NPs in the 

obtained dispersed systems for 550 days was established.  

A linear dependence of the ratio of the average size of silver NPs on the deposition 

time on a model talc powder has been experimentally established. For the first time, 

discrete metal coatings were obtained on the surface of powdery materials of inorganic 

and organic origin (talc, amben, amiksin,  amizon, arbidol, remontadin) with an average 

size of Ag NPs (14...33 nm) and Cu (40...68 nm ). The obtained NPs reduce the cytotoxic 

effect of medicinal substances by 25 % and enhance the antiviral activity by 

1,7...5,1 times.It was found that silver NPs in a polyurethane film are distributed along the 

boundaries of rigid domains, isolated from each other; the shape of the particles is 

uniform, close to spheroid. This indicates that there are no processes of aggregation of 

nanoparticles during the synthesis of polyurethane films. 

Key words: electron beam deposition EB-PVD, silver and copper nanoparticles, 

colloidal systems, antibacterial, fungicidal properties. 
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