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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 

отриманнянаночастинокAg 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).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  
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(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%. 
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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. Установленалинейная 

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 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 осаждениеEB-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. 
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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 systemsfor 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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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

  

EB PVD – електронно-променеве фізичне осадження у вакуумі 

In vitro – техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у 

пробірці, або, більш загально, у контрольованому середовищі 

поза живим організмом 

ААС – атомно-адсорбційна спектроскопія 

ККД – коефіцієнт корисної дії 

ЛКС – лазерна кореляційна спектроскопія 

ЛППР – локальний поверхневий плазмовий резонанс 

НМ – наноматеріали 

НТ – нанотехнологія 

НЧ – наночастинки 

ПАР – поверхнево-активна речовина 

ПВП  полівінілпіролідон 

ПТГФ – політетрагідрофуран 

РЕМ – растрова електронна мікроскопія, растровий електронний 

мікроскоп 

СР – середній розмір 

ТГА – термогравіметричний пналіз 

ТЕМ – трансмісійна електронна мікроскопія 
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ВСТУП 

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 
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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-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.  
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Для досягнення поставленої метибули 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 

дисперснихсистемах та на поверхні порошків, які отримані осадженням 

направленого парового потоку у вакуумі. 

Предмет дослідження – морфологія, структура,  концентрація 

наночастинокAgіCu 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 
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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 «MediaCyberneticsImageAnalysisprogram»Image-

ProPlusVersion 6.0 іStatgraphics. 

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 
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технологічно контролювати синтез наночастинокAg 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 

наночастинокAg 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. 

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 
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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 наночастинкиAg 

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 

«наноструктурованібіосумісні/ 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 опублікованоу 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 
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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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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ПО ОТРИМАННЮ НАНОЧАСТИНОК 

Ag ТА Cu В РІДКИХ ТА НА ПОРОШКОПОДІБНИХ МАТРИЦЯХ 

 

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 властивих для масивних матеріалів. 

Проаналізовано методи отримання НЧ срібла і міді в дисперсних 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 

наноструктур. 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.  

 

1.1 Класифікація, фізичні причини властивостей, та області 

застосування наночастинок металів 

Детальне вивчення і використання в повсякденному житті 

малорозмірних об'єктів, відомих на сьогодні, такі як наночастки і 

наноматеріали, почалося задовго до винаходу електронного мікроскопа. 

Згідно з археологічними знахідками рецептури приготування 

дисперсних систем були відомі нашим предкам у часи античності. Ремісники 

і майстри стародавніх цивілізацій Єгипту, Риму і навіть Майя почали одними 

з перших застосовувати нанотехнології для забарвлення різних тканин, 

вітражів, при виготовленні чорнил [1].  
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Для цих цілей використовувалися у малій кількості домішки важких 

металів і їх оксидів, які можна розглядати як колоїди.  

Наночастки володіють унікальними оптичними властивостями: 

здатністю ефективно поглинати і розсіювати світло [1,2]. Прикладом цього є 

знаменитий Кубок Лікурга часів Стародавнього Риму, який знаходиться в 

Британському музеї. Його особливість полягає в здатності змінювати колір з 

зеленого на червоний, у залежності від освітлення. Тривалий час дане 

фізичне явище було незрозумілим, проте тепер, відомо, що цей ефект 

пояснюється розсіюванням світла на НЧ срібла і золота розміром 70 нм і 

співвідношенням приблизно 3/7,що знаходяться в об’ємі скла кубка. 

Лазурний і пурпуровий кольори, які асоціюється з цивілізацією «Майя» і 

римським періодом відповідно, як нещодавно було встановлено, так само 

були колоїдними системами металевих частинок оксиду олова і 

нанокристалітів золота [3]. Починаючи з часів середньовічних алхіміків і до 

видатних вчених XVII-XVIII століття, таких як М.В. Ломоносов і П. 

Гассенді, проходить етап  емпіричних дослідів з металевими мікро- і нано-

частинками. 

Першим хто спробував систематизувати й об'єднати досягнення ранніх 

років зі своїми власними спостереженнями нанооб'єктів був англійський 

фізик М. Фарадей (1721-1867 р). Він одним з перших допустив, що оптичні 

властивості дисперсних систем залежать від розміру частинок, таким чином 

ввів поняття «розмірного ефекту». Також,у роботі 1857 р.«Про колоїдні 

метали», М. Фарадей висунув твердження, що золі колоїдних металів є 

термодинамічно-нестабільними, де індивідуальні частки повинні 

стабілізуватися, щоб не відбувалася їх агрегація [4]. Пізніше Г.Мі (1869 -

1957), вирішивши завдання розсіювання світла сферичної часткою, 

теоретично обґрунтував оптичні властивості частинок нанометрового 

розміру, підтвердивши вплив «розмірного ефекту» на фізичні властивості 

частинок [5-7]. 
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На початку XX сторіччя областю вивчення нанооб'єктів залишалася 

колоїдна хімія. Її завдання полягало в розробках нових способів отримання 

колоїдів з металевими НЧ різних хімічних елементів. Зокрема, вручення 

Р.А. Зигмунді Нобелівської премії в 1925 році з хімії було, у тому числі, і за 

розробку методу отримання колоїдного золота з його солей. Однак, цим 

напрямком займалися лише кілька спеціалізованих груп результати яких, не 

отримали належної зацікавленості у науковому співтоваристві і не 

стимулювали інтенсивного розвитку цієї галузі досліджень [8]. 

Друга половина XX століття ознаменувалася тим, що стала початком 

бурхливого розвитку наноттехнології. На сьогоднішній день прийнято 

вважати, що першим хто звернув увагу на можливість маніпулювати 

надмалими об'єктами (так званий підхід «з низу в гору») був Річард Фейнман. 

Він в 1959 році в Каліфорнійському технологічному інституті на щорічній 

зустрічі Американського фізичного товариства, припустив, що, якщо 

можливо механічно переміщати поодинокі атоми за допомогою маніпулятора 

відповідного розміру, то в кращому випадку, такий процес не суперечив би 

відомим, на сьогоднішній день, фізичним законам, що дозволило б в 

майбутньому отримати мініатюрні суперкомп'ютери, двигуни, маніпулятори 

і т.д [8,9]. 

Вперше ж термін «нанотіхнологія» був ужитий японським вченим у 

1974 р. Норіо Танігучі, під яким він мав на увазі виготовлення виробів 

нанометрового розміру [10-12]. Починаючи з 1981 р. Г. Глейтером був 

введений термін «нанокристалічні» матеріали.В подальшому префікс «нано» 

отримала широке поширення і привела до виникнення безлічі термінів, таких 

як  «нанокомпозиційні», «наноструктурні», «наноелект- роніка» «нонохімія» 

і т.д [13,14]. Такий лавиноподібний стрибок, насамперед, пояснюється 

появою обладнання (електроного і тунельного мікроскопу), якийдав 

можливість вивчати матеріали на мікро- і нанометровому рівні [8]. Такі 

можливості привелили до появи практичних результатів у вивченні 

наноматеріалів. 
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Термінологічні підходи до поняття наноматеріалів 

Геометричні розміри 

D ~ 1…100 нм. 

Частка меж поділу ΔVмеж≥ 50% 

ΔVмеж~3s/D при ширині зони 

s~1нм. D = 6 нм.  

Комплексний підхід 

Вміст у матеріалах структурних елементів з D < 100 нм. хоча б у 

одному вимірі та володіння матеріалом якісно новими характеристиками. 

Критичний розмір для  

фізичного ефекту Dкр> D 

Поява нової якості при 

зменшенні V речовини або його 

компоненту по 1,2 або 3 

координатам до нанодіапазону. 

У нашій країні, однією з перших спроб, в цьому напрямі, можна 

вважати роботи під керівництвом В.М. Лаповка і Л.І. Трусова. Авторам 

вдалося отримати нанокристалічні зразки твердість яких, більш ніж, в два 

рази перевищувала твердість звичайного полікристалічного нікелю [12].  

У 1989р. Дон Айглер в компанії IBM, за допомогою скануючого 

тунельного мікроскопа, склав абревіатуру IBM з 35 атомів ксенону, висота 

букв становила 5 нм на межі (110) нікелевого монокристала. Це досягнення 

підтвердило реальність ідеї, висловленої Річардом Фейнманом, про атомну 

архітектуру і продемонструвало унікальні можливості нанотехнології. Існує 

декілька підходів до того, як визначити наноматеріали  (табл. 1.1.1) 

Таблиця 1.1.1 - Термінологічні підходи до поняття наноматеріалів[19]; 

Прийнята на сьогоднішній момент термінологія використовує наступні 

терміни: 

нанотехнологія - сукупність методів та прийомів, що забезпечують 

можливість контрольованим чином створювати і модифікувати об'єкти, які 

включають компоненти з розмірами менше 100 нм, що мають принципово 

нові якості і дозволяють здійснювати їх інтеграцію в повноцінно 

функціонуючі системи більшого масштабу [15 - 18]; 
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наночастинки – це невеликі агрегати, або ансамблі частинок, розмір 

яких складається від 1 до 100 нм (або від 10 до 103 Å) [8,17]. У більш 

ширшому розумінні НЧ є кластерами, або молекулами розміром 1 нм, що 

включають в себе не менше 50…100 атомів, а також частинки, що 

складаються з десяток,  або сотень тисяч атомів (можливо і більше), які 

мають діаметр від декількох десятків до сотень нанометрів. Поняття кластери 

та наночастинки є співставні. Оскільки розмір (радіуса) сферичного кластеру, 

що містить N атомів, визначається за формулою (1.1.1) 

RN=R0N
1/3

 1.1 

де R0 – радіус мономеру.  

При R0≈2-3Å кластер, буде мати N=107 атомів, має радіус RN≈400-

600Å, а у кластеру 50 атомів RN≈7,5-11Å. Таким чином, кластери у діапазоні 

кількості атомів 50≤N≤107 і НЧ є одні й ті ж ансамблі і агрегати частинок [8] 

Підхід, що ґрунтується на геометричному розмірі,  від 1 до 100 нм не 

випадковий, він визначається існуванням ряду різноманітних ефектів та 

співпадінням розмірів кристалів з характерними розмірами для різних 

фізичних явищ. Нижня межа вважається пов’язаною з нижнім порогом 

симетрії нанокристалічних матеріалів. Відомо,що для найбільш широко 

розповсюджених кристалів з ОЦК та ГЦК решіткою такий критичний розмір 

складає 0,5 нм, а для нікелю – приблизно 0,6 нм [12,15,19-21]. Величина 

верхньої межі обумовлена тим, що помітні цікаві, з технічної точки зору, 

зміни фізико-хімічних властивостей матеріалів (міцності, твердості, 

коерцитивної сили, розчинності, точки плавлення, абсорбції світла та ін.) 

починаються при зниженні розміру зерен нижче 100 нм [15, 22]. 

Інший підхід пов'язаний з великою роллю багаточисленних поверхонь 

розділу в наноматеріалах у формуванні їх властивостей. У відповідності до 

них, розмір зерна (D) в наноматеріалах визначається в інтервалі декількох 

нанометрів, тобто в інтервалі, для якого об’ємна частка поверхонь розділу в 

загальному об’ємі матеріалу складає приблизно ΔV=50% і більше. Ця доля 

приблизно визначається зі співвідношення: 
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ΔV = , 1.2 

де s – ширина прикордоної зони. За розмірним значенням s близько 1 

нм,  частка поверхонь розділу  у 50% досягається при D = 6 нм [22-24]. 

Існує також підхід, у відповідності до якого, для наноматеріалів 

найбільший розмір одного з структурних елементів повинен бути рівним, або 

меншим за розмір характерний для певного фізичного явища. Так, для 

властивостей міцності матеріалів, це буде розмір бездефектного кристалу, 

діаметр петлі Франка-Ріда при ковзанні дислокацій – для пластичності, для 

магнітних властивостей – розмір однодоменного кристалу, для 

електропровідності – довжина вільного пробігу електронів [15,25,26]. 

Істотним недоліком такого підходу є по-перше,  невідповідність розмірів 

структурних елементів для різних властивостей та матеріалів,по-друге, 

відмінність характерних розмірів для різних станів одного й того ж матеріалу 

(наприклад, окремі частинки нанопорошку та зерна в полікристалі) [15]. 

Також, НЧ та наноматеріали розрізняють на трьох-, дво-, одно- і 

нульмірні (ЗD, 2D, 1D та ОD відповідно). ОD наночастинки і наноструктури 

називають квантовими точками (quantumdots), наночастинки в 

нанореакторах, вільні кластери в матриці. У квантових точках енергетичний 

спектр електронів «кантується» у трьох вимірах і являє собою, як і у випадку 

сукупності поодиноких атомів, набір дискретних рівнів, розділених зонами 

заборонених станів. Розміри квантових точок зазвичай коливаються 

приблизно від 3 до 20 нм в залежності від інтервалу між електронними 

рівнями і ефективної маси електрона. В 2D- і 1D- структурах вільний рух 

носіїв заряду є дво- і одновимірним відповідно. До 1D  належать наносита, 

нанотрубки, нанопояса, наностержні. 2D – тонкі плівки, гетеро структури, 

плівки Ленгмюра-Блоджетт, нанопластини  [15,27].  Таким чином, у разі 

несферичних частинок до наночастинок і наноматеріалів відносяться 

матеріали, найменший структурний елемент яких, хоча б, в одному вимірі 

має розмір в межах 1-100 нм. 
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У відповідності до наведеної вище термінології, наноматеріали можна 

поділити на дві основні категорії.  Перша категорія включає в себе матеріали 

у вигляді твердих тіл, розміри яких в одному, двох або трьох координатах 

можуть змінюватись від одного до декількох десятків і, в деяких випадках, до 

декількох сотень нанометрів, а їх властивості істотно відрізняються від 

масивних матеріалів. До таких матеріалів можна віднести нанорозмірні 

частинки металів та оксидів металів з кристалічною або аморфною 

структурою, нанокластери, нанокристали, фулерени, нанотрубки, 

супрамолекули, біомолекули, міцели, ліпосоми. У зв’язку з цим першу 

категорію можна класифікувати, як наноматеріали з малою кількістю 

структурних елементів або наноматеріали у вигляді нановиробів [15,28].  

Друга категорія включає в себе наноструктурні матеріали, що містять у 

своєму складі компоненти з наноматеріалів. При цьому в якості компонентів 

можуть виступати наноматеріали віднесені до першої категорії.  У свою 

чергу другу категорію наноматеріалів можна поділити на два класи. Перший 

клас – це тверді наноструктурні матеріали, до яких можна віднести: 

консолідовані наноматеріали компакти, плівки і покриття з металів, сплавів і 

сполук, одержуваних методами порошкової технології, інтенсивної 

пластичної деформації, контрольованої кристалізації з аморфного стану і 

різноманітними прийомами нанесення плівок і покриттів [12,22]; 

нанокристалічні матеріали – матеріали, що складаються з надзвичайно 

великої кількості нанорозмірних елементів (кристалів, блоків, доменів) та 

фактично являються полікристалічними матеріалами з розміром зерен                 

1… 100 нм. Вони можуть бути як однофазні матеріали (мікроструктуро 

однорідні матеріали), структура або хімічний склад яких змінюється в об’ємі 

матеріалу тільки на атомному рівні,  так і мікроструктуро неоднорідні, що 

складаються з нанорозмірних елементів  з різною структурою та складом. Це 

багатофазні матеріали, наприклад: на основі металічних сплавів складного 

хімічного складу; фулерити - наноматеріали що складаються з фулеренів.  
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Матричні нанокомпозити і нанопористі матеріали, фотонні кристали; 

шаруванні нанокомпозити; наноаерогелі. До другого класу наноструктурних 

матеріалів відносять нанодисперсії (рідкі нанокомпозити): нанопорошки, 

наносуспензії, наноемульсії, наноаерозолі [28-30]. Вважається, що у випадку 

зменшення об’єму будь-якої речовини за однією, двома або трьома 

координатами до розміру, що корелюється з будь якими фізичними або 

хімічними властивостями (довжиною вільного пробігу електрона, розміром 

зародків нової фази) починає проявлятись розмірний ефект.  Тому, 

критичний розмір наночастинок визначається, як точка перетину при 

переході з об’ємного матеріалу до такого, фізико-хімічні та фізико-механічні 

властивості якого залежать від появи розмірного ефекту. Прийнято для 

наночастинок металів розрізняти два типи розмірних ефектів. Один – це 

власний, або внутрішній, пов'язаний зі специфічними змінами в поверхневих, 

об'ємних і хімічних властивостях частинки. Інший – зовнішній ефект, є 

розмірно-залежною відповіддю на зовнішню дію сил, не пов'язаних з 

внутрішнім ефектом. Найбільш сильні зміни властивостей наноматеріалів і 

наночастинок проявляються в діапазоні розмірів кристалітів порядку             

10…100 нм [31,32]. Основні фізичні причини цього  проілюстровані на 

рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 Залежність між відношенням у об’ємі до поверхні в НЧ металу 
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Для наночастинок розміром 2 нм частка атомів, що знаходяться в 

тонкому поверхневому шарі  (~ 1 нм), у порівнянні з мікрочастинками, 

помітно зростає і складає приблизно 63%.  У поверхневих атомів задіяні не 

всі зв'язки з сусідніми атомами. Для атомів, що знаходяться на виступах 

поверхні, не насиченість зв'язків ще вища. У результаті, в приповерхневому 

шарі виникають сильні спотворення кристалічної решітки і навіть може 

відбуватися зміна типу решітки. Іншим аспектом є той факт, що вільна 

поверхня є місцем зосередження (стоку) кристалічних дефектів. При малих 

розмірах частинок їх концентрація помітно зростає за рахунок виходу 

більшості структурних дефектів на поверхню і очищенню матеріалу 

наночастинки від дефектів структури і хімічних домішок [33-35]. 

Наступною причиною специфіки властивостей наноматеріалів є 

збільшення об'ємної частки кордонів розділу зі зменшенням розміру зерен, 

або кристалітів в наноматеріалах. Якщо розмір наночастинок розглядати як 

термодинамічну властивість, то він визначає стан і хімічну активність 

системи. У міру зменшення розмірів частинок у системі відбувається 

збільшення їх питомої поверхні, що змінює термодинаміку системи і у виразі 

для вільної енергії зменшує добуток γ·ds, де γ – коефіцієнт поверхневого 

натягу, s-площа поверхні У наслідок чого, можливе протікання мимовільних 

реакцій для зменшення поверхневої енергії. Це призводить до того, що 

переважна більшість  наносистем (наноматеріалів) знаходиться далеко від 

рівноваги і їх стан безперервно змінюється в часі. Цей факт нестабільності 

наноматеріалів потрібно детально враховувати при розробці нових методів, 

або технологічних процесів отримання наноматеріалів [33].  

Таким чином, внаслідок розмірного ефекту наночастинки (НЧ) 

проявляють унікальні властивості нехарактерні для масивних об’єктів. 

Наявність специфічних властивостей для наночастинок відкриває широке 

поле їх застосування в медицині, фармацевтиці, текстильній, лакофарбовій і 

харчовій промисловості. 
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Одним з прикладів таких  нехарактерних властивостей є 

бактерицидність, фунгіцидність НЧ срібла та міді, відповідно, по 

відношенню, доштамів мікроорганізмів. 

Серед численних теорій (ферментативні, адсорбційні, електростатичні, 

мутагенні), що пояснюють механізм дії срібла на бактеріальну клітину. 

Найбільш поширеною в даний час є адсорбційна теорія. Вона полягає в тому, 

що бактеріальна клітина втрачає життєздатність в результаті взаємодії 

електростатичних сил, які виникають між негативним зарядом клітинної 

мембрани позитивно зарядженими іонами Ag 
+
 в результаті адсорбції срібла 

бактеріальною клітиною [36-38]. Оскільки, мембрани бактерій складаються з 

особливих білків (пептідогліканов), а мембрани клітин ссавців не містять цих 

білків, срібло на неї не діє. Але руйнування мембран бактерій не єдиний 

механізм взаємодії срібла з бактеріальними клітинами. Існують механізми які 

зачіпають інші процеси, насамперед: активування ферментів, біохімічні 

реакції, метоболізм, здатність клітин до поділу та ін. Таким чином, взаємодія 

іонів срібла з бактеріями носить комплексний багатофакторний характер 

[37,39,40]. 

На сьогоднішній день ведуться дослідження в областях діагностичного, 

терапевтичного і профілактичного застосування, наночастинок (НЧ) металів, 

а також їх з’єднаннь. Одним з таких напрямків є медицина і фармакологія. 

Наночастинки металів, зокрема (Au, Ag, Cu, Fe, Zn) використовуються в 

якості сенсорів для: візуалізації різноманітних клітин при діагностуванні, 

вирішення завдань адресної доставки лікарських препаратів, та в якості 

термічних мішень для впливу на злоякісні пухлини. У країнах Європи та 

США нанотехнології в медицині набули колосального розвитку, зважаючи на 

велику кількість наукових публікацій та кількість приватних компаній, які 

ведуть розробки лікарських препаратів з використанням нанотехнології. В 

Україні також, є наукові колективи та деякі приватні компанії, що працюють 

в цій новій області.  
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Нанотехнології для медицини набули найбільш вагомих досягнень в 

декількох напрямках: 

- поєднання НЧ металів з уже існуючими препаратами і ліками, що 

підвищують їх антимікробну активність, тим самим, збільшуючи 

ефективність застосування препаратів.  Подібні роботи ведуться в 

Харківському національному медичному університеті з підвищення 

ефективності лікування опікових ран з використанням наночастинок срібла. 

А на підприємстві ОАО «Хімфармзавод Червона зірка» виготовлена мазь 

тіотриазолін яка містить НЧ срібла. Ще одним прикладом застосування 

нанотехнології – є розробка колоїдних розчинів з антимікробними 

властивостями «Срібний щит» – це санітарно гігієнічний препарат, який 

розроблений колективами декількох наукових установ НАН України і є 

одним із прикладів застосування нанотехнології. 

- для візуалізації ракових стволових клітин, а також одночасного 

пригнічення росту пухлини, так званий метод «тераностики».В 

національному інституті раку України розробляють методико-фізичні основи 

магнітно-резонансної нанотераностики злоякісних новоутворень з 

використанням нанорозмірних частинок оксиду заліза в поєднанні з 

доксорубіцином. Застосування такого методу продемонструвало збільшення 

протипухлинного ефекту на 15...30 %, порівняно із застосуванням офіційного 

доксорубіцину.   

- для транспортування лікарських препаратів. Паралельні 

дослідження співробітниками Університету Райса і Техаського Університету, 

а саме д-ра мед. наук Андерсона показали, що використання наночастинок 

для доставки ліків, поліпшує ефективність і знижує токсичність у порівнянні, 

з існуючими методами лікування раку голови і шиї. 

- вирішення проблеми резистивності до антибіотиків. Дослідження 

проведені командою Марьям Баной продемонстрували, що використання 

наночастинок оксиду цинку, призводить до зменшення стійкості 
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мікроорганізмів по відношенню до антибіотиків і покращує антибактеріальну 

активність  Ципрофлоксацина in vitro [41-49].  

- створення нових функціональних матеріалів з біоактивними, або 

сорбційними властивостями.  Додавання до складу лакофарбових виробів 

наночастинок металів з бактерицидними та фунгіцидними властивостями  з 

метою заміщення діючих біоцидів, що є токсичними для навколишнього 

середовища. Також, розробка полімер-металічних композитів для 

виготовлення медичних виробів (катетерів, дренажів, крапельниць) з метою 

вирішення проблеми виникнення катетер-асоційованих інфекцій [50-53]. 

- вирішення проблеми виникнення катетер-асоційованих інфекцій 

(КАІ) у пацієнтів при забезпеченні судинного доступу (катетеризації). Згідно 

опублікованих статистичних даних катетер-асоційована інфекція кровотоку 

займає трете місце серед всіх нозокоміальних інфекцій і перше місце серед 

причин бактеріємій. КАІ складає 10% від всіх інфекцій госпіталізованих 

пацієнтів, 20% від усіх нозокоміальних інфекцій і до 87% від первинних 

бактеріємій [53-56]. У США і країнах Європи щорічно реєструється більше 

500 тис. випадків КАІ з яких 80 тис. випадків реєструється у відділеннях 

інтенсивної терапії (ВІТ) [53,56]. Згідно даних, представлених центрами по 

контролю і профілактиці  захворювань, у США і в країнах Європи, в 

середньому летальними від КАІ є від 19 % до 25 % випадків [53,57,58]. 

Кошти, що витрачаються на лікування кожного випадку катетер-

асоційованих інфекцій в розвинених країнах в середньому складають 29 тис. 

доларів США [59-65]. Згідно патогенезу КАІ виникає кількома шляхами. В 

результаті міграції бактерій з шкірного покриву – це найбільш 

розповсюджений шлях, а також, через зовнішній отвір катетеру, або при 

переливаннях контамінованих інфузійних розчинів,  чи  гематогенний шлях 

інфікування катетеру. Після проникнення в щілину судини мікроорганізми 

взаємодіють з поверхнею катетера, утворюючи біоплівку.  Так звана 

біоплівка представляє з себе кілька шарів мікроорганізмів, які покриті 

спільним глікопротеїновим капсулоподібним шаром [66,67].  
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Більшість мікроорганізмів, що входять до складу біоплівки знаходяться 

в стані покою, завдяки чому мають високу протидію по відношенню до 

антибактеріальних препаратів [68]. Утворення біоплівки на  поверхні 

катетерів тими чи іншими мікроорганізмами спричинено  проявом 

неспецифічних механізмів адгезії. Тому, важливу роль має природа 

матеріалу, з якого зроблено катетер. Згідно літературних даних катетери 

виготовлені з силікону, поліуретану чи тефлону менш піддаються адгезії 

мікроорганізмів, на відміну від катетерів з поліетилену та полівінілхлориду 

[69]. Одним з перспективних шляхів у боротьбі з виникненням КАІ є 

застосування катетерів, дренажів, трубок, манжетів з функціональною 

поверхнею, яка б протидіяла утворенню біоплівки. Згідно проведених 

досліджень, застосування катетерів, що були просочені антибіотиками і 

антисептиками (хлоргексидин або рифанпіцин/сульфадиазін срібла) 

призводить до зниження колонізації КАІК в середньому у 4 рази і потенційно 

знижує витрати пов’язані з лікуванням катетер-асоційованих інфекцій, не 

зважаючи на витрати з додаткової обробки катетерів.  Однак, ці дані, 

характерні для  катетерів, що застосовуються не значний період часу (до 10 

днів), оскільки срібло знаходиться тільки на поверхневій частині медичного 

виробу, в той же час, як колонізація мікроорганізмами довготривало 

встановлених центральних венозних катеторів, відбувається 

інтролюмініальним (проникаючим) шляхом [69].  Отож, розробка катетерів, 

дренажів з матеріалів, що мають більшу гідрофільність поверхні 

(поліуретану), та покриттям, або веденням  (імпрегнуванням) нанорозмірних 

структур металів з біологічно активними властивостями є актуальною 

задачею для зниження кількості випадків виникнення катетер-асоційованих 

інфекцій та зменшення витрат пов’язаних з лікуванням КАІ.  

Матеріали з біоцидними властивостями поверхні можуть бути 

застосовані і в інших сферах. Наприклад: в наукових публікаціях [70,71]  і 

дисертаційній роботі [72] досліджується розробка текстильних матеріалів з 

антибактеріальними властивостями шляхом модифікації їх наночастинками 
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срібла. Це слугуватиме підвищенням профілактичних і санітарно-

епідеміологічних заходів у з в’язку з погіршенням екологічної ситуації 

навколишнього середовища і зниженням рівня імунітету у населення [73].  

Також, в роботах [74-77] розглядається питання розробки матеріалів з 

функціональною поверхнею для виготовлення харчових упаковок. З метою 

зменшення вірогідності псування продуктів харчування  при несприятливих 

умовах, таких як висока вологість і придатна для мікроорганізмів 

температура при транспортуванні,  довготривалому зберіганні і реалізації. В 

таких умовах в упаковці може виникати накопичення мікотоксинів, які при 

вживанні проявляють загрозу здоровью людини.   

 

  1.2 Сучасні методи отримання НЧ Ag і Cu в дисперсних системах 

За останні десятиріччя було розроблено десятки методів та їх 

різновидів отримання нанорозмірних структур металів. В огляді буде 

приділена увага безпосередньо синтезу і стабілізації наночастинок срібла та 

міді. Всі методи у більшості наукових публікаціях умовно поділяють на два 

типи: «зверху-вниз» (top-down) та «знизу-вгору» (bottom-up), або на хімічні 

та фізичні методи. Методи,  що відносять до принципу «зверху-вниз» 

відносяться до хімічних методів отримання НЧ, а методи, що узгоджуються з 

принципом «знизу-вгору» до фізичних. 

Також існує ціла ланка методів що поєднують в собі комбінацію як 

фізичних так і хімічних процесів отримання НЧ. Окремим направленням 

отримання НЧ, що набирає розвитку, є так звані біохімічні «гібридні» методи 

(зелена хімія). Кожен метод має свої переваги і недоліки. Вибір того чи 

іншого методу залежить від необхідних параметрів продуктивності процесу 

синтезу, екологічності, енергомісткості, комплексом фізично-хімічних 

властивостей НЧ (хімічний склад, розмір НЧ, стабільність середнього 

розміру у часі, форми НЧ, кристалічна структура, та їх взаємодії з 

стабілізатором), а також цілями і завданнями, які ставляться при подальшому 

використанні отриманих наноструктур [15, 78-81]. 
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1.2.1 Хімічні методи отримання НЧ срібла і міді. 

Цим методам присвячено значна кількість оглядів і окремих статей  

[17, 82-85]. В їх основі лежить синтез наночастинок з різних типів матеріалів. 

Будь-який хімічний метод отримання ізольованих наночастинок в розчинах, 

(колоїдах, золях) складається з трьох стадій: затравлення, зростання частинок 

та обмеження зростання. Як правило всі три стадії отримання колоїдних 

частинок є нероздільні і проходять одночасно, тому зазвичай отримання НЧ 

починають із суміші, яка містить матеріал наночастинок, речовина для 

покриття наночастинок і розчинник. Важливим процесом при отриманні 

колоїдних частинок є оствальдівске дозрівання (Oswald-ripening) – механізм 

росту, при якому невеликі частинки швидше розчиняються і тим самим 

поставляють мономери або іони для зростання більш великих часток. В 

основі цього явища лежить менша розчинність великих частинок. Коли 

зростання часток відбувається при рівноважних умовах, оствальдівске 

дозрівання обмежує кінцевий розподіл часток за розмірами в межах 

приблизно 15% від діаметра наночастинок. Проте за рахунок використання 

великих концентрацій мономерів і речовин для покриття наночастинок 

можна домогтися, щоб зростання наночастинок відбувалося в перехідному 

режимі [1, 15]. Серед хімічних методів найбільш поширеними є методи 

відновлення, сольвотермічний, фотохімічний і електрохімічний синтез, 

методи зупинки осадження, термолізу і ряд інших методів [1]. В їх основі 

лежать процеси відновлення,  розкладання, або синтезу вихідних матеріалів. 

Метод відновлення солей. З хімічних методів найбільше поширення 

отримало відновлення частинок срібла з водних розчинів його солей в 

присутності різних стабілізаторів [1, 2]. В якості відновників застосовують 

водень і водневовмісні з'єднання (тетрагідроборати і цитрати лужних 

металів, гіпофосфіти, спирти, металоорганічні сполуки). Відновлення 

наночастинок срібла може відбуватися, як на поверхні заздалегідь 

синтезованих матеріалів носіїв у присутності відновника, так і на стадії 

полімеризації мономерів [15].  
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Середовища, в яких відбувається процес відновлення можуть бути як 

на основі водних розчинів, так і в органічних сполуках. Головними 

факторами, що впливають на розмір  НЧ срібла є концентрація відновника, 

послідовність його додавання, pH середовища, і температура протікання 

реакції. 

Відновлення іонів срібла (обробка ультразвуком). Одним з можливих 

методів відновлення іонів срібла може бути обробка реакційного середовища 

за допомогою ультразвуку (УЗ) високої інтенсивності. Така обробка, за своїм 

механізмом, схожа на метод фотохімічного синтезу. При обробці УЗ виникає 

утворення і схлопування кавітаційних пузирів, що призводить до генерації 

вільних радикалів, які провокують каскад хімічних процесів і відновлення 

іонів срібла.  

H2O → H
º
 + 

º
OH 

Ag
+
 + H

+
 → Ag

º
+ H

+
 

nAg
+
+ mAgº → Agm

+
n+m 

H
+
/2OH

+
 → H2/H2O2/H2O/O2 

Метод радіаційно-хімічного відновлення. Під дією іонізуючого 

випромінювання, відбувається процес відновлення (окислення) іонів металів 

у водних розчинах і, за умови,  присутності стабілізаторів, утворюються золі 

металів. Також, процес може проходити в об’ємі полімерів. Джерелом 

формування наночастинок виступають атоми і іони, що утворюються на 

початковому етапі відновлення іонів металів.  В такому випадку, зникає 

необхідність видаляти залишки відновників, оскільки, вони не 

застосовуються [17, 86, 87]. Метод радіаційно-хімічного відновлення 

дозволяє отримати НЧ Ag, Cu, Ni з розміром 2…5 нм з достатньо вузьким 

діапазоном розмірів. 

Електрохімічні методи. Досить відомий і розповсюджений метод 

отримання НЧ срібла [88]. Механізм даного методу полягає в протіканні 

реакцій окислення-відновлення на аноді і катоді, які виготовлені з матеріалу 

з якого потрібно отримати НЧ в процесі електролізу, в результаті чого, на 
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катоді утворюється осад, який представляє з себе металічні нанорозмірні 

структури. Фактором, що впливає на розмір наноструктур є щільність струму 

– вона обернено пропорційна розміру НЧ. Також, вона залежить від 

температури електроліту. В роботі [17,89] продемонстровано, що змінюючи 

щільність струму з 0,5…4 мА/см
2
 можливо отримати НЧ срібла в діапазоні 

110…10 нм. Мінімально можливий розмір отримання сферичних НЧ за 

допомогою електрохімічного методу, згідно з авторами роботи, становить 

5 нм. Отримані НЧ за допомогою електрохімічного синтезу, так само 

потребують стабілізації для запобігання швидкої агломерації НЧ.    

Фотохімічні методи. Ще однин з підходів отримання наночастинок 

металів, зокрема срібла і міді, шляхом розкладання хімічних з’єднань, під 

дією фотонів електромагнітного випромінювання, що ініціює протікання 

ланцюгової реакції, яка призводить до отримання металічних золів:  

H2O + hυ→ eaq + H
*
 + OH

*
 +H3O + H2 + O2 + …, 

Ag
+
 + eaq→Ag

º
, 

nAg
+
+ mAgº → Agm+n

n+
 

Такий підхід вважається доволі перспективним виходячи з того, що  на 

протікання реакції впливають параметри (час, інтенсивність опромінення), 

які доволі легко контролювати. Джерелом світла можуть застосовуватись  

ультрафіолетові лампи (УФ), або лазери  інфрачервоного (ІЧ) опромінення. 

Високоенергетичне опромінення призводить до дисоціації зв’язків  О–Ні у 

воді спостерігається формування радикалів, які утворюють органічні вільно-

радикальні частинки, що відновлюють іони срібла [17,90]:  

H2O → H
º
 + 

º
OH 

º
OH (

º
H)+(CH3)2CHOH → H2O(H2) +(CH3)2C

º
(OH) 

Ag
+
+ (CH3)2C

º
(OH) → Ag

º
 + (CH3)2CO + H

+
 

В якості мішені можуть використовуватись суспензії, полімери 

насичені металоорганічними прекурсорами (МОП), або тонкі плівки 

галогенідів срібла, або міді.  Процес розкладання може протікати, як при 

кімнатній температурі, так і, при додатковому нагріванні реагентів.  
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За допомогою фотохімічного методу (фотолізу), можна отримати 

наночастинки срібла різної форми (сферичні, стержневидні, еліпсоїдальні) з 

розміром 60 нм – сферичні НЧ, або стержнеподібні діаметром 15…20 нм і 

довжиною 250…300 нм. Форма і розмір частинок при фотохімічному 

відновленні в суспензіях залежить від співвідношення концентрації МОП 

(AgNO3, AgF6) і стабілізатора. В якості стабілізатора, як правило, 

застосовуються поверхнево-активні речовини (ПАР), полівінілпіролідон 

(ПВП), полімерні везикули, леїнової, миристинової, або полікристалічної 

кислоти, міцели ПАР і тд. [91, 92]. Одним з небажаних результатів фотолізу є 

утворення  радикалів та залишків МОП, що не до кінця розпались і 

використання стабілізаторів. 

Метод синтезу в просторово-обмежених середовищах (Методи 

синтезу в зворотних міцелах). На сьогоднішній день застосування зворотних 

міцел дозволяє отримувати НЧ, як сферичної форми так і у вигляді 

наностержнів та нанотрубок різних матеріалів (Au, Ag, Cu, CdSe). Сам метод 

полягає у підготовці міцелярного розчину системи: вода–вуглеводень–ПАР, 

або двох розчинів для обмінної реакції та наступне його змішування, рис.1.2 

В результаті чого в пулах зворотних міцел утворюються синтезовані 

наночастинки. Оболонки міцел запобігають утворенню агрегатів, дозволяючи 

отримувати НЧ малих розмірів [93] .  

 

Рис.  1.2  Синтез в просторово-обмежених середовищах [94]   

Механізм формування НЧ за допомогою міцелярного методу 

приведений на рис. 1.1 Розмір НЧ визначається мольним відношенням водо-

органічної фази, а також концентрацією прекурсору металу і відновника в 

солюбилізованій фазі.  [95, 96]   

Внутрішній ріст кластеру що утворився за моделлю Смолуховського

Формування нової фази   

Хімічна реакція між наповнювачем

Об’єднання міцели
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1.2.2 Гібридні (біогенні) методи синтезу НЧ срібла і міді. 

У біологічних методах використовуються екологічно чисті ресурси, 

такі як: рослинні екстракти, бактерії (ціанобактерії), гриби, мікроводорості 

(діатомові водорості, морські водорості, макроводорості) і ферменти                

[97-100]. 

Біосинтез наночастинок. В основі отримання нанокристалів і 

наноструктур за допомогою біологічних методів лежать мікроби, які можуть 

виступати в якості реакторів. Мікроорганізми використовують наночастинки, 

наприклад CdS в якості захисту від УФ випромінювання та індикаторів 

напряму (магнетит). Враховуючи те, що  елементарні реакції, такі як реакції 

відновлення, зазвичай протікають за участю ферментів синтез наночастинок 

можна проводити просто за рахунок додавання розчину солі вихідного 

металу в обрану мікробну культуру. Вперше у 1999р були отримані НЧ  

срібла за рахунок внутрішньо клітинних реакцій штамів 

(Pseudomonasstutzeri) бактерій. Здатність мікробів акумулювати частинки 

неорганічних елементів, таких як Аu, CdS, ZnS [101], магнетит (Fe0, Fe2O3) , є 

встановленим фактом. Можливість використання мікроорганізмів для 

синтезу нанокристалів показана в роботах [102-105].  Встановлено, що за 

допомогою штаму (Verticillium) можливо отримувати наночастинки з 

середнім розміром 25 нм металічного срібла.  

Механізм відновлення НЧ за допомогою різних штамів грибів може 

проходити двома способами внутрішньо-клітино і зовнішньо-клітино (на 

поверхні мембран в результаті реакцій окислення-відновлення електронних 

переносників за участю  NADP – залежної нітротредуктази). Другий 

механізм володіє значною перевагою перед першим (внутрішньо-клітинним), 

оскільки, виключає необхідність подальшого очищення синтезованих НЧ від 

біомаси, що безумовно потрібно проводити при подальшому використанні. 

наночастинки. 
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Синтез НЧ з використанням рослин. В якості біогенних реакторів для 

відновлення іонів металів із розчинів їх солей можна використовувати 

рослини (лікарські трави), що володіють сильними фенольними окисно-

відновленими властивостями. Сам процес синтезу НЧ  срібла полягає в 

біохімічній реакції, коли AgNO3 реагує з рослинним бульйоном, що 

призводить до утворення Ag НЧ, слідуючи реакції (Tripathyetal., 2010).  

Аg
+
(NO3)

-
 + рослинні екстракти >Ag

o
НЧ+ побічні продукти 

Наночастинки міді синтезуються з рослинних екстрактів  за 

механізмом відновлення, запропонованим Раманатаном та ін. (2013). 

CuSO4 ×5H2O + рослинні метаболіти ->Cu
o
НЧ  + побічні продукти 

В роботі [106] синтезували НЧ срібла з водного розчину AgNO3 з 

концентрацією 1×10
-1

 моль/л, 1×10
-3

 моль/л, за допомогою екстракту 

кореневого калуса отримали НЧ розмір яких склав 18…20 нм.  Факторами, 

що впливають  на процес синтезу є температура екстракту і рН середовища. 

Наночастинки, такі як золото, срібло, платина, цинк, мідь, оксид титану, 

магнетит і нікель були синтезовані з рослин. 

Методи синтезу, які ґрунтуються на отриманні НЧ за допомогою 

екстрагування із рослин та за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів 

мають перевагу перед хімічними методами синтезу, оскільки є повністю 

екологічно безпечними і виключають використання токсичних реагентів. Це 

актуально у зв’язку з розширенням областей застосування НЧ медицина, 

фармацевтика. Але, все ще, залишається необхідність в стабілізації 

отриманих НЧ для запобігання агрегації НЧ і утворення осаду у вигляді  

субмікронних структур.   Ще, одним слабким місцем «зеленого» синтезу є те, 

що зазначені методи не здатні застосовуватися для виготовлення НЧ у 

промислових масштабах.  

 

1.2.3 Фізичні методи отримання НЧ срібла і міді. 

 До фізичних методів відносяться методи конденсації в інертних газах, 

дуговий розряд, магнетронне розпилення, катодне розпилення (іонне 
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бомбардування),  лазерна абляція, лазерний і струменевий піроліз, лазерний 

метод генерації НЧ в молекулярних пучках, плазмові методи, метод ударної 

хвилі, електроіскровий метод, детонаційний метод, методи механічного або 

ультразвукового диспергування та ін. Всі перераховані методи дозволяють 

отримати НЧ металів різного розміру, форми, структури і хімічного складу з 

різноманітними фізико-хімічними властивостями.  

 Метод лазерної абляції. (від лат. ablatio — відняття) полягає у 

опромінені поверхні мішені короткими нано-, піко-, фемтосекундними  

лазерними імпульсами, зі щільністю енергії  достатньої для її плавлення. 

Протікання таких процесів призводить  до  руйнування поверхні мішені, з 

наступним утворенням нанорозмірних структур рис. 1.3 [8,15,17]. 

 

Рис.1.3 Схема устаткування для лазерного диспергування, де 1 – робоча 

ємність з дисперсним середовищем, 2 – мішень, 3 – дисперсне середовище,        

4 – фіксатор для мішені, 5 – фокусуючи лінза, 6 – лазерний промінь [85].  

В якості мішені можуть бути використані метали в тому числі 

напівпровідні, а також тугоплавкі метали. Мішень із себе представляє 

пластину з полірованими поверхнями. В якості буферного середовища 

можуть бути використані рідини (дистиле-деіонізована вода, метанол, 

етанол, етиленгліколь, дихлоретан, ацетон), різного роду розчини зі 

стабілізаторами (цитрат, ПАР, полімери), а також інертні гази (азот, аргон 

і.т.д.), або атмосфера повітря.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Як показано в роботах [85, 107,108] за допомогою методу лазерної 

абляції можна отримувати колоїдні розчини наночастинок золота, срібла, 

міді та їх сплавів латуні і бронзи, також можливе отримання НЧ титану, 

кобальту, кремнію, вуглецю та вольфраму з різним діапазоном середніх 

розмірів 3…4 нм, 5…30 нм, 80…100 нм.  Також, використовуючи 

комбіновані мішені, можливо отримання НЧ з двох та більше компонентним 

складом. До прикладу, у роботі [109] продемонстровано отримання НЧ 

силіциду гадолінію Gd–Si.   

Розмір частинок в даному методі контролюється за допомогою зміни 

параметрів опромінення, зокрема, збільшення часу лазерних імпульсів, 

потужності лазерного імпульсу, діаметру лазерного пучка на поверхні мішені  

згідно даних отриманих в роботі [110].  

Фемтосекундне опромінення мішені золота призводить до відсутності 

великих наночастинок в колоїдному розчині на відміну від пікосикундного 

опромінення. Хімічний склад отриманих наночастинок можна варіювати не 

лише за допомогою мішені, але і підбором рідини, в якій проходить абляція. 

Для прикладу, можна отримати наночастинки карбіду титану або оксиду 

титану різного роду сульфіди змінюючи буферну рідину.    

Метод лазерної абляції має ряд переваг: відносна простота методу, 

можливість отримання наночастинок малого розміру (декілька нанометрів) з 

вузьким розподіленням без використання токсичних хімічних каталізаторів. 

Недоліками методу є нагрівання поверхні мішені від дії лазерного 

опромінення, що безпосередньо знаходиться в буферній рідині, в результаті 

чого можлива хімічна взаємодія поверхні мішені з рідиною і, як наслідок, 

модифікація фізико-хімічного складу колоїду –  зміні морфології та оптичних 

властивостей колоїдних розчинів. До прикладу, кисень розчинений у рідині, 

може призвести до окиснення наночастинок, що потрібно враховувати. 

Протікання цих процесів посилюється у зв’язку з високим відношенням 

площі поверхні до об’єму наночастинок. [111].   



38 

Імпульсно-дуговий (ІД).Метод відноситься до методів вакуумного 

випаровування і конденсації. Зазначений метод характеризується простотою, 

дозволяє отримувати порошки,у тому числі і з електропровідних матеріалів, а 

також зі сплавів, оксидів, нітридів, карбідів. Матеріал з якого отримують 

порошок залежить від матеріалу катода. Сам катод виготовляється за 

допомогою методів порошкової металургії, що дає можливість виготовити 

катоди наприклад з важко оброблювальних матеріалів, таких як: бориди, 

нітриди, карбіди, і тд. Швидкість синтезу прямо пропорційна електричній 

потужності заряду. Принципова схема ІД установки рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4 Імпульсна дугова установка для випаровування у вакуумі,             

де 1 – стальний підпалювальний електрод з грибоподібною головкою,            

2 – циліндричний катод із матеріалу що випаровується, 3 – керамічна 

трубка, 4 – мідна ніжка до якої кріпиться катод, 5 – керамічний ізолятор до 

якого кріпиться анод, 6 – трубчастий анод.  

Катод має шайбоподібну форму. Принцип отримання нанорозмірних 

порошків за допомогою методу ІД описано в роботі [112]. Він полягає в 

формуванні електричної дуги між катодом і анодом, де електрична дуга являє 

собою низьковольтний заряд, виникнення якого, призводить до утворення 

катодної плями з розміром ≈10 мкм і часом існування ≈1×10
-7

, яка 

характеризується густиною струму 1×10
8
 А/см

2
, тиском до 20 ГПа і 

температурою до 15000 К. Протікання таких процесів навколо катода 
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призводить до його ерозії, яка приймає вибуховий характер. І, як наслідок, 

продуктами вибуху є плазмові потоки, які містять електрони, іони, 

нейтральні атоми і рідку краплеподібну фракцію матеріалу катода, що 

представляє собою заряджені і нейтральні частинки розміром 10…1500 нм. 

Ступінь ерозії катода М позв’язаний з величиною заряду Q, що 

протікає крізь катод, відношенням: [113, 114].  

М = υ·Q 1.3 

де υ – коефіцієнт електропереносу, що залежить від матеріалу катода. 

За допомогою цього методу в роботі [115] був отриманий порошок 

карбіду вольфраму кобальту (WC+Co). Отримані плазмові потоки 

конденсувались двома методами: конденсація безпосередньо в об’єм масла і 

в атмосфері камери.  Отримані порошки-конгломерати мали відповідні 

розміри  конгломератів 300…500 нм за допомогою першого методу і 

300…1000 нм за допомогою другого методу відповідно. Конгломерати 

складалися з наночастинок розміром 5…30 нм і 20…50 нм відповідно. 

Також, в роботі [116] були синтезовані наночастинки W розміром 15…80 нм 

частинки мали кубічну структуру. Цим способом були отримані 

наночастинки Al, Ni, ТiN, ZnO та інших елементів. 

Метод магнетронного розпилення. В основі даного методу лежить 

принцип бомбардування поверхні катоду (мішені), що знаходиться при 

кімнатній температурі з іонами плазми газового розряду. Внаслідок цього 

бомбардування відбувається розпилення матеріалу мішені. Магнетронне 

розпилення у порівнянні з іншими методами, що використовують іонне 

розпилення, відрізняється високою енергетичною ефективністю процесу 

розпилення [117].   

Технологічними факторами, що впливають на параметри розпилення є: 

по-перше ступінь виробленості катоду, оскільки від цього залежить густина 

току іонів, що розпилюють катод, що значно відрізняється в різних точках 

розпилення в залежності від глибини ерозії катоду; по-друге, спосіб і 

швидкість подавання робочого газу. Також, в параметри розпилення вносить 
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свій вклад конструкція аноду, та величина магнітного поля, що впливає на 

енергетичну ефективність розпилення .  

Матеріал мішені (катоду), що розпилюється може бути осаджений на 

поверхню підкладки, при цьому формуючи: тонкі, щільні, суцільні, або 

дискретні плівки з нанорозмірною структурою. В якості підкладки також 

можна використовувати рідину. Так в роботі [118] метод магнетронного 

розпилення застосовується для отримання безпосередньо колоїдних розчинів 

(рідка матриця носій і наночастинки металу). В якості матриці носія 

використовували вакуумне масло (поліфенілметалсилоксан) в об’єм якого 

осаджували Au. Було використано дві різні схеми перемішування. Перша 

схема передбачала вільне стікання рідини під кутом, по направляючій 

пластині, що розміщена в зоні розпилення. Друга схема перемішування 

полягала в том, що використовувався циліндр, бокова поверхня якого була 

розташована у зоні осадження.  Циліндр обертаючись навколо власної осі і 

будучи частково занурений в резервуар з рідиною перемішував її за рахунок 

змочування власної поверхні. Авторам вдалося отримати наночастинки 

золота з середнім розміром 4 нм та невисоким значенням дисперсності за 

розміром НЧ, з яскраво вираженою дендритною структурою. Вони 

встановили, що розмір НЧ, майже не залежить від типу схеми 

перемішування, оскільки формування НЧ відбувається у тонкому 

приповерхневому шарі рідини.   

Іоно-плазмовий метод. Отримання нанорозмірних структур – це новий 

вид вакуумної технології синтезу електропровідних НЧ металів у рідких 

матрицях (Пат. 80513, МПКВ22F9/14A61K33/38 отримання колоїдних 

розчинів), що дозволяє отримувати нанорозмірні структури в діапазоні від 

5 до 100 нм частинки срібла, міді, золота, паладію, заліза та ін. з 

концентрацією до 1000 мг/л у середовищах різної фізико-хімічної природи 

(гліцерин, розплави глюкози, фруктози, парафіну, стерину, воску, в гелі та 

інші водорозчинні та водо не розчинні рідини) [119, 120].  
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Процес синтезу полягає у диспергуванні матеріалу катоду плазмовим 

струменем локалізованого тліючого розряду у вакуумі. На відміну від ІД 

методу плазма утворюється за рахунок іонізації плазмоутворюючого газу, що 

подається під тиском через сопло плазмотрону,  а не за рахунок плазми що 

утворюється від електричної дуги.  

Причому, потік газу направляють таким чином, що б переносити 

матеріал катоду, що диспергується на поверхню рідкої матриці, і водночас 

перемішувати її (рідину) таким чином, щоб отримати колоїдний розчин з 

однорідним розподіленням імплантованих (ведених) частинок в об’ємі 

рідини що оброблюється. Весь процес відбувається в один технологічний 

цикл.  

Опубліковані дані в роботі [42] показали, що розмір НЧ синтезованих 

за допомогою методу іонно-плазмового розпилення залежить від 

інтегральної величини потужності анодного струму, із зменшенням 

потужності струму з 35 до 75 Вт, спостерігається зменшення середнього 

розміру НЧ (50…25 ± 10нм) і змінюється відсотковий вміст фракції з 

максимальним розміром цих частинок.  

Конденсаційні методи. Підгрупа фізичних методів, що засновані на 

принципі випаровування – конденсації, відрізняються між собою способом 

ведення матеріалу, що випаровується, способом підводу енергії для 

випаровування, робочим середовищем, організацією процесу конденсації, 

системою збору отриманих НЧ. Випаровування металу може відбуватися з 

тиглю, направленням безпосередньо в зону нагріву матеріалу у вигляді 

дроту, каплі, у вигляді вприскування металічного порошку, або в струмені 

рідини. Підвід (подання) енергії може бути реалізовано безпосередньо за 

допомогою нагріву, пропускання електричного току крізь провід, 

електродуговим розрядом у плазмі, індукційним нагрівом за допомогою токів 

високої і надвисокої частоти, лазерним випромінюванням, електронно-

променевим нагріванням.  
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 Випаровування і конденсація може відбуватися при контрольованій 

температурі безпосередньо у вакуумі, або в атмосфері рухомого, або 

стаціонарного інертного чи реакційного газу низького тиску, в тому числі, в 

струмені плазми з наступною конденсацією пересиченого пару, що утворився 

в середовищі, що охолоджується, або на охолоджувальних поверхнях 

спеціальних пристроїв.  

Конденсація в інертному газі. Даний метод являє собою найбільш 

прямий шлях отримання кластерів нанометрового розміру, найчастіше 

металів. Металева фольга, або зразок нагрівається в керамічному тиглі, що 

знаходиться в камері наповненій інертним газом (зазвичай аргоном) при 

тиску кілька торр. Металевий пар швидко охолоджується, втрачаючи енергію 

в зіткненнях з атомами аргону, при цьому формуються наночастинки. Таким 

способом були отримані, наприклад, НЧ заліза розміром 5…40 нм [121, 122], 

Fe–Fe2O, Ag, а також наночастинки багатьох інших елементів.  

Згадані вище методи дозволяють отримувати (НЧ) для вивчення 

процесів, їх формування і росту, але такі методи не підходять для отримання 

наночастинок в промисловому масштабі. Слід зазначити, що самостійним 

завдання таких методів є збір отриманих частинок металів оскільки частинки 

настільки малі, що знаходяться у постійному броунівському русі і 

залишаються в зваженому стані у газі і не осідають внаслідок дії сили 

тяжіння.  Одним з методів вирішення такої задачі є використання матеріалів 

носіїв (матриць) у вигляді рідин, гранул, порошків, або плоских поверхонь 

органічного і неорганічного походження. У такому разі матриця (носій) 

виконує дві функції: перша – є носієм наноструктурних (наноразмірних) 

частинок і захищає утворені НЧ від агломерації, окислення, агрегації і при 

необхідності може бути відокремлена від НЧ шляхом поступової вакуумної 

дистиляції. Друга функція – утворює в результаті синергізму функціональний 

композит (субстанцію) з новими властивостями[123]. 

Методи молекулярних пучків. Основною перевагою методу є 

можливість досить точно регулювати інтенсивність пучка і керувати 
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швидкістю надходження частинок в зону конденсації. Представником цього 

принципу є газофазний метод (аерозольний метод), метод випаровування в 

електричній дузі і в плазмі.Головною відмінністтю цих методів є різні 

джерела нагріву, а сам принцип залишається незмінним. Температуру 

джерела вибирають виходячи з необхідної інтенсивності молекулярного 

пучка і рівноважності тиску над речовиною, що випаровується. 

Випаровування металу може відбуватися з тиглю чи човника, як 

правило, з тугоплавких хімічно-інертних матеріалів. Також метал може 

надходити в зону нагріву і випаровування у вигляді дроту, металевого 

порошку, або у струмені рідини. Підвід енергії може здійснюватись за 

допомогою безпосереднього нагріву, проходження електричного струму 

через дріт (тримач), електричного розряду в плазмі індукційного нагріву 

струменями високої і надвисокої частоти, лазерного випромінювання, 

електронно-променевого нагріву.  Процеси випаровування-конденсації 

можуть проходити у вакуумі і нерухомому інертному газі, у потоці газу, в 

потоці плазми.  Щоб отримати НЧ з’єднань металу, наприклад, оксидів, 

нітридів, карбідів, необхідно в атмосферу додати відповідний реакційний газ 

– кисень, азот, вуглекислий газ, метан и ін.  

Розмір НЧ можна контролювати за допомогою наступних параметрів: 

зміні кількості матеріалу, що випаровується та інтенсивності випаровування, 

також при наявності буферного газу можна змінювати тиск газу та значення 

молекулярної маси інертного газу. За допомогою цього методу були отримані 

НЧ таких металів  Zn, Cd, Se, As, Ge, Si, ZnO, SnO2 в атмосфері H, N, CO2, 

розмір таких наноструктур становить від 2 до 100 нм.  

Функціональні покриття є невід’ємною частиною практично всіх видів 

продукції зроблених людиною. Наприклад, захисне покриття капсули 

космонавта, космічного апарата або розчинної оболонки ліків. Залежно від 

призначення покриття, застосовуються різні матеріали, конструкції та методи 

обробки. На сьогоднішній день, як правило, композиційних порошків можна 

досягти шляхом гальванічного покриття [124], безелектроднного покриття 
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[125] та вакуумного процесу [126]. Процеси гальваніки та вакуумування 

мають низьку швидкість осадження і вимагають точного обладнання. Серед 

цих процесів метод безелектронного покриття розглядався як найбільш 

придатний процес синтезу системи метал-метал, завдяки простоті та високій 

швидкості осадження [127]. Однак, природно даний метод містить ряд 

недоліків у можливості отримання покриттів у системі метал-полімер, про які 

вже згадувалося в роботах [128,129].  

Серед численних сучасних хімічних, електрохімічних та фізичних 

методів і технологій виробництва покриттів, фізичні процеси випаровування 

та конденсації різних матеріалів у вакуумі, безумовно заслуговують на увагу. 

Конденсація парів різних матеріалів у вакуумі забезпечує унікальний 

комплекс методів отримання як нових матеріалів, так і покриття з мікро- та 

нанорозмірною структурою.  

 

Висновки до розділу 

1. При проведені аналізу літератури встановлено, що наночастинки 

проявляють унікальні властивості за рахунок надлишкової поверхневої 

енергії, в наслідок не скомпенсованих зв'язків поверхневих атомів. Це надає 

наночастинкам унікальних відмінних від масивних об’єктів властивостей. 

Одними з таких властивостей є протимікробна, противірусна та фунгіцидна 

активність. Що призводить до інтенсивного використання наночастинок в 

областях діагностичного, терапевтичного і профілактичного застосування.  

З’ясовано що властивості НЧ залежать від: форми, розміру, концентрації, 

хімічного складу і визначаються способом одержання.  

2. За результатами проведеного аналізу сучасних методів 

одержання НЧ можна стверджувати, що всі методи можна умовно поділити 

на два типи «зверху-вниз» (top-down) та «знизу-вгору» (bottom-up), або на 

хімічні та фізичні методи. Одним з най важливіших параметрів синтезу НЧ є 

вирішення проблеми їх агрегації, хімічної чистоти, та досягнення високої 

продуктивності, простоти (одностадійністі). Технологія електронно-
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променевого випаровування та конденсації у вакуумі (EB-PVD) дозволяє 

випаровувати метали зі значною швидкістю, контролювати швидкість 

випаровування і щільність парового потоку. Електронний промінь за 

питомою енергетичною потужністю, легкістю управління, ефективністю і 

локальністю нагріву перевершує більшість джерел енергії.  

 

3. На основі EB-PVD може бути розроблений одно-стадійний метод 

осадження направленого парового потоку безпосередньо на поверхню рідких 

та порошкоподібних матриць. 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. Такий підхід виключає присутність додаткових 

домішок у вигляді відновників та стабілізаторів в процесі синтезу, що 

підвищує хімічну чистоту синтезованих НЧ.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАОНОЧАСТИНОК СРІБЛА І МІДІ В РІДКИХ ТА НА 

ПОРОШКОПОДІБНИХ МАТРИЦЯХ 

 

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 колоїдних розчинів з 

наночастинками срібла та міді. Розглянуто методи дослідження структури і 

властивостей наночастинок металів, методики пробо-підготовки зразків. 

Наведені характеристики матеріалів, що випаровуються та дисперсних 

матриць. 

 

2.1 Осадження з парової фази, обладнання електронно-променевої 

установки УЕ-142 

Електронний промінь – одне з найефективніших джерел нагріву. При 

здійсненні   всіх  електронно-променевих випаровування електронний пучок 

використовують як енергоносій, який у відповідному    вигляді    впливає на 

оброблюваний матеріал. Пучок генерується в електронній гарматі. У гарматі 

відбувається емісія вільних електронів,    їх    прискорення в електростатич-

ному  полі, фокусування і відхилення пучка за допомогою магнітного і 

електричного полів. Через вихідний отвір гармати пучок виводиться в робочу 

камеру. У ній розміщені або в неї вводяться об'єкти електронно-променевого 

процесу,  заготовки або матеріали. Глибина проникнення електрона в метал 

визначається енергією падаючого електрона. Основна доля кінетичної енергії 

електронів перетворюється на теплову в тонкому поверхневому шарі 

товщиною 1-2 мкм. Тому при нагріві електронним променем джерело тепла 

знаходиться в самому тілі і забезпечує максимальну повноту перетворення 

електричної енергії в теплову [130]. 
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Для реалізації технологічних процесів отримання нових неорганічних 

матеріалів та покриттів з аморфною, нано- або мікророзмірною структурою, 

для їх впровадження в науку і виробництво необхідно електронно-променеве 

обладнання нового покоління, оптимізоване для осадження широкого 

спектру неорганічних матеріалів, що володіє значними функціональними 

можливостями. Проведена в рамках даної роботи адаптація базової 

лабораторної установки УЕ-142, рис.2.1, дозволяє реалізовувати основні 

технологічні схеми та прийоми електронно-променевого випаровування і 

подальшого осадження парової фази. При цьому можна формувати одно- і 

багатокомпонентні аморфні, нано і мікроструктурні частинки на підкладках 

заданої конфігурації в різних температурних умовах.  

 

 

Рис. 2.1 Електронно-променева установка УЕ-142: 1 – вакуумна камера, 

2 – система вакуумної відкачки, 3 – блоки управління і вимірювання [131]. 

 

1 

2 3 
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Установка УЕ-142 складається з вакуумної камери з електронно-

променевими нагрівачами – 1, рис. 2.1, системи вакуумної відкачки – 2, 

блоків живлення (на рис. не показано), систем вимірювання та керування 

технологічними параметрами – 3. Детальна схема адаптованої лабораторної 

установки УЕ- 142 представлена на рис 2.2, а в таблиці 2.1 наведені її основні 

технічні характеристики. 

Вакуумна камера, рис. 2.2, розмірами 500x500x1000мм виготовлена з 

маловуглецевої сталі і конструктивно складається з технологічної (робочої) 

камери, камери електронних гармат і відсіку екранування зразка (D) від 

парового потоку. 

Технологічна камера обмежена плитами B і С призначена для 

випаровування і осадження матеріалів. 

Випаровування здійснюється електронною плоскопроменевою 

гарматою – 5, рис. 2.2, встановленою на плиті (Б) лобораторної установки, 

що розділяє технологічну камеру з камерою гармат. На установці УЕ-142 

може бути встановлено три електронно-променевих гармати: дві для 

випаровування матеріалів і одна для нагріву підкладки.  В даній роботі 

використовувалася одна електронопроменева гармата потужністю – 20 кВт.  

Робоча прискоруюча напруга гармати – 18...22 кВ. 

Електронно-променева гармата складається з катоднї і аноднї частин, 

рис. 2.3. У катоднї частини розташовується емітаційний електрони катод. 

Гармата має незалежне джерело живлення з автоматичним регулятором, що 

забезпечує стабілізацію величини струму електронного пучка з відхиленнями 

від заданих значень не більше 1,5 мА. Управління електронним пучком 

здійснюється за допомогою магнітних котушок, розташованих в анодній 

частині гармати з зовнішньої сторони електроної гармати. Електромагнітна 

система забезпечує відхилення, автоматичну стабілізацію і сканування 

електронного пучка в двох взаємно перпендикулярних напрямках. 



49 

   

Рис. 2.2 Схема вакуумної камери електронно-променевої установки УЕ-142: 

А – мідна перегородка, що розділяє камеру гармат на катодну і анодну 

частини; Б – плита гармат;  В – плита тиглів; 1...3 – фланці патрубків 

дифузійних насосів; 4, 5 – гармата електронно-променева; 6 – графітовий 

випарник; 7 – молібденовий (Mo) паропровід; 8 – механізм відкриття / 

закриття заслінки; 9 – навіска матеріалу що випаровується;                                   

10 – водоохолоджувальна ємність з дисперсною матрицею; 11 – заслінка;               

12 – механізм перемішування матриці. 
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Табл.2.1 

 

Технічні характеристики лабораторної установки УЕ-142 

Параметри  

 

Значення / 

Діапазон 

Загальна потужність, КВт 80 

Прискорююча напруга  ЕП гармат, кВ 20 

Напруга від мережі промислової частоти 50 Гц, В 380 

Площа прямокутної плоскої поверхні конденсації, м2 0,03 

Площа циліндричної поверхні конденсації, м2 0,05 

 Діаметр графітового випарника, мм 50мм  

Відстань від поверхні випаровування до поверхні 

конденсації, мм 
67 

Швидкість випаровування металу, г / хв 0,5…5 

Швидкість конденсації матеріалу, г / хв 0,1…2 

Номінальна потужність електронної гармати  для 

випаровування матеріалів 

 

40 

Величина вакууму в робочій камері, Па 8·10
-3

…2·10
-1

 

Споживання води для охолодження, м3 на годину 7,5 

Тиск води для охолодження, Па 3·10
5
…4·10

5
 

Розміри обладнання, мм 2000*1500*2500 

Площа зайнята устаткуванням, м2 22,5 

Маса установки, т 1,55 
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Рис. 2.3 Схема електронно-променевої гармати: А – катодна частина,                   

Б – анодная частина, 1 – катод, 2 – харчування напруження катода,                        

3 – магнітні котушки, 4 – до системи управління магнітних котушок [131]. 

На блок-схемі, рис. 2.4, представлена схема управління електронним 

пучком гармати. Характер конденсації і синтезу плівки безпосередньо 

залежить від рівномірності випаровування матеріалу. Наприклад, 

випаровування керамік супроводжується утворенням вузла по периметру 

обода злитка, який змінює просторову геометрію парового потоку. Тому, для 

рівномірного випаровування матеріалу з поверхні злитка до гармат 

підключений програмований блок сканування променя, який дозволяє 

підібрати оптимальну розгортку для матеріалу, який випаровується. 

Безпосереднє управління електронним пучком здійснюється з пульта. 

 

Рис. 2.4 Блок-схема управління електронним пучком: А – електронно-

променева гармата, 1 –  катод, 2  –  відхиляючі магнітні котушки,                          

3 – джерело напруження катода, 4 – блок сканування променя,                               

5 –  програматор, 6 – пульт управління [131]. 
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Для стабільної роботи електронно-променевих гармат вакуум в 

катодній частині гармат повинен становити не менше 3…4×10
-1

 Па. Система 

вакуумної відкачки установки УЕ-142 складається з золотникового 

вакуумного насоса АВЗ-20Д, двохроторного насоса Рутса і трьох дифузійних 

паромасляних насосів Н-250, рис. 2.5. Спільно вони забезпечують граничний 

вакуум в робочій камері 8 10
-3

 Па. 

 

Рис 2.5 Схема системи вакуумної відкачки УЕ-142: 1 –  вакуумна камера,               

2 – дифузійні паромасляні насоси, 3 – затвори, 4 –  насос Рутса,                           

5 –  форвакуумний насос, 6 –  натекатель, 7 –  вакуумні лампи [131]. 

 

2.2 Технологічна схема випаровування і методика отримання 

матеріалів для дослідження 

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. 2.6. Це схеми «кутова» і 

«вертикальна». Паровий потік направляється під від’ємним кутом до 

горизонтальної площини 45
º
 та 90

º
 відповідно. В якості матеріалу випарника 
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застосовано тугоплавкий матеріал графіт, рис 2.7. 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. 2.1 

Випарник кутовий використовується для осадження парового потоку 

на поверхню гранул із фракцією понад 500 мкм. У цьому випадку матеріал 

матриці знаходиться в обертовому барабані розташованому під кутом. 

  

Рис. 2.6.  Технологічна схема осадження парового потоку: а – «кутова» схема 

осадження парового потоку, б – «вертикальна» схема осадження парового 

потоку, де 1 – електронно-променева гармата, 2 – графітовий випарник з 

молібденовим паропроводом, 3 – направлений паровий потік, 4 – рідка 

матриця. 

  

Рис. 2.7.  Графітовий випарник з молібденовим паропроводом, де                           

а – «кутова» б – «вертикальна» схема осадження парового потоку 
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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. 

Табл. 2.1 

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. 

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. 
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Рис. 2.8.  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.   

Величенна паропроводу була обрана виходячи від оптимальної 

довжини, при якій не відбувається конденсація металу з парового потоку на 

поверхні внутрішніх стінок молібденової трубки.  

Відстань від паропроводу реактора до поверхні дисперсної рідини 

підбиралась виходячи зі значення ККД, теплового впливу, і рівномірності 

розподілу парового потоку металу по поверхні підкладинки. Отримані 

експериментальні дані приведені в таблиці 2.  Оптимальна відстань складає 

70 мм  оскільки при таких значення не відбувається перевищення граничної 

температури і доволі високе значення ККД схеми випаровування.  

При отриманні нанорозмірних частинок металів важливим параметром 

є повторюваність отриманих структур та концентрації. Тому, для зменшення 

похибки експерименту площа поверхні і маса навісок повинна бути 

постійною. З цією метою була розроблена графітова форма для виготовлення 

таких навісок, рис 2.9. Сферичні навіски виготовлялись в електронно-

променевій установці шляхом переплавлення в графітовій формі.  
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Табл. 2.2 

Перелік експериментальних даних 

№ Відстань від паропроводу до 

поверхні мідного диска, мм 

ККД схеми 

випаровування, % 

Тем-тура поверхні 

мідного диску, 
0
С 

1 25 61 87 

2 45 56 62 

3 65 40 47 

4 85 36 41 

5 115 22 36 

Були виготовлені навіски  двох типів з встановленою масою 

200±1,5 мг, і 100 ±1,5 мг. При цьому дані навіски мали однакову сферичну 

форму і сталу площу поверхні. Дані маси були обрані з урахуванням 

можливості одержання суспензій (дисперсних систем) від 100 до 700 мг/л. 

Виходячи з літературних даних, така концентрація є найбільш поширеною 

для рідких субстанцій з металевими НЧ. 

 

Рис. 2.9  Схематичне зображення форми для виготовлення навісок 
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Сила струму була обрана виходячи з діапазону температур плавлення 

матеріалу, що випаровується (переходу металу, що випаровується в рідкий 

стан - нижня межа), і верхня межа відповідає допустимій величині тиску пару 

при якій в графітовому реакторі (випарнику) не утворюється критичне 

значення тиску пари яке може пошкодити випарник. 

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 отриманому колоїдному розчині з метою 

задавання певної концентрації НЧ і часу експерименту. Встановлені 

залежності швидкості випаровування для величини струму електронної 

гармати в інтервалах 15…24 мА для срібла та 26…34 мА для міді, в тому 

числі для обох мас навісок 100 та 200 мг.  

Швидкість випаровування металів у вакуумі визначали за формулою           

(Герца-Кнудсена-Ленгмюра): 

 2.1 

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 см
2
) за формулою (2.1), знаючи, що навіски мали 

встановлену форму і масу, була виведена формула (2.2). З її допомогою 

визначався час експерименту, необхідний для отримання заданої 

концентрації НЧ в дисперсних системах. 

 2.2 

 

де mk – маса навіски металу,  – щільність Me, tk –  час експерименту.  
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Рис. 2.10 Залежності швидкості випаровування для величини струму 

електронної гармати в інтервалах 15…24 мА для срібла – (а) та 26…34 мА 

для міді – (б), встановлені залежності для навісок масою 200 мг. 
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2.3 Методи дослідження структури і властивостей НЧ металів, 

методики пробо-підготовки зразків. 

В даній роботі виконували дослідження композитів з наночастинками 

срібла та міді за допомогою загальноприйнятих та сучасних методи аналізу. 

Для отримання наночастинок в дисперсних середовищах застосовувалось 

електронно-променеве випаровування та осадження направленого парового 

потоку у вакуумі. На отриманих зразках досліджувалася морфологія 

поверхні, елементний склад, фазовий склад, структура та наведені нижче 

фізичні властивості. Для визначення структурних характеристик, розміру 

фазових утворень, морфології отриманих НЧ застосовувались методи:  

лазерна кореляційна спектроскопія (ЛКС); просвічуюча електронна 

мікроскопія (ПЕМ); растрова електронна мікроскопія (РЕМ); полуменева 

атомно-абсорбційна спектрометрія (ААС); рентгеноспектральний аналіз 

(РФА); спектрофотометрiя (СП); 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. 

Елементний склад композитів з НЧ контролювався 

енергодисперсійною системою рентгеноспектрального мікроаналізу – 

приставкою EDX, підключеної до растрового електронного мікроскопу 

CamScan 4D. Отримані результати оброблялися програмою Inca-2000, 

похибка вимірювання становила 0,3%. Концентрацію наночастинок в 

дисперсних системах та на порошкоподібних субстанціях, отриманих для 

біологічно активних досліджень, контролювали за допомогою методу 

атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою (АЕС-ІСП) 

на приладі Optima 2100 DV фірми PerkinElmer (США), відповідно до 

методики [132] . 

Фазовий склад та розмірність структурних складових оцінювалась за 

допомогою рентгеноструктурного аналізу.Дифрактограми зразків 

реєструвалися на дифрактометрі ДРОН-УМ1 у випромінюванні Cu-Kα лінії 

анода з графітовим монохроматором в відбитому пучку при геометрії зйомки 
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за Брегг-Брентано в кутовому інтервалі 2θ=10...117° з кроком 0.1°, 

прискорювальна напруга – 25 кВ та анодний струм – 23 мА. Розшифровка 

дифрактограм була виконана за каталогом JCPDS. 

Пробопідготовка зразків для дослідження методом РФА проводилась за 

наступною методикою: з середини стовпа колоїду бралася проба об’ємом 

1 мл, далі поступово (1/10 взятого об’єму) наносилась на поверхню 

покривного скла після чого проводили сушку на повітрі при температурі 

Т=313 K. Покривне скло зі зразком розміщували в робочій камері 

дифрактометра і проводили фазовий аналіз. 

Середній розмір кристалітів наночастинок визначався з розширення 

піку (111) за рівнянням Шеррера (2.3). 

 , 2.3 

 де D – це середній розмір кристаліту, K – це коефіцієнт, рівний 0,94,              

λ – це довжина хвилі рентгенівських променів, β – це фізичне розширення 

лінії, а θHKL – це кут ковзання. 

Визначення форми, розміру і кристалічної структури частинок 

здійснювали за допомогою методів електронно-мікроскопічного аналізу. 

Було застосовано два методи: растрова електронна-мікроскопія (РЕМ) та 

просвічуюча трансмісійна електронна-мікроскопія (ПЕМ). Електронно-

мікроскопічні дослідження (РЕМ) форма і діапазон розподілення за розміром 

наночастинок (дискретних порошків на порошкоподібних субстанціях) 

проводилися на растровому електронному мікроскопі Camscan 4D в режимі 

вторинних і пружновідбитих електронів при збільшеннях від 500 до 5000 

разів. Дослідження дисперсних систем насичених наночастинками 

неорганічними матеріалів проводилися за допомогою растрового 

електронного мікроскопу Selmi РЕМ 106І з прискорюючою напругою 20 кВ 

та розподільною здатністю 4 нм. 

Принцип дії растрової електронної мікроскопії заснований на 

використанні деяких ефектів, що виникають при опроміненні поверхні 
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об'єктів тонко сфокусованим пучком електронів. У результаті взаємодії 

електронів  зі зразком (речовиною) генеруються різні сигнали. Основними з 

них є потік електронів: відбитих, вторинних, оже-електронів, поглинених, що 

пройшли через зразок, а також випромінювань: катодолюмінісцентного  і   

рентгенівського. Для одержання зображення поверхні зразка 

використовуються вторинні, відбиті і поглинені електрони. 

Тому, однією з важливих умов застосування методів електронної-

мікроскопії є використання зразків, що відповідають граничним умовам 

(електропровідністю та можливістю перебувати у форвакуумі). Отримані 

дисперсні системи та порошкоподібні субстанції з наночастинками 

потребують спеціальної пробопідготовки. В рамках дослідження була 

проведена наступна пробопідготовка зразків. Для дисперсних систем 

наночастинки відмивалися від матриці носія у кілька етапів за допомогою 

деіонізованої води. Далі проводилась сушка зразків на монокремнійових 

пластинах на відкритому повітрі при природному освітленні при температурі 

Т=300 K.  

Морфологія поверхні і структура наночастинок вивчалась за 

допомогою трансмісійної мікроскопії після їх вилучення з дисперсійного 

середовища за допомогою розчинників. Були застосовані розчинники: 

деіонізована вода, ізопропіловий спирт, для гліцерину і ПТГФ відповідно. 

Наночастинки наносили на спеціальну вуглецеву сітку, з подальшою сушкою 

розчинника на повітрі при кімнатній температурі. Після повного висихання 

здійснювали зйомку на мікроскопі HITACHIH-800 при прискорюючій 

напрузі 150...200 кВ. Статистична обробка отриманих даних та побудова 

гістограм розподілу проводилися в середовищі Statgraphics. Ідентифікацію 

електронограми проводили по картотеці ASTM. 

Розміри частинок визначалися за допомогою методу лазерної 

кореляційної спектроскопії (Dynamic light scattering) на приладі ZetaSize-3 

(«Malvern Instruments», Великобританія) з коррелятором Multi8 computing 

correlate type 7032 ce. Прилад обладнаний гелій-неоновим (He-Ne) лазером 
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ЛГ-111 з довжиною хвилі 633 нм і потужністю 25 мВт. Діапазон 

вимірювання приладу складає від 1 нм до 20 мкм [133]. 

Даний метод заснований на аналізі кореляційних характеристик 

флуктуації інтенсивності динамічного розсіювання світла, при проходженні 

лазерного променя через обсяг зразка. Дисперсні частинки або 

макромолекули, які поміщені в рідину, знаходяться в постійному хаотичному 

тепловому (броунівському) руху. Цей рух приводить до флуктуацій 

локальної концентрації частинок. Результатом цього є локальні 

неоднорідності показника заломлення і, відповідно,  флуктуації інтенсивності 

розсіяного світла при проходженні лазерного променя через таке 

середовище. Коефіцієнт дифузії частинок обернено пропорційний 

характерному часу релаксації флуктуацій інтенсивності розсіяного світла. 

Цей характерний час, у свою чергу, є час загасання експоненційної 

тимчасової кореляційної функції розсіяного світла, яка вимірюється за 

допомогою цифрового коррелятора. Вимірювання кореляційної функції 

флуктуацій інтенсивності розсіяного світла і інтегральної інтенсивності 

розсіювання дає можливість визначити коефіцієнт трансляційної дифузії 

дисперсних частинок в рідині. Формула Стокса-Ейнштаіна (2.4) пов'язує 

розмір часток з їх коефіцієнтом трансляції та в'язкістю рідини [134,135]. 

 , 2.4 

де RH - радіус частинок, D – коефіцієнт трансляції дифузії,                        

kB – постійна Больцмана, Т – абсолютна температура, η – динамічної 

в'язкості зразка (рідини в якій знаходяться частинки).  

Таким чином, визначивши з формули (2.5) D і знаючи значення η, 

можна визначити як середній розмір частинок, так і їх розподіл за розмірами. 

 , 2.5 

де τс – часом кореляції, q – хвильовий вектор флуктуації кореляції який 

дорівнює: 
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 , 2.6 

де n – показник заломлення зразка (рідкої матриці), λn – довжина хвилі 

випромінювання, θ – кут розсіювання. 

Досліджувані колоїди в кількості 1 мл вносили до кварцової квадратної 

оптичної кювети (DTS1070) розміром грані 11 мм, яку вводили в 

термостатову лунку лазерного кореляційного спектрометра. Реєстрацію та 

статистичну обробку лазерного випромінювання, розсіяного від дисперсних 

систем з наночастинками, здійснювали багаторазово протягом 120 с за 

температури 298 K для гліцерину, жирних олій при температурі 298 K під 

кутом розсіювання 175°. Зразки мономера з металевими частинками 

(політетрагідрофуран – Ag, Cu) вимірювалися по  6 раз протягом 60 с при 

постійній температурі 300 K. Дана температура пояснюється двома 

факторами: перший – температура плавлення політетрагідрофурана (ПТГФ) з 

молекулярною масою 1000 г / моль дорівнює Тпл = 300 K; другий фактор 

обумовлений досить високими значеннями динамічної в'язкості ПТГФ, а 

підвищення температури знижує даний параметр, що сприяє більш точному 

визначенню розміру часток цим методом. Значення динамічної в'язкості для 

ПТГФ становило η=440 мПа*с. Кут становив 90
0
. Автокорреляційна функція 

оброблялася за допомогою стандартної комп'ютерної програми PCS-

Sizemode v 1.61. Отримані результати вимірювань обробляли за допомогою 

сервісної комп’ютерної програми Zetasizer Software 7/11. 

 Визначення в’язкості рідких матриць-носіїв. В’язкість η, як зазначено 

вище у формулі 2.4 є важливою характеристикою колоїду для визначення 

розміру частинок. Тому в’язкість кожного з отриманих колоїдів визначали за 

допомогою віскозиметра Пінкевича (ВПЖ-1 з діаметром капіляра 1,52 мм) 

згідно ГОСТ 33768-2015. Суть методу полягає у вимірюванні скляним 

капілярним віскозиметром часу закінчення певного обсягу випробуваної 

рідини під впливом сили тяжіння. Кінематична в'язкість ν мм
2
/с 
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обчислюється як добуток виміряного часу закінчення рідини і постійної 

віскозиметра за формулою 2.7.  

 , 
2.7 

де C – постійна віскозиметра, мм
2
/с; t – час закінчення, с; g – прискорення 

вільного падіння в місці визначення кінематичної в'язкості, м/с
2
;                             

gH – нормальне прискорення вільного падіння (9,80665), м/с;  – поправка 

на кінетичну енергію, мм/с. 

Оскільки в лазерно-кореляційний спектрометр для визначення 

гідродинамічного діаметру застосовується (η) - динамічну в’язкість, то η 

прозорих і непрозорих рідин розрахували відповідно за формулою 2.8 

виходячи із визначення, що  динамічна в’язкість – це відношення 

кінематичної в'язкості рідини до її щільності при тій же температурі. 

 2.8 

де  – кінематична в'язкість рідини при температурі випробування,   мм
2
/с; 

– щільність нафтопродукту при тій же температурі, при якій визначалася 

кінематична в'язкість, кг/м
3
. Щільність рідин визначали по ГОСТ 3900. 

Розраховане значення кінематичної та динамічної в'язкості рідин  

округлювали  до 0,01% виміряної та розрахункової величини і записували у 

протокол випробувань, вказуючи температуру випробування. 

Синтез поліуретану здійснювали в трьохгорлому реакторі, який 

забезпечений пристроєм входу-виходу інертного газу (аргону), при 

нагріванні (0,01 моля) 10,0г сухого ПОТМГ-1000, що містить 0,01075 г 

(0,01075% мас.) наночасток міді та 0,00154 г (0,00154% мас.) срібла з 5,025 г 

(0,02 моля) 4, 4´-дифенілметандіізоціанатом (4, 4´-ДФМДІ) до температури 

(323…330) К. Реакцію зупиняли охолодженням реактора холодною водою до 

(283…290)К. Вміст ізоціанатних груп в МДІ має бути близьким до 5,6 % мас. 

Стадія подовження ланцюга здійснюється додаванням (0,01моль) 0,9012 г БД 

розчиненого в 20 мл ДМФА та нагріванні до температури 50…55 С 

протягом години.  
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По завершенню стадії подовження ланцюга отриманий поліуретановий 

нанокомпозитний матеріал виділяли шляхом випаровування розчинника 

ДМФА. 

Для характеристики згіркнення жирних олій, було встановлено наступні 

хімічні показники: кислотне число, йодне число, перекисне число, число 

омилення та ефірне число з використанням класичних методик [136]. 

Кислотне число – це важливий показник якості олії, що характеризує її 

придатність вживання в їжу. Чим воно нижче, тим вища харчова цінність 

олії. Підвищене кислотне число свідчить про низьку якість сировини, 

псування олії при тривалому зберіганні. Свіжі жири мають майже 

нейтральний рівень рН [137-139]. 

Йодне число є найважливішим хімічним показником жирів і рослинних 

олій, який характеризує ступінь ненасиченості органічних речовин. Йодне 

число виражається у кількості грамів йоду, яка може приєднатися за 

ненасиченими зв'язками до досліджуваної речовини масою 100 г. Що 

більшим є йодне число, то більший ступінь не насиченості сполук у речовині 

[139, 140]. 

Характеристика окислювального згіркнення жиру проводиться за 

визначенням перекисного числа, яке виражається у відсотках йоду, 

витраченого на руйнування перекисів [139]. 

Вміст пероксидних сполук в жирі оцінюється за величиною 

пероксидного числа. Це досить чутливий показник і за його значенням 

робиться висновок про початок і глибину окиснення жиру. У свіжому жирі 

пероксидів немає. На початкових стадіях окиснення впродовж деякого часу 

хімічні і органолептичні показники жиру майже не змінюються. Цей період, 

що має різну тривалість, називається індукційним. Після індукційного 

періоду жир починає псуватися. Виявити це можна за збільшенням 

пероксидного числа і зміною органолептичних властивостей жиру [139, 140]. 

Число омилення характеризує загальну кількість кислот (вільних і 

зв’язаних у гліцериди), що входять до складу жиру [139]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
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Омилення – це гідроліз жирів лугами, внаслідок чого утворюються 

гліцерин та солі жирних кислот – мила [140]. 

Поліуретановий біологічно-активний нанокомпозитний матеріал та 

поліуретановий матеріал за прототипом випробувані на біологічну активність 

до дії мікроорганізмів згідно ГОСТ 9.048…9.053-75 (91). 

 

2.4Характеристики рідких та порошкоподібних матриць  

Одним з напрямків в розробці нових лікарських засобів є застосування 

нанотехнологій. Національні інститути охорони здоров'я США включили 

наномедицину у п'ятірку найбільш пріоритетних областей розвитку 

медицини в XXI столітті, а Національний інститут раку США збирається 

застосовувати досягнення наномедицини при лікуванні раку. По суті це 

використання різних нанорозмірних неорганічних речовин в медичній 

практиці. Ведуться дослідження в областях діагностичного, терапевтичного і 

профілактичного застосування, наночастинок Au, TiO, Ag, Cu, Zn, Si, CeO, Pt. 

З'являється багато публікацій та патентів, щодо протимікробної активності 

наночастинок [141,142]. Потенціал протимікробної активності мають 

металічні наночастинки (НЧ), такі як мідь (Cu), титан (Ti), срібло (Ag), 

золото (Au) і цинк (Zn). Кожен має різні механізми дії протимікробної 

активності [143]. В медицині сполуки, що містять срібло, достатньо давно 

використовують в якості протимікробних засобів. Найбільш поширеними 

неорганічними НЧ, що використовуються в якості антимікробних агентів є 

наночастинки Ag [144]. Це пояснюється тим що Ag НЧ є потенційними 

антимікробними агентами проти широкого спектра бактерій [145]. Згідно з 

дослідженнями, антибактеріальну дію Ag НЧ обумовлено пошкодженням 

бактерій зовнішньої мембрани [146]. Автори роботи [147] стверджують, що 

на різних типах патогенних мікроорганізмів, найбільш ефективними виявили 

НЧ Ag розміром (20…30 нм), оскільки вони краще проникають і 

колонізуються в патогенній тканині, таким чином розширюючи механізм 

дезактивації грампозитивних та грамнегативних бактерій та мікоміцетів. 
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Наночастки срібла виявилися також активними проти кількох типів вірусів, 

включаючи вірус імунодефіциту людини, гепатиту Б, вірус простого герпесу, 

респіраторно-синтиціальні віруси і вірус мавпячої віспи [148]. Прояв 

противірусної активності, як неорганічних наночастинок так і їх 

біметалічних сполук наведені в значній кількості патентів та публікацій 

[149].   

Наночастки міді володіють унікальними характеристиками, включаючи 

каталітичну і протигрибкову/антибактеріальну активність, що не 

спостерігаються у масивних об’єктів з міді. Перш за все, наночастинки міді 

демонструють дуже сильну каталітичну активність, властивість, яку можна 

пояснити їх великою площею каталітичної поверхні. Завдяки невеликому 

розміру і великій пористості наночастинки можуть забезпечувати більш 

високий вихід реакції і більш короткий час реакції при використанні в якості 

реагентів в органічному і металоорганічному синтезі. [150]. Наночастки міді, 

які дуже малі і мають високе відношення поверхні до об'єму, також можуть 

служити протигрибковими/антибактеріальними засобами.  Антимікробна 

активність викликана їх тісною взаємодією з мікробними мембранами і їх 

іонами металів, що вивільняються в розчинах [151]. Оскільки наночастинки 

повільно окислюються в розчинах, з них вивільняються іони двухвалентної 

міді, які можуть створювати токсичні гідроксильні вільні радикали, коли 

ліпідна мембрана знаходиться поблизу. Потім вільні радикали розщеплюють 

ліпіди в клітинних мембранах шляхом окислення, щоб зруйнувати мембрани. 

В результаті, внутрішньоклітинні речовини просочуються з клітин через 

зруйновані мембрани; клітини більше не можуть підтримувати 

фундаментальні біохімічні процеси [152]. В решті-решт, всі ці зміни 

всередині клітини, викликані вільними радикалами, призводять до загибелі 

клітини.  

) – триатомний спирт. Це означає, що в молекулі 

цього спирту три гідроксильні групи приєднані до трьох атомів вуглецю. 

Хімічна формула – C3H8O3 або C3H5(OH)3. У промисловості його отримують 
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головним чином при гідролітичному розщепленні жирів. Гліцерин 

випускають трьох видів: сирий, дистильований та технічно чистий. В 

косметиці дозволено застосування двох останніх. Гліцерин гігроскопічний. 

Завдяки властивості поглинати з повітря до 40…50 % води по відношенню до 

його початкової маси, він отримав широке розповсюдження в косметиці, як 

речовина, що швидко відбирає воду з тваринної та рослинної тканини. Він 

застосовується майже у всіх косметичних препаратах як пом'якшуючий засіб 

та є одним з основних видів сировини для виготовлення зубних паст. Він не 

засихає, не гіркне, замерзає при дуже низьких температурах і тому 

застосовується як речовина, що перешкоджає висиханню та замерзанню 

косметичних виробів. Гліцерин використовується в парфумерії та фармації як 

пом'якшувальний засіб або основа мазей, добавка до масла, у харчовій 

промисловості, як добавка до напоїв [153]. Спиртовий розчин 

тринітрогліцерину має судинорозширювальну дію й у вигляді ліків 

використовується при серцевих захворюваннях. Похідним гліцерину є 

гліцерофосфат (гліцерофосфат кальцію і гліцерофосфат натрію), який 

використовують в медичній практиці. Із гліцерину синтетичним шляхом 

отримують незамінну амінокислоту метіонін, котру в медичній практиці 

застосовують при захворюваннях печінки і атеросклерозі [154].   

Гліцерин, його олігомери і полімери запропоновані як засоби, які 

зберігають свіжість харчових продуктів.  У шкіряному виробництві та 

текстильній промисловості – для обробки пряжі і шкіри з метою їх 

пом'якшення та надання еластичності. Гліцерин застосовується в тютюновій 

промисловості, при виробництві поліуретанів, гуми, фанери, барвників, 

чорнил і паст, зубної пасти, емульгаторів, фотографічних і інших матеріалів. 

Гліфталеві смоли – продукти реакції гліцерину з фталевою кислотою, – 

будучи розчинені в спирті, перетворюються в хороший, хоча і дещо крихкий, 

електроізоляційний лак . Гліцерин необхідний для виробництва епоксидних 

смол – з гліцерину отримують епіхлоргідрин – незамінну речовину для 

синтезу епоксидної смоли [153,154].  
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Політетрагідрофуран, (тетраметіленефір) гліколь або полі 

(тетраметіленоксід), являє собою хімічну сполуку з формулою                            

HO-(-(CH2)4O-)n-H. Його можна розглядати як полімер тетрагідрофурану або 

як простий поліефір, отриманий з 1,4-бутандіолу. Продукт комерційно 

доступний у вигляді полімерів з низькою середньою молекулярною масою 

від 250 до 3000 дальтон. У цій формі це біле воскоподібна тверда речовина, 

плавиться при температурі від 293...303 К. Основне застосування 

політетрагідрофурана – це виробництво еластичних волокон, таких як 

спандекс (еластан), для розтяжних тканин [155] і поліуретанових смол. 

Останні являють собою форполімери поліуретану, розчинені в розчиннику 

[156]. Вони використовуються при виробництві штучної шкіри. Ці 

еластомери або поліуретани виготовлені шляхом взаємодії з PTMEG - ді - 

ізоціанати, або складні поліефіри, отримані взаємодією PTMEG з дикислоти 

або їх похідних [157]. Полімер також є вихідним матеріалом для 

термопластичного поліуретану, термопластичних поліефірів, поліефірамідів і 

литих поліуретанових еластомерів, використовуваних, наприклад, в колесах 

роликових ковзанів і скейтборду.    

Для дослідження нами були відібрані жирні олії шипшини, льону, 

кедра, амаранту і кавуна, виготовлені методом першого холодного віджиму 

на ПП «Науково-виробнича фірма «ЕЛІТФІТО», м. Івано-Франківськ [159]. 

Вказані олії насичені наночастинками срібла з заданою концентрацією 

металу і розміром частинок за допомогою електронно-променевої технології 

осадження молекулярного потоку металу у вакуумі на лабораторній 

установці УЕ-142. 

Плоди шипшини собачої (Rosacanina L.) широко відомі як цінне 

джерело поліфенолів і вітаміну «С». Плоди шипшини мають протизапальну, 

антиоксидантну дію, а також протидіють ожирінню. Біологічна активність 

шипшини проявляється завдяки широкому спектру біологічно активних 

сполук, в тому числі галактоліпідів, вітаміну «С», фенольних сполук, 
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лікопіну, лютеїну, зеаксантину та інших. Олія шипшини має антимікробну 

дію, стимулює регенерацію шкіри і слизових оболонок [159]. 

Широке використання олії амаранту з метою оздоровлення людей 

зумовлено унікальним складом, наявністю амінокислот, мікроелементів, 

мінералів, вітамінів, протеїнів, поліненасичених жирних кислот, холіну, 

жовчних кислот, стероїдів. Олія амаранту містить 6-8% сквалену, який є 

найважливішим його компонентом. Саме сквален є джерелом кисню, 

необхідного для метаболізму, і сприяє нормалізації процесів тканинного 

дихання, має антимікробні, антиканцерогенні й фунгіцидні властивості. 

Зокрема, виявлено посилення антимікробної дії песаріїв з флуконазолом при 

введенні до складу препарату олії амаранта. Окрім того, сквален має 

регуляторний вплив на біосинтез та рівень холестерину, жовчних кислот, 

стероїдних гормонів та кортикостероїдів. 

Кедрову олію рекомендується застосовувати в якості джерела 

незамінних поліненасичених жирних кислот, фосфоліпідів, жиророзчинних 

вітамінів здоровим людям, при підвищених фізичних та розумових 

навантаженнях, для підвищення природного та імунологічного захисту, 

особливо в період епідемій, гострих респіраторних вірусних захворювань. 

Через вміст великої кількості вітаміну «Е» і лецитину, кедрова олія виступає 

потужним антиоксидантом: підвищує імунну реактивність організму, зв’язує 

вільні радикали [160]. Також, проявляє регенеруючу і бактерицидну 

властивість, що важливо при лікуванні шкірних захворювань, виразкових і 

ерозивних процесів. 

Олія льону містить поліненасичені кислоти (лінолеву, ліноленову та 

олеїнову), насичені жирні кислоти та вітаміни (F, A, E, B, K) [152], завдяки 

чому її ефективно використовують для лікування алергічних захворювань 

шкіри,  зниження рівня холестерину в крові [149]. 

Олія кавуна має широкий спектр лікувально-профілактичної дії, 

завдяки високому вмісту цинку і селену, токоферолів, клітковини, 

поліненасичених жирних кислот, вітамінів (А, В, С, Е, РР). Однією із 
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основних терапевтичних властивостей олії з насіння кавуна є здатність 

покращувати діяльність видільної системи, усувати причину утворення 

каменів та запобігати патологічним змінам в роботі нирок. Вона розчиняє і 

вимиває слиз, а також знімає запальні процеси у сечовивідній системі; сприяє 

швидкому загоєнню будь-яких дефектів шкіри, ран та опіків [149]. 

Порошкоподібні лікарські субстанції. Вітчизняний препарат аміксин є 

ефективним противірусним засобом по відношенню до широкого спектру 

вірусів. Аміксин проявляє протигрипозну активність за рахунок пригнічення 

трансляції специфічних вірусних білків в інфікованій клітині, внаслідок чого 

відбувається пригнічення репродукції вірусів. Він є потужним стимулятором 

вироблення в організмі інтерферону, а також стимулює ланки клітинного і 

гуморального імунітету. Аміксин ефективний не тільки як лікувальний, але й 

профілактичний засіб. Однак, цей препарат проявляє токсичну дію на 

клітинному рівні і тому він рекомендований лише для лікування і 

профілактики грипу та ГРВІ у дорослих.  

 

Висновки до розділу 

1. Розроблена та випробувана нова схема електронно-променевого 

випаровування у вакуумі з направленим паровим потоком, ККД якої 

становить  від 36…40% в залежності від h - відстані до мішені 100…50 мм.  

Цей варіант випарника дозволяє сформувати паровий потік заданої 

просторової орієнтації, у першу чергу «вертикальної» зверху - вниз і 

реалізувати осадження пару на порошкоподібних субстанціях та твердих 

горизонтальних поверхнях і є у 2,2 рази ефективнішим за випарник 

«горизонтального» розміщення, що важливо при випаровуванні 

дорогоцінних металів (золото, срібло і мідь). 

2. Лабораторна установка УЕ-142 модернізована для синтезу 

наночастинок срібла і міді в текучих та сипучих дисперсних матрицях.  

3. Теоретично розраховані та експериментально підтверджені 

залежності між технологічними параметрами осадження: силою струму 
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електронного пучка та швидкістю випаровування (I = 15…24 мА, 

υ = 120…10
3
 мкг/с) та (I = 26…34 мА, υ =  80…900 мкг/с) для срібла і міді 

відповідно. Це дозволяє отримувати дисперсні системи з заданою 

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

4. Підібрані матеріали дисперсних систем:  

4.1. рідких матриць – це мономери (гліцерин політетрагідрофкран), 

рослинні олії (шипшини, льону, кедрова, амаранту, кавуну);   

4.2. порошкоподібних матриць – це тальк, амбен, аміксин, 

ремонтадін, амізон, арбідол. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ СТРУКТУР Ag І Cu В 

МОНОМЕРАХ ТА В ЖИРНИХ ОЛІЯХ МЕТОДОМ ОСАДЖЕННЯ 

ПАРОВОГО ПОТОКУ У ВАКУУМІ 

 

У третьому розділіприведені дослідження морфології  та структурних 

характеристик НЧ срібла та міді у дисперсних системах мономерів та жирних 

олій. Проведені експериментальні роботи з визначення залежності між 

технологічними параметрами електронно-променевого випаровування та 

розміром НЧ. 

 

3.1. Морфологія та структура наночастинок срібла і міді в гліцерині 

В результаті проведених лабораторних експериментів були отримані 

колоїди на основі мономерів: гліцерин – Ag, гліцерин – Cu, ПТГФ – Ag, 

ПТГФ – Cu,  та рослинних олій льону – Ag, шипшини – Ag, кедру – Ag, 

амаранту – Ag, кавуну – Ag. Після осадження направленого парового потоку 

металу на поверхню рідкої матриці вихідні рідини (безбарвно-прозорі на 

початку експерименту) набували світло-коричневого, світло-зеленого 

відтінку для колоїдів срібла та міді відповідно. Зміна кольору відбувалась 

поступово в процесі осадження парового потоку. При просвічуванні 

отриманих композитів за допомогою лазерного променю спостерігали появу 

світлового конусу (ефект Тіндаля). Присутність даного оптичного ефекту 

підтверджує наявність частинок, рис. 3.1. 

Для класичного колоїду таке розсіювання світлового променю є 

характерним і  одним з основних його властивостей. У вихідних рідких 

матрицях цей оптичний ефект був відсутній. Ретгенофазовий аналіз 

наноструктур у отриманих дисперсних розчинах  показав наявність срібла. 

Отримані дифрактограми наведені на рис 3.2 а.  
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Рис. 3.1  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 

Середній розмір кристалітів Ag визначався з розширення піку (111) за 

рівнянням Шеррера, яке становило приблизно 30…40 нм. Для аналізу 

розміру отриманих частинок та діапазону розподілу за розміром 

використовували метод лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС). В 

отриманому колоїді гліцерин – Ag присутні частинки з середнім 

гідродинамічним діаметром  22 нм і діапазоном розподілу від 10 до 120 нм, 

рис. 3.2 б. 

Дослідження ПЕМ зразків колоїду гліцерин – Ag дозволили визначити 

морфологію, дисперсність та розміри наночастинок, рис. 3.3 а, б. На 

фотографії  ПЕМ видно, що частинки схильні до утворення агрегатів. 

 
  

Рис. 3.2 Структура та характеристика наночастинок Ag:  а – дифрактограма 

НЧ,  б –  криві розподілення за розміром, отримані (ЛКС); 

2θ, градус 
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 Рис. 3.3 Структура та характеристика наночастинок Ag:  а, б – світлопольне 

зображення мікроструктури  (ПЕМ);  в – електронограма полікристалічного 

срібла (ПЕМ); г – гістограма розподілу за розмірами НЧ. 

При детальному аналізі, рис 3.3 а встановлено,  що агрегати 

субмікронного розміру складаються з окремих частинок. Утворені 

наночастинки срібла мають переважно сферичну форму. Наночастинки, що 

мають розмір ≥ 40 нм мають еліпсоїдну форму, очевидно утворену в наслідок 

процесів коалесценції менших НЧ між собою. Такий процес зумовлений 

зменшенням значення поверхневої енергії в наслідок 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 3.3 г. 
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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. 3.3 в, представляють точково-кільцевий 

характер розподілу рефлексів отриманих від досліджуваних агрегатів НЧ. 

Дискретний характер кільцевих відображень показують відсутність взаємної 

орієнтації нанокристалів. Кожна точка відповідає відображенню від 

монокристалічних частинок з певною орієнтацією. 

   

Рис. 3.4 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 3.3 в. Результати електронної мікроскопії за структурою та 

розміром наночастинок срібла добре узгоджуються з результатами 

рентгенівської дифракції. 

а б в 
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При співставленні світлопольного та темнопольного зображення, 

рис. 3.4 а, б можна виявити області з дефектами кристалічної структури 

(вказані білими лініями). Данні дефекти чітко видно при детальному розгляді 

наночастинок, рис. 3.4 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. 

Були отримані спектри  поглинання дисперсних наночастинок Ag в 

гліцерині, рис. 3.5. 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 наночастнок срібла у гліцерині має 2 

смуги  400 та 600 нм.  

 

 

Рис. 3.5 Спектри поглинання гліцерину (1) та колоїдної суспензії 

наночастинок срібла в ньому (2). 
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Рис. 3.6 Аналітично розраховані спектри екстинції наночастинок срібла, що 

мають форму приплюснутих сфероїдів для різних співвідношень осей. 

Дектричний вектор направленний вздовж великої вісі сфероїдів [160]. 

 

 

Рис. 3.7 Залежність спектрального положення максимуму ЛППР від 

діаметра НЧ срібла, завислих у воді. 1 – теоретичні дані, 2,3,4 – 

експерементальні результати [160-163], відповідно. Суцільна лінія 

поліномінальна апроксимація теоретичних даних.  
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Із численних публікацій відомо, що оптичні спектри металевих 

наночастинок сильно залежать від природи самого металу, геометричної 

форми,  розміру та діелектричної флуктуації середовища довкола 

наночастинок. При цьому форму наночастинок можна визначити за частотою 

полоси ЛППР у межах видимої та ближньої інфрачервоної області спектра. І 

спираючись на дані з роботи [160], де наведені аналітично розраховані 

спектри екстинції наночастинок срібла для наночастинок, що мають форму 

приплючнотих сфероїдів,  рис. 3.6.  Таким чином можна зробити висновок, 

що отримані полоси ЛППР, рис. 3.5, свідчить про те, що  наночастинки 

срібла мають форму приплюснутих сфероїдів.  

В роботі [192], рис. 3.7, представлено відповідність між величиною 

діаметра наночастинки срібла та спектральним положенням ЛППР у 

наночастинках, отримані із експериментальних спектрів екстинції та 

розраховані за співвідношеннями  теорії Мі.  Відповідно, зі співвідношення 

між довжиною хвилі та діаметром наночастинок, рис. 3.7, встановлено, що 

максимуми ЛППР отримані в дисперсних системах  гліцерин - Ag 

відповідають наночастинкам срібла розміром 30…40 нм.  

 

3.2 Залежності між технологічними параметрами методу EB-PVD та 

розміром НЧ металів в рідких матрицях    

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.  
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Швидкість випаровування навіски змінювалась з 150 мкг/с до 

1000 мкг/с. Отримані колоїдні системи досліджувались за допомогою ЛКС. 

Результати ЛКС показали, рис 3.8, що середній розмір наночастинок має 

лінійну залежність при першому преближені від швидкісті випаровування. 

При цьому з графіку, рис. 3.8 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. Дана залежність вірна для 

сили струму променю в діапазоні 15…24 мА, рис. 3.8 б.  При збільшені 

швидкості конденсації відбувається ріст густини центрів кристалізації. Це 

обумовлено підвищенням кількості речовини, що конденсуються 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 підкладенки (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. 3.8 б.   
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Рис. 3.8 Зміна середнього розміру частинок в залежності від: а – швидкості 

осадження, б – сили струму електронного променю, що нагріває випарник. 

 

Структури НЧ срібла отримані за допомогою методу РЕМ наведені на 

рис. 3.9 а-г. Гістограми розподілу за розміром побудовані на їх основі,            

рис. 3.9 д-ж, підтверджують лінійну залежність між силою струму та 

розміром НЧ. 
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Рис. 3.9 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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3.3 Морфологія та структура наночастинок срібла і міді в ПТГФ 

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 колоїдів срібла та міді відповідно. 

Результати ЛКС дисперсних систем на основі ПТГФ, рис. 3.10 а, 

свідчать про наявність частинок у діапазоні 10…120 нм. Середній розмір 

частинок складає 20 нм та 32 нм для срібла та міді відповідно.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.10  Структура та характеристика наночастинок: а –  криві розподілення 

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

зображення НЧ міді та електронограма (ПЕМ), в – гістограма розподілу НЧ 

за розмірами. 
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Дослідження ПЕМ-зображень і обчислені розподілення за розміром 

наночастинок  міді в дисперсних системах ПТГФ наведені на рис. 3.10 б. 

Мідні наночастинки мають переважно сферичну форму, рис. 3.10 б. 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 рис. 3.11 представлені спектри поглинання дисперсних 

наночастинок Ag, Cu в матриці ПТГФ.  На спектрах поглинання видимого 

діапазону наночастинок срібла спостерігаються полоси локального 

поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР). Мінімуми спектрів при 900 та 

1000 нм у зразку ПТГФ відповідають  поглинанню  кварцової кювети. Для 

наночастинок Ag, Cu в матрицях отримані полоси ЛППР зі значеннями 

мінімумів: (1) ПТГФ – Ag 600 мг/л ≈ 390 нм, (2) ПТГФ – Ag 250 мг/л ≈ 400 

нм, (3) ПТГФ – Cu 800 мг/л ≈ 370 нм , ПТГФ – Cu 450 мг/л  ≈ 365 нм (4), що 

теж, як і для матриць гліцерину свідчить про сфероїдну  форму 

наночастинок. З співвідношення між довжиною хвилі та діаметром 

наночастинок встановлено, що максимуми ЛППР отримані в дисперсних 

системах  на основі ПТГФ відповідають наночастинкам срібла розміром           

27…35  нм.  Отримані розміри НЧ корелюють з даними отриманими методом 

лазерної кореляційно спектроскопії.  

Вплив технологічних параметрів осадження на структуру, середній 

розмір та діапазон розподілення за розміром отриманих НЧ металів також 

експериментально досліджувався і для матриць ПТГФ. Так само  за рахунок 

підвищення питомої потужності (сили струму) електронного пучка  

збільшували швидкість випаровування і, відповідно, в пропорційному 

відношенні підвищувалась температура поверхні матеріалу, що 

випаровується.  
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Рис. 3.11 Спектри поглинання колоїдної суспензії ПТГФ – Ag 600 мг/л (1), 

ПТГФ – Ag 250 мг/л (2), ПТГФ – Cu 800 мг/л (3), ПТГФ – Cu 450 мг/л (4). 

 

Інші фактори, що впливають на процес осадження, залишалися 

незмінними. Осадження проводили при силі струму 18 та 21 мА. Швидкість 

випаровування навіски змінювалась з 0,40 мкг/с до 0,70 мг/с. Отримані 

дисперсні системи досліджувались за допомогою методу РЕМ, рис 3.12 а, б. 

На основі отриманих фотографій мікроструктури були побудовані гістограми 

розподілу наночастинок срібла в залежності від співвідношення їх в об’ємі,                   

рис. 3.11 в, г. Результати аналізу даних отриманих РЕМ свідчать, що 

наночастинки  утворюють агломерати субмікронного розміру дендритної 

форми. Це можна пояснити агломераційними процесами, що протікають 

підчас пробо-підготовки зразків для електронно-мікроскопічного аналізу. 

При більш детальному аналізі зображень встановлено, що агломерати 

складають з окремих наночастинок переважно сферичної форми. Для 

наночастинок осаджених зі швидкістю 0,40 мкг/с середній розмір становить 

31 нм, а діапазон розподілення за розміром знаходиться від 7 до 60 нм. 
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Рис. 3.12 Структура наночастинок Ag (РЕМ) в об’ємі ПТГФ, осаджених при 

силі струму електронного пучка 18 мА (а); 21 мА (б) та  в, г – гістограми 

розподілу за розміром по відношенню НЧ в об’ємі, відповідно. 

Для наночастинок осаджених зі швидкістю до 0,70 мг/с середній розмір 

становить 17 нм, а діапазон розподілення за розміром знаходиться від 7 до 

45 нм. Зі збільшенням швидкості осадження (сили струму) зменшується 

середній розмір наночастинок. Відповідна залежність справедлива і для 

матриці ПТГФ з молекулярною масою 1000 моль.  

Таким чином, можна стверджувати, що зміна розміру наночастинок 

при осадженні направленого парового потоку на поверхню рідкої матриці за 

допомогою методу EB-PVD корелює зі швидкістю випаровування і не 

залежить від виду рідкої матриці. 
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3.4 Морфологія та структура наночастинок срібла в жирних оліях 

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.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13  Структурні характеристики наночастинок срібла у жирних оліях, а 

– діаграми розподілу НЧ у жирних оліях  1 – шипшині 50 нм, 2 – льону - Ag 

33 нм, 3 – кедру – Ag 59 нм, 4 – амаранту – Ag 59 нм, 5– кавуну - Ag 68 нм.         

б – мікрофотографія отримана за допомогою методу РЕМ наночастнки срібла 

відмиті з  льняної олії, в – гістограма розподілу НЧ за розміроми. 
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Результати дослідження ЛКС дисперсних систем, рис. 3.13 б, свідчать, 

що гідродинамічні діаметри отриманих частинок знаходиться в діапазоні від 

30…70 нм.  Діапазон розподілу за розміром складає 7…110 нм. 

Аналіз структурних характеристик наночастинок срібла в олії методом 

РЕМ показав, що частинки срібла мають близьку до сферичної форму, 

діапазон розподілення  за розміром згідно статистично обчислених  вимірів 

становить від 25 до 120 нм, рис. 12 б, з середнім розміром 44 нм,  що корелює 

з результатами отриманими методом ЛКС.   

 

Висновки до розділу 

1. Експериментально встановлено що розмір наночастинок срібла, 

осаджених в об’єм гліцерину при ламінарному перемішуванні лінійно 

залежить від сили струму електронного пучка (швидкості випаровування). 

При силі струму   I = 15…24 мA розмір частинок Ag змінюються в діапазоні 

42…11 нм при осадженні парового потоку в об’єм гліцерину.  

2. 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 кедрова – Ag (59 нм), олія амаранту –  

Ag (38 нм), олія кавуну – Ag (28 нм). Отриманні НЧ мають полікристалічну 

структуру, форму приплюснутих сфероїдів. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ФОРМУВАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ СТРУКТУР Ag І Cu НА 

ПОРОШКОПОДІБНИХ СУБСТАНЦІЯХ МЕТОДОМ ОСАДЖЕННЯ 

ПАРОВОГО ПОТОКУ У ВАКУУМІ 

 

У четвертому  розділіздійснювали дослідження морфології та 

структурних характеристик НЧ срібла та міді отриманих на поверхні 

модельного порошкутальку та фармацевтичних субстанцій (амбен, аміксин, 

ремонтадін, амізон, арбідол). Проводили експериментальні роботи з 

визначення залежності між технологічними параметрами електронно-

променевого випаровування та розміром НЧ. Досліджено  вплив  

концентрації наночастинок в дисперсних системах на повторюваність 

результатів осадження.     

 

4.1Морфологія та структура наночастинок срібла і міді на модельному 

порошку тальку 

З метою отримання нанорозмірних частинок  металів (срібла і міді) на 

поверхні порошкоподібних субстанцій (ПС), були проведенні 

експериментальні роботи на електронно-променевій установці УЕ-142 з 

осадження направленого парового потоку на поверхню ПС. В якості 

модельних порошків для відпрацювання технологічних режимів осадження 

використовували тальк марки Omyatalc.  

Отримані структури були дослідженні за допомогою методів, 

растрового електронного мікроскопу (РЕМ), якісний мікроаналіз проводили 

за допомогою рентгеноструктурного аналізу (РФА), методів лазерної 

кореляційної спектроскопії (ЛКС) та термогравіметричного аналізу (ТГА).  

Перед осадженням направленого парового потоку була проведена 

пробо-підготовка. Пробопідготовку ПС проводили в декілька етапів.  
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На першому етапі відбувалася сушка на повітрі у керамічному стакані 

об’ємом 150 см
3
. ПС насипали у керамічний стакан так щоб товщина шару не 

перевищувала 20 мм. Це було зроблено з метою запобігання нерівномірному 

висушуванню.  Далі керамічну посудину розміщували по середині робочої 

камери, у муфельній лабораторній печі SNOLз робочим об’ємом камери 6,7 л 

з точністю підтримання температури  ± 4 К.  Порошок тальк просушували 

при Т = 330 К протягом 10 год.  Для сушки лікарських субстанцій 

температура в камері муфельної печі сягала 305 К процес сушки відбувався 

упродовж 4 год. Далі висушений порошок просівали через сито Ø100 мкм та 

Ø30 мкм так, щоб відсіяти найбільші і найменші гранули з порошку. Така 

процедура була викликана тим, що значна розбіжність гранул по розміру 

призводила до нерівномірного осадження дискретного покриття. Додатково 

лопаті системи перемішування були виготовлені таким чином, що розбивати 

грудки із гранул, що утворювались в процесі осадження парового потоку. 

Система перемішування була з’єднана з автотрансформатором ЛАТР-2,5 з 

частотою 50 Гц номінальним струмом від 2 до 40 А і потужністю від 500 до 

40000 Вт для регулювання швидкості. В кінцевому випадку емпіричним 

шляхом була підібрана швидкість 120 об/хв. Дана швидкість не призводила 

до висипання порошку з мідної водо-охолоджувальної чаші та була 

максимальною, що давало можливість якомога рівномірніше перемішувати 

ПС підчас осадження спрямованого парового потоку.        

 Для визначення як інтенсивне перемішування впливає на зміну 

розміру фракцій порошку і чи даний вид системи перемішування не 

призводить до перемелювання ПС, був проведений аналіз розподілу за 

розмірами порошку до і після перемішування. Вихідний порошок розміщався 

в кюветах з етиловим спиртом. Отримані зразки  аналізувалися за розмірами 

за допомогою методу ЛКС. Графіки наведені на рис.4.1. Порошок тальк 

підходить для роботи у вакуумі, має вузький розподіл за розмірами фракцій і 

не пилить при інтенсивному перемішуванні.  
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Рис. 4.1  Дані ЛКС розподіл за розміром фракції порошку тальку до і після 

перемішування;   А – до перемішування; Б – після перемішування. 

 

Порошок не перемелюється і практично зберігає розмір фракції при 

своєчасному перемішуванні згідно з даними ЛКС, рис 4.1. Після 

встановлення всіх технологічних параметрів таких як швидкість 

перемішування, тип схеми випаровування, відстань від випарника до мішені, 

маса порошку, що завантажувався в камеру, встановлено, що для тальку така 

маса дорівнювала 10 г.  

Були проведені експериментальні роботи з осадження направленого 

парового потоку на поверхню модельних порошкоподібних субстанцій. Такі 

роботи були проведені для отримання дискретних покриттів із срібла і міді, 

та спільного покриття з срібла і міді з декількома різними концентраціями. 

Концентрації розраховувались виходячи з маси завантаженого ПС і кількості 

осадженого металу на мішень враховуючи коефіцієнт корисної дії схеми 

випаровування.  Результати структурного аналізу і морфології дискретних 

покриттів срібла та міді представлені у вигляді гістограм, рис. 4.2 в, г. Як 

видно з мікрофотографій на рис. 4.2 були отримані нанорозмірні структури 

на поверхні ПС.  Гістограми розподілу частинок за розміром демонструють 

середній розмір НЧ, що складає для, тальк – Ag, тальк – Cu, 21 нм, 19 нм 

відповідно. Діапазон розподілу за розмірами для перелічених ПС склав 5 - 

100 нм, 6 - 60 нм відповідно. 
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Рисунок – 4.2 Мікрофотографії  отримані за допомогою РЕМ де (а) – тальк –

Ag, (б) – тальк – Cu, (в,г) – гістограма розподілення за розміром. 

Отримані  наноструктури були проаналізовані шляхом визначення 

розмірів кожної частини, підрахунку їх загальної кількості, підрахунку 

кількості частинок в заданих інтервалах і побудовах гістограми розподілу за 

розмірами за допомогою комплексу комп’ютерних програм Image-Pro + та  

Statgraphics. Отримані данні приведені у зведеній табл. 4.1 

Табл. 4.1 

Результати аналізу мікрофотографій отриманих за допомогою методу РЕМ 

№ 
Назва отриманих 

композитів 

Середній 

розмір, нм 

Діапазон 

розподілення 

за розміром, 

нм 

Коефіцієнт 

варіації, % 

Стандартне 

відхилення, 

нм 

1 Тальк - Ag 21 5 - 100 52 12 

2 Тальк - Cu 19 6 - 60 25 4 

 

 

Histogram

0 20 40 60 80 100

Тальк Ag

0

5

10

15

20

25

30

p
e
rc

en
ta

g
e

Histogram

0 20 40 60 80 100

Тальк Сu

0

10

20

30

40

50

60

p
e
rc

en
ta

g
e

А Б 

В Г 

Розмір частинок, нм Розмір частинок, нм С
п

ів
ід

н
о
ш

ен
н

я
 в

 о
б

’є
м

і,
 %

 

С
п

ів
ід

н
о
ш

ен
н

я
 в

 о
б

’є
м

і,
 %

 



93 

Результати якісного мікроаналізу поверхні отриманих композитів 

представлені на рис. 4.3 та в табл. 4.2.  Мікроаналіз проводили за допомогою 

растрового електроного мікроскопуз рентгенівським мікроаналізатором 

(WDS/EDX). Об’ємна локальність методу складає 0,1…0,3 мкм
3
, точність 

визначення – 0.025…0.030 ат. %. Для дослідження присутності матеріалу, що 

випаровувався на поверхні ПС брали від 7 до 10 точок при збільшені 10 Кх. 

Як видно з отриманих результатів мікроаналізу таб. 4.2 матеріал у тій чи 

іншій мірі присутній на всіх мітках. Дане твердження справедливе як для міді 

так і для Ag.  

  

Рисунок –  4.3 Мікроаналіз отриманих металевих нанорозмірних покриттів де                            

(а) тальк – Ag, (б)  тальк – Cu. 

Табл. 4.2 

Результати мікроаналізу отриманих покриттів 

Тальк - Ag 

Spectrum Mg Si Fe Ag 

Spectrum 1 15,26 22,46 0,23 0,37 

Spectrum 2 14,83 20,87 0,2 0,22 

Spectrum 3 15,35 23,74 0,3 0,63 

Spectrum 4 15,92 25,61 0,3 0,47 

Spectrum 5 16,35 26,24 0,29 0,39 

Spectrum 6 14,81 22,06 0,83 0,33 

Spectrum 7 15,21 22,28 0,28 0,35 

Spectrum 8 13,77 18,52 0,15 0,28 

Spectrum 9 15,79 24,79 0,29 0,69 

Spectrum 10 15,13 21,73 0,19 0,34 
 

Тальк - Cu 

Spectrum Mg Si Fe Cu 

Spectrum 1 15,31 23,42 0,26 0,26 

Spectrum 2 12,01 17,18 0,41 0,18 

Spectrum 3 13,42 19,18 0,25 0,29 

Spectrum 4 13,29 18,38 0,22 0,16 

Spectrum 5 15,13 22,49 0,26 0,11 

Spectrum 6 6,82 8,89 0,07 0,88 

Spectrum 7 12,73 17,5 0,19 0,16 
 

 

а б 
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Дослідження ПЕМ дозволили визначити розмір, форму і просторову 

організацію наночастинок Ag, рис. 4.4. 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 наночастинок 

(острівців) та наявність дефектів кристалічної структури характерна для 

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

підкладенки  ≤ 300 К.  

 

 

Рис. 4.4 Структура та характеристика НЧ срібла (ТЕМ): а – світлопольне 

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

розміром. 
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За допомогою термогравіметричного аналізу (ТГА) було проведено 

дослідження кінетики окислення на повітрі вихідного порошку тальк  та 

порошку тальк - Ag з нанесеним на нього нанодискретного покриття зі срібла 

в кількості 0,01 мас.% Ag. 

З кривих на рис. 4.5а видно, що порошок Тальк після нанесення на 

нього нанодисперсного срібла змінює свої термодинамічні характеристики. 

Зберігається перший пік на диференціальній кривій, рис. 4.5 б при 325 К, 

вочевидь пов’язаний з видаленням вологи, що підтверджується і енергією 

активації процесу (для зразка тальк без срібла та з наносріблом, відповідно 

52 та 8 кДж/моль). Відміна від питомої енергії пароутворення води 

(40,6 кДж/моль [42]) пов’язана з додатковими енергетичними затратами на 

відрив молекули води від матриці тальку.  

  

Рис. 4.5 Кінетика відносної зміни маси (а) та їх диференціальні криві (б) 

вихідного порошку тальку марки Omyatalc та з нанесеним на нього 

нанодискретним сріблом (0,01 мас.% Ag) при нагріванні/охолодженні на 

повітрі. Диференціальні криві наведені лише при нагріванні. 

В інтервалі температур 573…773 К зразок тальку з наносріблом дещо 

швидше втрачає вагу. Якщо порівняти ТГА зі зразком з наночастинками 

срібла 22 мас.% Ag-NaCl, рис. 4.5, де втрата ваги близько 573…823 К 

пояснюється розкладом AgO на кисень та срібло, то такий значний вклад 

0,01 мас.% Ag в загальну масу зразка тальк – Ag 15 мг важко пояснити.  
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Подальший характер кривих ТГА тальку та тальку – Ag схожий. Дещо 

зросла температура максимуму на диференціальній кривій (з 887 до 913 К) та 

знизилась енергія активації з 614 до 443 кДж/моль. 

 

Вперше за допомогою методу EB PVD були отримані дискретні 

покриття срібла і міді на поверхні модельного порошку середній розмір НЧ 

склав 21 нм і 19 нм відповідно. Діапазон розподілу НЧ за розміром 

знаходиться до 100 нм. Енергія пароутворення вуглецю складає 

600 кДж/моль, що близько до енергії активації при 900 К в чистому тальку. 

Найбільш ймовірно, що цей процес пов’язаний з виділенням вуглецю та 

окисленням його до вуглекислого газу. Падіння енергії активації при 913 К 

для зразка тальк – Ag можна пояснити лише ростом вмісту вуглецю в зразку 

(легше активувати реакцію) та росту розміру частинок вуглецю (реакція 

активується при вищій температурі). 

 

 

Рис. 4.6 Кінетика відносної зміни маси (1) та її диференціальна крива (2) 

конденсату 22 мас % Ag–NaCl при нагріванні/охолодженні на повітрі. 

Диференціальна крива наведена лише при нагріванні. 
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Також проведені роботи з визначення повторюваності отримання НЧ 

срібла і міді  на поверхні порошкоподібних субстанцій за допомогою 

електронно-променевої технології осадження у вакуумі EB-PVD. Так на 

поверхню лікарської субстанції аміксину були осаджений паровий потік 

срібла, по шість зразків з трьома різними концентраціями матеріалу, що 

випаровується. Після чого з отриманих нанокомпозитів були виготовлені 

дисперсні розчини, які аналізувалися за допомогою методу ЛКС. Отримані 

діаграми залежності розміру НЧ від їх відношенням в об’ємі приведені на 

рис. 4.7. При аналізі отриманих результатів встановлено залежність згідно 

якої збільшення концентрації приводить до зменшення повторюваності 

середнього розміру НЧ.  

  
 

 

 
 

 

Рис. 4.7  Діаграми дисперсних розчинів аміксину – Ag в  деіонізованій воді з 

різною концентрацією срібла де,  (а) 300…500 мг/кг, (б) 500…800 мг/кг (в) 

800…1200 мг/кг.   
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4.2. Залежності між технологічними параметрами методу EB-PVD та 

розміром НЧ металів в порошкоподібних матрицях 

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 

(швидкість випаровування). 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.  

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 постійно перемішувались з постійною 

швидкістю 120 об/хв., температура на вході становила 294 К,  на виході з 

охолоджуючого контуру не перевищувала значення 300 К, вакуум в робочій 

камері становив 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. Гістограми 

розподілення за розміром представлені на рис. 4.8.  

Встановлено, що дискретне покриття на поверхні порошку тальк 

сформованої за 180 с складається з наночастинок Ag майже круглої 

(сферичної) форми. При осадженні упродовж 250 с формується подовжена 

форма частинок (гантелі). При осадженні протягом 280 с утворюються 

червоподібні мережі. Формування вказаних структур  зумовлено бічним 

ростом наночастинок. 
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Рис. 4.8 Структура дискретних 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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Проводився кількісний статистичний аналіз зображень для визначення 

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

ступеню заокругленості ( ), коефіцієнта заповненості покриттів Ag (θ),  які 

наведено в табл. 2. Розмір (діаметр Фере) та ступінь заокругленості частинок 

визначались за формулами (4) та (5) відповідно. 

 4.1 

 4.2 

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 нм до 0,87 нм відповідно. 

При подальшому підвищенню 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. 4.8 в.  

Табл. 4.3 

Результати аналізу мікрофотографій, отриманих за допомогою методу РЕМ 

Час 

осадження 

t, с 

Розмір 

частинок  

d, нм 

Стандартне 

відхилення в 

розмірі σ, 

нм 

Степінь 

заокругленості, 

 

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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Утворення агрегатів зумовлені частковою коалесценцією деяких 

найближчих сусідніх частинок та зменшення Ω до 85.  При цьому 

спостерігається значне розширення піку розподілення НЧ по розміру до  

15…238 нм, рис. 4.8 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. 

На наступному етапі досліджень визначали залежність морфології та 

середнього розміру НЧ  срібла від сили струму (швидкості  осадження). 

Використовуючи «вертикальну» схеми випаровування ККД становило 32%, 

сила струму змінювалась з 18 мА та 23 мА для срібла. Порошки постійно 

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

становила 294 К,  на виході з охолоджуючого контуру не перевищувала 

значення 304 К, вакуум в робочій камері становив 10
-3

 Па. Час експерименту 

змінювали так щоб отримати наповненість питомої площі модельних 

порошків в діапазоні  ≈ 50%.  

За допомогою методу РЕМ встановлено наявність двох фракцій 

дискретного покриття. Перша фракція має діапазон розподілу за розмірами 

від 8 до 33 нм, 89% наночастинок срібла мають розмір від 10 до 24 нм, 

величина піку 17 нм, рис. 4.9. Друга фракція характеризується наявністю НЧ 

срібла із середнім розміром 26 нм і наявністю структур, які в результаті 

коалесценції досягають розміру від 100 до 240 нм, рис. 4.10. Площа 

дискретного покриття на поверхні мікронного порошку дорівнює ≈ 17% і         

≈ 53% відповідно для першої та другої фракції. Для другої фракції площа, яку 

займають субмікронні структури ≈ 27% від загальної площі дискретного 

покриття. Концентрація (розрахункова) дорівнює ≈ 200 мг/кг.  
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Згідно даних мікроаналізу концентрація Ag склала 0,18 мас % і 

8,71 мас % відповідно для першої та другої фракції. З отриманих даних 

видно, що збільшення сили струму призводить до зменшення середнього 

розміру НЧ, але і до збільшення неоднорідності отриманого дискретного 

покриття. Збільшення сили струму прямо пропорційне збільшенню кількості 

окремих гранул середній розмір НЧ на поверхні яких на 55%…70% більше 

ніж у інших гранул. Така залежність справедлива і для діапазону розподілу за 

розміром.  

 

 

 

 

Рис. 4.9 Мікрофотографії поверхні модельного порошку тальк з НЧ зі срібла 

отримані за допомогою методу РЕМ де, а – структури НЧ осадженні при силі 

струму  18 мА 
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Рис. 4.10 Мікрофотографії поверхні модельного порошку тальк з НЧ зі срібла 

отримані за допомогою методу РЕМ, де а, б, в – структури НЧ осадженні при 

силі струму  23 мА,  в, д – гістограми розподілу за розміром по відношенню 

НЧ в об’ємі. 
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Це пояснюється тим, що щільність парового потоку яка зростає при 

збільшенні сили струму перевищує межу максимально допустимої  

швидкості при перемішуванні. Тобто  система мішалок не встигає рівномірно 

перемішати гранули так, щоб паровий потік охопив всю поверхню гранул 

протягом часу осадження. Підвищити швидкість перемішування більше 

120 об/хв. не є можливим, оскільки призводить до розпилення 

порошкоподібної субстанції по вакуумній камері і зниженню робочих 

показників вакууму що негативно відображається на коректній роботі 

електронно-променевих гармат яка пострибує стабільного значення вакууму, 

нижня межа якого не повинна становити менше 10
-3

 Па.  

Таким чином експериментально встановлена сила струму 18 мА при 

якій буде досягнуто мінімальне значення середнього розміру НЧ і при цьому 

буде зберігатись відносна однорідність отриманого дискретного покриття по 

всій питомій площі порошкоподібних субстанцій. 

 

4.3 Морфологія та структура наночастинок срібла та міді на порошках 

біомедичного призначення 

Були проведені експериментальні роботи з осадження направленого 

парового потоку металу срібла і міді на поверхню модельних порошків та 

лікарських субстанцій. Роботи проводились на електронно-променевій 

установці  УЕ -142 вуглецевий реактор був розміщений за відпрацьованою 

раніше  «вертикальною» технологічною схемою, випаровування з ККД 

випарника 32% відповідно. В якості лікарських субстанцій були обрані 

наступні препарати: аміксин, амізон амбен, арбідол та модельні порошки: 

тальк, полівінілпірролідон з молекулярною масою 1000 моль.  

Отримані структури були дослідженні за допомогою методів 

динамічного  розсіювання світла (ЛКС), растрового електронного мікроскопу 

(РЕМ), якісний мікроаналіз проводили за допомогою рентгеноструктурного 

аналізу (РФА).  
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Для дослідження середнього розміру та діапазону розподілення за 

розміром отриманих НЧ зі срібла і міді за допомогою методу ЛКС, рис. 4.11, 

були виготовленні зразки у вигляді дисперсних систем. Підготовка до 

дослідження відбувалася наступним чином. Порошкоподібні субстанції з 

нанесеним на їх поверхню дискретним покриттям, розміщували в пробірки 

об’ємом 20 см
3
 маса нанокомпозиту становила ≈ 20 мг, далі у пробірки 

заливалась  деіонізована вода, об’ємом води, щоб відношення розчинника до 

дисперсного середовища становив 1:10 разів.  

 

 

 

 

 

Рис. 4.11 Залежність розміру частинок від розподілу в об’ємі дисперсних 

систем отримана  методом ЛКС: а – наночастинки Ag,  б – наночастинки  Cu. 
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Отримані зразки утримувалися при кімнатній температурі без 

попадання прямого проміння упродовж 5 год. В результаті розчинення ПС 

носія металеві наночастинки переходили в об’єм води. В утворених 

дисперсних системах  визначали середній розмір НЧ за допомогою методу 

ЛКС, рис. 4.11 а,б.   Середній розмір частинок срібла становить:  арбідол 31 

нм, аміксин 19 нм, амізон 33 нм середній розмір НЧ міді становить: арбідол 8 

нм, аміксин 44 нм, амбен 18 нм.  

Для дослідження морфології та структурних характеристик 

наночастинок на поверхні ПС використовували метод РЕМ. Оскільки 

лікарські субстанції не є токопровідними матеріалами. Застосування 

вуглецевого скочу частково вирішувала цю проблему. Також додатково з 

цією ж метою роботи проводилися при  3 кеВ.  

Як видно з мікрофотографій на рис. 4.12 були отримані нанорозмірні 

структури на поверхні порошкоподібних субстанцій ПС.  Гістограми 

розподілу частинок за розміром, що представленні на рис. 4.13 були 

побудовані за допомогою комплексу комп’ютерних програм Image-Pro+ та  

Statgraphics. Отримані результати комп'ютерного аналізу приведені в 

табл. 4.4 (Результати аналізу мікрофотографій отриманих за допомогою 

методу растрової електронної мікроскопії).   

Порівняльний аналіз розподілу часток за розміром з мікрофотографій 

РЕМ і діаграмах розподілу за розміром, на прикладі Аміксину - Ag показав, 

що дані середнього розміру і діапазону розподілу за розмірами схожі. 

Середній розмір частинок 22 нм і 28 нм, діапазон розподілу склав 16…51 нм і 

10…70 нм відповідно для ЛКС і РЕМ.  
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Рис. 4.12 Мікрофотографії  отримані за допомогою РЕМ де (а)  арбідол – Ag, 

(б) аміксин – Ag, (в)  тальк – Ag, (г) тальк – Cu, (д) амізон – Ag, (е) амбен – 

Cu, (є) полівінілпіролідон (ПВП) – Ag, (ж) – ПВП – Cu. 
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Рис. 4.13  Гістограми залежності розміру наночастинок від їх відношення в 

об’ємі де   (а)  Арбідол – Ag, (б) аміксин – Ag, (в) тальк – Ag, (г) тальк – Cu, (д) 

амізон – Ag, (е) амбен – Cu, (є) полівінілпіролідон (ПВП) – Ag, (ж) – ПВП – Cu 
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Табл – 4.4 

Результати аналізу мікрофотографій отриманих за допомогою методу РЕМ 

№ 

Назва 

отриманих 

композитів 

Середній 

розмір, нм 

Діапазон 

розподілення за 

розміром, нм 

Коефіцієнт 

варіації, % 

Стандартне 

відхилення, 

нм 

1 Арбідол + Ag 18 5 - 100 66 12,5 

2 Аміксин + Ag 17 6 - 80 34 5,9 

3 Тальк + Ag 19 5 - 120 66 12,5 

4 Тальк + Cu 14 5 - 100 33 9,7 

5 Амізон + Ag 35 10 - 100 40 14 

6 Амбен + Cu 18 10 - 60 34 6 

7 ПВП + Ag 16 5 - 60 41 6 

8 ПВП + Cu 28 10 - 70 28 8 

 

Висновки до розділу 

1. Вперше за допомогою методу EB PVD отримані нанокомпозити з 

НЧ срібла, міді або їх комплекс на поверхні модельних порошків з розміром 

НЧ: тальк – Ag 19 нм,  тальк – Сu 14 нм, ПВП + Сu 28 нм, лікарських 

субстанцій: аміксин – Ag 17 нм, аміксин – Сu 44 нм, аміксин – Ag/Сu, 

амізон – Ag 35 нм, амбен – Сu 18 нм,  арбідол – Ag 31, арбідол – Cu 68 нм.  

2. Отримані частинки срібла на поверхні порошку ПВП мають 

переважно сферичну форму. Присутність світлих і темних секторів в окремих 

наночастинках свідчить про дефекти кристалічної структури у вигляді 

доменів. Наночастинки розподіляються в діапазоні розмірів  10…50 нм, при 

цьому середній розмір частинок складає  17 нм.  

3. Експериментально встановлено у першому приближенні лінійна 

залежність відношення середнього розміру НЧ срібла від часу осадження на 

модельному порошку тальк. При часі осадження t = 180….280 с розмір 

наночастинок Ag становлять 16…51 нм при силі струму   I = 18 мA.  
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4. Встановлено, що збільшення концентрації приводить до 

зменшення повторюваності середнього розміру НЧ. Для нанокомпозитів 

аміксин – Ag з концентрацією срібла 300..500 мг/кг та 800…1200 мг/кг, 

значення середньоквадратичного відхилення  зростає з  3 нм до 9 нм 

відповідно.  Також зростання концентрації призводить до збільшення 

діапазону розподілу НЧ срібла за розміром. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОСТРУКТУРНИХ МАТЕРІАЛІВ  НА 

ОСНОВІ Ag І Cu 

 

У п’ятому розділі наведені результати дослідження стабільності 

відносно агрегації НЧ Ag та Cu в рідких матрицях мономерів: гліцерин, 

політетрагідрофуран та жирних олій: шипшини, льону, кедру, амаранту, 

кавуну. Представлені результати досліджень структурних характеристик 

наночастинок срібла і міді в об’ємі поліуретанових плівок. Наведені 

результати оцінки протимікробної, протигрибкової та противірусної 

активності отриманих НЧ до поширених штамів мікроорганізмів.  

 

5.1 Стабільність середнього розміру НЧ в дисперсних системах 

мономерів у часі 

Стабільність СР вивчалась методом лазерної кореляційної 

спектроскопії, рис. 5.1. Зміни розмірів наночастинок в часі фіксувались 

послідовним вимірюванням.  У всіх дослідженнях дисперсних систем 

спостерігається ріст середнього розміру частинок. Для систем гліцерин – Ag 

ріст відбувається упродовж 10 діб, а для систем гліцерин – Cu упродовж 

7 діб.  Отримана закономірність обумовлена процесом агрегації НЧ та 

формуванням субмікронних частинок, що підтверджується утворенням осаду 

в наслідок седиментації. Такий стрімкий процес агрегації можна пояснити 

значним значенням молекулярної маси гліцерину 92,09 г/моль. Великі 

молекули гліцерину не перешкоджають броніунському руху наночастинок в 

об’ємі колоїду. При цьому спостерігається зміна кольору дисперсійного 

середовища з коричневого на сірий відтінок що відповідає діапазону розмірів 

наночастинок срібла 30 нм та 110 нм відповідно.  
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Використання поверхнево активних речовин у якості стабілізатора 

запобігає процесу агрегації. Значення середнього розміру наночастинок Ag  

та Cu  в системі гліцерин – ПВП стабільні упродовж 550 діб. На відміну від 

гліцерину у дисперсних системах на основі ПТГФ спостерігається 

збереження середнього розміру упродовж 250 діб, як для наночастинок 

срібла так і міді, рис. 5.2.  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. 5.1 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, та «3» – 32 мА, «4» - 26 мА 

відповідно. 
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5.2 Стабільність середнього розміру НЧ в дисперсних системах жирних 

олій у часі 

Результати дослідження стабільності системи лляної олії з НЧ срібла 

представлені на рис. 5.2 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 рослинні олії 

є багатокомпонентними системами, які складаються зі змішаних 

тригліцеридів і жирних кислот. У свою чергу, основою структури 

тригліцеридів є кислотні радикали, що робить їх високо реакційно здатними.  

 

 

 

 

Рис. 5.2 Залежність середнього розміру частинок дисперсних систем від часу 

витримки (ЛКС): а – колоїди на основі жирних олій, б –  колоїди на основі 

ПТГФ  «1» наночастинки Аg 147 мг/л, та «2»  наночастинки Cu 350 мг/л. 
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Тому, жирні кислоти при тривалому зберіганні схильні до 

автоокислення і прогіркання. Дані процеси прискорюються при світловому, 

тепловому і іонізуючому випромінюванні, а також у присутності  металів 

змінної валентності. 

 

5.2 Оцінка біологічних властивостей наночастинок срібла та міді в 

поліуретанових плівках та в лікарських субстанціях 

На наступному етапі досліджень на основі композитів ПТГФ - Ag та 

ПТГФ - Cu були 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. 5.3 а, б. 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. 5.3 в. 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 наночастинок 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.  
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Рис. 5.3 Структура та характеристика НЧ в поліуретановій плівці після 

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

в – світлопольне зображення мікроструктури (ПЕМ), г – гістограма 

розподілу НЧ по розмірам. 

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 наночастинок були побудовані гістограми розподілення за 

розміром НЧ від співвідношення їх в об’ємі. Гістограма розподілу 

наночастинок Ag за розмірами представлена на рис. 5.3 г. Вона вказує, що 

розмір наночастинок знаходиться в інтервалі від 10 нм до 70 нм при 

середньому розмірі 22 нм.  
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Дослідження біологічних наночастинок в металовмісних поліуретанах з 

НЧ Cu і Ag та їх комплексів показали, що плівки  виявляють бактерицидні 

властивості по відношенню до грампозитивних і грамнегативних бактерій, а 

також до дріжджоподібних грибів табл. 5.1.   

Табл. 5.1 

Результати мікологічного та мікробіологічного дослідження 

поліуретанових плівок з НЧ срібла та міді 

Штами Поліуретани з наночастинками Cu, Ag and Cu+Ag, мг/кг  

Cu:Ag 

[200:69] 

Cu 

[666,7] 

Cu 

[308] 

Cu 

[200] 

Ag  

[98] 

Ag  

[27] 

Ag              

[15] 

Bacteria 

S.aureus 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

E.coli  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

K.pneumoniae 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

P. mirabilis 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

E. aerogenes 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

P. aeruginosa 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Candidas 

С.albicans 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

C.non-albicans 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Micromycetes 

Aspergillus flavus 0/2 0/2 0/3 0/4 0/4 0/4 0/3 

A.niger 0/0 0/0 0/0 0/2 0/2 0/2 0/2 

Alternaria 

alternate 

0/0 0/0 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Penicillium spp. 0/0 0/0 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Paecilomyces 

lilacinus  

0/3 0/3 0/4 0/4 0/# 0/# 0/4 

# - безперервне зростання; 0 - немає зони гальмування навколо диска;  п / 

д: чисельник - первинна реєстрація, знаменник - вторинний ріст тестової 

культури на диску, мм. 

Дані поліуретани демонструють бактерицидну та бактеріостатичну дію 

до 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 срібла і міді з концентраціями (Cu-200 мг/кг та Ag 

- 69 мг/кг) є найбільш активними. Результати свідчать, що чутливість грибів 

до міді та срібла прямо пропорційно залежить від концентрації НЧ металів.  
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Для визначення можливої токсичної дії по відношенню до клітинних 

культур тканин епітелію проведені дослідження росту та розвитку клітинних 

елементів гіподерми (покривного епітелію шкіри) білих щурів, рис. 5.4. 

Спостереження проводилось протягом 3, 5, 7, 10, 14 днів. Перші ознаки росту 

проявлялись у вигляді міграції поодиноких подовжених клітин, а також тим, 

що фібробласти (клітини сполучної тканини) мали веретеноподібну форму, 

як у контрольних, так і у всіх досліджуваних зразків і спостерігалися 

протягом 3 днів. 

Крім того, активність росту фібробластичних елементів зросла. За 5-7 

діб у скляних флаконах із зразками, а також у контрольних зонах, області 

росту були представлені трьома фазами: (I) компактна, що складається з 

полігональних і веретеноподібних клітин, (II) ретикулярна, що складається з 

пучків і ниток клітин, розташованих ретикулярно та (III) фаза мігруючих 

фібробластичних елементів.  

  
 

Рис. 5.4  Фотографії токсикологічної оцінки поліуретанових плівок з НЧ 

срібла і міді, де а – контроль, початок росту культури підшкірного жиру 

щурів;  б – гранульована цитоплазматична дегенерація за 14 днів у контролі. 

На 10-й день випробувань збільшилися компактні та ретикулярні фази 

та фаза мігруючих клітин для всіх тестових зразків. На 14 й день досліджена 

клітинна популяція усіх досліджуваних та  контрольованих зразків  вступила 

у процес дегенерації зразків, що є характерним для даних культур  при цьому 

терміні дослідження, рис. 5.4 б.  

а б 
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Встановлено, що протягом 14 днів культивування  продукти біорозпаду 

не виділилися в культуральне середовище і зразки не виявили токсичності на 

клітинах культури тканин. Одним з показників переваги наночастинок 

отриманих методом EB-PVD у порівняні з наночастинками отриманими 

методом хімічного відновлення з солей металів продемонстрували 

результати досліджень,  щодо пригнічення росту окремих штамів тест-

культур грибів та мікроміцетів. Так, наночастинки синтезовані методом EB-

PVD, придушили зростання бактерій, мікроміцетів і грибів роду Candidas, на 

відміну від наночастинок прототипу які продемонстрували свою 

ефективність тільки на тест-культурах мікроміцетів. Це можна пояснити тим, 

що процес синтезу наночастинок відбувається у вакуумі без використання 

додаткових відновників, стабілізаторів, безпосередньо в матрицю-носій. 

 

 

 

 

Рис. 5.5 Вплив НЧ срібла на фізико-хімічні характеристик жирних олій, де          

а – зміна кислотного числа олій чистих та олій з наночастинками срібла, б – 

зміна йодного числа, в – зміна числа омилення, г – зміна перекисного числа. 
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Оскільки хімічна чистота, безумовно, впливає на властивості 

наночастинок, в тому числі і на біологічну активність.  При вивченні впливу 

НЧ срібла на фізико-хімічні характеристики жирних олій проводили 

порівняльний аналіз між вихідними і насиченими НЧ оліями за наступними 

характеристиками: зміна кислотного числа, йодного числа, числа омилення, 

ефірного числа. Вибрані до аналізу показники є найважливішими хімічними 

властивостями жирів і рослинних олій. Вони характеризують придатність до 

вживання в їжу, ступінь не насиченості органічними речовинами, 

окислювальне згіркнення жиру та загальну кількість кислот, що входять до 

складу жиру відповідно. 

Встановлено, що для всіх олій з НЧ срібла кислотне число 

збільшується, рис. 5.5 а. Майже в 2 рази кислотне число зростає для 

шипшини з 3,3 до 6,4 л
-1

, для льону з 4,1 до 8,6 л
-1 

і для кавуну з 0,5 до 1,2 л
-1

, 

в 2,5 рази кислотне число зростає з 1 до 2,5 л
-1

 – у олії амаранту. В кедрової 

олії кислотне число збільшується лише на 35 %, що пояснюється високим 

вмістом вітаміну «Е», який проявляє антиоксидантні властивості. Показник 

йодного числа у чотирьох олій (шипшини, льону, кедру і амаранту) 

зменшився на 11…26 %. В олії кавуна збільшився на 25 % рис. 5.5 б. 

Зменшення йодного числа свідчить про зменшення кількості ненасичених 

зв’язків у жирних кислотах, що було спричинено впливом наночастинок 

срібла.  

Встановлено, що лляна олія характеризується найвищим показником 

перекисного числа 5,24, яка після насичення олії НЧ срібла збільшується в 

2,2 рази з 5,24 до 11,62, рис. 5.5 в. В олії кедровій та олії кавуна даний 

показник збільшується на 26 % і 65 % відповідно. В олії амаранту після 

насичення НЧ срібла перекисне число зменшилося на 63 %, що пояснюється 

високим вмістом сквалену, який імовірно сповільнює процеси перекисного 

окислення ліпідів. В чистій олії шипшини визначення перекисного  числа 

було неможливим.  
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Після насичення жирних олій НЧ срібла число омилення зростало у 

всіх зразках. Найменше зростало число омилення у лляної олії на 4 %, 

найбільше – у олії шипшини – на 39 %.  

Дослідження протимікробної активності НЧ срібла в жирних оліях 

виконано на клінічних ізолятах антибіотико-чутливих і антибіотико-

резистентних мікроорганізмів.  Результати проведених досліджень свідчать, 

табл. 5.2,  що як  всі чисті жирні олії так і окремі зразки НЧ срібла 

пригнічують ріст лише колоній E. faecalis.   

Табл. 5.2 

Результати дослідження протимікробної активності жирних олій  

Назва 

зразка 

олії 

Тест-культури 

S. 

aureus 
MRSSA 

S. aureus 

MRSA 

ICA-5 

S. 

epidermidis  

β-гемолітичний 

стрептокок 

групи А 

S. pyogenes  

E.coli 
E. 

faecalis 

P. 

aeruginosa 

C. 

albi

cans 

Амаранту 0 0 0 0 0 
4,62±

0,34 
0 0 

Льону 0 0 0 0 0 
4,75±

0,28 
0 0 

Олія кавуна 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шипшини 0 0 0 0 0 
5,38±

0,28 
0 0 

Кедрова 0 0 0 0 0 
4,83±

0,35 
0 0 

Амаранту-

Ag 
0 0 6,18±0,41 0 

4,86±

0,18 

6,12±

0,46 

9,13±0,1

0 
0 

Льону  - Ag 
4,69±

0,56 
0 9,42±0,37 0 

8,63±

0,21 

5,54±

0,90 

9,56±0,3

4 
0 

Шипшини - 

Ag 
0 0 8,41±0,16 0 

7,79±

0,13 

5,88±

0,69 

8,72±0,3

2 

4,5

7±0

,22 

Кедрова -Ag 
5,02±

0,51 
0 5,52±0,28 0 

8,15±

0,22 

7,04±

0,37 

8,82±0,2

0 
0 

Кавуна - Ag 0 
5,15±0,

09 
0 0 

6,32±

0,19 

7,59±

0,31 

8,36±0,3

8 
0 

0 – відсутність пригнічення, #- розмір затримки росту, мм 

 

Жирні олії, які були насичені НЧ срібла проявляють значно ширший 

спектр антибактеріальної активності, затримуючи ріст мікробних культур S. 

aureus,S. epidermidis, E. faecalis,E.coli, P. Aeruginosa та C. Albicans. Олії 
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льону, кедру і кавуна насичені наночастинками срібла проявляють 

антибактеріальну активність відповідно проти наступних мікроорганізмів: S. 

aureus, S.epidermidis, E. faecalis, E.coli, P. aeruginosa. Фунгіцидну активність 

проти C. albicans було встановлено лише для олії шипшини з наночастинок 

срібла. Найбільшу затримку росту колоній S. еpidermidis, E. coli та 

P. Aeruginosa викликає лляна олія насичена наночастинками срібла. Всі 

зразки жирних олій, які були насичені наночастинками срібла затримають 

ріст колоній E. faecalis на 30 %, ніж вихідні олії.  

 

Висновки до розділу 

1. Встановлено дві закономірності зміни значення середнього 

розміру (СР) наночастинок срібла та міді  з часом:   

1.1. В дисперсних системах протягом 7…10 діб спостерігаються ріст 

СР частинок і утворення осаду гліцирин – Ag 10 діб,  гліцирин – Cu 7 діб,  

для жирних олій встановлені наступні залежності льону – Ag 60 діб, кедрова 

– Ag 57 діб, амаранту – Ag 51 доба, кавуну – Ag 60 діб. Закономірність 

пояснюються процесом агрегації НЧ і формуванням субмікронних частинок, 

про що свідчіть утворення осаду в наслідок седиментації. При додаванні 

поверхнево активних речовин у якості стабілізатора НЧ в дисперсній системі 

значення СР не змінюються, що найменше 550 діб гліцирин - Ag - ПВП, 

гліцирин – Cu– ПВП. 

1.2. В дисперсних системах ПТГФ – Ag, ПТГФ – Cu зафіксована не 

змінність СР не менше 250 діб.  Це пояснюється тим, що ПТГФ1000 має 

низьку температуру кристалізації 296 К.В утвореному композиті 

сповільнюється броунівський рух НЧ в об’ємі мономера, що унеможливлює 

агломераційні та седиментаційні процеси на відміну від гліцерину, в об’єм 

якого додатково необхідно водити стабілізатор Повідон К-17; 

2. З'ясовано, що поліуретанові плівки з концентрації НЧ Cu 

200 мг/кг та НЧ Ag 69 мг/кг проявляють  біологічну активність до бактерій, 

міксоміцетів і грибів роду Candida. Експлуатаційні властивості та 
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термопластичні характеристики отриманого біологічно-активного 

наноматеріалу дозволяють переробляти одержаний поліуретановий матеріал 

методом екструзії та виробляти на його основі катетери, дренажі та ін. 

прилади медичного призначення. 

3. Вперше встановлено що жирні олії (амаранту,  льону, шипшини, 

кедру і кавуна), які містять НЧ срібла 33…68 нм, затримають ріст мікробних 

культур S. aureus, S. epidermidis, E.faecalis, E.coli, P.Aeruginosaта C.Albicans. 

Та на 30% більше затримують ріст колоній E. faecalis, ніж олії, які не були 

насичені наночастинками срібла. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Запропоновано новий метод отримання наночастинокAg та Cu 

технологічно контрольованого розміру 10…120 нм та 

концентраціїшляхомконденсації парової фази з направленим паровим 

потоком, ККД якої становить  36…40 % в залежності від відстані до 

мішені.Данийметод дозволяє проводити осадження парового потоку на рідкі 

та порошкоподібні субстанції різної дисперсностібіомедичного призначення. 

2. Теоретично розрахована й експериментально підтверджена 

залежність між часом осадження та кількістю сконденсованого матеріалудля 

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 приближеннівід сили струму електронного пучка (швидкості 

випаровування). Збільшення швидкості випаровування υ = 150…10
3
 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 наночастинокAg становлять 

16…51 нм при силі струму   I = 18 мA. 

5. Вперше отримані дисперсні системи з НЧ сріблата 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. 



124 

6. Вперше отримані дискретні покриття металів на поверхні 

порошкоподібних матеріалів неорганічного і органічного походження  (тальк, 

амбен, аміксин, амізон, арбідол, ремонтадин) з середнім розміром НЧAg 

(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 

продовж250 діб;в гліцерині насиченому НЧ Ag та Cu спостерігається зміна СР 

унаслідок процесу агрегації НЧ після 7 та 10 діб;при додаванні в дисперсну 

систему поверхнево активних речовин зафіксована стабільність СР у 

продовж550 діб;в жирних оліях процес агрегації НЧ Ag відбувається після 

30…180 діб. 
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