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Po 2000 roku daje się zaobserwować przy-
śpieszony rozwój nowej dziedziny wie-
dzy - nanotechnologii. Podwaliny pod 
nią położył jeszcze w 1954 roku fizyk, lau-
reat Nagrody Nobla, Richard Feynman, 
który wskazał na ogromne możliwości 
tkwiące w obszarach materii o wymia-
rach nanometrycznych. Jednym ze sto-
sowanych obecnie kryteriów pozwala-
jących zdefiniować nanotechnologię jest 
rozmiar wytwarzanych obiektów, które 
powinny mieć przynajmniej jeden wy-
miar mniejszy niż 0,1µ, czyli < 100 nano-
metrów (nanometr = 10 m), a w proce-
sie wytwarzania fizyczne i chemiczne 
właściwości tych obiektów powinny dać 
się kontrolować, umożliwiając budowa-
nie z nich większych obiektów.

Potrzebny i przydatny 
surowiec
Drzewa są głównym zasobem materiało-
wym, od którego społeczeństwo ludzkie 
zależy na poziomie podstawowym każ-
dego dnia. To drzewa usuwają dwutlenek 
węgla z atmosfery oraz pełnią istotną ro-
lę w cyklu hydrologicznym, zmniejszając 
ryzyko powodzi i pełniąc funkcję specy-
ficznych zbiorników retencyjnych. 
Drewno, począwszy od zastosowań 
grzewczych, budowy domów i elemen-
tów budowlanych, drzwi, mebli, papie-
ru i tektury, artykułów medycznych i ko-
smetycznych, zdobniczych, aż po budowę 
mostów i samolotów, ma swoje aplika-
cje opracowane w ciągu ostatnich tysię-
cy lat. Jest w swej budowie funkcjonal-
nym, biologicznym kompozytem, który 

Opanowanie wielkich problemów zaczyna się od mikroskali

Branża drzewna wkracza w obszary 
„nano”
W ostatnich latach coraz bardziej istotna staje się tematyka zmian klimatycznych i niedoboru materiałów. 
Dlatego też zwraca się coraz większą uwagę na materiały odnawialne i przyjazne dla środowiska. W tych 
aspektach drzewa rosnące i surowiec drzewny są najważniejszymi elementami pozwalającymi budować 
zrównoważony rozwój gospodarki materiałowej.
Mieczysław Lewicki

dzięki zaawansowanym technologiom i 
bioinżynierii ujawnia cechy pozwalające 
na tworzenie z niego bardziej zaawanso-
wanych materiałów. Na strukturę tkan-
ki drzewnej składają się związki polime-
rowe o budowie częściowo krystalicznej i 
ukierunkowanej oraz bezpostaciowe. Fi-
bryle celulozowe mają średnicę rzędu kil-
kudziesięciu nanometrów i długość kilku 
mikronów. Te materiały nanoporowa-
te pochodzące z drewna są wykorzysty-
wane w obszarach nowych technologii, 
m.in. takich jak: elektronika, urządze-
nia biomedyczne i czysta energia. Ter-
min „materiały nanoporowate” odnosi 
się do substancji posiadających pory, któ-
rych średnice mieszczą się w granicach 
od 1 do 100 nm. Ścianki komórek włók-
nistych drewna składają się z tysięcy ma-
krofibryli zorientowanych kierunkowo 
i mają mezoporowatą strukturę kapilar-
ną o średnicy w zakresie od dwóch do kil-
kudziesięciu nanometrów, co umożliwia 
występowanie zjawiska kondensacji ka-
pilarnej cząsteczek par i gazów. 

Specyficzne właściwości 
nanocząsteczek
Unikatowe właściwości nanocząste-
czek mezoporowatych, takie jak: duża 
powierzchnia (nanowłókna mają du-
żą powierzchnię właściwą, 1 m2 tych 
włókien waży mniej niż 1 gram), du-
ża objętość porów i ich uporządkowa-
na struktura nadają im specyficznych 
właściwości. Można z nich uzyskiwać 
nanofibryle i nanokryształy o cechach 
zależnych od zastosowanej metody 

przetwarzania: mechanicznej, che-
micznej i enzymatycznej. Najbardziej 
przyjazną środowisku oraz przyszło-
ściową jest hydroliza enzymatyczna, 
która nie wymaga dużych nakładów 
i nie powoduje utrudnień w utylizacji. 

Nanoceluzola i jej cechy
W tych procesach otrzymywana jest na-
noceluloza o różnym stopniu polimeryza-
cji posiadająca ciekawe właściwości: 
- optyczne; mające zastosowanie w opto-
elektronice (detektory fotoelektryczne, 
wyświetlacze) w urządzeniach fotonicz-
nych łączących dokonania optyki, elek-
troniki i informatyki, 
- mechaniczne, np. kamizelki kulood-
porne (stosunek wytrzymałości do ma-
sy dla nanocelulozy jest 8-krotnie wyż-
szy niż dla stali), 
- barierowe w selektywnej przepuszczal-
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ności par i gazów, bariera dla roztoczy; 
- jest materiałem do nowych zastoso-
wań; rekonfiguracji (elastyczna elektro-
nika) i modyfikacji chemicznej. 

Niezbadane możliwości
Zespoły celulozy, hemicelulozy i ligni-
ny, a także inne biomateriały pocho-
dzące z drewna to wciąż obszary pełne 
niezbadanych do końca możliwości. Re-
lacje między strukturą i właściwościa-
mi przyszłych aplikacji muszą zostać 
dokładnie zbadane, gdyż zrozumienie 
podstawowych właściwości tych struk-
tur ma zasadnicze znaczenie dla projek-
towania i wytwarzania nowych aplika-
cji w obszarach kluczowych zastosowań: 
zielonej elektroniki, urządzeń biologicz-
nych oraz magazynowania energii.

Tworzywa nowej generacji
Te nanocząstki różnią się w sposób za-

sadniczy jeżeli chodzi o ich właściwo-
ści fizyczne, chemiczne i biologiczne 
od właściwości materiałów, w skład 
których wchodzą. Przez łączenie na-
nocząstek różnego pochodzenia mo-
żemy otrzymywać tworzywa nowej 
generacji o lepszych właściwościach, 
m.in. wysokiej wytrzymałości, od-
porności na obciążenia dynamiczne, 
sztywności, wysokiej odporność na 
temperaturę, dużej przezroczystości i 
stabilności wymiarowej przy zmien-
nej wilgotności.

Potencjał dla nano w branży 
drzewnej
Większość zastosowań i badań ma-
teriałów w skali nano dokonuje się w 
dziedzinach związanych z metalur-
gią, ceramiką, medycyną i włókiennic-
twem w zakresie nowych kompozytów 
oraz leków. Jednak i w naszej branży 

Giełda - granty - nanopasja wspierana przez Agencję Rozwoju Przemysłu.                                                                                       
                                                                                                                                     Fot. Archiwum autora

Uczestnikom spotkania przedstawiano innowacyjne tematy na światowym 
poziomie.                                                                                                          Fot. Archiwum autora

Uczestnicy spotkania NANONET 2017.                                                                                                                                                   Fot. Archiwum autora
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dostrzegany jest potencjał rozwojo-
wy tej dziedziny wiedzy. Projekt „Fo-
resight w drzewnictwie - scenariusze 
rozwoju badań naukowych w Polsce 
do 2020 roku”, omawiany w styczniu 
2011 roku w ITD Poznań na konferencji 
podsumowującej działania POIG 2007-
2013 pt.: „DREWNOWIZJA - spojrzenie 
w przyszłość polskiego drzewnictwa”, 
zawierał również tematykę nanotech-
nologii w przemyśle drzewnym za-
wartej m.in. referacie prof. dra Wło-
dzimierza Oniśko. Podkreślał on, że „... 
głównym wyzwaniem jest opracowa-
nie nowych metod wytwarzania po-
zwalających na uruchomienie produk-
cji na dużą skalę. Należy mieć nadzieję, 
że zostanie to zrealizowane już w nie-
dalekiej przyszłości. Jednakże samo 
otrzymywanie surowca wyjściowego, 
czyli mas celulozowych, jest nadal bar-
dzo wysoko energochłonne”

Nanowłókna celulozy w 
aerożelu
Tymczasem w Japonii Tsuguyuki Saito 
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wraz ze współpracownikami z Uniwer-
sytetu w Tokio użyli nanowłókien celu-
lozy jako budulca aerożeli. Nanowłók-
na celulozy produkowane przez rośliny 
mają strukturę krystaliczną o dobrej ela-
styczności oraz wytrzymałości porów-
nywalnej z nanorurkami węglowymi i 
wystarczającą jednorodnością szerokości 
wynoszącą 3 nm. Dobre uporządkowa-
nie nanowłókien wynika z biosyntezy, 
która daje bardziej jednorodne produkty 
niż to ma miejsce przy syntezie chemicz-
nej. Poprzez rozproszenie utlenionych na-
nowłókien celulozy w wodzie naukowcy 
otrzymali hydrożel w którym pojedyn-
cze nanowłókna ułożyły się w struktu-
rę ciekłego kryształu. Po ustabilizowaniu 
tej struktury otrzymali nanocelulozowy 
aerożel. Ponieważ nanowłókna w hydro-
żelu były ułożone w tym samym kierun-
ku, końcowy aerożel składał się z homo-
genicznej struktury trójwymiarowej, 
niespotykanej dotychczas w tego typu 
materiałach. Tokijscy naukowcy prze-
prowadzili testy mechaniczne nowego 
materiału, podczas których ściśnięto ae-

rożel zmniejszając jego grubość dziesię-
ciokrotnie, a mimo to materiał nie uległ 
zniszczeniu. W odróżnieniu od aerożeli 
krzemowych czy węglowych, nanocelu-
lozowy aerożel można wyginać w formie 
skompresowanej, uzyskując wzrost wy-
trzymałości finalnego materiału.

Przewodnictwo cieplne
Inni naukowcy dowodzą, że nanowęgiel 
w postaci grafenu będąc dobrym prze-
wodnikiem ciepła modyfikuje właści-
wości polimerów w zakresie jego prze-
kazywania i zwiększa ich przewodność 
cieplną. Według informacji podanych 
przez prof. dra hab. inż. Jana Piwnika i 
Aleksandra Szepczyńskiego, „dodatek ok. 
5 proc. wagowych tlenku grafenu do ży-
wicy fenolowej zwiększa jej przewodność 
cieplną do 1 W/mK, co stanowi cztero-
krotnie większą wartość niż żywicy bez 
domieszek”.

Poszukiwanie nowych 
możliwości
Prace związane ze zgłębianiem wie-

Niektóre z omawianych tematów mogłyby zainteresować branżę drzewną.                                                                         
                                                                                                                                     Fot. Archiwum autora

Zarządzający Fundacją NANONET przedstawiał finansowe aspekty wspoma-
gania innowacji.                                                                                         Fot. Archiwum autora

dzy w zakresie materiałów w skali 
nano są bardzo inspirujące, ale wy-
magają skupienia sił z wielu branż, 
środków finansowych i mocy labo-
ratoriów z licznych ośrodków. Jedną 
z możliwych dróg rozwoju nanotech-
nologii w odniesieniu do firm prze-
mysłu drzewnego byłaby działalność 
zainteresowanych firm w ogólno-
polskim stowarzyszeniu - fundacji. 
Przyśpieszenie wdrożeń rozwiązań 
dzisiaj istniejących, jak i poszukiwa-
nie nowych możliwości zastosowa-
nia dostępnych preparatów i metod 
pozwalają na doskonalenie proce-
sów i wyrobów przemysłu drzewne-
go polskich firm w znacznie więk-
szym obszarze.
Dobrym przykładem skuteczności 
działań w tej formie są osiągnięcia 
w ramach Fundacji Wspierania Na-
nonauk i Nanotechnologii - NANO-
NET, która działa od maja 2008 ro-
ku początkowo dla śląskich firm, ale 
z uwagi na zainteresowanie skupia-
jąca obecnie również członków spo-
za regionu. Od 2018 roku formalnie 
rozpocznie działalność jako funda-
cja ogólnopolska. Zorganizowanie w 
listopadzie 2017 roku kolejnego spo-
tkania pod hasłem „Otwórz drzwi in-
nowacjom” członków Fundacji NA-
NONET wspierane było przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu, fundusze UE i 
Sieć Otwartych Innowacji. W zamyśle 
jako giełda innowacji zaowocowała 
bardzo interesującymi prezentacjami 
i kontaktami B2B uczestników. Mimo 
iż była tu przewaga mikro i małych 
firm, to poziom przedstawionych 
rozwiązań był bardzo wysoki, a pre-
zentowane dokonania uczestników 
zostały wysoko ocenione. ARP przed-
stawiła realne możliwości wsparcia z 
uwagi na światowy poziom dokonań 
potwierdzonych międzynarodowy-
mi patentami.  
Kontakt z autorem: Mieczysław Le-
wicki, biuro@starting.com.pl

Zobrazowanie drogi w skalę „nano” - od wycinka komórki drewna do celulozy.                                                                    Fot. Archiwum autora

Na podstawie art: Nanotechnologia w inżynierii materiałów drzewnych 
czasopismo NOT Inżynieria materiałowa nr 5/2008 rok
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