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Nowoczesne materiały

PPEL - WOOD: 
przezroczyste, 
pancerne, 
elastyczne, lekkie
Określanie drewna powyższymi cechami do niedawna przyjmowane było 
jako bajanie szalonego naukowca lub niepoprawnego fantasty. Teraz 
wśród wielu przyjmowane jest jako chwyt reklamowy i marketingowy. 
Jednak od kilkunastu lat prace nad wykorzystaniem i modyfikowaniem 
tego naturalnego bio-kompozytu przynoszą nowe efekty do realnego 
świata biznesu. A to za sprawą rozwoju nanotechnologii, mikrobiologii 
i wykorzystania wyników badań drewna oreaz jego składników.
Mieczysław Lewicki

Podstawowy składnik drewna to poli-
sacharyd (wielocukier), czyli celuloza, 
której cząsteczki w liczbie około 2000 
ułożone są równolegle w wiązki zwa-
ne mikrofibrylami, w których wyróżnia 
się obszary krystaliczne - micele i obsza-
ry niekrystaliczne (amorficzne). Mikro-
fibryle, w liczbie około 400, łączą się w 
wiązki i makrofibryle. Jest ona bardzo 
reaktywna poprzez grupy hydroksylo-
we, które ulegają eteryfikacji i estryfika-
cji. Celuloza rozpuszcza się w stężonych 
roztworach mocnych zasad tworząc tzw. 
alkalicelulozę. Enzymy niektórych grzy-
bów rozkładają biomasę drzewną na 
składniki chemiczne wykorzystywa-
ne m.in. na biopaliwa. Natomiast inne 
procesy biochemiczne i modyfikacje fi-
zykochemiczne pozwalają na przetwa-
rzanie drewna w bio-szkło przezroczy-
ste, pancerne i osiem razy mocniejsze od 
stali oraz elastyczne, biodegradowalne 
układy elektroniczne oraz wiele innych 
produktów o zadziwiających właściwo-
ściach, pozwalających zastępować pla-
stiki, a nawet metal po koszcie kilkuna-
stu złotych za kilogram.
Już dzisiaj wytwarza się z celulozy nano-
krystalicznej NCC, tworzącej podłużne 
kryształy długości kilku nanometrów np. 
dwóch dziesięciotysięcznych milimetra, 
tkaninę kuloodporną ośmiokrotnie moc-
niejszą od stali oraz bardzo lekką. Co waż-
ne - do uzyskiwania NCC można wyko-
rzystać gałęzie i wióry.
Zastosowania NCC są wielorakie: np. 
Japończycy z Pioneer Electronics wy-
korzystują ją do wytwarzania ela-

stycznych układów elektronicznych. 
Jak twierdzą specjaliści, za kilka lat 
NCC stanie się materiałem powszech-
nie dostępnym i tanim.

Aerożele - warstwa izolacyjna 
codziennego użytku
Aerożele są obecnie najlżejszymi sub-
stancjami stałymi. Mają gęstość niewie-
le większą od powietrza. Wyglądają jak 
zamarznięty, prawie przezroczysty dym. 
Aerożele posiadają wyjątkowo dobre 
własności mechaniczne, zwłaszcza od-
porność na ściskanie i rozciąganie. Wy-
trzymują nacisk masy rzędu 4000 razy 

ich masy własnej. Wykorzystywane są 
jako warstwa izolacyjna w skafandrach 
kosmonautów. Planowane jest ich uży-
wanie jako materiałów izolacyjnych w 
budownictwie oraz warstw izolacyjnych 
w odzieży codziennego użytku. Na razie 
przeszkodą jest ich wysoka cena. Według 
specjalistów, za kilka lat staną się mate-
riałem ogólnodostępnym i tanim.

Gąbka węglowa z drewna
Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i 
Chin otworzyli nowe pole możliwości dla 
wykorzystania drewna balsy poprzez ob-
róbkę fizykochemiczną, przekształcając ją 
w „drewnianą gąbkę węglową” zdolną do 
wytrzymywania powtarzających się cy-
kli ściskania.
- Nasze wyniki pokazują, że sztywna i 
nieściśliwa balsa może być bardzo ściśli-
wa dzięki obróbce chemicznej i proceso-
wi karbonizacji. Uzyskujemy drewnianą 
gąbkę węglową z mechaniczną ściśliwo-
ścią i odpornością na zmęczenie oraz czu-
łością odpowiedzi elektrycznej, przewyż-
szającąc te z najczęściej prezentowanych 
ściśliwych materiałów węglowych - mó-
wi Liangbing Hu, nanotechnolog i badacz 
materiałów w University of Maryland 
w College Park (UMD) w A. James Clark 
School of Engineering. 
Drewniana gąbka węglowa jest wy-
twarzana z naturalnego drewna za po-
mocą prostej i opłacalnej metody, w 
przeciwieństwie do opcji nanorurek wę-
glowych lub grafenu. Autorzy uzyskali 
podatną na zginanie, sprężystą architek-

Elektronika biodegradowalna.                                                                            Fot. Archiwum autora

Gąbka drzewno-węglowa.                                                                                     Fot. Archiwum autora
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turę drewnianej gąbki węglowej, stosu-
jąc „wypłukanie” hemicelulozy i ligni-
ny, a następnie podgrzewając drewno 
do 1000° C, uzyskując węgiel celulozowy. 
Efektem było powstanie stosów falistych 
arkuszy węglowych porównywanych do 
tzw. „plastra miodu”. Normalnie zwęglo-
ne drewno, bez żadnych modyfikacji che-
micznych, jest tak kruche, że nacisk po-
woduje nieodwracalne rozdrobnienie. 
Natomiast „gąbka węglowa” jest wytrzy-
mała i zachowuje elastyczność nawet 
po 10 000 kolejnych ściśnięć. Naukow-
cy włączali jej fragment do czujnika od-
kształcenia stosowanego w monitoringu 
stanu zdrowia i przyrządach fitness. Są 
też przekonani o tym, że materiał z gąbki 
węglowej z drewna można również włą-
czyć do urządzeń oczyszczania wody oraz 
przechowywania energii, superkonden-
satorów i akumulatorów. 

Zielona elektronika
Rocznie wyrzuca się kilkaset milionów 
urządzeń elektronicznych o wadze kilku-
dziesięciu milionów ton, z czego tylko 10 
proc. poddawane jest recyclingowi. Resz-
ta elektronicznych śmieci wykonanych z 
niebiodegradowalnego krzemu zatruwa 
środowisko. Naukowcy z uniwersytetu 
Wisconsin-Madison wytworzyli mikro-
falowe, przezroczyste, biodegradowalne 
tranzystory na bazie pochodnych celulo-
zy uzyskiwanej z drewna. 
- Odkryliśmy, że tranzystory oparte o na-
nowłókna celulozy wykazują bardzo do-
bre własności elektryczne, porównywal-
ne z układami krzemowymi. Dodatkowo, 
tranzystory oparte o materiały biologicz-
ne są bezpieczne i przyjazne środowisku - 
można wyrzucić je w lesie, a grzyby szyb-
ko zajmą się rozkładaniem celulozy. Są 
równie bezpieczne jak nawozy - twierdzi 
profesor Zhenqiang Ma, kierownik zespo-

łu, który opracował nowy tranzystor.
Aktualnie większość przenośnych urzą-
dzeń elektronicznych konstruowana jest 
z nieodnawialnych, niebiodegradowal-
nych materiałów, sztywnych i drogich. 
Nanowłókna celulozowe są wytrzyma-
łym, silnym i przezroczystym materia-
łem posiadającym mały współczynnik 
rozszerzalności cieplnej, a więc nie zmie-
niającym kształtu wraz z temperaturą.
- Biodegradowalna elektronika zapewni 
rozwiązanie problemu zagrożenia środo-
wiska, bo przyszłe układy elektroniczne 
będą tańsze i dużo bardziej przyjazne śro-
dowisku niż dzisiejsze systemy - tłuma-
czy profesor Ma. 
Naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin-
-Madisn, działając wspólnie z amerykań-
skim Departamentem Rolnictwa Forest 
Products Laboratory, opracowali nowy 
półprzewodnik wykonany z drewna i 
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Obraz drewna przed i po modyfikacji.                                                                                                                                                                    Fot. Archiwum autora

Nanostruktura aerożelu.                                                                                        Fot. Archiwum autora

opublikowali swoje wyniki prac w cza-
sopiśmie Nature Communications. Na-
nofibra celulozy (CNF) to bardzo mocny 
i elastyczny materiał. Chipy wykonane 
na podłożu CNF mogą być wykorzystane 
w elastycznych elementach elektroniki. 

nictwie do wykonywania półprzezroczy-
stych fasad i paneli słonecznych. Zespół 
profesora Larsa Berglunda wykonał prób-
ki przezroczystego drewna, a następnie 
opracował metodę jego produkcji na ska-
lę przemysłową. 
Głównym zadaniem do uzyskania prze-
zroczystego drewna jest usunięcie li-
gniny, która nadaje mu brązową barwę. 
Cienki fornir, zachowujący strukturę 
tkanki drzewnej po delignifikacji, jest im-
pregnowany przezroczystym polime-
rem. Można z niego robić laminaty oraz 
stosować do wykańczania wnętrz. Otrzy-
many przez Szwedów fornir o grubości 
1,2 mm przepuszczał 85 proc. światła, da-
jąc jednak mocno zamglony obraz, co w 
przypadku kabin prysznicowych i toalet 

jest dodatkową zaletą.
Również naukowcom z Uniwersytetu w 
Maryland udało się pozbawić drewno li-
gniny i koloru, a po dalszych zabiegach 
uzyskać „przezroczyste drewno”, moc-
niejsze i o większej izolacyjności od szkła 
i co bardzo istotne, o lepszej od plastiku 
biodegradowalności. 
- Byliśmy zaskoczeni tym, jak bar-
dzo przezroczyste może być drewno 
- oznajmia dr Liangbing Hu, który o 
projekcie swojego zespołu pisał w „Ad-
vanced Materials”. 
Minie zapewne jeszcze kilka lat zanim 
przezroczyste drewno trafi na rynek. 

Zainteresowanych tematem proszę o 
kontakt: biuro@starting.com.pl

Obraz mikroskopowy drewna lipy po ekstrakcji lignin                             Fot. Archiwum autora

Przezroczyste drewno - holoceluloza.                                                                Fot. Archiwum autora

„cytat”

„Drewniana gąbka węglowa jest 
wytwarzana z naturalnego drewna za 
pomocą prostej i opłacalnej metody, 
w przeciwieństwie do opcji nanorurek 
węglowych lub grafenu. Autorzy uzyskali 
podatną na zginanie, sprężystą architekturę 
drewnianej gąbki węglowej, stosując 
„wypłukanie” hemicelulozy i ligniny, a 
następnie podgrzewając drewno do 1000° C, 
uzyskując węgiel celulozowy.”

Teraz trzeba potwierdzić w praktyce, że 
CNF można wykorzystywać zamiast bar-
dzo toksycznego arsenku galu w stoso-
wanych układach. 

Przezroczyste drewno - 
modyfikowana holoceluloza
Naukowcy z Instytutu Technologicznego 
w Sztokholmie stworzyli nowy materiał, 
który będzie zastępował szkło w budow-
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