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Περίληψη
Η ανάπτυξη υδρόφοβων και κυρίως υπερυδρόφοβων επιφανειών έχει προσελκύσει
το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια, λόγω του
μεγάλου αριθμού των εφαρμογών στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης για την ανάπτυξη υλικών που μπορούν να
προσδώσουν αυτοκαθαριζόμενες και αντιρρυπαντικές (anti-fouling) ιδιότητες σε
επιφάνειες, τα οποία μπορούν να βρουν εφαρμογές σαν βαφές, επιστρώσεις που
χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά υλικά και σε μνημεία για την προστασία τους από
τις καιρικές συνθήκες ή στην κλωστοϋφαντουργία για ίνες που δεν λεκιάζουν εύκολα.
Οι επιφάνειες αυτές πολλές φορές εκτός από υδροφοβικότητα εμφανίζουν και
ελαιοφοβικότητα σε οργανικούς διαλύτες. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη μιας
υπερυδρόφοβης επιφάνειας είναι ο συνδυασμός χαμηλής επιφανειακής ενέργειας και
ιεραρχικής τραχύτητας, ο οποίος οδηγεί σε γωνίες επαφής μεγαλύτερες από 150°.
Όταν η υπερυδροφοβικότητα συνδυάζεται και με χαμηλή υστέρηση, οι επιφάνειες
εμφανίζουν αντισκονιστικές ιδιότητες και θεωρούνται αυτοκαθαριζόμενες.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων
εύκαμπτων πολυμερικών φύλλων στα οποία έχει εναποτεθεί επίστρωση
νανοσύνθετου υλικού πολυμερούς/ανοργάνου. Πιο συγκεκριμένα, τα φύλλα είναι
πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE), τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με
ηλεκτρικό τόξο (Corona treatment) ενώ η επίστρωση αποτελείται από ένα υδατογενές
πολυμερές χαμηλής επιφανειακής ενέργειας (Silres BS 4004) και ανόργανα
νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) υδρόφιλης φύσης. Τα νανοσωματίδια
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαφόρων μεγεθών, και πιο συγκεκριμένα είχαν
διάμετρο 14 nm, 37 nm και 134 nm. Αρχικά έγινε επίστρωση χρησιμοποιώντας μόνο
το καθαρό πολυμερές Silres BS 4004 από διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων
έτσι ώστε να μελετηθεί η επίδραση της συγκέντρωσής στις επιφανειακές ιδιότητες
των επιστρωμένων φύλλων. Στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η βέλτιστη
συγκέντρωση και έγινε επίστρωση με νανοσύνθετα υλικά που περιείχαν και τα
νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση του
μεγέθους αλλά και του ποσοστού των ανόργανων νανοσωματιδίων στις επιφανειακές
ιδιότητες. Η μελέτη αναφορικά με την υδροφοβικότητα έγινε με μετρήσεις της γωνίας
επαφής κατά την οποία σχηματίζεται σταγόνα νερού πάνω στις επιστρωμένες
επιφάνειες, ενώ εκτός από την υδροφοβικότητα των δειγμάτων μελετήθηκε και η
ελαιοφοβικότητά τους για διάφορους οργανικούς διαλύτες όπως η γλυκερόλη, η 1,2αιθανοδιόλη και το διμεθυλσουλφοξείδιο. Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης
(SEM) χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθεί η τοπογραφία των επιφανειών και η
τραχύτητα που εμφανίζουν για την καλύτερη κατανόηση των επιφανειακών
ιδιοτήτων. Τόσο τα υλικά με τα οποία έγιναν οι επιστρώσεις στις οποίες
παρατηρήθηκαν τα βέλτιστα αποτελέσματα αλλά και τα επιστρωμένα φύλλα
χαρακτηρίστηκαν με τη χρήση των τεχνικών της Διαφορικής Θερμιδομετρίας
Σάρωσης (DSC), της Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) και της Φασματοσκοπίας
UV-Vis προκειμένου να διαπιστωθεί αν επηρεάζονται οι αρχικές θερμικές και
οπτικές ιδιότητες του πολυμερικού υμενίου LDPE.
4

Abstract
In recent years the development of hydrophobic and especially superhydrophobic

surfaces has attracted considerable attention thanks to their numeral potential
applications. One of their most interesting applications, is the development of selfcleaning and anti-fouling surfaces, which can find use in building materials and
cultural heritage monuments for their outdoor protection, as well as in textiles for the
development of self-cleaning products. The combination of low surface energy and
hierarchical roughness can lead to a contact angle over 150°. Whereas when
superhydrophobicity is combined with a small contact angle hysteresis, a surface can
develop anti-dust properties and is considered to be self-cleaning. Further than
hydrophobicity, these surfaces can exhibit oleophobicity in many organic solvents, as
well.
In the current work, we have studied the surface properties of flexible polymer
films, on which a nanocomposite coating (polymer/inorganic) was deposited. In
particular, Low Density Polyethylene (LDPE) polymer films were utilized, the surface
of which had been modified by Corona Treatment, while the coating consisted of a
low surface energy polymer (Silres BS 4004) and hydrophilic inorganic Silicon
dioxide (SiO2) nanoparticles. Nanoparticles of three different sizes were utilized;
more specifically their diameters were 14nm, 37nm, and 134nm. Initially, the LDPE
films were coated with pure Silres BS 4004 using solutions of different concentration,
so as to study its effect on the surface properties of the coated films. The
concentration of the polymer that was found to have the optimum surface properties
was used for the development of the nanocomposite coatings that contained SiO2
nanoparticles as well. In the latter case, the effect of the nanoparticle size as well as of
their concentration on the surface properties of the coated polymer films was
examined. The surface properties were evaluated via Contact Angle measurements,
during which a water droplet was deposited on the surface of the coated films, to
study their hydrophobicity, whereas various organic solvents like Glycerol, Ethylene
Glycol and DMSO were utilized to examine their oleophobic behavior as well.
Scanning Electron Microscopy was used to study the surface topography as well as
the surface roughness to provide complementary information towards understanding
our results. The raw materials (LDPE, Silres BS 4004) as well as the coatings that
exhibited the optimum results were characterized, using Differential Scanning
Calorimetry (DSC), Thermogravimetric Analysis (TGA) and UV-Vis spectrometry, in
order to compare the initial thermal and optical properties of the LDPE film with
those of the coated films.
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή
1.1. Πολυμερή
Ο όρος πολυμερές προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις "πολύ" και "μέρος" και
αναφέρεται σε μακρομόρια τα οποία χαρακτηρίζονται από την επανάληψη μίας ή
περισσότερων δομικών μονάδων, τα μονομερή, ενωμένων μεταξύ τους με
ομοιοπολικούς δεσμούς. Ο αριθμός των μονομερών θα πρέπει να είναι αρκετά
μεγάλος έτσι ώστε το σύνολο των ιδιοτήτων που παρουσιάζει το υλικό πρακτικά να
μην μεταβάλλεται.
Τα πολυμερή βρίσκουν εφαρμογή σε ένα εύρος πεδίων, από πλαστικά καθημερινής
χρήσης, προστατευτικά επιστρώματα, ελαστομερή, συγκολλητικά και λιπαντικά έως
την μεταφορά φαρμάκων και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

1.1.1. Κατηγορίες Πολυμερών
Τα πολυμερή μπορούν να διαχωριστούν σε διάφορες κατηγορίες βάσει του
παράγοντα που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα:
Με βάση την γεωμετρία της αλυσίδας τους διακρίνονται οι εξής κατηγορίες :
 Γραμμικά πολυμερή: αποτελούνται από αλληλουχία μονομερών διευθετημένα έτσι
ώστε να σχηματίζουν μία ευθεία αλυσίδα.
 Διακλαδισμένα πολυμερή: αποτελούνται από μία κύρια γραμμική αλυσίδα από την
οποία αναπτύσσονται πρόσθετες πολυμερικές αλυσίδες (διακλαδώσεις).
 Αστεροειδή πολυμερή: συνίστανται από τρεις ή περισσότερες αλυσίδες οι οποίες
πηγάζουν από ένα κεντρικό κόμβο διασταύρωσης, ο οποίος αποτελεί το κέντρο
του αστεροειδούς πολυμερούς
 Πολυμερικά δίκτυα ή διασταυρωμένα πολυμερή: αποτελούνται από αλυσίδες που
συνδέονται μεταξύ τους με διασταυρούμενες χημικές συνδέσεις (σταυροδεσμούς)
σχηματίζοντας πλέγμα.
 Κυκλικά πολυμερή ή δακτύλιοι: τα δύο άκρα του μορίου αντιδρούν μεταξύ τους
και σχηματίζεται ένα κλειστός βρόχος. [1]

Εικόνα 1.1: Σχηματική αναπαράσταση των κατηγόριων πολυμερών βάσει της γεωμετρίας της
αλυσίδας τους: α) γραμμικά, β) διακλαδισμένα, γ) αστεροειδή, δ) διασταυρωμένα και
ε)κυκλικά.
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Ανάλογα με τον αριθμό των διαφορετικών επαναλαμβανόμενων μονάδων τα
πολυμερή μπορούν να χωριστούν σε ομοπολυμερή, τα οποία αποτελούνται από ένα
είδος μονομερών και σε συμπολυμερή, τα οποία αποτελούνται από περισσότερα είδη
μονομερών.
Για να χαρακτηριστεί πλήρως ένα συμπολυμερές πρέπει να χαρακτηριστεί και ως
προς την θέση των διαφορετικών επαναλαμβανόμενων μονάδων. Πιο συγκεκριμένα,
αν υποθέσουμε ότι έχουμε δύο μονομερή Α και Β, τότε τα συμπολυμερή διακρίνονται
στις εξής κατηγορίες:
 Τυχαία ή Στατιστικά (Random copolymers): η ακολουθία Α-Β είναι πλήρως τυχαία
και εξαρτάται μόνο από την σχετική περιεκτικότητα των επαναλαμβανόμενων
μονάδων.
 Εναλλασσόμενα (Alternating copolymers): το κάθε μόριο αποτελείται από
εναλλασσόμενα μονομερή Α-Β.
 Συσταδικά ή αδρομερή (Block copolymers): το κάθε μόριο αποτελείται από
εκτεταμένες συνεχόμενες ακολουθίες του ίδιου μονομερούς.
 Ενοφθαλμισμένα (Graft copolymers): η κύρια γραμμική αλυσίδα αποτελείται από
το μονομερές Α και οι πολυμερικές αλυσίδες που αποφύονται από αυτήν
αποτελούνται από το μονομερές Β. [1]

Εικόνα 1.2: Σχηματική αναπαράσταση των διαφορετικών κατηγοριών συμπολυμερών
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Με βάση την μορφολογία τα πολυμερή διακρίνονται σε:
 Άμορφα: πολυμερή τα οποία με την μείωση της θερμοκρασίας δεν μπορούν να
σχηματίσουν δομή τάξης σε μεγάλη χωρική κλίμακα αλλά διατηρούν την
τυχαιότητα της κατάστασης του τήγματος.
 Κρυσταλλικά: πολυμερή τα οποία με την μείωση της θερμοκρασίας μπορούν να
σχηματίσουν δομή τάξης σε ευρεία χωρική κλίμακα κατά την διαδικασία που
ονομάζεται κρυστάλλωση.
 Ημικρυσταλλικά: στην πραγματικότητα τα περισσότερα πολυμερή ανήκουν σε
αυτήν την κατηγορία, κανένα πολυμερές δεν είναι πλήρως κρυσταλλικό, δηλαδή
με την μείωση της θερμοκρασίας κρσταλλώνουν σε ένα βαθμό, ενώ ένα μεγάλο
μέρος παραμένει στην άμορφη κατάσταση. [1]

Εικόνα 1.3: Σχηματική αναπαράσταση ημικρυσταλλικού πολυμερούς, όπου με πράσινο χρώμα
φαίνεται η κρυσταλλική και με μπλε χρώμα η άμορφη περιοχή

1.1.2. Πολυαιθυλένιο (PE)
Ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πολυμερή είναι το
πολυαιθυλένιο, PE, το οποίο είναι ένα θερμοπλαστικό, ομοπολυμερές με χημικό
τύπο: (-CH2-CH2-)n. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πολυαιθυλενίου ανάλογα με τον
τρόπο πολυμερισμού του αιθυλενίου, ο καθένας εκ των οποίων παρουσιάζει
διαφορετικές ιδιότητες και προορίζεται για διαφορετικές εφαρμογές. [2], [3]
Τα τρία βασικά είδη πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία είναι
το πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE), το πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE) και το γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE),
τα οποία κατηγοριοποιούνται βάση της πυκνότητας και του βαθμού διακλάδωσης. [4]
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Πιο συγκεκριμένα, το πολυαιθυλένιο που παρασκευάζεται με την χρήση υψηλής
θερμοκρασίας και πίεσης, έχει μεγάλο αριθμό μικρών και μεγάλων διακλαδώσεων
στην βασική ανθρακική του αλυσίδα, αποτρέποντας έτσι το βέλτιστο πακετάρισμα
των αλυσίδων του και δημιουργώντας ένα ημικρυσταλλικό υλικό χαμηλής
πυκνότητας. Για αυτό τον λόγο το PE αυτό ονομάστηκε πολυαιθυλένιο υψηλής
πίεσης ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE).
Με την χρήση των καταλυτών Ziegler-Natta και πιο πρόσφατα των μεταλλοκενίων
(metallocene) μπορεί να παρασκευαστεί PE υπό χαμηλή πίεση. Σε αντίθεση με το
LDPE, το PE που παρασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο είναι γραμμικό με πολύ μικρό
αριθμό διακλαδώσεων (5-7 ανά 1000 άτομα άνθρακα). Το PE αυτό χαρακτηρίζεται
από υψηλότερη κρυσταλλικότητα σε σχέση με το LDPE και ονομάστηκε
πολυαιθυλένιο χαμηλής πίεσης ή υψηλής πυκνότητας (HDPE).
Τέλος το PE μπορεί να παραχθεί από τον συμπολυμερισμό αιθυλενίου με μία
ανώτερη α-ολεφίνη. Στην περίπτωση αυτή το PE που παράγεται έχει αρκετές αλλά
μικρές διακλαδώσεις που αποφύονται από την κεντρική ανθρακική αλυσίδα του
πολυμερούς και ονομάζεται γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE).
[2], [3]

Εικόνα 1.4: Σχηματική αναπαράσταση διαφορετικών τύπων πολυαιθυλενίου

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήθηκε το LDPE το οποίο στην στερεά
κατάσταση είναι μαλακό και έχει κηρώδη εμφάνιση, είναι χημικά αδρανές και έχει
υψηλή διαύγεια και ευκαμψία καθώς και εξαιρετικές ηλεκτρομονωτικές ιδιότητες.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν χρήσιμο σε μία πληθώρα εφαρμογών.
Ένα μεγάλο ποσοστό του παραγόμενου LDPE μετατρέπεται σε φύλλα (φιλμ) μέσω
της τεχνικής της μορφοποίησης με φύσημα (μπαλόνι) και χρησιμοποιείται ως υλικό
συσκευασίας για διάφορα προϊόντα και είδη ιατρικού εξοπλισμού. Ακόμα στα
περισσότερα πολυστρωματικά φιλμ που απαιτείται χαμηλή διαπερατότητα
προστίθεται τουλάχιστον ένα στρώμα από LDPE. Μία από τις σημαντικότερες
εφαρμογές του είναι η κάλυψη θερμοκηπίων. Τέλος το LDPE χρησιμοποιείται για την
κάλυψη καλωδίων λόγω της χαμηλής του ηλεκτρικής αγωγιμότητας. [2,4]
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1.2. Νανοσύνθετα Υλικά
Ως σύνθετα χαρακτηρίζονται τα υλικά τα οποία αποτελούνται από δύο τουλάχιστον
διαφορετικά συστατικά και παρουσιάζουν διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες.
Αυτά τα υλικά έχουν προσελκύσει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω των
βελτιωμένων ιδιοτήτων που παρουσιάζουν σε σχέση με το αρχικό υλικό. Ωστόσο στις
περισσότερες περιπτώσεις η βελτιστοποίηση μίας ιδιότητας οδηγεί στην υποβάθμιση
κάποιας άλλης. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αναπτύχθηκε μία νέα
υποκατηγορία σύνθετων υλικών, τα νανοσύνθετα υλικά, στα οποία το ένα πρόσθετο
πρέπει να έχει μία τουλάχιστον διάσταση στην κλίμακα των νανομέτρων. Οι
βελτιωμένες αυτές ιδιότητες σχετίζονται με την αύξηση του λόγου επιφάνειας προς
όγκο, λόγω της προσθήκης του νανοπρόσθετου που οδηγεί στην ανάπτυξη
περισσότερων διαμοριακών αλληλεπιδράσεων με την πολυμερική μήτρα. [5], [6] Η
μελέτη και όπου είναι δυνατόν ο έλεγχος των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του
πολυμερούς και του νανοπροσθέτου είναι αντικείμενο εντατικής επιστημονικής
έρευνας τα τελευταία χρόνια. [7-11]
Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον αριθμό των διαστάσεων του προσθέτου που
βρίσκονται στην τάξη των νανομέτρων, μπορούμε να κατατάξουμε τα ανόργανα
πρόσθετα των νανοσύνθετων υλικών στις τέσσερεις παρακάτω κατηγορίες: [12]
 Μηδενικής διάστασης: όπου και οι τρεις διαστάσεις του πρόσθετου βρίσκονται
στην κλίμακα των νανομέτρων (νανοσωματίδια).
 Μίας διάστασης: όπου δύο διαστάσεις βρίσκονται στην κλίμακα των νανομέτρων
ενώ η τρίτη εκτείνεται κατά μήκος (νανοσωλήνες και νανοΐνες).
 Δύο διαστάσεων: όπου μόνο μία από τις διαστάσεις βρίσκεται στην κλίμακα των
νανομέτρων και τα πρόσθετα έχουν φυλλώδη δομή (πολυστρωματικά υλικά).
 Τριών διαστάσεων: νανοπορώδη υλικά που εμφανίζουν πόρους στην κλίμακα των
νανομέτρων (νανοδίκτυα).

Εικόνα 1.5: Σχηματική απεικόνιση των διάφορων νανοπρόσθετων
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Αυτά τα υλικά έχουν προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον λόγω των βελτιωμένων
ιδιοτήτων που παρουσιάζουν σε σχέση με τα αρχικά υλικά. Πιο συγκεκριμένα,
εμφανίζουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες (αυξημένη αντοχή σε εφελκυσμό, και
υψηλό μέτρο ελαστικότητας), αυξημένη θερμική αντοχή και θερμική αγωγιμότητα
καθώς και αντίσταση στην καύση, αυξημένη ηλεκτρική αγωγιμότητα και μειωμένη
διαπερατότητα σε αέρια και υγρά.[6] Όλες οι παραπάνω ιδιότητες τα καθιστούν
ικανά να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα εφαρμογών. Μερικές από αυτές είναι η
χρήση τους στην αυτοκινητοβιομηχανία ως προφυλακτήρες, δοχεία/αντλίες καυσίμων
αλλά και στα εσωτερικά μέρη λόγω της μειωμένης αναφλεξιμότητας που εμφανίζουν,
στις αερομεταφορές και την αεροδιαστημική, στην μίκρο και νάνοηλεκτρονική σε
συσκευασίες τροφίμων και μεμβράνες φιλτραρίσματος λόγω της μειωμένης
διαπερατότητάς τους, στην βιομηχανία καλλυντικών και χρωμάτων, καθώς και σε
βιοϊατρικές εφαρμογές όπως η ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων και οι
οδοντιατρικές κατασκευές. [12]

1.3. Επιφανειακές Ιδιότητες
1.3.1. Διαβροχή - Εξίσωση του Young
Αν αποθέσουμε μία σταγόνα ενός υγρού σε μία λεία και επίπεδη, στερεά επιφάνεια
τότε στο σύστημα εντοπίζονται τρείς διεπιφάνειες: μία υγρού-αερίου, μία υγρούστερεού και μία στερεού-αερίου, κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από μια
διεπιφανειακή τάση, γαβ, με τους δείκτες α και β να υποδηλώνουν τις διαχωριζόμενες
φάσεις.
Το σχήμα το οποίο θα λάβει η σταγόνα του υγρού κατά την εναπόθεσή της πάνω
στην στερεά επιφάνεια, εξαρτάται (αν εξαιρέσουμε την επίδραση της βαρύτητας) από
τα σχετικά μεγέθη των διεπιφανειακών τάσεων γαβ, οι οποίες καθορίζονται αντίστοιχα
από τις σχετικές εντάσεις των διαφόρων διαμοριακών αλληλεπιδράσεων.
Ας θεωρήσουμε την κατάσταση της Εικόνας 1.6. Οι όροι γLG, γSG, γSL αφορούν τις
διεπιφανειακές τάσεις υγρού-αερίου, στερεού-αερίου και στερεού-υγρού αντίστοιχα.
Όπως προαναφέρθηκε τα σχετικά μεγέθη αυτών των διεπιφανειακών τάσεων
καθορίζουν το σχήμα της σταγόνας στην ισορροπία. Στην ισορροπία θα πρέπει η
συνισταμένη των δυνάμεων αυτών να ισούται με μηδέν. Από το μηδενισμό της
συνισταμένης των προβολών των δυνάμεων στη στερεή επιφάνεια προκύπτει η εξής
σχέση:
γLG cosθC = γSG - γSL (Εξίσωση 1.1.)
όπου το θC ορίζεται ως η γωνία επαφής, και σχηματίζεται από την τομή της
διεπιφάνειας υγρού-στερεού και υγρού αερίου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.6.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπάνω εξίσωση η οποία είναι γνωστή και ως
εξίσωση Young, ισχύει για ιδανικές , δηλαδή λείες και ομογενείς, επιφάνειες. [13]
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Εικόνα 1.6: Σχηματική απεικόνιση της σχέσης μεταξύ γωνίας επαφής και διεπιφανειακών
τάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, αν τα μόρια του υγρού έλκονται περισσότερο από τα μόρια του
στερεού από ότι μεταξύ τους, τότε το υγρό διαβρέχει την επιφάνεια. Στην περίπτωση
όπου οι δυνάμεις συνάφειας είναι πολύ ισχυρότερες από τις δυνάμεις συνοχής, τότε
αυτό εφαπλώνεται πλήρως στο στερεό σχηματίζοντας ένα μονομοριακό στρώμα στην
επιφάνεια. Στην αντίθετη οριακή περίπτωση, όπου οι διαμοριακές δυνάμεις ανάμεσα
στα μόρια του υγρού είναι σημαντικά μεγαλύτερες, η διεπιφάνεια υγρού-στερεού
τείνει να ελαχιστοποιηθεί και το στερεό θεωρείται πλήρως αδιάβροχο ως προς το
υγρό. Μεταξύ των δύο οριακών καταστάσεων που αναφέρθηκαν, υπάρχουν
καταστάσεις μερικής διαβροχής, όπου η σταγόνα σχηματίζει μία γωνία ισορροπίας με
την στερεή επιφάνεια, την γωνία επαφής. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.7 όταν η
γωνία επαφής είναι μικρή η σταγόνα εφαπλώνεται πάνω στην επιφάνεια και η
διαβροχή της ευνοείται, ενώ όταν η γωνία επαφής είναι μεγάλη, η σταγόνα παίρνει
την μορφή χάντρας πάνω στην επιφάνεια. Πιο συγκεκριμένα μία γωνία επαφής
μικρότερη των 90° υποδεικνύει ότι η διαβροχή της επιφάνειας είναι ευνοϊκή και η
επιφάνεια χαρακτηρίζεται ως υδρόφιλη ενώ αν η γωνία επαφής είναι μεγαλύτερη των
90°, δηλαδή η επαφή του υγρού με την στερεή επιφάνεια ελαχιστοποιείται, η
επιφάνεια χαρακτηρίζεται ως υδρόφοβη. Στην περίπτωση των οργανικών διαλυτών
(έλαια) η επιφάνεια ονομάζεται ελαιόφιλη και ελαιόφοβη, αντίστοιχα.

Εικόνα 1.7: Σχηματική αναπαράσταση γωνιών επαφής που σχηματίζονται από σταγόνες υγρού
πάνω σε στερεά επιφάνεια, ανάλογα με τον βαθμό διαβρεξιμότητάς της.
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1.3.2. Τραχύτητα
Στην πραγματικότητα όμως οι επιφάνειες δεν είναι ιδανικές, είναι τραχιές και
ανομοιογενείς. Η μορφολογία της επιφάνειας επηρεάζει την υδροφοβικότητά της, με
αποτέλεσμα η πραγματική γωνία επαφής να διαφέρει από αυτή που προβλέπει η
εξίσωση του Young. Για την ερμηνεία της επίδρασης της τραχύτητας στην
διαβρεξιμότητα μιας επιφάνειας χρησιμοποιούνται εν γένει δύο θεωρητικά μοντέλα,
τα μοντέλα Wenzel και Cassie-Baxter.
Το μοντέλο Wenzel
Η πρώτη προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης της τραχύτητας στη διαβροχή μίας
επιφάνειας έγινε από τον Wenzel (1936) που παρατήρησε ότι τόσο η υδροφοβικότητα
όσο και η υδροφιλικότητα μίας επιφάνειας ενισχύονται από την τραχύτητά της.
Ο Wenzel υπέθεσε ότι ένα υγρό μπορεί να γεμίσει τις ατέλειες μίας μη-ιδανικής
επιφάνειας που δημιουργούνται λόγω της τραχύτητάς της, δηλαδή ακολουθεί πλήρως
την μορφολογία της επιφάνειας (Εικόνα 8a). Μελετώντας την μεταβολή της ενέργειας
των σταγόνων κατά την διαδικασία της διαβροχής μίας τραχιάς επιφάνειας ο Wenzel
θεώρησε ότι η φαινόμενη γωνία επαφής (θ*) συνδέεται με την γωνία επαφής του
Young (θ) με βάση την ακόλουθη εξίσωση:
cosθ* = r cosθ, r ≥1

(Εξίσωση 1.2.)

όπου r ορίζεται ο παράγοντας τραχύτητας και για r =1 (λεία στερεά) η φαινόμενη
γωνία επαφής θ* ταυτίζεται με την γωνία επαφής του Young. Όταν αυξάνεται η
τραχύτητα (r>1), στην υδρόφιλη περιοχή (θ<90ο) η θ* μειώνεται (θ*<θ) ενώ στην
υδρόφοβη περιοχή (θ>90ο) η θ* αυξάνεται (θ*>θ). Δηλαδή η τραχύτητα ενισχύει την
υδροφιλικότητα ή την υδροφοβικότητα μίας επιφάνειας αντίστοιχα. [14,15]
Όμως η θεωρία του Wenzel αποτυγχάνει στην ερμηνεία πολλών φαινομένων
διαβροχής στην φύση, όπως για παράδειγμα στο φαινόμενο των φύλλων του λωτού
(Nelumbo nucifera). Επιπλέον, σύμφωνα με την εξίσωση Wenzel, είναι δυνατή τόσο
η πλήρης διαβροχή μιας επιφάνειας (θ*=0°) όσο και η πλήρης αδιαβροχοποίηση
(θ*=180°), εφόσον η τραχύτητα της επιφάνειας είναι αρκετά μεγάλη. Αυτό όμως
αντιτίθεται με τα παραδείγματα στη φύση. Επομένως, η εξίσωση Wenzel ισχύει για
μέτριες τιμές της τραχύτητας, αλλά αποτυγχάνει στις πολύ μεγάλες τιμές. [14, 16]
Μοντέλο Cassie-Baxter
Οι Cassie και Baxter επέκτειναν την εξίσωση του Wenzel θεωρώντας ότι ήταν
κατάλληλη για υδρόφιλα και μερικώς υδρόφοβα υλικά, αλλά μη-εφαρμόσιμη για την
περιγραφή ορισμένων φαινομένων με υπερυδρόφοβη συμπεριφορά (θ*>150° και
υστέρηση <10°). Οι Cassie και Baxter (1944) θεώρησαν ότι όσο αυξάνεται η
τραχύτητα της επιφάνειας μειώνεται η πιθανότητα το υγρό να ακολουθεί την
μορφολογία του στερεού. Πιο συγκεκριμένα θεώρησαν ότι η ειδική μικροδομή που
προκύπτει λόγω της τραχύτητας περιβάλλει μία μεγάλη ποσότητα θυλάκων αέρα
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κάτω από την σταγόνα, επομένως μία σταγόνα είναι δυνατόν να βρίσκεται πάνω σε
ένα σύνθετο υπόστρωμα το οποίο αποτελείται από το στερεό και τον αέρα (Εικόνα
1.8b). [17-19]

Εικόνα 1.8: Σχηματική απεικόνιση a) του μοντέλου διαβροχής Wenzel και b) του μοντέλου
διαβροχής Cassie-Baxter

Η μαθηματική εξίσωση που συνδέει την φαινόμενη γωνία επαφής (θ*) με τις γωνίες
επαφής του Young θ1 και θ2 είναι η εξής:
cosθ* = f1cosθ1 + f2cosθ2

(Εξίσωση 1.3.)

όπου θ1 και θ2 ορίζονται ως η γωνία επαφής Young με την στερεή επιφάνεια και τον
αέρα αντίστοιχα και f (filling factor) ορίζεται ως το ποσοστό της επιφάνειας που είναι
σε επαφή με τη σταγόνα.
Στην περίπτωση όπου η μία επιφάνεια είναι ο αέρας, αντικαθιστώντας το f1 με φs
(επιφάνεια του στερεού σε επαφή με τη σταγόνα) και f2=1-φs, το θ1 από θ, και θ2=
180° (γωνία επαφής της σταγόνας στον αέρα), η εξίσωση 1.3. παίρνει την ακόλουθη
μορφή:
cosθ* = -1 + φs (cosθ +1)
Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση, η υδροφοβικότητα ενισχύεται σε κάθε
περίπτωση (πάντα θ*>θ) και όσο μικρότερο είναι το ποσοστό της επιφάνειας που
βρίσκεται σε επαφή με την σταγόνα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φαινόμενη γωνία
επαφής θ*. Επιπλέον όταν το υγρό αλληλεπιδρά κυρίως με τους θύλακες αέρα και
ελάχιστα με το υπόστρωμα, η τιμή της υστέρησης της γωνίας επαφής μειώνεται
σημαντικά.
Με βάση το μοντέλο των Cassie-Baxter δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί πλήρης
αδιαβροχοποίηση μεταβάλλοντας την τραχύτητα της επιφάνειας του υποστρώματος,
γιατί αυτό απαιτεί είτε φs=0 το οποίο στατιστικά αδύνατο, είτε θ=π, στη οποία
περίπτωση δε είναι απαραίτητη η μεταβολή της τραχύτητας για την επίτευξη
υδροφοβικότητας. [16]
Πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που παραπάνω αναφερθήκαμε μόνο στην
διαβροχή επιφανειών από νερό, τα ίδια μοντέλα διαβροχής ισχύουν και για
οργανικούς διαλύτες/έλαια, για λείες και τραχιές επιφάνειες αντίστοιχα. [20]
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1.3.3. Υπερυδρόφοβες και Υπερελαιόφοβες επιφάνειες
Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για την κατανόηση και τον
έλεγχο της διαβροχής στερεών επιφανειών, καθώς και την παρασκευή
υπερυδρόφοβων, υδατοαπωθητικών και αυτοκαθαριζόμενων επιφανειών. Αυτό
οφείλεται στο μεγάλο εύρος εφαρμογών που μπορεί να έχουν τέτοιες επιφάνειες στην
καθημερινότητα, την βιομηχανία και την γεωργία. [21]
Υπάρχουν πολλές φυσικές επιφάνειες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως
υπερυδρόφοβες (γωνία επαφής >150° και υστέρηση <10°) και παρουσιάζουν
εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής. Η προσπάθεια απομίμησής τους αποτελεί έναν από
τους βασικούς στόχους του τομέα της επιστήμης των επιφανειών. [22]
Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα υπερυδροφοβικότητας στην φύση είναι το
φύλλο του λωτού (Nelumbo nucifera), στην επιφάνεια του οποίου παρατηρείται
τραχύτητα σε δύο κλίμακες. Συγκεκριμένα στην επιφάνεια του φύλλου υπάρχουν
θυλακοειδή κύτταρα της τάξης των 10μm πάνω στα οποία υπάρχουν εξογκώματα
μεγέθους μερικών εκατοντάδων νανομέτρων. Αυτό δημιουργεί μια κηρώδη επιφάνεια
από μακριές αλυσίδες υδρογοναναθράκων που είναι υδρόφοβη. Ο συνδυασμός του
υδρόφοβου κηρού που καλύπτει την επιφάνεια και της ιεραρχικής τραχύτητας, η
οποία οδηγεί στην παγίδευση θυλάκων αέρα συνεπάγεται την εμφάνιση μεγάλης
γωνίας επαφής (164°) και πολύ χαμηλής υστέρησης (3°). Καθώς η σταγόνα του νερού
κυλάει στην επιφάνεια του φύλλου, σωματίδια σκόνης και βρωμιάς προσκολλώνται
σε αυτήν με αποτέλεσμα τον αυτοκαθαρισμό του φύλλου. Το φαινόμενο αυτό έγινε
γνωστό ως "The Lotus Effect" από τους Barthlott και Neinhuis. [23]

Εικόνα 1.9: (a) Εικόνα SEM της επιφάνειας φύλλου λωτού, (b) μεγέθυνση της εικόνας SEM
όπου η ιεραρχική τραχύτητα γίνεται εμφανής, (c) σταγόνα νερού στην επιφάνεια φύλλου λωτού
[24]

Ένα άλλο παράδειγμα υπερυδροφοβικότητας στην φύση που παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον είναι το φαινόμενο του πετάλου. Συγκεκριμένα η επιφάνεια κάποιων
πετάλων τριαντάφυλλου εμφανίζει υπερυδροφοβικότητα με υψηλή συνάφεια,
συνεπώς σε αντίθεση με το φύλλο του λωτού η σταγόνα νερού μένει προσκολλημένη
πάνω στην επιφάνεια ακόμα και όταν το πέταλο είναι αναποδογυρισμένο. Κατά το
φαινόμενο αυτό ο αέρας παγιδεύεται στα κενά της κλίμακας των νανομέτρων ενώ το
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νερό εισχωρεί στην μικροδομή. Σαν αποτέλεσμα τα πέταλα του τριαντάφυλλου
παρουσιάζουν υψηλή γωνία επαφής και υστέρηση, συνεπώς η σταγόνα του νερού
προσκολλάται στην επιφάνεια και δεν κυλάει πάνω σε αυτήν. [25,26]
Κάποια άλλα παραδείγματα υπερυδρόφοβων επιφανειών στην φύση είναι αυτές των
άκρων του εντόμου Gerris remigis που του επιτρέπουν να κινείται πάνω στο νερό με
μεγάλη ταχύτητα [27], των ματιών του εντόμου Culex pipiens [28], καθώς και των
φτερών ζώων και εντόμων όπως της πάπιας και της πεταλούδας, αντίστοιχα [29].

Εικόνα 1.10: Εικόνα SEM της μικροδομής του πετάλου και μεγέθυνσή της ώστε να είναι
εμφανής η νανοδομή της επιφάνειας. Στατική γωνία επαφής στην επιφάνεια του πετάλου όπου η
σταγόνα παραμένει προσκολλημένη στην επιφάνεια ακόμα και όταν αυτή είναι
αναποδογυρισμένη. [25]

Οι παραπάνω παρατηρήσεις της δομής υπερυδρόφοβων επιφανειών στη φύση
έδωσαν το έναυσμα για την ανάπτυξη τεχνιτών υπερυδρόφοβων επιφανειών. Οι δύο
βασικές προϋποθέσεις για την παρασκευή υπερυδρόφοβων επιφανειών είναι η
χαμηλή επιφανειακή ενέργεια της επιφάνειας και η δημιουργία ιεραρχικής
τραχύτητας στη μίκρο- και νάνο-κλίμακα. Με βάση την εξίσωση Cassie-Baxter,
καθώς και τα παραδείγματα στην φύση, η συνύπαρξη των δύο αυτών παραγόντων
μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της υδροφοβικότητας ενός υλικού.
Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις τεχνικές παρασκευής υπερυδρόφοβων επιφανειών
σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις μεθόδους δημιουργίας τους με την αύξηση της
τραχύτητας σε υλικά χαμηλής επιφανειακής ενέργειας και στις μεθόδους
τροποποίησης μίας ήδη τραχιάς επιφάνειας με υλικά χαμηλής επιφανειακής
ενέργειας. [30]
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο κατηγορίες υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για
την παρασκευή υπερυδρόφοβων επιφανειών είναι τα φθοριωμένα πολυμερή και οι
σιλικόνες, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλή επιφανειακή ενέργεια. Έτσι η αύξηση
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της τραχύτητας στην επιφάνεια τους μπορεί άμεσα να οδηγήσει στην ανάπτυξη
υπερυδροφοβικότητας. Για παράδειγμα, οι Yabu et al. (2005), δημιούργησαν μία
πορώδη υπερυδρόφοβη μεμβράνη με έγχυση ενός φθοριωμένου συμπολυμερούς σε
περιβάλλον αυξημένης υγρασίας, [31] ενώ οι Xiao et al. (2020) ανέπτυξαν μία
υπερυδρόφοβη επίστρωση χρησιμοποιώντας PDMS σε συνδυασμό με υδρόφιλα και
υδρόφοβα σωματίδια διοξειδίου του πυριτίου. [32] Επιπλέον η ανάπτυξη
υπερυδροφοβικότητας είναι δυνατή με την χρήση διάφορων οργανικών και
ανόργανων υλικών. Μερικά από αυτά είναι οι πολυυδρογονάνθρακες [33], το ZnO
[34] και το TiO2 [35].
H δεύτερη κατηγορία μεθόδων για την ανάπτυξη υπερυδρόφοβων επιφανειών,
δηλαδή η δημιουργία επιφάνειας μεγάλης τραχύτητας και η τροποποίησή της με
υλικά χαμηλής επιφανειακής ενέργειας, αφορά πολύ περισσότερα υλικά. Υπάρχουν
πολύ τρόποι δημιουργίας τραχύτητας σε μία επιφάνεια μία από τις οποίες είναι η
μέθοδος διαλύματος-πηκτής (sol-gel method). Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή πολλών υπερυδρόφοβων επιφανειών, ιδιαίτερα
από οξείδια. [36] Μία άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την δημιουργία
μίκρο- και νάνο-δομών είναι η λιθογραφία. Η συγκεκριμένη τεχνική επιτρέπει την
παρασκευή πολύ καλά ορισμένων περιοδικών δομών ώστε καθιστά ικανή την μελέτη
της επίδρασης της ιεραρχικής τραχύτητας στην ικανότητα διαβροχής μίας επιφάνειας.
[37] Μία άλλη απλή μέθοδος για την ανάπτυξη υπερυδρόφοβων επιστρώσεων με
τραχείς επιφάνειες είναι η εγχάραξη (etching). Διάφορες τεχνικές όπως η χημική
εγχάραξη, η εγχάραξη με πλάσμα και laser έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως τα
τελευταία χρόνια. Οι Shiu et al. (2005) ανέπτυξαν επιφάνεια με ελεγχόμενη
υδροφοβικότητα χρησιμοποιώντας την τεχνική της εγχάραξης με πλάσμα οξυγόνου,
φτάνοντας σε γωνίες επαφής έως και 170°. [38] Τέλος, συχνά έχουν χρησιμοποιηθεί
νανοσωματίδια, κυρίως οξείδια του πυριτίου (silica) και αλουμινίου (alumina).
Συγκεκριμένα, τα νανοσωματίδια μπορούν να τροποποιήσουν την διαβρεξιμότητα
μίας επιφάνειας είτε μέσω της τροποποίησης της χημικής σύστασης της επιφάνειας,
επηρεάζοντας έτσι τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ στερεού και υγρού, αλλά
κυρίως μέσω της αύξησης της τραχύτητάς της. [39]
Παραπάνω αναφερθήκαμε στην ιδιότητα αυτοκαθαρισμού που παρουσιάζουν
ορισμένες υπερυδρόφοβες επιφάνειες. Συγκεκριμένα, οι επιφάνειες που
χαρακτηρίζονται από υψηλή γωνία επαφής (>150°) και χαμηλή υστέρηση (<10°) με
αποτέλεσμα να καθιστούν δυνατή της κύλιση της σταγόνας πάνω στην επιφάνεια. Πιο
συγκεκριμένα, αν θεωρήσουμε μία υπερυδρόφοβη επιφάνεια στην οποία υπάρχουν
στερεοί ρύποι (Εικόνα 1.11α), όταν αυτοί έρθουν σε επαφή με το νερό αναμιγνύονται
με την σταγόνα (Εικόνα 1.11β). Επειδή η επιφάνεια χαρακτηρίζεται από χαμηλή
υστέρηση, η σταγόνα κυλάει εύκολα πάνω σε αυτήν, παρασύροντας οποιαδήποτε
ακαθαρσία, αφήνοντας έτσι την επιφάνεια καθαρή (Εικόνα 1.11γ).
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Εικόνα 1.11: Σχηματική απεικόνιση της επίδρασης του νερού σε μία υπερυδρόφοβη
αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια με ρύπους

Η ιδιότητα αυτή καθιστά τις αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες για διάφορες εφαρμογές. Καθώς προσδίδει στις επιφάνειες antifogging ιδιότητα, ένα πιθανό πεδίο εφαρμογής είναι η αποφυγή του θολώματος των
γυαλιών οράσεως και των παρμπρίζ των αυτοκινήτων τα οποία είναι καθημερινά
προβλήματα που μπορούν εύκολα να λυθούν με τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης του
υγρού με την επιφάνεια [28]. Επιπλέον σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να προσδώσει
anti-icing ιδιότητες σε επιφάνειες. [40] Ο πάγος μπορεί να έχει καταστροφική
επίδραση στην ανθρώπινη δραστηριότητα και ιδιαίτερα στον εναέριο χώρο. Μέχρι
τώρα η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος γίνεται είτε με φυσικό είτε με χημικό
τρόπο γεγονός που έχει οδηγήσει τόσο σε μεγάλο χρηματικό όσο και σε
περιβαλλοντικό κόστος, συνεπώς η ενσωμάτωση της anti-icing ιδιότητας στα υλικά
αποτελεί μία πιο αποτελεσματική και βιώσιμη αν όχι αναγκαία λύση. [41] Μία ακόμα
ενδιαφέρουσα εφαρμογή είναι οι αντιρρυπαντικές (anti-fouling) επιστρώσεις, που
βρίσκουν χρήση ως επιστρώσεις στο κύτος των πλοίων με σκοπό την αποτροπή της
ανάπτυξης μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης
καυσίμων, καθώς και την μείωση του κόστους. Επιπροσθέτως η ανάπτυξη
ανθεκτικών anti-fouling επιστρώσεων, έχει σημαντικά περιβαλλοντικά
πλεονεκτήματα αφού μειώνεται η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και αποφεύγεται
η χρήση τοξικών ουσιών (όπως το TBT) που χρησιμοποιούνται έως σήμερα στις antifouling επιστρώσεις. [42,43]
Όπως και οι υπερυδρόφοβες επιφάνειες έτσι και οι υπερελαιόφοβες επιφάνειες
έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των
εξαιρετικών πιθανών τους εφαρμογών, μερικές από τις οποίες είναι η ανάπτυξη
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ελαιόφοβων επιστρώσεων, η χημική θωράκιση [44], η μεταφορά ελαίων [45] και η
ανάπτυξη αντιρρυπαντικών και αυτοκαθαριζόμενων επιφανειών [46].
Παρόλα αυτά η ανάπτυξη της υπερελαιοφοβικότητας είναι σημαντικά δυσκολότερο
να επιτευχθεί αφού οι περισσότεροι οργανικοί διαλύτες χαρακτηρίζονται από σχετικά
χαμηλή επιφανειακή τάση.
Ένα από τα πρώτα παραδείγματα επιφάνειας με υπερελαιοφοβικού χαρακτήρα που
παρατηρήθηκαν στην φύση ήταν το δέρμα των θαλάσσιων ζώων, το οποίο αν και
στον αέρα εμφανίζει υπερελαιοφιλικό χαρακτήρα, στο νερό εμφανίζει
υπερελαιοφοβικό (156°). Τα λέπια των ψαριών αποτελούνται κυρίως από υδρόφιλο
φωσφορικό ασβέστιο και πρωτεΐνες και εμφανίζουν ιεραρχική τραχύτητα. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα όταν βρεθούν σε υδάτινο περιβάλλον το νερό να εγκλωβίζεται στις
σχηματιζόμενες μιρκοδομές, δρώντας όπως οι θύλακες αέρα στο παράδειγμα του
φαινομένου του λωτού, δημιουργώντας έτσι μια ελαιοαπωθητική προστασία για τα
ψάρια μέσα στο νερό. [47]
Η υπερελαιοφοβικότητα στον αέρα είναι πολύ δυσκολότερο να επιτευχθεί, λόγω
της πολύ χαμηλής επιφανειακής τάσης των ελαίων. Όμως ο συνδυασμός ενός
υποστρώματος το οποίο έχει πολύ χαμηλή επιφανειακή ενέργεια (όπως φθοριομένα
πολυμερή/ -CF3) και η δημιουργία τραχύτητας φαίνεται να είναι η πιο πολλά
υποσχόμενη πορεία παρασκευής υπερελαιόφοβων επιφανειών [48]. Λαμβάνοντας υπ'
όψιν ότι τα έλαια έχουν χαμηλότερη επιφανειακή τάση από το νερό γίνεται εύκολα
κατανοητό ότι μία υπερελαιόφοβη επιφάνεια θα είναι και υπερυδρόφοβη. Μία τέτοια
επιφάνεια αποκαλείται αλλιώς υπεραμφιφοβική. [49]
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1.4. Παρούσα Εργασία
Σκοπό της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων
εύκαμπτων πολυμερικών υμενίων στα οποία έχει εναποτεθεί επίστρωση
νανοσύνθετου υλικού πολυμερούς/ανοργάνου. Τα φύλλα που χρησιμοποιήθηκαν
είναι πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE), μετά από την επεξεργασία τους με
ηλεκτρικό τόξο (Corona treatment) ενώ η επίστρωση αποτελείται από ένα υδατογενές
πολυμερές χαμηλής επιφανειακής ενέργειας (Silres BS 4004) και διαφόρων μεγεθών
ανόργανα νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) υδρόφιλης φύσης. Αρχικά
έγινε επίστρωση μόνο του καθαρό πολυμερούς Silres BS 4004 από διαλύματα που
κάλυπταν ένα εύρος συγκεντρώσεων, έτσι ώστε να μελετηθεί η επίδραση της
συγκέντρωσης στις επιφανειακές ιδιότητες των επιστρωμένων φύλλων. Στην
συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η βέλτιστη συγκέντρωση και έγινε επίστρωση με
νανοσύνθετα υλικά που περιείχαν και τα νανοσωματίδια SiO2 προκειμένου να
μελετηθεί η επίδραση του μεγέθους αλλά και του ποσοστού των ανόργανων
νανοσωματιδίων στις επιφανειακές ιδιότητες. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις γωνίας
επαφής, τόσο με νερό, για την μελέτη της υδροφοβικότητας όσο και με οργανικούς
διαλύτες για την μελέτη της ελαιοφοβικότητας. Οι οργανικοί διαλύτες που
χρησιμοποιήθηκαν
ήταν
η
γλυκερόλη,
η
1,2-αιθανοδιόλη
και
το
διμεθυλσουλφοξείδιο. Η μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων ολοκληρώθηκε με
μετρήσεις υστέρησης κυρίως στα υμένια που εμφάνισαν μεγάλες γωνίες επαφής. Για
την μελέτη της τοπογραφίας και της τραχύτητας της επιφάνειας χρησιμοποιήθηκε η
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). Τέλος τόσο τα πρόδρομα υλικά όσο και
τα επιστρωμένα φύλλα που έδωσαν τα βέλτιστα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν
πλήρως ως προς τις θερμικές και οπτικές τους ιδιότητες σε σχέση με το αρχικό
πολυμερικό υμένιο LDPE με τη χρήση των τεχνικών της Διαφορικής Θερμιδομετρίας
Σάρωσης (DSC), της Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) και της Φασματοσκοπίας
UV-Vis, αντίστοιχα.
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Κεφάλαιο 2ο: Πειραματικό Μέρος
2.1. Υλικά
Πολυαιθυλένιο Χαμηλής Πυκνότητας (Low Density Polyethylene)
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής μελετήθηκαν οι επιφανειακές
ιδιότητες πολυμερικών υμενίων πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE). Το
LDPE είναι ένα διακλαδισμένο, ημικρυσταλλικό ομοπολυμερές με χημικό τύπο:
(-CH2-CH2-)n.
Τα φιλμ LDPE που μελετήθηκαν παρασκευάστηκαν με εξωθητή πολυμερικών
φύλλων (extruder) από την εταιρία Πλαστικά Κρήτης και ήταν επταστρωματικά.

LDPE Corona
To LDPE έχει ξεχωριστές ιδιότητες που το καθιστούν χρήσιμο σε πολλές
εφαρμογές. Ένα μεγάλο μειονέκτημα που παρουσιάζει όμως είναι ότι χαρακτηρίζεται
από πολύ χαμηλή επιφανειακή ενέργεια (<30 mJ/m2), καθιστώντας την διαδικασία
της προσρόφησης μίας επίστρωσης στην επιφάνειά του ιδιαίτερα δύσκολη. [1] H
πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για την λύση αυτού του προβλήματος είναι
η μορφοποίηση της επιφάνειας του φιλμ με επεξεργασία με ηλεκτρικό τόξο (Corona
treatment). [2]
Η επιφανειακή αυτή τροποποίηση δημιουργεί λειτουργικές ομάδες υδροξυλίου,
καρβονυλίου και καρβοξυλίου (-ΟΗ, C=O, -COOH αντίστοιχα) στην επιφάνεια του
φιλμ (Εικόνα 2.1). Αυξάνει δηλαδή την επιφανειακή ενέργεια του φιλμ, βελτιώνοντας
έτσι σημαντικά την ικανότητα διαβροχής του και καθιστώντας το φιλμ υδρόφιλο. Η
επεξεργασία Corona μπορεί ακόμα να τροποποιήσει την μορφολογία της επιφάνειας,
αυξάνοντας ή μειώνοντας την τραχύτητα και την κρυσταλλικότητα του αρχικού
πολυμερούς. [1,2]

Εικόνα 2.1: Διαδικασία δημιουργίας επιφάνειας με Corona treatment

Στην Εικόνα 2.2 απεικονίζεται η σχηματική διάταξη ενός σταθμού τραταρίσματος
για επεξεργασία Corona. Τα βασικά μέρη της διάταξης είναι μία γεννήτρια, ένας
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μετασχηματιστής, ένα ζεύγος ηλεκτροδίων, ένα υψηλής τάσης και ένα γειωμένο
ηλεκτρόδιο, το οποίο είναι καλυμμένο με πολυεστέρες, κεραμικό, βουλκανισμένο
σιλικονούχο ελαστομερές, εποξειδική ρητίνη και γυάλινες ίνες. [2]

Εικόνα 2.2: Σχηματική διάταξη σταθμού τραταρίσματος

Το Corona treated φιλμ που χρησιμοποιήθηκε, παράχθηκε από την εταιρία
Πλαστικά Κρήτης και οι συνθήκες παραγωγής του ήταν ταχύτητα γραμμής =1,9
m*min-1 και Ισχύς = 570 Watt.

Silres BS4004: Υδατογενές Πολυμερές Χαμηλής Επιφανειακής Τάσης
Το Silres BS4004 είναι ένα λευκό γαλάκτωμα 50% κατά βάρος (50g Silres BS4004
σε 100g νερού) που περιέχει σταθεροποιημένο μείγμα σιλανίων και σιλοξανίων σε
νερό και παράγεται από την εταιρία Wacker. Τα σιλάνια είναι μικρά μόρια με γενικό
μοριακό τύπο SinR2n+2. Ενώ τα σιλοξάνια είναι οργανοπυριτικές ενώσεις οι οποίες
περιέχουν δεσμούς του τύπου Si-O-Si. Όταν το διάλυμα αυτό απλωθεί σε ένα
υπόστρωμα έχει την ικανότητα να δημιουργεί υμένιο. Η άμεση ανάπτυξη
υδατοαποθητικότητας και ο υδατογενής του χαρακτήρας καθιστά το Silres BS4004
ιδανικό ως υδροφοβική επίστρωση.

Νανοσωματίδια Διοξειδίου του Πυριτίου (Silica SiO2)
Στην εν λόγω διπλωματική χρησιμοποιήθηκαν σφαιρικά νανοσωματίδια Silica
(SiO2) διαφορετικών μεγεθών. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα υλικά βρισκόταν σε
υδατική διασπορά και τα εμπορικά τους ονόματα ήταν Ludox LS (30% κ.β. σε νερό,
Sigma Aldrich), Ludox AS40 (40% κ.β. σε νερό, Sigma Aldrich) και Snowtex ZL
(40% κ.β. σε νερό, Nissan).
Το μέγεθος των σωματιδίων επιβεβαιώθηκε με τις μεθόδους της Ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας διέλευσης (TEM) και της δυναμικής σκέδασης φωτός (DLS) με την
οποία προσδιορίστηκε η υδροδυναμική ακτίνα μέσω της εξίσωσης Stokes-Einstein,
σε R~7nm για τα Ludox LS, R~18,5nm για τα Ludox AS40 και R~67nm για τα
Snowtex ZL. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 2.1.[3]
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Πίνακας 2.1.: Προσδιορισμός ακτίνας νανοσωματιδίων με τις τεχνικές TEΜ και DLS [3]

Νανοσωματίδια

R (TEM) nm

RH (DLS) nm

Ludox LS

6±2

7±1

Ludox AS40

16±2

18,5±1

Snowtex ZL

68±2

67±1

Έγινε ακόμη χαρακτηρισμός με την μέθοδο Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD) αφού τo
διάλυμα διασποράς των σωματιδίων τοποθετήθηκε υπό κενό και έγινε ανόπτηση
(annealing) στους 100°C για μισή ώρα, ώστε το νερό να εξατμιστεί. Και για τα τρία
είδη νανοσωματιδίων Silica, παρατηρήθηκε μόνο μία πολύ πλατιά κορυφή η οποία
είναι χαρακτηριστική για τα άμορφα υλικά.
Η άμορφη κατάσταση των νανοσωματιδίων επιβεβαιώνεται και με Διαφορική
θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), στην οποία δεν εμφανίσθηκε ούτε τήξη ούτε
κρυστάλλωση στο εύρος θερμοκρασιών -100°C – 150°C. Για την ξήρανση των
δειγμάτων ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφηκε και παραπάνω.
Τέλος τα νανοσωματίδια Silica χαρακτηρίστηκαν και με τη μέθοδο ATR-FTIR. Στο
φάσμα παρατηρήθηκαν ισχυρά σήματα στους 1108 cm-1, 805 cm-1, and 468 cm-1, που
που αναφέρονται στις δονήσεις έκτασης του Si-O και Si-R και κάμψης του Si-O-Si
αντίστοιχα. [3]

2.2. Παρασκευή πολυμερικών και νανοσύνθετων υμενίων
Αρχικά παρασκευάστηκαν υδατικά διαλύματα Silres BS4004 διάφορων
συγκεντρώσεων (από 0,5% έως 50% κ.β.), με σκοπό την μελέτη της επίδρασης της
συγκέντρωσής στις επιφανειακές ιδιότητες των επιστρωμένων με αυτά πολυμερικών
υμενίων LDPE Corona. Όλα τα διαλύματα παρασκευάστηκαν με αραίωση από αρχικό
διάλυμα Silres BS4004 50% κ.β. υπό ήπια ανάδευση. Στη συνέχεια έγινε εναπόθεση
του υδατικού διαλύματος στο φιλμ LDPE Corona με την μέθοδο της εμβάπτισης
(dipping) και τα πολυμερικά υμένια έμειναν υπό στατικό κενό για δύο μέρες.
Αντίστοιχα για τη μελέτη νανοσύνθετων πολυμερικών υμενίων παρασκευάστηκαν
διαλύματα 2% κ.β. Silres BS4004 με διάφορες συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων
Silica, με σκοπό την μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης των σωματιδίων στις
επιφανειακές ιδιότητες των πολυμερικών υμενίων.
To υδατικό διάλυμα 2% κ.β. Silres BS4004 παρασκευάστηκε με αραίωση από το
εμπορικό διάλυμα 50% κ.β. και στην συνέχεια προστέθηκαν οι αντίστοιχες ποσότητες
διαλύματος νανοσωματιδίων από τις εμπορικές κολλοειδείς διασπορές. Τα διαλύματα
τέθηκαν υπό ήπια ανάδευση και έγινε εναπόθεση του νανοσύνθετου υδατικού
διαλύματος στο φιλμ LDPE Corona με την μέθοδο της εμβάπτισης (dipping). Τέλος
τα νανοσύνθετα πολυμερικά υμένια έμειναν υπό στατικό κενό για δύο ημέρες.
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2.3. Πειραματικές Τεχνικές
2.3.1. Μετρήσεις Γωνίας Επαφής και Επιφανειακών Ιδιοτήτων
Γωνιόμετρο για μετρήσεις γωνία επαφής
Αν αποθέσουμε μία σταγόνα ενός υγρού σε μία επίπεδη, στερεά επιφάνεια τότε στο
σύστημα θα υπάρχουν τρείς διεπιφάνειες: μία υγρού-αερίου, μία υγρού-στερεού και
μία στερεού-αερίου. Η γωνία επαφής ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζεται από την
τομή της διεπιφάνειας υγρού-στερεού και υγρού-αερίου. Όπως προαναφέρθηκε η
γωνία επαφής ενός υγρού σε στερεή επιφάνεια συνδέεται με την διαβροχή της. Γωνία
επαφής μικρότερη των 90° (θ < 90°) συνεπάγεται την καλή διαβροχή της επιφάνειας
δηλώνοντας τον υδρόφιλο χαρακτήρα της, ενώ γωνία μεγαλύτερη των 90° (θ > 90°)
συνδέεται με κακή διαβροχή και πρόκειται για υδρόφοβη επιφάνεια. [4]
Η μέτρηση της γωνίας επαφής διεξάγεται με την χρήση γωνιομέτρου γωνίας
επαφής. Η οργανολογία της διάταξης είναι αρκετά απλή και αποτελείται από τέσσερα
κύρια στοιχεία: μία κάμερα, μία βάση (που έχει τη δυνατότητα να κινηθεί και να
πάρει κλίση), μία αντλία σύριγγας και τέλος μία πηγή φωτός (Εικόνα 2.3). Η όλη
διάταξη συνήθως τοποθετείται σε σταθερό τραπέζι με σκοπό τον περιορισμό των
κραδασμών.

Εικόνα 2.3: Σχηματική αναπαράσταση της οργανολογίας γωνιομέτρου γωνίας επαφής.

Η πλέον καθιερωμένη μέθοδος για την μέτρηση γωνίας επαφής είναι αυτή της
επικαθήμενης σταγόνας (sessile drop method). Στην μέθοδο αυτή μία σταγόνα υγρού
τοποθετείται στην επιφάνεια του υλικού δημιουργώντας ένα τριφασικό σύστημα,
συγκεκριμένα: στερεό (η στερεή επιφάνεια), υγρό (η σταγόνα του εκάστοτε υγρού),
αέριο (ατμοσφαιρικός αέρας ή αδρανής ατμόσφαιρα). Στα σύγχρονα γωνιόμετρα
γωνίας επαφής η γωνία που προσδιορίζεται είναι αυτή μεταξύ της εφαπτομένης της
επικαθήμενης σταγόνας και της στερεής επιφάνειας, η οποία ονομάζεται στατική
γωνία επαφής (θs, Static contact angle). [5,6]
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Η διαδικασία μέτρησης της στατικής γωνίας επαφής έχει ως εξής:
 Η βάση (καθώς και η στερεή επιφάνεια τοποθετημένη σε αυτήν) πρέπει να είναι
οριζοντιωμένη, ώστε η σταγόνα να μην κυλίσει κατά την εναπόθεση της.
 Η σταγόνα υγρού εναποτίθεται στην στερεή επιφάνεια (ρυθμίζοντας την αντλία
της σύριγγας) ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε λειτουργία και η πηγή φωτός, ώστε η
σταγόνα να φωτίζεται. Παράλληλα καταγράφεται η εικόνα της σταγόνας όταν
αυτή έρθει σε ισορροπία μέσω της κάμερας (της οποίας η μεγέθυνση και η
εστίαση έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα).
 Τέλος η εικόνα αναλύεται με την χρήση του αντίστοιχου λογισμικού, μέσω του
οποίου γίνεται ο προσδιορισμός της γωνίας επαφής.

Εικόνα 2.4: Σχηματική αναπαράσταση της μέτρησης της γωνίας επαφής.

Υστέρηση
Η τραχύτητα μίας επιφάνειας επιτρέπει στην διεπιφάνεια υγρού και στερεού να
αλληλεπιδρά με τις ετερογένειες της δημιουργώντας πολλές διαφορετικές τιμές της
γωνίας επαφής. [6] Η υστέρηση ορίζεται ως την διαφορά της προελαύνουσας
(advancing) και υποχωρούσας (receding) γωνίας και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
μέγεθος για την αξιολόγηση της υδατοαπωθητικότητας μίας επιφάνειας και μπορεί να
μετρηθεί με γωνιόμετρο επαφής.
Υπάρχουν τρείς κύριες τεχνικές για την μέτρηση της υστέρησης της γωνίας επαφής.
Η πρώτη είναι η δυναμική μέθοδος της επικαθήμενης σταγόνας (dynamic sessile drop
method). Για τη μέτρηση της προελαύνουσας γωνίας επαφής, ελευθερώνεται υγρό
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από τον τριχοειδή σωλήνα σύριγγας, ενώ για τη μέτρηση της υποχωρούσας γωνίας
ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Η προελαύνουσα και η υποχωρούσα γωνία
επαφής είναι η μέγιστη και ελάχιστη γωνία που μετράται ενώ ο όγκος της σταγόνας
αυξάνεται και μειώνεται αντίστοιχα και ταυτόχρονα η διεπιφάνεια στερεού-υγρού δεν
μεταβάλλεται (Εικόνα 2.5). [6,7]

Εικόνα 2.5: Μέτρηση υστέρησης με τη δυναμική μέθοδο της επικαθήμενης σταγόνας

Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος της επικαθήμενης
σταγόνας υπό κλίση. Σε αυτή τη μέθοδο η σταγόνα τοποθετείται στο υπόστρωμα το
οποίο αρχικά είναι πλήρως οριζοντιωμένο. Η αρχική θέση του υποστρώματος
ορίζεται ως γωνία 0° και στη συνέχεια αρχίζει να στρέφεται φτάνοντας έως και τις
90°. Ως γωνία κύλισης ορίζεται η γωνία στην οποία αρχίζει να κινείται η σταγόνα σε
σχέση με το υπόστρωμα. Η προελαύνουσα και υποχωρούσα γωνία μετρώνται στην
ακριβώς προηγούμενη γωνία από την γωνία κύλισης και ως υστέρηση ορίζεται η
διαφορά τους. (Εικόνα 2.6). Αν η σταγόνα δεν κυλίσει η υστέρηση μπορεί να οριστεί
ως η διαφορά των δύο γωνιών στις 90°. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής
είναι ότι ταυτόχρονα μπορεί να προσδιοριστεί και η γωνία κύλισης (roll off angle).

Εικόνα 2.6: Μέτρηση υστέρησης με τη μέθοδο της επικαθήμενης σταγόνας υπό κλίση

Η τελευταία μέθοδος που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της υστέρησης είναι η
μέθοδος Wilhelmy. Με βάση την μέθοδο αυτή μία μεταλλική ράβδος ή πλάκα
βυθίζεται σε υγρό γνωστής επιφανειακής τάσης. Κατά την βύθιση του αντικειμένου
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μετράται η προελαύνουσα γωνία, ενώ κατά την απομάκρυνσή του μετράται η
υποχωρούσα γωνία. (Εικόνα 2.7) [6]

Εικόνα 2.7: Μέτρηση υστέρησης με τη μέθοδο Wilhelmy

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη μέθοδος και
η υστέρηση της γωνίας επαφής έχει οριστεί ως η διαφορά ανάμεσα στην
προελαύνουσα και την υποχωρούσα γωνία επαφής ακριβώς πριν αρχίσει η κύλιση της
σταγόνας στο υπόστρωμα.
Όλες οι μετρήσεις γωνίας επαφής και υστέρησης που θα παρουσιαστούν παρακάτω
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του γωνιομέτρου OCA-35 της εταιρίας Dataphysics
σε συνδυασμό με το λογισμικό SCA-20 της ίδιας εταιρίας ενώ οι σύριγγες που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν Hamilton 500μL και πλαστική σύριγγα του 1mL. Η μέθοδος
που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση γωνίας επαφής όλων των δειγμάτων ήταν αυτή
της επικαθήμενης σταγόνας ενώ για την υστέρηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της
επικαθήμενης σταγόνας υπό κλίση. Η γωνία επαφής προσδιορίστηκε για σταγόνες
όγκου 4μL με ρυθμό εναπόθεσης 0,5μL/sec, ενώ η υστέρηση μετρήθηκε για σταγόνες
όγκου 4, 10, 20, 30μL και σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 35μL. Και στα δύο είδη
μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε υπερκάθαρο νερό (nanopure water) για τον
προσδιορισμό της υδροφοβικότητας και διάφοροι οργανικοί διαλύτες (γλυκερόλη,
1,2-αιθανοδιόλη, διμεθυλσουλφοξείδιο) για τον ορισμό της ελαιοφοβικότητας. Όλες
οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου.

2.3.2. Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης
Η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry, DSC)
είναι μία θερμική αναλυτική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως, κυρίως λόγω
της ταχύτητας και της απλότητάς της, για τον χαρακτηρισμό υλικών.[8] Με την
τεχνική αυτή ανιχνεύονται οι θερμικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο υλικό ως
συνέπεια χημικών ή φυσικών μεταβολών κατά την σταθερή μεταβολή της
θερμοκρασίας (θέρμανση ή ψύξη). Η τεχνική αυτή βασίζεται στη καταγραφή της
θερμότητας που απαιτείται ή εκλύεται για να διατηρηθεί ίδια η θερμοκρασία του
δείγματος και ενός δείγματος αναφοράς (συνήθως σφραγισμένο καψίδιο), ενώ αυτά
θερμαίνονται ή ψύχονται υπό συγκεκριμένο ρυθμό και ατμόσφαιρα (αδρανής: άζωτο,
οξειδωτική: αέρας ή οξυγόνο). Η προσφορά θερμότητας προς το δείγμα (ενδόθερμη
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μεταβολή) ή η απόδοση θερμότητας από το δείγμα (εξώθερμη μεταβολή) είναι
ανάλογη της ταχύτητας θέρμανσης (°C/min), του βάρους του δείγματος και της
ειδικής θερμότητάς του.
Με βάση την μορφολογία τους τα πολυμερή μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές
κατηγορίες, σε άμορφα και κρυσταλλικά. Συνήθως τα κρυσταλλικά πολυμερή δεν
κρυσταλλώνουν πλήρως, αλλά εμφανίζουν μια ημικρυσταλλική δομή όπου άμορφες
και κρυσταλλικές περιοχές συνυπάρχουν. Η χαρακτηριστική θερμική μετάβαση για
τα άμορφα πολυμερή είναι η υαλώδης μετάβαση, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα
εύρος θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Tg) σχετίζεται με την
κίνηση των αλυσίδων στις άμορφες περιοχές. Κάτω από την Tg το πολυμερές είναι
σκληρό και εύθραυστο και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται χαρακτηρίζεται ως
υαλώδης. Ενώ πάνω από την Tg το υλικό βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση, τα μόριά
του κινούνται με ευκολία και το πολυμερές είναι μαλακό και ιξωδοελαστικό. Οι
μεταβάσεις που χαρακτηρίζουν τα ημικρυσταλλικά πολυμερή είναι η τήξη και η
κρυστάλλωση, που είναι μεταβάσεις πρώτης τάξης. Κατά την κρυστάλλωση (Τc)
παρατηρείται μετάβαση από κατάσταση τήγματος με μεγάλη τυχαιότητα σε
κατάσταση στερεού με μεγάλη τάξη δομής. Αντίστοιχα η τήξη εμφανίζεται σε μια
θερμοκρασιακή περιοχή που ονομάζεται θερμοκρασία τήξης (Tm) και ορίζεται ως η
αντίστροφη διαδικασία της κρυστάλλωσης. Η κρυστάλλωση είναι εξώθερμη
μεταβολή ενώ η τήξη είναι ενδόθερμη μεταβολή. [9]
Οι καμπύλες που λαμβάνονται από ένα πείραμα DSC είναι διαγράμματα της ροής
θερμότητας συναρτήσει της θερμοκρασίας όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.8. Η Τg
εμφανίζεται ως μεταβολή της θερμοχωρητικότητας, λόγω της έναρξης των
επιπρόσθετων μοριακών κινήσεων κατά την διάρκεια της θέρμανσης, και αντιστοιχεί
σε ενδόθερμη απόκριση και μετατόπιση της γραμμής αναφοράς. Η κορυφή της τήξης
δίνει την Tm ενώ το πλάτος της κορυφής είναι ενδεικτικό του μεγέθους και της
τελειότητας των κρυστάλλων. Η θέρμανση επηρεάζει το πλάτος με αποτέλεσμα το
σημείο τήξης να εξαρτάται από την θερμική ιστορία του δείγματος. Η θερμοκρασία
κρυστάλλωσης (Τc) βρίσκεται αντίστοιχα από την κορυφή κρυστάλλωσης.

Εικόνα 2.8: Πρότυπη καμπύλη DSC (endo up)
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Οι μετρήσεις DSC για τα υλικά και πολυμερικά υμένια που μελετήθηκαν στα
πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας πραγματοποιήθηκαν με το θερμιδόμετρο
Discovery DSC250 της εταιρίας TA Instruments. Όλες οι μετρήσεις έγιναν υπό
αδρανή ατμόσφαιρα αέριου αζώτου και η ψύξη έγινε είτε με παροχή υγρού αζώτου,
είτε με την χρήση του συστήματος ψύξης Refrigerated Cooling System 120 της ίδιας
εταιρίας. O ρυθμός θέρμανσης και ψύξης σε όλες τις μετρήσεις ήταν 10 °C/min, και
όλα τα πολυμερικά υμένια μελετήθηκαν σε εύρος θερμοκρασιών 25°C – 200°C, ενώ
το Silres BS μελετήθηκε σε θερμοκρασιακό εύρος -100°C – 300°C. Όλες οι
μετρήσεις που θα παρουσιαστούν παρακάτω αντιστοιχούν σε δεύτερο ή τρίτο κύκλο
θέρμανσης/ ψύξης, καθώς ο πρώτος κύκλος είχε στόχο την απαλοιφή της θερμικής
μνήμης του δείγματος.

2.3.3. Θερμοσταθμική Ανάλυση
Η θερμοσταθμική ανάλυση (Thermogravimetric Analysis, TGA) είναι μία θερμική
μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρύτατα για τον προσδιορισμό της θερμικής αντοχής
των υλικών. Σε μία τέτοια ανάλυση καταγράφεται συνεχώς η μάζα του δείγματος σε
ελεγχόμενη ατμόσφαιρα (αδρανή ή δραστική) ως συνάρτηση της θερμοκρασίας ή του
χρόνου καθώς η θερμοκρασία του δείγματος αυξάνεται υπό σταθερό ρυθμό. Η κύρια
εφαρμογή της τεχνικής TGA στα πολυμερή αναφέρεται στη μελέτη της θερμικής
αποσύνθεσής τους. [8]
Ένα διάγραμμα μάζας ή ποσοστού απώλειας μάζας ενός δείγματος συναρτήσει της
θερμοκρασίας αναφέρεται ως θερμόγραμμα. Στην Εικόνα 2.9 απεικονίζεται ένα
τυπικό θερμόγραμμα. Η Ti ορίζεται ως η θερμοκρασία στην οποία ανιχνεύεται η
πρώτη αλλαγή μάζας, ενώ η Tf ορίζεται ως η θερμοκρασία στην οποία η αποσύνθεση
του υλικού έχει ολοκληρωθεί.

Εικόνα 2.9: Πρότυπη θερμοστατική καμπύλη

Εκτός από την μελέτη του μηχανισμού αποσύνθεσης για ένα εύρος θερμοκρασιών,
μία θερμοστατική καμπύλη δίνει πληροφορίες για την καθαρότητα του υλικού, την
ποσότητα διαλύτη και την περιεκτικότητα σε οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Η
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θερμοσταθμική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη υλικών που
εμφανίζουν απώλεια βάρους λόγω της διάσπασης, οξείδωσης ή και αφυδάτωσης.
Μία χρήσιμη παράμετρος που προσδιορίζεται μέσω της τεχνικής αυτής είναι η
θερμοκρασία αποσύνθεσης, η οποία υπολογίζεται μέσω της καμπύλης της πρώτης
παραγώγου της μάζας συναρτήσει της θερμοκρασίας ή του χρόνου (Εικόνα 2.10).

Εικόνα 2.10: Θερμόγραμμα (συνεχής γραμμή) και πρώτη παράγωγος της μάζας συναρτήσει της
θερμοκρασίας (διακεκομμένη γραμμή)

Στην εν λόγω εργασία για τις μετρήσεις TGA χρησιμοποιήθηκε το όργανο
SDT600 TGA/DTA της εταιρίας TA Instruments. Όλες οι μετρήσεις έγιναν υπό
αδρανή ατμόσφαιρα αργού, με ρυθμό 10°C/min, σε θερμοκρασιακό εύρος 25°C
(θερμοκρασία δωματίου) έως 700°C.

2.3.4. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης
Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM) είναι
μια τεχνική με την οποία μπορούμε να εξετάσουμε την επιφάνεια στερεών με την
χρήση δέσμης ηλεκτρονίων. Σε αντιστοιχία με τα μικροσκόπια όπου χρησιμοποιείται
φως και κοινοί φακοί, στην SEM χρησιμοποιούνται ηλεκτρονιακή δέσμη και
ηλεκτρομαγνητικοί φακοί για την δημιουργία του ειδώλου της επιφάνειας του
δείγματος (ασπρόμαυρη εικόνα). Η τεχνική αυτή επιτρέπει την απεικόνιση δειγμάτων
σε μεγεθύνσεις που δεν μπορούν να επιτευχθούν με οπτικά μικροσκόπια.
Συγκεκριμένα, ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης μπορεί να φτάσει σε
μεγεθύνσεις άνω των x30.000. [8,10]
Η βασική αρχή λειτουργίας της SEM είναι συνοπτικά η ακόλουθη: ηλεκτρόνια
παράγονται από την θέρμανση ενός μεταλλικού νήματος (συνήθως από βολφράμιο)
και επιταχύνονται υπό την επίδραση μιας διαφοράς δυναμικού. Η παραγόμενη
επιταχυνόμενη δέσμη ηλεκτρονίων διέρχεται από διαφράγματα που της προσδίδουν
ομοιομορφία και στην συνέχεια από ηλεκτρομαγνητικούς φακούς οι οποίοι εστιάζουν
την δέσμη στο δείγμα (Εικόνα 2.12). [9]
Με την πρόσπτωση της δέσμης στην επιφάνεια του δείγματος, τα ηλεκτρόνια
αλληλεπιδρούν με τα μόρια ή τα άτομα του και παράγουν μία πληθώρα εκπομπών
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που είναι χαρακτηριστικές των τοπογραφικών ιδιοτήτων του σώματος, σε συνάρτηση
πάντα με την ταχύτητα των ηλεκτρονίων. Υπάρχουν τέσσερα κύρια είδη εκπομπών
που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση και ανάλυση του δείγματος κατά την
διάρκεια της σάρωσης και δημιουργίας της τελικής εικόνας. Οι εκπομπές αυτές είναι
τα δευτερογενή ηλεκτρόνια (Secondary Electrons, SE), τα οπισθοσκεδαζόμενα
ηλεκτρόνια (Back Scattered Electrons, BSE), οι ακτίνες Χ και το φως από
καθοδοφωτοβολία. (Εικόνα 2.11)

Εικόνα 2.11: Αλληλεπίδραση της αρχικής δέσμης ηλεκτρόνιων με το δείγμα σε ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο σάρωσης.

Η αλληλεπίδραση της δέσμης με τα επιφανειακά άτομα του δείγματος έχει σαν
αποτέλεσμα της παραγωγή SE. Τα ηλεκτρόνια αυτά, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά
στην επιφάνεια του δείγματος και είναι χαμηλής ενέργειας, δίνουν την υψηλής
ανάλυσης εικόνα της επιφάνειας του δείγματος. Η τελική ασπρόμαυρη εικόνα είναι η
αντίθεση που παράγεται από περιοχές με λιγότερα ή περισσότερα δευτερογενή
ηλεκτρόνια. Μια περιοχή στην επιφάνεια του δείγματος η οποία παράγει περισσότερα
δευτερογενή ηλεκτρόνια θα φαίνεται πιο φωτεινή σε σχέση με μια άλλη η οποία
παράγει λιγότερα. Κάποια όμως από τα προσπίπτοντα ηλεκτρόνια υφίστανται
σκεδάσεις και εξέρχονται από το δείγμα προς διάφορες διευθύνσεις. Τα ηλεκτρόνια
αυτά ονομάζονται οπισθοσκεδαζόμενα και η ενέργειά τους εξαρτάται από τις
κρούσεις που υφίστανται και το βάθος από το οποίο προέρχονται. Στην περίπτωση
ελαστικών κρούσεων τα BSE υψηλής ενέργειας δεν προλαβαίνουν να εισχωρήσουν
στο δείγμα και ανακλώνται σχεδόν αμέσως. Η ενέργεια όμως των BSE βρίσκεται σε
άμεση συνάρτηση με τον ατομικό αριθμό του ατόμου από το οποίο προέρχονται, έτσι
τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την χημική
δομή του υπό ανάλυση δείγματος. Ενώ η διέγερση ηλεκτρονίων εσωτερικών
στοιβάδων έχει σαν αποτέλεσμα την συμπλήρωση του κενού από ηλεκτρόνια
μεγαλύτερης ενέργειας τα οποία ελευθερώνουν ενέργεια υπό μορφή ακτίνων Χ, οι
οποίες είναι χαρακτηριστικές των ατόμων προέλευσής τους με αποτέλεσμα να μας
δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζουμε την φύση των υλικών που σαρώνονται καθώς
και την χωρική κατανομή τους. Τέλος παράγονται και φωτόνια χαμηλότερης
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ενέργειας (καθοδοφωτοβολία) που παρέχουν πληροφορίες για εσωτερική δομή και
την ανάπτυξη ημιαγωγών και κεραμικών υλικών.
Στην Εικόνα 2.12 απεικονίζεται η σχηματική αναπαράσταση ενός ηλεκτρονικού
μικροσκοπίου σάρωσης. Τα βασικά μέρη της οργανολογίας είναι: 1) το σύστημα
παραγωγής δέσμης ηλεκτρονίων (electron gun), 2) οι ηλεκτρομαγνητικοί φακοί, 3) οι
ανιχνευτές ηλεκτρονίων (SE και BSE), 4) το σύστημα κενού και 5) o ανιχνευτής
ακτίνων-Χ. [10]

Εικόνα 2.12: Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης ενός SEM

Για να επιτευχθεί η σωστή μελέτη δειγμάτων στο SEM, τα υλικά πρέπει να είναι
αγώγιμα και ηλεκτρικά γειωμένα για να αποφεύγεται η συσσώρευση
ηλεκτροστατικού φορτίου πάνω στην εξεταζόμενη επιφάνεια. Σε περίπτωση μη
αγώγιμων υλικών, γίνεται επιμετάλλωση της επιφάνειας του δείγματος με ένα πολύ
λεπτό αγώγιμο στρώμα (sputtering).
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, για τον χαρακτηρισμό των πολυμερικών
υμενίων με SEM χρησιμοποιήθηκε το όργανο JEOL JSM 7000F (Field Emission
SEM), με τάση επιτάχυνσης ηλεκτρονιακής δέσμης 15-20 kV, για όλα τα δείγματα.
Τα πολυμερικά υμένια που αναλύθηκαν είναι μη αγώγιμα υλικά, συνεπώς
προηγήθηκε επιμετάλλωση με χρυσό (Au) για 39 δευτερόλεπτα, αφού πρώτα
γειώθηκαν σε γυαλί μικροσκοπίου με ταινία άνθρακα (Carbon Tape).
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2.3.5. Φασματοσκοπία UV-Vis.
Οι φασματοσκοπικές τεχνικές βασίζονται στην αλληλεπίδραση κατάλληλης
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα άτομα ή τα μόρια της ύλης. Όταν ένα μόριο
απορροφά ένα φωτόνιο, η ενέργεια του μορίου αυξάνεται και το μόριο αυτό
διεγείρεται (προωθείται σε μία διεγερμένη κατάσταση). Στη συνέχεια τα άτομα και τα
μόρια αποβάλλουν το ποσό της ενέργειας που απορρόφησαν επιστρέφοντας στην
θεμελιώδη κατάσταση. Η καταγραφή της έντασης της απορρόφησης σε συνάρτηση
με το μήκος κύματος (λ), ή τη συχνότητα της ακτινοβολίας (v) αποτελεί το φάσμα
απορρόφησης. Πιο συγκεκριμένα, η απορρόφηση της ορατής και υπεριώδους
ακτινοβολίας προκαλεί ηλεκτρονιακές διεγέρσεις (τα ηλεκτρόνια διεγείρονται σε
τροχιακά υψηλότερης ενέργειας). [11,12]
Γενικά η φασματοσκοπία απορρόφησης στηρίζεται στην μέτρηση της
διαπερατότητας (Τ) ή της απορρόφησης (Α) του αναλύτη που απορροφά στο
υπεριώδες-ορατό φάσμα. Οι δύο αυτές ποσότητες συνδέονται μέσω του νόμου BeerLambert [8] :
A= -logT= log(P0/P),
όπου οι όροι P0 και P αναφέρονται στην ισχύ της ακτινοβολίας μετά την διέλευσή της
από την κυψελίδα που περιέχει τον διαλύτη και τον αναλύτη αντίστοιχα.

Εικόνα 2.13.: Σχηματική διάταξη φασματοφωτόμετρου ορατού-υπεριώδους (Vis-UV)

Στην Εικόνα 2.13 απεικονίζεται η σχηματική διάταξη ενός φασματοφωτόμετρου
ορατού-υπεριώδους, τα κύρια μέρη της οποίας είναι: 1) η πηγή, 2) ο μονοχρωμάτορας,
3) η θέση τοποθέτησης δειγμάτων, 4) ο ανιχνευτής, 5) ο ενισχυτής και 6) το
καταγραφικό. [11,12]
Ο μονοχρωμάτορας διαχωρίζει την ακτινοβολία σε επιμέρους μήκη κύματος και
επιλέγει το εύρος αυτών που θα περάσουν προς το δείγμα. Ένας μονοχρωμάτορας
αποτελείται από τις σχισμές εισόδου/εξόδου, τα κάτοπτρα και το φράγμα περίθλασης.
Αφού η ακτινοβολία αλληλεπιδράσει με το δείγμα, προσπίπτει στον ανιχνευτή όπου
μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα και το σήμα που καταγράφεται (που είναι ανάλογο
της έντασης της ακτινοβολίας) εκφράζεται τελικά σαν απορρόφηση ή διαπερατότητα.
[8,11,12]
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Πιο συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτόμετρο
Lambda 45 της εταιρίας PerkinElmer. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε
μήκη κύματος (λ) από 400 έως 1000 nm. Τα δείγματα ήταν στην μορφή πολυμερικών
υμενίων.
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Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσματα και Συζήτηση
Στην παρούσα εργασία έγινε ανάπτυξη πολυμερικών υμενίων με επίστρωση από
υλικό χαμηλής επιφανειακής τάσης και ανόργανα σωματίδια διαφόρων μεγεθών, σε
διαφορετικές συγκεντρώσεις πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα πολυαιθυλενίου,
LPDE. Τα νανοσύνθετα πολυμερικά υμένια που αναπτύχθηκαν, μελετήθηκαν κυρίως
ως προς τις επιφανειακές, οπτικές και θερμικές τους ιδιότητες, ενώ αντίστοιχες
μελέτες έγιναν και στο αρχικό υπόστρωμα του LDPE. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι
μετρήσεις της γωνίας επαφής και της υστέρησης στην γωνία επαφής μεταξύ της
επιφάνειας και σταγόνας είτε νερού είτε οργανικού διαλύτη (γλυκερόλη, 1,2αιθανοδιόλη και διμεθυλοσουλφοξείδιο), ώστε να μελετηθεί η υδροφοβικότητα /
ελαιοφοβικότητα αλλά και η υδατοαπωθητικότητα / ελαιοαπωθητικότητα των
υμενίων. Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι θερμικές ιδιότητες μέσω Διαφορικής
Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) και Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA), ενώ η
μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων έγινε μέσω Φασματοσκοπίας UV-Vis. Επίσης τα
αρχικά υμένια LDPE και τα υμένια με τις βέλτιστες επιστρώσεις χαρακτηρίστηκαν με
την τεχνική της Ηλεκτρονιακής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) με στόχο την μελέτη
της μορφολογίας της επιφάνειας. Τέλος, έγινε μελέτη της θερμικής ανόπτησης
(annealing) στους 60°C με σκοπό να προσδιοριστεί η επίδρασή της στην σταθερότητα
του συστήματος.
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3.1. Χαρακτηρισμός πρόδρομων υλικών
3.1.1. LDPE και LDPE τροποποιημένο με Corona
LDPE
Το πρώτο υλικό που μελετήθηκε ως προς τις ιδιότητές του ήταν το πολυαιθυλένιο
χαμηλής πυκνότητας (LDPE). Αρχικά το φύλλο LDPE χαρακτηρίστηκε με την
τεχνική ATR-FTIR και το αντίστοιχο φάσμα παρατίθεται παρακάτω (Εικόνα 3.1)
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Εικόνα 3.1: Φάσμα ATR-FTIR για το LDPE

Οι κορυφές (5) και (6) στους 2845 cm-1 και 2916 cm-1 αναφέρονται στις
συμμετρικές και ασύμμετρες δονήσεις έκτασης των δεσμών του -CH2
(symmetric/asymmetric stretching), ενώ οι υπόλοιπες κορυφές αναφέρονται σε
δονήσεις κάμψης (bending) των ίδιων δεσμών. Συγκεκριμένα οι κορυφές (1) και (2)
στους 719 cm-1 και 727 cm-1 αναφέρονται σε δονήσεις αιώρησης (rocking), η κορυφή
(3) στους 1376 cm-1 σε δονήσεις σείσης (wagging) και η κορυφή (4) στους 1463 cm-1
σε δονήσεις παραμόρφωσης (scissoring). [1]
Η μελέτη του LDPE συνεχίστηκε με τις θερμικές του ιδιότητες. Όπως φαίνεται από
την μέτρηση Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), εμφανίζονται τρεις
θερμικές μεταβάσεις (Εικόνα 3.2). Η ενδόθερμη κορυφή αντιστοιχεί στην
θερμοκρασία τήξης (Tm =112°C) του LDPE και η εξώθερμη κορυφή στην
θερμοκρασία κρυστάλλωσής του (Tc =101°C). Η κορυφή κρυστάλλωσης Tc =64°C
πιθανώς να οφείλεται σε κάποιο πρόσθετο που χρησιμοποιήθηκε κατά την
παρασκευή του φύλλου LDPE.
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Εικόνα 3.2: Καμπύλη DSC μετρημένη με ρυθμό θέρμανσης 10°C/min για το LDPE
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Εικόνα 3.3: Καμπύλη TGA με ρυθμό θέρμανσης 10°C/min για το LDPE Untreated

Στην Εικόνα 3.3, παρουσιάζεται η μέτρηση Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) για
το LDPE. Όπως φαίνεται το πολυμερές είναι πλήρως σταθερό έως Τ ≈ 400°C ενώ σε
υψηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζεται απώλεια μάζας που δείχνει την αποσύνθεσή
του, η οποία πραγματοποιείται πλήρως σε ένα στάδιο (step) χωρίς να μένει στερεό
υπόλειμμα. Η πιο πιθανή θερμοκρασία αποδόμησης Td ≈ 480°C υπολογίζεται μέσω
της παραγώγου της καμπύλης απώλειας μάζας.
Μελέτη έγινε επίσης και στις οπτικές ιδιότητες του φύλλου με τη χρήση
φασματοσκοπίας UV-Vis. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο φάσμα του Εικόνα
3.4, το LDPE χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπερατότητα, Τ ≈ 90%.
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Εικόνα 3.4: Φάσμα απορρόφησης στο εύρος 400-1000nm για το LDPE

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της γωνίας επαφής μίας σταγόνας
νερού πάνω στην επιφάνεια υμενίου LDPE με σκοπό τη μελέτη των επιφανειακών
ιδιοτήτων του υμενίου.

Εικόνα 3.5: Σταγόνα νερού σε επιφάνεια LDPE

Για τον υπολογισμό της γωνίας επαφής λαμβάνονται τουλάχιστον 5 σταγόνες
όγκου 4μL σε διαφορετικές περιοχές του υμενίου προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η
επίστρωση της επιφάνειας είναι ομοιόμορφη. Στην συνέχεια υπολογίζεται η μέση
τιμή της γωνίας επαφής ενώ το σφάλμα της προσδιορίζεται μέσω της τυπικής
απόκλισης με βάση τις παρακάτω εξισώσεις:
Για την μέση τιμή:
Για την τυπική απόκλιση:

θ
=

2

Στην Εικόνα 3.5 παρουσιάζεται ενδεικτικά μία σταγόνα νερού στην επιφάνεια του
LDPE. Υπολογίστηκε ότι η γωνία επαφής είναι θ=98° ± 2°, συνεπώς πρόκειται για
υδρόφοβη επιφάνεια. Η τιμή αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με την βιβλιογραφία [2]
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και οφείλεται, όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 1.1.3, στις μη-πολικές ανθρακικές
αλυσίδες που βρίσκονται στην επιφάνεια του LDPE.
Ακολούθησε η μελέτη της υστέρησης της γωνίας επαφής για την συγκεκριμένη
επιφάνεια, η οποία ορίζεται ως η διαφορά της προελαύνουσας (advancing) και
υποχωρούσας (receding) γωνίας επαφής (θΑ - θR) ακριβώς πριν τη γωνία κύλισης
(Roll off angle), σε κεκλιμένο επίπεδο. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει κύλιση, η
υστέρηση ορίζεται για την μέγιστη κλίση του επιπέδου (90°).
Καθώς αναμένεται να υπάρχει εξάρτηση της υστέρησης από το μέγεθος της
σταγόνας, η τελευταία προσδιορίστηκε για σταγόνες όγκου 4μL, 10μL, 20μL και
30μL. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταγόνες με τον μεγαλύτερο όγκο μπορούν να
προσομοιάζουν τις σταγόνες της βροχής (κάτι σημαντικό αν σκεφτεί κανείς
εφαρμογές σε εξωτερικό χώρο) ενώ με την περαιτέρω αύξηση του όγκου τους, η
βαρύτητα αρχίζει να επηρεάζει σημαντικά την τιμή της γωνίας επαφής.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1 και την Εικόνα 3.6, παρόλο που η επιφάνεια έχει
ελαφρώς υδρόφοβο χαρακτήρα, οι σταγόνες των 4μL και 10μL δεν κυλούν σε αυτήν
ακόμα και όταν το επίπεδο βρίσκεται σε κλίση 90°. Οι μεγαλύτερες σταγόνες, 20μL
και 30μL, κυλούν σε κλίση 41° και 26° αντίστοιχα, με υστέρηση μικρότερη από 20°.
Πίνακας 3.1: Γωνίες κύλισης και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών όγκων πάνω
στην επιφάνεια LDPE

Όγκος Σταγόνας

Roll off angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

41°
26°

12° (90°)
14° (90°)
19°
15°

Φωτογραφίες σταγόνων νερού όγκων 4μL, 10μL, 20μL και 30μL, σε
επιφάνεια LDPE υπό κλίση (σε ένθετη λεζάντα η γωνία κλίσης).
Εικόνα 3.6:
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Στη συνέχεια το LDPE χαρακτηρίστηκε ως προς την ικανότητα διαβροχής του από
τρεις διαφορετικούς οργανικούς διαλύτες, την γλυκερόλη, την
1,2-αιθανοδιόλη
(EG) και το διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO), με επιφανειακές τάσεις 64,00 mN m-1
[3], 47,70 mN m-1 [3] και 42,09 mN m-1 [4] (για Τ =20°C) αντίστοιχα.

Εικόνα 3.7: Σταγόνα γλυκερόλης, 1,2-αιθανοδιόλης και DMSO σε επιφάνεια LDPE Untreated

Στην Εικόνα 3.7, παρουσιάζεται μία τυπική σταγόνα για κάθε οργανικό διαλύτη
στην επιφάνεια του LDPE. Φαίνεται πως όσο μειώνεται η επιφανειακή τάση του
διαλύτη τόσο μικρότερη είναι η γωνία επαφής, καθώς με διαλύτη την γλυκερόλη
εμφανίζεται η μεγαλύτερη ενώ με το DMSO η μικρότερη γωνία επαφής. Οι τιμές της
γωνία επαφής για κάθε μία περίπτωση φαίνονται στον Πίνακα 3.2.
Πίνακας 3.2.: Γωνίες επαφής για οργανικούς διαλύτες στην επιφάνεια του LDPE

Διαλύτης

Γωνία Επαφής (°)

Γλυκερόλη
1,2-αιθανοδιόλη
DMSO

82 ± 1
74 ± 2
57 ± 3

Τέλος το LDPE χαρακτηρίστηκε μέσω Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης
(SEM) προκειμένου να μελετηθεί η μορφολογία της επιφάνειάς του. Όπως φαίνεται
στην Εικόνα 3.8, παρόλο που η επιφάνεια είναι ομοιογενής, εμφανίζει κάποια
τραχύτητα. Από μετρήσεις προφιλομετρίας βρέθηκε ότι η τραχύτητα αυτή είναι
αρκετά κάτω από το 1μm (~0,4μm) ενώ το πάχος του φιλμ είναι περίπου 150μm [5].

Εικόνα 3.8: Εικόνες SEM του LDPE σε δύο διαφορετικές περιοχές του (σε μεγέθυνση 20.000)
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Φύλλο LDPE τροποποιημένο με ηλεκτρικό τόξο (Corona)
Λόγω της υδρόφοβης φύσης και της ιδιαίτερα χαμηλής επιφανειακής ενέργειας
(< 30mJ/m2) που χαρακτηρίζει το LDPE, διαδικασίες όπως η εκτύπωση και η
επίστρωση ενός υδατογενούς υλικού στην επιφάνειά του είναι ιδιαίτερα δύσκολες. [6]
H πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για την λύση αυτού του προβλήματος
είναι η κατεργασία της επιφάνειας του φιλμ με ηλεκτρικό τόξο (Corona Treatment).
[7] Όπως προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.1. η επιφανειακή αυτή τροποποίηση
δημιουργεί λειτουργικές ομάδες (-ΟΗ, C=O, -COOH) στην επιφάνεια του φιλμ
αυξάνοντας έτσι την επιφανειακή ενέργειά του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
βελτίωση της ικανότητας διαβροχής από το νερό καθώς στην ουσία το φιλμ γίνεται
υδρόφιλο. Συνεπώς για να προχωρήσουμε στην επίστρωση υδατογενούς πολυμερούς
χαμηλής επιφανειακής ενέργειας στο LDPE είναι απαραίτητο να προηγηθεί η
επεξεργασία του με Corona.
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.9, τα φάσματα ATR-FTIR για το LDPE Untreated
και το LDPE Corona ταυτίζονται. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δονήσεις των
προστιθέμενων ομάδων που δημιουργούνται στην επιφάνεια του LDPE μετά την
κατεργασία Corona δεν εμφανίζονται στο φάσμα ATR-FTIR. Αυτό είναι πιθανόν να
οφείλεται στο ότι οι προστιθέμενες ομάδες είναι λίγες και εντοπισμένες μόνο στην
επιφάνεια του φύλλου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ανίχνευσή τους με την
τεχνική ATR-FTIR η οποία μας δίνει πληροφορία από όλο το φιλμ πάχους 150μm.
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Εικόνα 3.9: Φάσμα ATR-FTIR για το απλό LDPE και το LDPE Corona
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιφανειακές αλλαγές που προκαλούνται από το Corona
treatment δεν είναι μόνιμες αφού παρατηρείται αύξηση της γωνίας επαφής με το
πέρας του χρόνου. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως γήρανση (aging) και είναι
δύσκολο να αποφευχθεί αφού εν μέρει οφείλεται στην αστάθεια των ομάδων που
δημιουργούνται από την επεξεργασία Corona.[6] Πέρα από την αστάθεια των
προστιθέμενων ομάδων αυτών, υπάρχει και επιμόλυνση από ακαθαρσίες απ' το
περιβάλλον (όπως η σκόνη), που αλληλεπιδρούν με τις σχηματιζόμενες ομάδες,
κάνοντας screening σε αυτές. Για αυτό το λόγο αρχικά μελετήθηκε το φαινόμενο της
γήρανσης, μετρώντας την γωνία επαφής του LDPE Corona συναρτήσει του χρόνου.
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Εικόνα 3.10: Εξάρτηση από τον χρόνο της γωνίας επαφής μίας σταγόνας νερού στην
επιφάνειας φύλλου LDPE Corona

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.10, αμέσως μετά το Corona treatment η γωνία
επαφής είναι (55 ± 3)°. Όμως, εντός των πρώτων 24 ωρών η γωνία επαφής αυξάνεται
σταδιακά μέχρις τις (67 ± 1)°, ενώ στην συνέχεια σταθεροποιείται στις 70° για το
διάστημα των επόμενων 20 ημερών. Συνεπώς ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό
διάστημα η γωνία επαφής του LDPE Corona είναι εμφανώς μειωμένη σε σχέση με
αυτή του αρχικού μη τροποποιημένου LDPE (98 ± 2)°, επιβεβαιώνοντας έτσι την
υδρόφιλη φύση του. Σε όλες τις περιπτώσεις που θα περιγραφούν στην συνέχεια της
παρούσας εργασίας, το φύλλο LDPE που λειτουργούσε ως υπόστρωμα για την
εναπόθεση των νανοσύνθετων υμενίων χρησιμοποιούνταν συνήθως μέσα στην πρώτη
εβδομάδα από την ημέρα παραγωγής του. Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί
ότι πριν από κάθε χρήση του φύλλου LDPE Corona, πραγματοποιούνταν μετρήσεις
της γωνίας επαφής προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η γωνία επαφής στην περίπτωση
του νερού είναι τουλάχιστον μικρότερη από 70°.
Στην συνέχεια μελετήθηκε η υστέρηση που εμφανίζεται στην γωνία επαφής του
επεξεργασμένου υποστρώματος (Πίνακας 3.3 και Εικόνα 3.11) για μια σταγόνα νερό.
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Πίνακας 3.3: Γωνίες κύλισης και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών όγκων στην
επιφάνεια LDPE Corona

Όγκος Σταγόνας
4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

Roll off angle
53°

Hysteresis
11° (90°)
17° (90°)
27° (90°)
32°

Εικόνα 3.11: Φωτογραφίες σταγόνων νερού όγκων 4μL, 10μL, 20μL και 30μL, σε επιφάνεια
LDPE Corona υπό κλίση (σε ένθετη λεζάντα η γωνία κλίσης).

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η επεξεργασία μείωσε εκτός της γωνίας
επαφής και της υδατοαπωθητικότητα του φύλλου. Από τις 4 σταγόνες μόνο η
σταγόνα των 30μL κυλάει σε γωνία 53° με υστέρηση 32°. Σε αντίθεση με το μη
τροποποιημένο LDPE, η σταγόνα 20μL δεν κυλάει και οι σταγόνες των 20μL και
30μL παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη υστέρηση. Η γενικά αυξημένη δυσκολία
κύλισης που παρατηρείται, οφείλεται στο ότι μετά την επεξεργασία Corona η
επιφάνεια έχει υδρόφιλο χαρακτήρα, συνεπώς μία σταγόνα νερού έχει ισχυρότερες
αλληλεπιδράσεις με την επιφάνεια του LDPE Corona απ' ότι με αυτήν του LDPE.
Τέλος, οι ιδιότητες διαβροχής του φύλλου LDPE Corona (με γωνία επαφής για το
νερό 70 ± 3°) χαρακτηρίστηκαν και ως προς τους τρεις διαφορετικούς οργανικούς
διαλύτες. Σε αντιστοιχία με το νερό, η γωνία επαφής κάθε οργανικού διαλύτη
μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με την γωνία επαφής στο απλό LDPE. Συγκεκριμένα,
η γωνία επαφής για την γλυκερόλη είναι 65° ± 1° ενώ για την EG και το DMSO είναι
50° ± 2° και 38° ± 4°, αντίστοιχα (Πίνακας 3.4). Επίσης, οι διαφορές μεταξύ των
διαλυτών συμφωνούν με τις διαφορές στην επιφανειακή τους τάση, καθώς όσο
μικρότερη είναι η επιφανειακή τάση του διαλύτη στον αέρα τόσο μικρότερη είναι η
γωνία επαφής του. Στην Εικόνα 3.12. απεικονίζεται μία αντιπροσωπευτική σταγόνα
για κάθε διαλύτη πάνω σε φύλλο LDPE Corona.
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Πίνακας 3.4.: Γωνίες επαφής για οργανικούς διαλύτες στην επιφάνεια του LDPE Corona

Διαλύτης

Γωνία Επαφής (°)

Γλυκερόλη
1,2-αιθανοδιόλη
DMSO

65 ± 1
50 ± 2
38 ± 4

Εικόνα 3.12: Σταγόνα γλυκερόλης, 1,2-αιθανοδιόλης και διμεθυλσουλφοξειδίου σε επιφάνεια
LDPE Corona

Τέλος, η επιφάνεια υμενίου LDPE Corona χαρακτηρίστηκε μέσω της Ηλεκτρονικής
Μικροσκοπίας Σάρωσης, που όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.13, δεν έχει διαφορές από
την αντίστοιχη του LDPE.

Εικόνα 3.13: Εικόνα SEM LDPE Corona (σε μεγέθυνση 20.000)

3.1.2. Silres BS 4004: υδατογενές πολυμερές χαμηλής επιφανειακής τάσης
Τα τελευταία χρόνια οι ρητίνες σιλικόνης έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην
προστασία μνημείων λόγω της υδροφοβικής και υδατοαπωθητικής ιδιότητας που
προσδίδουν σε υποστρώματα. Οι κυριότερες ομάδες που χρησιμοποιούνται για αυτόν
το σκοπό είναι τα σιλάνια και τα σιλοξάνια. Τα σιλάνια είναι μικρά μόρια με γενικό
μοριακό τύπο SinR2n+2, ενώ τα σιλοξάνια είναι οργανοπυριτικές ενώσεις οι οποίες
περιέχουν δεσμούς του τύπου Si-O-Si. Tα σιλάνια και τα σιλοξάνια δένονται στο
υπόστρωμα με αποτέλεσμα στην επιφάνεια να προεξέχουν άλκυλο-ομάδες (-CH3) οι
οποίες προσδίδουν σε αυτήν υδροφοβικό χαρακτήρα. [8]

48

Στην παρούσα εργασία, το υλικό χαμηλής επιφανειακής ενέργειας που
χρησιμοποιήθηκε ήταν το Silres BS 4004. Το υλικό αυτό είναι ένα λευκό γαλάκτωμα
που περιέχει σταθεροποιημένο μείγμα σιλανίων και σιλοξανίων σε νερό (50% κ.β.).
Όταν η διασπορά αυτή απλωθεί σε ένα υπόστρωμα έχει την ικανότητα να δημιουργεί
φιλμ. Το μείγμα των σιλανίων και σιλοξανίων είναι ευαίσθητο στην υδρόλυση, οπότε
όταν έρθει σε επαφή με νερό υδρολύεται απελευθερώνοντας αλκοόλη. Στην συνέχεια
ακολουθεί συμπύκνωση ανάμεσα στις γειτονικές ομάδες Si-OH που δημιουργήθηκαν
κατά την υδρόλυση, με αποτέλεσμα την παραγωγή μίας υδρόφοβης και
υδατοαπωθητικής ρητίνης. (Εικόνα 3.14).

Εικόνα 3.14: Σχηματική απεικόνιση της υδατοαπωθητικής ρητίνης που δημιουργείται στο
υπόστρωμα μετά την εναπόθεση του Silres BS 4004

Το Silres BS 4004 χαρακτηρίστηκε ως προς τις θερμικές του ιδιότητες με τη χρήση
των τεχνικών DSC και TGA.
Στην Εικόνα 3.14 παρουσιάζεται το θερμόγραμμα για το Silres BS 4004. Αρχικά
εμφανίζεται μια ενδόθερμη κορυφή τήξης στους Tm=43°C και μια εξώθερμη κορυφή
κρυστάλλωσης στους Tc=-22°C. Επίσης εμφανίζεται μια διπλή κορυφή τήξης με Τm1
= -35°C και Tm2 = -45°C παράλληλα με μια κορυφή κρυστάλλωσης κατά την
θέρμανση (Tc2 = -96°C). Η συγκεκριμένη κορυφή οφείλεται σε ψυχρή κρυστάλλωση
(cold crystallization). Το γεγονός αυτό ενισχύεται από την παρουσία κορυφής
κρυστάλλωσης, σε προηγούμενο κύκλο της μέτρησης, σε θερμοκρασία Tc1 = -98°C.
Επομένως κομμάτι του υλικού που κρυστάλλωσε ατελώς κατά την ψύξη,
ανακρυσταλλώνεται κατά την θέρμανση οδηγώντας στην κορυφή ψυχρής
κρυστάλλωσης. Θεωρείται ότι η ψυχρή κρυστάλλωση οδηγεί στην ανακρυστάλλωση
μετασταθών κρυστάλλων που τήκονται στην υψηλότερη θερμοκρασία (Tm2) ενώ η
χαμηλότερη θερμοκρασία Tm1 αντιστοιχεί στην τήξη των ατελών κρυστάλλων που
σχηματίζονται κατά την ψύξη. [9]
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Εικόνα 3.12: Καμπύλη DSC μετρημένη με ρυθμό θέρμανσης 10°C/min για το Silres BS 4004.

Ο χαρακτηρισμός των θερμικών ιδιοτήτων του Silres BS 4004 ολοκληρώθηκε με
την μελέτη της θερμικής του σταθερότητας με την τεχνική της Θερμοσταθμικής
Ανάλυσης (Εικόνα 3.13).
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Εικόνα 3.13: Μέτρηση TGA για το Silres BS 4004 με ρυθμό θέρμανσης 10°C/min

Από το θερμόγραμμα του TGA παρατηρούμε 4 διαφορετικά «σκαλοπάτια».
Συγκεκριμένα, από τους 80°C μέχρι τους 160°C περίπου, παρατηρείται η πρώτη
μείωση μάζας του δείγματος (περίπου 7%), η οποία πιθανώς οφείλεται στην
εξάτμιση του διαλύτη (νερό). Στο εύρος θερμοκρασιών από 160°C έως 450°C
περίπου εμφανίζονται άλλες δύο απώλειες, που αναλογούν σε μείωση μάζας περίπου
7% και 9% αντίστοιχα, και πιθανώς οφείλονται στην διάσπαση διάφορων δεσμών
(όπως C-C, C-H, C-O). Τέλος, σε θερμοκρασίες πάνω από 450°C παρατηρείται η
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μεγαλύτερη απώλεια μάζας (51%) η οποία οφείλεται στην διάσπαση του δεσμού
Si-O, αφήνοντας στερεό υπόλειμμα περίπου 26% που αποδίδεται σε καρβίδια του
πυριτίου (Si-C).

3.2. Μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων επιστρωμένων πολυμερικών
υμενίων
Μετά τον χαρακτηρισμό των πρόδρομων υλικών, μελετήθηκαν οι επιφανειακές
ιδιότητες των πολυμερικών υμενίων μετά την επίστρωση με το Silres BS 4004.
Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις γωνίας επαφής για σταγόνες νερού και οργανικών
διαλυτών για τον προσδιορισμό της ικανότητας διαβροχής της επιστρωμένης
επιφάνειας, σε ένα εύρος συγκεντρώσεων του υδατογενούς πολυμερούς από 0,5%
κ.β. έως 50% κ.β.. Σκοπός ήταν η μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης του Silres
BS 4004 στις επιφανειακές ιδιότητες του υμενίου και η εύρεση της βέλτιστης
συγκέντρωσης. Αφού προσδιορίστηκε η βέλτιστη συγκέντρωση, έγινε πλήρης
χαρακτηρισμός του επιστρωμένου υμενίου ως προς τις οπτικές και θερμικές του
ιδιότητες, ώστε να συγκριθούν με αυτές του αρχικού υμενίου.

3.2.1. Επίδραση της συγκέντρωσης
υδροφοβικότητα της επιφάνειας

του

Silres

BS4004

στην

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις γωνίας επαφής σταγόνας νερού σε επιστρωμένα
υμένια LDPE Corona για διάφορες συγκεντρώσεις Silres BS 4004, με σκοπό την
μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσής του στην ικανότητα διαβροχής της
επιφάνειας. Αφού προσδιορίστηκε η συγκέντρωση που οδηγεί στην μέγιστη γωνία
επαφής μελετήθηκε και η υστέρησή της.
Στον Πίνακα 3.5, καταγράφονται οι τιμές της γωνίας επαφής για διάφορες
συγκεντρώσεις του Silres BS 4004, ενώ στην Εικόνα 3.14 απεικονίζεται η αντίστοιχη
γραφική παράσταση για όλα τα επιστρωμένα πολυμερικά υμένια LDPE Corona.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση ως σύσταση 0% κ.β. Silres BS 4004
ορίζεται το αρχικό υπόστρωμα LDPE Corona.
Για συγκεντρώσεις έως και 2% κ.β. εμφανίζεται σταδιακή αύξηση στην γωνία
επαφής, με την μέγιστη τιμή να εμφανίζεται στο 2% κ.β. και να παρουσιάζει αύξηση
περίπου 43° σε σχέση με αυτή του LDPE Corona, δίνοντας στην επιφάνεια ελαφρώς
υδρόφοβο χαρακτήρα 103° ± 2°. Αυξάνοντας την σύσταση του Silres BS 4004 η
γωνία επαφής σταδιακά μειώνεται, φτάνοντας τις 77° σε συγκέντρωση 20% κ.β., ενώ
με την περαιτέρω αύξησή της σε 50% κ.β. η γωνία επαφής γίνεται παρόμοια με αυτή
του LDPE Corona.
Πιθανολογείται ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης στο 50% κ.β. δημιουργείται
πληθώρα ομάδων Si-OH, κάποιες από τις οποίες δεν μπορούν πλέον να αντιδράσουν
με τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της επεξεργασίας Corona αλλά ούτε με
άλλες ομάδες Si-OH, με αποτέλεσμα να παραμένουν ως διαθέσιμα υδροξύλια (-ΟΗ)
στην επιφάνεια του υποστρώματος. Η παρουσία αυτών των ομάδων οδηγεί στην
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σταδιακή μείωση της γωνίας επαφής και στην αύξηση της υδροφιλικότητας της
επιφάνειας.
Πίνακας 3.5: Γωνίες επαφής για τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις Silres BS 4004 σε επιστρωμένα
υμένια LDPE Corona για το νερό
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Εικόνα 3.14: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας νερού σε φύλλα επιστρωμένα με Silres BS
4004 από την συγκέντρωσή του (% κ.β. σε νερό) (στο ένθετο εμφανίζονται οι συγκεντρώσεις
0,5%-7% κ.β.)

Στη συνέχεια μελετήθηκε η υστέρηση στην γωνία επαφής μιας σταγόνας νερού που
εμφανίζει η επιφάνεια ενός φύλλου επιστρωμένου με 2% κ.β. Silres BS 4004 , καθώς
όπως συζητήθηκε παραπάνω είναι η συγκέντρωση που εμφανίζεται η βέλτιστη
υδροφοβική συμπεριφορά. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3.6 και την Εικόνα 3.15.
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Πίνακας 3.6: Γωνίες κύλισης και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών όγκων στην
επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 / LDPE Corona

Όγκος Σταγόνας
4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

Roll off angle
51°
10°

Hysteresis
8° (90°)
14° (90°)
21°
8°

Εικόνα 3.15: Φωτογραφίες σταγόνων νερού όγκων 4μL, 10μL, 20μL και 30μL, σε επιφάνεια
επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 / LDPE Corona υπό κλίση (σε ένθετη λεζάντα η
γωνία κλίσης).

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.6 και στην Εικόνα 3.15 η υστέρηση του υμενίου με
Silres 2% κ.β. είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με αυτή του LDPE Corona.
Συγκεκριμένα η σταγόνα των 20μL, που δεν κυλάει στο αρχικό υμένιο, παρουσιάζει
γωνία κύλισης 51° με υστέρηση 21° στο επιστρωμένο. Ενώ η γωνία κύλισης και η
υστέρηση της σταγόνας των 30μL, είναι η μικρότερη που έχει μετρηθεί μέχρι τώρα
(10° και 8° αντίστοιχα). Πρέπει να σημειωθεί ότι η υστέρηση του Silres BS 4004 2%
κ.β. / LDPE Corona, είναι βελτιωμένη και σε σχέση με το απλό μη τροποποιημένο
LDPE. Συγκεκριμένα, η σταγόνα των 20μL εμφανίζει παραπλήσια υστέρηση στα δύο
υμένια, ενώ η σταγόνα των 30μL έχει σημαντικά χαμηλότερη γωνία κύλισης και
υστέρηση στο επιστρωμένο υμένιο.
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Επίδραση της συγκέντρωσης του Silres BS4004 στην
ελαιοφοβικότητα της επιφάνειας, για διάφορους οργανικούς διαλύτες
3.2.2.

Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε και για τους οργανικούς διαλύτες
γλυκερόλη, 1,2-αιθανοδιόλη και DMSO. Πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε προσπάθεια
για τον προσδιορισμό της υστέρησης με οργανικούς διαλύτες, αλλά η σταγόνα
εφαπλώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό που το λογισμικό (SCA20) αδυνατεί να
προσδιορίσει σωστά την προελαύνουσα και υποχωρούσα γωνία επαφής. Συνεπώς
κατέστη δυνατός μόνο ο προσδιορισμός της γωνίας κύλισης.
Γλυκερόλη
Όπως προαναφέρθηκε, η γλυκερόλη έχει την μεγαλύτερη επιφανειακή τάση από
τους τρεις οργανικούς διαλύτες, και έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει δεσμούς
υδρογόνου μέσω των τριών υδροξυλίων (-ΟΗ) που διαθέτει. Συνεπώς αναμένουμε να
έχει παρόμοια συμπεριφορά με το νερό.
Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 3.7 και το Εικόνα 3.16, όπου παρουσιάζεται η
εξάρτηση της γωνίας επαφής από το ποσοστό του Silres BS 4004 στην επίστρωση.
Πίνακας 3.7: Γωνίες επαφής μιας σταγόνας γλυκερόλης για διάφορες συγκεντρώσεις Silres BS
4004 σε νερό σε επιστρωμένα υμένια LDPE Corona

Ποσοστό Silres BS 4004
(% κ.β.)

Contact Angle
(°)

0
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3.5
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88 ± 4
86 ± 1
92 ± 1
97 ± 2
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86 ± 2
80 ± 4
73 ± 2
62 ± 3
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Εικόνα 3.16: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας γλυκερόλης σε φύλλα επιστρωμένα με
Silres BS 4004 από την συγκέντρωση του (% κ.β. σε νερό) (στο ένθετο εμφανίζονται οι
συγκεντρώσεις 0,5%-7% κ.β.)

H εξάρτηση της γωνίας επαφής από τη συγκέντρωση του Silres BS 4004 εμφανίζει
την ίδια τάση που είχε παρατηρηθεί και στην περίπτωση του νερού, με την μέγιστη
τιμή να εμφανίζεται σε συγκέντρωση 2% κ.β. και την επιφάνεια να παρουσιάζει
ελαφρώς ελαιόφοβο χαρακτήρα 97°±2°. Για συγκεντρώσεις 2,5% κ.β. και πάνω, η
γωνία επαφής μειώνεται σταδιακά, φτάνοντας τις 73° ± 2° για 20% κ.β., ενώ
μειώνεται στην αρχική τιμή του LDPE Corona, για συγκέντρωση Silres 50% κ.β..
1,2-αιθανοδιόλη
Πίνακας 3.8: Γωνίες επαφής σταγόνας 1,2-αιθανοδιόλης σε επιστρωμένα υμένια LDPE
Corona με Silres BS 4004 για διάφορες συγκεντρώσεις του σε νερό

Ποσοστό Silres BS 4004
(% κ.β.)

Contact Angle
(°)

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3.5
7
20
50

50 ± 2
71 ± 2
72 ± 1
73 ± 2
72 ± 2
71 ± 2
76 ± 3
74 ± 1
72 ± 1
70 ± 2
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Εικόνα 3.17: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας 1,2-αιθανοδιόλης σε επιστρωμένα υμένια
LDPE Corona με Silres BS 4004 από την συγκέντρωσή του σε νερό (στο ένθετο εμφανίζονται
οι συγκεντρώσεις 0,5%-7% κ.β.)

Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι, παρόλο που για συγκέντρωση Silres έως 0,5% κ.β.
σημειώνεται σημαντική αύξηση της γωνίας επαφής (περίπου 20°), η περαιτέρω
αύξησή της δεν έχει ουσιαστική επίδραση στην γωνία επαφής καθώς παρατηρείται
πλατό. H 1,2-αιθανοδιόλη έχει χαμηλότερη επιφανειακή τάση από το νερό και τη
γλυκερόλη, αιτία στην οποία πιθανόν οφείλεται η διαφορετική συμπεριφορά που
παρουσιάζει σε σχέση με τους δύο προηγούμενους διαλύτες. Τέλος πρέπει να
σημειωθεί ότι παρά την αρχική αύξηση της γωνίας επαφής, αυτή δεν ξεπερνά τις 80°,
συνεπώς ακόμα και για την βέλτιστη συγκέντρωση (3,5% κ.β. Silres) η επιφάνεια
παραμένει ελαιόφιλη.
Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO)
Πίνακας 3.9 Γωνίες επαφής σταγόνας DMSO σε επιστρωμένα υμένια LDPE Corona με Silres
BS 4004 για διάφορες συγκεντρώσεις του σε νερό
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Εικόνα 3.17: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας DMSO σε επιστρωμένα υμένια LDPE
Corona με Silres BS 4004 από την συγκέντρωσή του σε νερό (στο ένθετο εμφανίζονται οι
συγκεντρώσεις 0,5%-7% κ.β.)

Στον Πίνακα 3.9 και στην Εικόνα 3.18, παρουσιάζονται οι μετρήσεις γωνίας
επαφής για το DMSO συναρτήσει της συγκέντρωσης του Silres BS 4004. Στην
περίπτωση του DMSO παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά με την 1,2-αιθανοδιόλη,
με την μέγιστη τιμή γωνίας επαφής να μην ξεπερνάει τις (60 ± 1)°. Συνεπώς η
επιφάνεια είναι ελαιόφιλη για όλο το εύρος συγκεντρώσεων του Silres, όπως ήταν
αναμενόμενο αφού το DMSO έχει την χαμηλότερη επιφανειακή τάση.
3.2.3. Χαρακτηρισμός του Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE Corona
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Εικόνα 3.18: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας όλων των διαλυτών σε επιστρωμένα
υμένια LDPE Corona με Silres BS 4004 από την συγκέντρωσή του σε νερό
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.18, αλλά και όπως αναλύθηκε στην παραπάνω
ενότητα, η βέλτιστη επίστρωση για το νερό και την γλυκερόλη είναι το 2% κ.β. Silres
BS 4004 ενώ για την 1,2-αιθανοδιόλη και το DMSO δεν παρατηρείται εξάρτηση της
γωνίας επαφής από την συγκέντρωση. Συνεπώς ως βέλτιστη συγκέντρωση θεωρούμε
το 2% κ.β. Silres. Επομένως στο συγκεκριμένο υμένιο έγινε περαιτέρω μελέτη,
κυρίως ως προς τις οπτικές και θερμικές του ιδιότητες ώστε να βεβαιωθεί ότι η
επίστρωση δεν επηρεάζει τις ιδιότητες ενός φύλλου LDPE.
Αρχικά, λήφθηκε φάσμα ATR-FTIR για να βεβαιωθούμε ότι η επίστρωση έχει
προσδεθεί στο υπόστρωμα.
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Εικόνα 3.19: Φάσμα IR για το φύλλο LDPE Corona που έχει επιστρωθεί με 2% κ.β. Silres BS
4004 σε νερό. Για σύγκριση περιλαμβάνεται και το φάσμα ενός μη επιστρωμένου φύλλου LDPE
Corona.

Στην Εικόνα 3.19, οι κορυφές (1), (2), (8), (9), (10) και (11) αντιστοιχούν στο
LDPE Corona και αναλύθηκαν στην ενότητα 3.1.1. (Διάγραμμα 3.4.). Οι υπόλοιπες
κορυφές του διαγράμματος αντιστοιχούν στο Silres BS 4004. Πιο συγκεκριμένα, oι
κορυφές (3), (4) και (7) που εμφανίζονται στους 803 cm-1, 822 cm-1 και 1263 cm-1
αντίστοιχα, οφείλονται στις δονήσεις έκτασης (Stretching) του δεσμού Si-CH3. Οι
κορυφές (5) και (6) στους 1025 cm-1 και 1105 cm-1 στις δονήσεις έκτασης των
δεσμών της ομάδας R-Si-O-Si-R, με την κορυφή (5) να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερες
αλυσίδες σιλοξανίων. [10] Η παρουσία των κορυφών (3)-(7) οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι η επίστρωση έχει προσδεθεί στο υπόστρωμα.
Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι θερμικές ιδιότητες του επιστρωμένου υμενίου,
όπως φαίνεται στα διαγράμματα DSC (Διάγραμμα 3.16) και TGA (Διάγραμμα 3.17).
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Εικόνα 3.20: Καμπύλη DSC μετρημένη με ρυθμό θέρμανσης 10°C/min για το φύλλο LDPE
Corona που έχει επιστρωθεί με 2% κ.β. Silres BS 4004 σε νερό. Για σύγκριση περιλαμβάνεται
και η καμπύλη ενός μη επιστρωμένου φύλλου LDPE Corona.

Όπως φαίνεται από το θερμόγραμμα DSC, η επίστρωση δεν επηρεάζει την θερμική
συμπεριφορά του LDPE Corona. Συγκεκριμένα, η ενδόθερμη κορυφή που
εμφανίζεται στους 110°C όσο και η εξώθερμη κορυφή στους 99°C αντιστοιχούν στην
θερμοκρασία τήξης και την θερμοκρασία κρυστάλλωσης του LDPE αντίστοιχα, και
δεν εμφανίζουν κάποια μετατόπιση. To ίδιο ισχύει και για την δεύτερη μικρή κορυφή
που εμφανίζεται σε T =62°C, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πιθανώς να
οφείλεται σε κάποιο πρόσθετο.
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Εικόνα 3.21: Μέτρηση TGA με ρυθμό θέρμανσης 10°C/min για το φύλλο LDPE Corona που
έχει επιστρωθεί με 2% κ.β. Silres BS 4004 σε νερό. Για σύγκριση περιλαμβάνεται και η
καμπύλη ενός μη επιστρωμένου φύλλου LDPE Corona.
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Στην Εικόνα 3.21, παρουσιάζεται η μέτρηση TGA για τo επιστρωμένο υμένιο Silres
BS 4004 2% κ.β. / LDPE Corona, το οποίο αποσυντίθεται πλήρως σε ένα στάδιο, με
θερμοκρασία αποδόμησης Td ≈480°C που αντιστοιχεί στην θερμοκρασία αποδόμησης
του LDPE Corona. Φαίνεται λοιπόν ότι οι θερμικές ιδιότητες του αρχικού υμενίου
LDPE Corona παραμένουν αμετάβλητες μετά την εναπόθεση της επίστρωσης Silres
BS 4004 2% κ.β..
Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι οπτικές ιδιότητες του επιστρωμένου υμενίου
χρησιμοποιώντας την τεχνική της φασματοσκοπίας UV-Vis. Όπως φαίνεται στο
Εικόνα 3.22, η διαπερατότητα του LDPE δεν επηρεάζεται από την παρουσία της
επίστρωσης με 2% Silres BS 4004.
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Εικόνα 3.22: Φάσμα διαπερατότητας στο εύρος 400-1000nm για το φύλλο LDPE Corona που
έχει επιστρωθεί με 2% κ.β. Silres BS 4004 σε νερό. Για σύγκριση περιλαμβάνεται και το φάσμα
ενός μη επιστρωμένου φύλλου LDPE Corona.

Εικόνα 3.23: Εικόνες SEM επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 / LDPE Corona σε
δύο διαφορετικές περιοχές (σε μεγέθυνση 20.000)
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Τέλος, η επιφάνεια του επιστρωμένου υμενίου χαρακτηρίστηκε μέσω της
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης και όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.23 η
επίστρωση είναι ομοιόμορφη. Από μετρήσεις προφιλομετρίας προσδιορίστηκε και η
τραχύτητα, η οποία είναι διπλάσια από αυτή του LDPE Corona. [5]

3.3. Μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων νανοσύνθετων πολυμερικών
υμενίων
Στο κεφάλαιο 1 αναλύθηκαν εκτενώς οι τεχνικές παρασκευής υπερυδρόφοβων
επιφανειών. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία επιλέχθηκε ο συνδυασμός της
χρήσης πολυμερούς χαμηλής επιφανειακής ενέργειας (Silres BS 4004) και
νανοσωματιδίων Silica (SiO2), με σκοπό την δημιουργία υπερυδρόφοβης και
υδατοαπωθητικής επιφάνειας. Συγκεκριμένα, τα νανοσωματίδια μπορούν να
επηρεάσουν την διαβρεξιμότητα πολυμερικών επιφανειών είτε μέσω της
τροποποίησης της χημικής τους σύστασης, επηρεάζοντας έτσι τις διαμοριακές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ στερεού και υγρού, είτε μέσω της αύξησης της τραχύτητάς
τους.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν υδατικές διασπορές υδρόφιλων νανοσωματιδίων
διοξειδίου του πυριτίου (Εικόνα 3.24), τριών διαφορετικών μεγεθών, Ludox LS
(R~7nm), Ludox AS40 (R~18.5nm) και Snowtex ZL (R~67nm). Σκοπός είναι η
μελέτη τόσο της επίδρασης της συγκέντρωσης των νανοσωματιδίων όσο και της
επίδρασης του μεγέθους τους στην γωνία επαφής.

Εικόνα 3.24: Σχηματική απεικόνιση νανοσωματιδίων SiO2 [11]

3.3.1. Ludox LS
3.3.1.1. Μελέτη υδροφοβικότητας
Αρχικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της γωνίας επαφής σταγόνας νερού σε
επιφάνειες νανοσύνθετων πολυμερικών υμενίων, με συγκέντρωση Silres BS 4004 2%
κ.β., και για διάφορες συγκεντρώσεις Ludox LS. Σκοπός είναι η μελέτη της
επίδρασης της συγκέντρωσης του ανόργανου στην ικανότητα διαβροχής της
επιφάνειας.
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Στον Πίνακα 3.10, αναγράφονται οι τιμές των γωνιών επαφής για τα νανοσύνθετα
πολυμερικά υμένια συναρτήσει του ποσοστού των σωματιδίων Ludox LS και στην
Εικόνα 3.25 απεικονίζεται η αντίστοιχη γραφική παράσταση. Ως σύσταση 0% κ.β.
ορίζεται το φύλλο LDPE Corona που η επίστρωση του είναι το καθαρό Silres BS
4004.
Πίνακας 3.10: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Ludox LS (% κ.β. LS), για το νερό
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Εικόνα 3.25: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας νερού από την συγκέντρωση των
σωματιδίων SiO2 Ludox LS.

Για συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων Ludox LS έως και 16,7% κ.β., η γωνία επαφής
εμφανίζει μόνο μία πολύ ασθενή αύξηση συναρτήσει της συγκέντρωσης
νανοσωματιδίων. Με την αύξηση της συγκέντρωσης στο 23,1% κ.β. η γωνία επαφής
εμφανίζει μία απότομη αύξηση κατά περίπου 20°, όπου φτάνει σε τιμή 124° ± 4° και
μένει σταθερή έως και 50,0% κ.β. LS. Για τη μέγιστη συγκέντρωση νανοσωματιδίων
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(66,7% κ.β.) η γωνία επαφής μειώνεται, φτάνοντας σε τιμή 95° ± 2°, η οποία είναι
μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή που εμφανίζει το επιστρωμένο υμένιο που δεν
περιέχει σωματίδια (103° ± 2°). Παρόλα αυτά, ακόμη και αυτή η τιμή της γωνίας
επαφής παραμένει σημαντικά αυξημένη σε σχέση με αυτή του αρχικού
υποστρώματος LDPE Corona (60° ± 3°).
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων SiO2 υπάρχουν
ομάδες υδροξυλίου (-ΟΗ) (Εικόνα 3.24). Πιθανολογείται ότι η παρουσία μεγάλου
αριθμού σωματιδίων έχει σαν αποτέλεσμα πολλά από αυτά να βρίσκονται στην
επιφάνεια της επίστρωσης. Συνεπώς λόγω των ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων μεταξύ
των υδροξυλίων των σωματιδίων και των μορίων του νερού (δεσμοί υδρογόνου), η
επιφάνεια γίνεται πιο υδρόφιλη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται η
μείωση της γωνίας επαφής για το μέγιστο ποσοστό Ludox LS (66,7% κ.β.).
Για να ολοκληρωθεί η μελέτη της υδροφοβικότητας της νανοσύνθετης επιφάνειας
μελετήθηκε η υστέρηση σε δύο από τα υμένια που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες
γωνίες επαφής. Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 3.11 όπου αναγράφονται οι τιμές
της υστέρησης για τις συγκεντρώσεις 23,1 % κ.β. και 33,3% κ.β. Ludox LS.
Πίνακας 3.11: Γωνίες κύλισης και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών όγκων, στην
επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 / LDPE Corona με περιεκτικότητα
23,1% και 50,0% κ.β. Ludox LS [5]

Όγκος Σταγόνας

Roll off Angle

Hysteresis

Silres BS 4004 2%
wt (23,1% wt LS)
/ LDPE Corona

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL
Όγκος Σταγόνας

37°
Roll off Angle

8° (90°)
16° (90°)
34° (90°)
38°
Hysteresis

Silres BS 4004 2%
wt (33,3% wt LS)
/ LDPE Corona

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

57°

14° (90°)
28° (90°)
41° (90°)
39°

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα και για τις δύο περιπτώσεις παρατηρείται
κύλιση μόνο για την σταγόνα των 30μL, με την γωνία κύλισης να είναι σημαντικά
μικρότερη για τη νανοσύνθετη επίστρωση με συγκέντρωση 23,1% κ.β. LS. Οι
σταγόνες 4μL, 10μL και 20μL δεν κυλούν σε καμία από τις δύο επιφάνειες ενώ οι
τιμές της υστέρησης για το 33,3% κ.β. LS είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις
αντίστοιχες τιμές για το 23,1% κ.β.. Συνεπώς παρόλο που με την προσθήκη
σωματιδίων βελτιώνεται η γωνία επαφής, η υστέρηση αυξάνεται σημαντικά σε σχέση
τόσο με το σύνθετο υμένιο Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE Corona αλλά και με το
αρχικό υπόστρωμα LDPE Corona. Επίσης, φαίνεται ότι η αύξηση του ποσοστού των
σωματιδίων δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κύλιση της σταγόνας.
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Όπως είδαμε παραπάνω από την μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων, τα υμένια
εμφανίζουν το πλατό των μέγιστων τιμών γωνιών επαφής από συγκέντρωση 23,1%
κ.β. έως 50,0% κ.β. LS, για σταγόνα νερού. Με βάση το γεγονός αυτό και
λαμβάνοντας υπ' όψιν την μελέτη υστέρησης, θεωρούμε ως βέλτιστη επίστρωση το
Silres BS 4004 2% κ.β. με 23,1% κ.β. Ludox LS. Το νανοσύνθετο αυτό υμένιο
χαρακτηρίστηκε μέσω SEM (Εικόνα 3.26). Στην παρακάτω εικόνα είναι εμφανής η
παρουσία των σωματιδίων αλλά και η μεγάλη ανομοιογένεια της επίστρωσης.

Εικόνα 3.26: Εικόνες SEM επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 με 23,1% κ.β. LS /
LDPE Corona σε δύο διαφορετικές περιοχές (σε μεγέθυνση 20.000)

3.3.1.2. Μελέτη ελαιοφοβικότητας με διάφορους οργανικούς διαλύτες
Η αντίστοιχη μελέτη πραγματοποιήθηκε για τους οργανικούς διαλύτες γλυκερόλη,
1,2-αιθανοδιόλη και DMSO. Πρέπει να σημειωθεί ότι και εδώ ως σύσταση 0% wt
ορίζεται το σύνθετο υμένιο Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE Corona για τον
αντίστοιχο διαλύτη.
Γλυκερόλη
Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 3.12 και την Εικόνα 3.27, όπου παρουσιάζεται η
εξάρτηση της γωνίας επαφής από τη συγκέντρωση (% κ.β.) Ludox LS στην
νανοσύνθετη επίστρωση.
H εξάρτηση της γωνίας επαφής από τη συγκέντρωση των Ludox LS για τη
γλυκερόλη, εμφανίζει παρόμοια συμπεριφορά με το νερό. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια
σταδιακή αύξηση της γωνίας επαφής μέχρι και 28,6% κ.β. LS όπου και εμφανίζεται η
μέγιστη τιμή της (περίπου 120ο). Στην συνέχεια παραμένει σταθερή σε αυτά τα
επίπεδα μέχρι και 50,0% κ.β., γεγονός που φανερώνει τον αρκετά ελαιόφοβο
χαρακτήρα της επιφάνειας. Για τη συγκέντρωση 66,7% κ.β., η γωνία επαφής
επανέρχεται στην αρχική τιμή του σύνθετου υμενίου Silres BS 4004 2% κ.β / LDPE
Corona.
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Πίνακας 3.12: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Ludox LS (% κ.β. LS), για τη γλυκερόλη
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Εικόνα 3.27: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας γλυκερόλης από την συγκέντρωση των
σωματιδίων SiO2 Ludox LS.

1,2-αιθανοδιόλη
Παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά και σε αυτήν την περίπτωση καθώς η γωνία
επαφής αυξάνεται σταδιακά έως συγκέντρωση 28,6% κ.β. Στην συνέχεια
παρατηρείται πλατό μέχρι και 50,0% κ.β. με τιμές λίγο πάνω από 100°, γεγονός που
σημαίνει ότι η επιφάνεια είναι ελαιόφοβη. Για τη συγκέντρωση 66,7% κ.β., η γωνία
επαφής πέφτει σε τιμές ίδιες με του σύνθετου υμενίου Silres BS 4004 2% κ.β / LDPE
Corona.
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Πίνακας 3.13: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Ludox LS (% κ.β. LS), για την 1,2αιθανοδιόλη
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Εικόνα 3.28: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας 1,2-αιθανοδιόλης από την συγκέντρωση
των σωματιδίων SiO2 Ludox LS.

Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO)
Στον Πίνακα 3.14 και την Εικόνα 3.29, παρουσιάζονται οι μετρήσεις γωνίας επαφής
για το DMSO συναρτήσει της συγκέντρωσης των νανοσωματιδίων Ludox LS.
Παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά με τους προηγούμενους οργανικούς διαλύτες
αλλά με μικρότερες διακυμάνσεις. Η μέγιστη τιμή γωνίας επαφής είναι 75° ± 2°,
συνεπώς η επιφάνεια παραμένει ελαιόφιλη σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων LS.
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Πίνακας 3.14: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Ludox LS (% κ.β. LS), για το DMSO
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Εικόνα 3.29: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας DMSO από την συγκέντρωση των
σωματιδίων SiO2 Ludox LS.

3.3.2. Ludox AS40
3.3.2.1. Μελέτη υδροφοβικότητας
Αρχικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις γωνίας επαφής με νερό σε επιφάνειες
νανοσύνθετων πολυμερικών υμενίων, με συγκέντρωση Silres BS 4004 2% κ.β., και
διάφορες συγκεντρώσεις Ludox AS40 (D= 37nm). Σκοπός είναι η μελέτη της
επίδρασης της συγκέντρωσης καθώς και του μεγέθους των AS40 στην ικανότητα
διαβροχής της επιφάνειας.
Στον Πίνακα 3.15 αναγράφονται οι τιμές των γωνιών επαφής για τα νανοσύνθετα
πολυμερικά υμένια συναρτήσει του ποσοστού των σωματιδίων Ludox ΑS40 και στην
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Εικόνα 3.30 απεικονίζεται η αντίστοιχη γραφική παράσταση. Ως συγκέντρωση 0%
κ.β. ορίζεται το σύνθετο υμένιο με 2% κ.β. Silres.
Πίνακας 3.15: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Ludox AS40 (% κ.β. AS40), για το νερό
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Εικόνα 3.30: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας νερού από την συγκέντρωση των
σωματιδίων SiO2 Ludox AS40.

Για συγκεντρώσεις σωματιδίων έως και 9,1% κ.β., η γωνία επαφής παραμένει
σχεδόν αμετάβλητη. Σε συγκεντρώσεις όμως από 16,7% κ.β. έως 50,0% κ.β., η γωνία
επαφής αυξάνεται περίπου 17° (120 ± 1)°. Περαιτέρω αύξηση στο 66,7% κ.β., η
γωνία επαφής μειώνεται σημαντικά (111 ± 3)°.
Συνεπώς, τα Ludox AS40 έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τα μικρότερου μεγέθους
σωματίδια Ludox LS. Το γεγονός ότι στη μέγιστη συγκέντρωση (66,7% κ.β.), η γωνία
επαφής των νανοσύνθετων υμενίων με AS40 είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των
LS, οφείλεται στο ότι η ίδια συγκέντρωση αντιστοιχεί σε μικρότερο αριθμό
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νανοσωματιδίων AS40. Επομένως υπάρχουν λιγότερες ελεύθερες υδροξυλομάδες
στην επιφάνεια του υποστρώματος, με αποτέλεσμα οι αλληλεπιδράσεις του νερού με
το υπόστρωμα να είναι λιγότερο ευνοϊκές.
Τέλος, μελετήθηκε η υστέρηση σε δύο από τα υμένια που εμφανίζουν τις
μεγαλύτερες γωνίες επαφής. Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 3.16, όπου
αναγράφονται οι τιμές της υστέρησης για τις συγκεντρώσεις 23,1% κ.β. και
28,6% κ.β. Ludox AS40.
Πίνακας 3.16: Γωνίες κύλισης και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών όγκων, στην
επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 / LDPE Corona με περιεκτικότητα
23,1% και 28,6% κ.β. Ludox AS40 [5]

Όγκος Σταγόνας

Roll off Angle

Hysteresis

Silres BS 4004 2%
wt (23,1% wt AS40)
/ LDPE Corona

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL
Όγκος Σταγόνας

52°
37°
Roll off Angle

10° (90°)
18° (90°)
24°
30°
Hysteresis

Silres BS 4004 2%
wt (28,6% wt AS40)
/ LDPE Corona

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

74°
55°

9° (90°)
22° (90°)
40°
37°

Όπως φαίνεται παραπάνω, έχουμε κύλιση μόνο για τις μεγάλου μεγέθους σταγόνες
των 20μL και 30μL, με τις γωνίες κύλισης να είναι σημαντικά μειωμένες για τη
νανοσύνθετη επίστρωση με τη μικρότερη συγκέντρωση (23,1% κ.β. ΑS40). Οι
σταγόνες 4μL και 10μL δεν κυλούν σε καμία από τις δύο επιφάνειες ενώ οι τιμές της
υστέρησης είναι αρκετά υψηλές και στις δύο περιπτώσεις.. Συνεπώς με την αύξηση
της συγκέντρωσης των νανοσωματιδίων βελτιώνεται η γωνία επαφής αλλά
δυσχεραίνει η κύλιση της σταγόνας νερού.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι, αν και με την αύξηση του μεγέθους των
σωματιδίων η γωνία επαφής δεν βελτιώνεται, οι σταγόνες νερού κυλούν λίγο πιο
εύκολα στις νανοσύνθετες επιφάνειες με τα μεγαλύτερου μεγέθους σωματίδια AS40,
αφού η σταγόνα των 20μL για τα LS δεν κυλάει καθόλου. Η υστέρηση παραμένει
σημαντικά αυξημένη και για αυτά τα σωματίδια, σε σχέση με του σύνθετου υμενίου
με 2% κ.β. Silres BS 4004.
Όπως αναλύθηκε παραπάνω, το πλατό για τις μέγιστες γωνίες επαφής εμφανίζεται
από συγκέντρωση 16,7% έως 50,0% κ.β. AS40 για το νερό. Βάσει της μέγιστης
γωνίας επαφής καθώς και της μελέτης της υστέρησης, θεωρούμε ως βέλτιστη
επίστρωση το Silres BS 4004 2% κ.β. με 23,1% κ.β. Ludox AS40.
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Η επιφάνεια του επιστρωμένου αυτού υμενίου χαρακτηρίστηκε και μέσω SEM.
Όπως φαίνεται, στην Εικόνα 3.31 είναι εμφανής η παρουσία σωματιδίων αλλά και η
μεγάλη ανομοιογένεια της επίστρωσης.

Εικόνα 3.31: Εικόνες SEM επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 με 23,1% κ.β. ΑS40
/ LDPE Corona σε δύο διαφορετικές περιοχές (σε μεγέθυνση 5.000 και 20.000)

3.3.2.2. Μελέτη ελαιοφοβικότητας με διάφορους οργανικούς διαλύτες
Η αντίστοιχη μελέτη πραγματοποιήθηκε και για τους οργανικούς διαλύτες
γλυκερόλη, 1,2-αιθανοδιόλη και DMSO.
Γλυκερόλη
Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 3.17 και την Εικόνα 3.32, όπου παρουσιάζεται η
εξάρτηση της γωνίας επαφής από τη συγκέντρωση (% κ.β) Ludox ΑS40 στην
νανοσύνθετη επίστρωση.
Πίνακας 3.17: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Ludox AS40 (% κ.β. AS40), για τη
γλυκερόλη

Ποσοστό SiO2

(% κ.β.)

Contact Angle
(°)

0
2,0
4,8
9,1
16,7
23,1
28,6
33,3
50,0
66,7

97 ± 2
90 ± 2
91 ± 2
92 ± 1
102 ± 2
113 ± 2
112 ± 3
119 ± 3
119 ± 2
107 ± 3
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Εικόνα 3.32: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας γλυκερόλης από την συγκέντρωση των
σωματιδίων SiO2 Ludox AS40.

Η γλυκερόλη παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά με το νερό, καθώς για
συγκέντρωση έως και 9,1% κ.β., η γωνία επαφής δεν επηρεάζεται (ή εμφανίζει και
μία ελαφριά μείωση) από τη συγκέντρωση των νανοσωματιδίων, ενώ στη συνέχεια
βλέπουμε σταδιακή αύξησή της μέχρι το 23,1% κ.β. ΑS40. Στη συνέχεια έχουμε
πλατό έως και το 50,0% κ.β. όπου εμφανίζεται και η μέγιστη τιμή της γωνίας επαφής
(119 ± 3)°. Για τη μέγιστη συγκέντρωση (66,7% κ.β.) η γωνία επαφής μειώνεται στις
(107 ± 3)°. Η παραπάνω συμπεριφορά φανερώνει τον ελαιόφοβο χαρακτήρα της
επιφάνειας σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων των AS40 .
1,2-αιθανοδιόλη
Πίνακας 3.18: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Ludox AS40 (% κ.β. AS40), για την 1,2αιθανοδιόλη

Ποσοστό SiO2

(% κ.β.)

Contact Angle
(°)

0
2,0
4,8
9,1
16,7
23,1
28,6
33,3
50,0
66,7

72 ± 2
75 ± 2
74 ± 3
74 ± 1
78 ± 1
83 ± 2
99 ± 4
108 ± 2
110 ± 2
102 ± 2
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Εικόνα 3.33: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας 1,2-αιθανοδιόλης από την συγκέντρωση
των σωματιδίων SiO2 Ludox AS40.

H εξάρτηση της γωνίας επαφής από τη συγκέντρωση των Ludox AS40 για την 1,2αιθανοδιόλη, εμφανίζει παρόμοια συμπεριφορά με την γλυκερόλη, με το πλατό ης
μέγιστης τιμής της γωνίας επαφής να εμφανίζεται σε αυξημένες συγκεντρώσεις
AS40. Συγκεκριμένα, η γωνία επαφής παραμένει σταθερή μέχρι το 9,1% κ.β.,
αυξάνεται σταδιακά έως 33,3% κ.β. AS40 και μένει σταθερή έως και το 50,0% κ.β.
όπου εμφανίζεται και η μέγιστη γωνία επαφής 110° ± 2°. Με την αύξηση της
συγκέντρωσης στο 66,7% κ.β. η γωνία επαφής μειώνεται (102 ± 2)°. Σε αυτήν λοιπόν
την περίπτωση, η επιφάνεια εμφανίζει και πάλι ελαιόφοβο χαρακτήρα, αν και οι τιμές
της γωνίας επαφής είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές για την γλυκερόλη.
Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO)
Πίνακας 3.19: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Ludox AS40 (% κ.β. AS40), για το DMSO

Ποσοστό SiO2

(% κ.β.)

Contact Angle
(°)

0
2,0
4,8
9,1
16,7
23,1
28,6
33,3
50,0
66,7

60 ± 1
56 ± 2
57 ± 2
57 ± 1
61 ± 2
62 ± 1
63 ± 1
70 ± 3
76 ± 2
68 ± 1
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Εικόνα 3.34: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας DMSO από την συγκέντρωση των
σωματιδίων SiO2 Ludox AS40.

Στην περίπτωση του DMSΟ, η μορφή της καμπύλης έχει την ίδια τάση με τη
γλυκερόλη και την 1,2-αιθανοδιόλη, με βασική διαφορά ότι εδώ η μέγιστη γωνία
επαφής είναι 76° ± 2°. Επομένως, η νανοσύνθετη επιφάνεια παραμένει ελαιόφιλη σε
ολόκληρο το εύρος συγκεντρώσεων AS40.

3.3.3. Snowtex ZL
3.3.3.1. Μελέτη υδροφοβικότητας
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις γωνίας επαφής σε επιφάνειες νανοσύνθετων
πολυμερικών υμενίων με συγκέντρωση Silres 2% κ.β. και για διάφορες
συγκεντρώσεις Snowtex ZL (D=134nm), τα οποία είναι τα μεγαλύτερου μεγέθους
σωματίδια που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. Σκοπός
είναι η μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης καθώς και του μεγέθους των
νανοσωματιδίων στην ικανότητα διαβροχής της επιφάνειας.
Στον Πίνακα 3.20 αναγράφονται οι τιμές των γωνιών επαφής για τα νανοσύνθετα
πολυμερικά υμένια συναρτήσει του ποσοστού των σωματιδίων Snowtex ZL (% κ.β.
ZL) και στην Εικόνα 3.37 παρατίθεται η αντίστοιχη γραφική παράσταση.
Αρχικά φαίνεται ότι για συγκεντρώσεις έως και 50,0% κ.β., η συγκέντρωση των
νανοσωματιδίων ZL δεν επηρεάζει την τιμή της γωνίας επαφής. Σε συγκέντρωση
όμως 66,7% κ.β. η γωνία επαφής αυξάνεται περίπου 36° (137 ± 1)° και παραμένει
σταθερή έως και για 85,7% κ.β. ZL, γεγονός που φανερώνει τον ισχυρά υδρόφοβο
χαρακτήρα για τις συγκεκριμένες επιφάνειες. Αυξάνοντας τη συγκέντρωση
περαιτέρω (88,9% κ.β.) η γωνία επαφής μειώνεται αλλά η επιφάνεια παραμένει
ισχυρά υδρόφοβη (121 ± 2)°.
Συνεπώς τα Snowtex ZL παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με τα μικρότερου
μεγέθους Ludox LS και AS40, αλλά το πλατό για τις μέγιστες γωνίες επαφής, οι
οποίες είναι σημαντικά αυξημένες για τα ZL, φτάνοντας τις (137 ± 3)°, εμφανίζεται
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σε αρκετά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σωματιδίων. Η σημαντική αυτή αύξηση της
τιμής της γωνίας επαφής οφείλεται στο μεγαλύτερο μέγεθος των σωματιδίων ZL.
Πίνακας 3.20: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Snowtex ZL (% κ.β. ZL), για το νερό

Ποσοστό SiO2

(% κ.β.)

Contact Angle
(°)

0
2,0
4,8
9,1
16,7
23,1
28,6
33,3
50,0
66,7
80,0
85,7
88,9

103 ± 2
98 ± 1
99 ± 2
99 ± 1
100 ± 1
99 ± 2
100 ± 2
97 ± 1
101 ± 4
137 ± 1
137 ± 3
132 ± 2
121 ± 2
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Εικόνα 3.35: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας νερού από την συγκέντρωση των
σωματιδίων SiO2 Snowtex ZL.

Για να ολοκληρωθεί η μελέτη της υδροφοβικότητας της νανοσύνθετης επιφάνειας
μελετήθηκε η υστέρηση για δύο από τα υμένια, ένα που εμφανίζει μέγιστη γωνία
επαφής και ένα με χαμηλό ποσοστό σωματιδίων. Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας
3.21 όπου αναγράφονται οι τιμές υστέρησης για τις συγκεντρώσεις 23,1% και 66,7%
κ.β. ZL.
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Πίνακας 3.21: Γωνίες κύλισης και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών όγκων, στην
επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 / LDPE Corona με περιεκτικότητα
23,1% και 66,7% κ.β. Snowtex ZL [5]

Όγκος Σταγόνας

Roll off Angle

Hysteresis

Silres BS 4004 2%
wt (23,1% wt ZL)
/ LDPE Corona

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL
Όγκος Σταγόνας

44°
30°
21°
Roll off Angle

10° (90°)
21°
24°
12°
Hysteresis

Silres BS 4004 2%
wt (66,7% wt ZL)
/ LDPE Corona

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

68°

5° (90°)
22° (90°)
30° (90°)
57°

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.21, για την συγκέντρωση 66,7% κ.β. παρατηρείται
κύλιση μόνο για την μεγαλύτερη σταγόνα (30μL), σε πολύ μεγαλύτερη γωνία κύλισης
και με σημαντικά αυξημένη υστέρηση σε σχέση με την αντίστοιχη σταγόνα στην
επιφάνεια με 23,1% κ.β. ZL. Επίσης, παρατηρούμε ότι στην συγκέντρωση ZL
23,1% κ.β. έχουμε κύλιση όχι μόνο στην σταγόνα των 20 μL αλλά για πρώτη φορά
και σε αυτήν των 10 μL. Δηλαδή παρόλο που με την αύξηση της συγκέντρωσης στο
66,7% κ.β. η γωνία επαφής φτάνει τις (137 ± 1)°, η κύλιση των σταγόνων νερού στην
επιφάνεια αυτή καθίσταται πιο δύσκολη σε σχέση με την επιφάνεια με 23,1% κ.β. ZL
η οποία εμφανίζει πολύ μικρότερη γωνία επαφής (99 ± 2)°.
Η επίστρωση με συγκέντρωση 23,1% κ.β. ZL είναι η μόνη νανοσύνθετη επίστρωση
που παρουσιάζει βελτιωμένες γωνίες κύλισης και υστέρησης σε σχέση με το σύνθετο
υμένιο με Silres BS 4004 2% κ.β., με την σταγόνα των 10μL να κυλάει στην
νανοσύνθετη επιφάνεια. Συνεπώς με την αύξηση του μεγέθους των σωματιδίων
παρατηρείται σημαντική βελτίωση της υστέρησης χωρίς να έχουμε κάποια αύξηση
της γωνίας επαφής. Αυτό το φαινόμενο πιθανώς να οφείλεται στην δημιουργία
υποτυπώδους ιεραρχικής τραχύτητας λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των
σωματιδίων ZL.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν την μελέτη υστέρησης στο νερό, θεωρούμε ως βέλτιστη
επίστρωση το Silres BS 4004 2% κ.β. με 23,1% κ.β. ZL αφού όχι μόνο παρουσιάζει
μειωμένες τιμές υστέρησης σε σχέση με το Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE Corona
αλλά είναι και η μόνη επίστρωση στην επιφάνεια της οποίας κυλάει η σταγόνα των
10μL. Η επιφάνεια του νανοσύνθετου αυτού υμενίου χαρακτηρίστηκε μέσω SEM.
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.36 είναι εμφανής η παρουσία σωματιδίων αλλά και η
πολύ καλή ομοιογένεια της επιφάνειας. Φαίνεται ότι το μέγεθος των σωματιδίων
βοηθάει στη δημιουργία υποτυπώδους ιεραρχικής τραχύτητας, η οποία οδήγησε στα
πολύ καλά αποτελέσματα υστέρησης (Πίνακας 3.21) για την επίστρωση με 23,1%
κ.β. ZL. Αυτή είναι και η βασική διαφορά των ZL από τα Ludox LS και AS40, στα
οποία δεν υπήρχε ομοιογένεια και η παρουσία των σωματιδίων οδηγεί σε αύξηση της
υστέρησης. Αυξάνοντας τη συγκέντρωση των νανοσωματιδίων η ομοιογένεια αυτή
χάνεται, που εξηγεί την αυξημένη υστέρηση για την επιφάνεια με 66,7% κ.β. ZL.
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Εικόνα 3.36: Εικόνες SEM επιστρωμένων υμενίων 2% κ.β. Silres BS 4004 με 23,1% κ.β. ΖL /
LDPE Corona και 2% κ.β. Silres BS 4004 με 66,7% κ.β. ΖL / LDPE Corona (σε μεγέθυνση
5.000 και 20.000)

3.3.3.2. Μελέτη ελαιοφοβικότητας με διάφορους οργανικούς διαλύτες
Η αντίστοιχη μελέτη για την γωνία επαφής πραγματοποιήθηκε και για τους
οργανικούς διαλύτες γλυκερόλη, 1,2-αιθανοδιόλη και DMSO.
Γλυκερόλη
Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 3.22 και την Εικόνα 3.37, όπου παρουσιάζεται η
εξάρτηση της γωνίας επαφής από τη συγκέντρωση των Snowtex ZL (% κ.β. ZL) στην
νανοσύνθετη επίστρωση.
Πίνακας 3.22: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Snowtex ZL (% κ.β. ZL), για τη γλυκερόλη

Ποσοστό SiO2

(% κ.β.)

Contact Angle
(°)

0
2,0
4,8
9,1
16,7
23,1
28,6
33,3
50,0
66,7
80,0
85,7
88,9

103 ± 2
97 ± 2
94 ± 2
93 ± 1
92 ± 1
93 ± 1
95 ± 2
97 ± 1
107 ± 2
140 ± 1
143 ± 1
141 ± 2
121 ± 3
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Εικόνα 3.37: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας γλυκερόλης από την συγκέντρωση των
σωματιδίων SiO2 Snowtex ZL.

H εξάρτηση της γωνίας επαφής από τη συγκέντρωση των Snowtex ΖL για τη
γλυκερόλη, εμφανίζει παρόμοια συμπεριφορά με το νερό. Συγκεκριμένα, παραμένει
σταθερή μέχρι και τη συγκέντρωση 50,0% κ.β, ενώ για συγκεντρώσεις 66,7% κ.β.
φτάνει κοντά στις 140°, όπου και παρατηρείται πλατό μέχρι τη συγκέντρωση
85,7% κ.β.. Με την περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης (88,9% κ.β.), η γωνία
επαφής μειώνεται, αλλά σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων Snowtex ZL που
μελετήθηκε, η επιφάνεια παραμένει ισχυρά ελαιόφοβη.
1,2-αιθανοδιόλη
Πίνακας 3.23: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Snowtex ZL (% κ.β. ZL), για την 1,2αιθανοδιόλη

Ποσοστό SiO2

(% κ.β.)

Contact Angle
(°)

0
2,0
4,8
9,1
16,7
23,1
28,6
33,3
50,0
66,7
80,0
85,7
88,9

72 ± 2
74 ± 1
74 ± 1
75 ± 1
75 ± 1
73 ± 1
74 ± 1
75 ± 1
79 ± 1
112 ± 4
117 ± 1
116 ± 1
98 ± 1
77
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Εικόνα 3.38: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας 1,2-αιθανοδιόλης από την συγκέντρωση
των σωματιδίων SiO2 Snowtex ZL.

Παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά και για την 1,2-αιθανοδιόλη, αφού η γωνία
επαφής παραμένει σταθερή έως τη συγκέντρωση 50,0% κ.β. και στη συνέχεια
παρατηρείται αύξηση και σταθεροποίησή της μέχρι και 85,7% κ.β. ZL. Στις
αντίστοιχες συγκεντρώσεις η επιφάνεια παρουσιάζει ελαιόφοβο χαρακτήρα με την
τιμή της γωνίας επαφής να φτάνει τις 117° ± 1°. Για τη συγκέντρωση 88,9% κ.β., και
πάλι η γωνία επαφής μειώνεται.
Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO)
Πίνακας 3.24: Γωνίες επαφής για επιστρωμένα υμένια Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE
Corona, διαφορετικής περιεκτικότητας σε σωματίδια Snowtex ZL (% κ.β. ZL), για το DMSO

Ποσοστό SiO2

(% κ.β.)

Contact Angle
(°)

0
2,0
4,8
9,1
16,7
23,1
28,6
33,3
50,0
66,7
80,0
85,7
88,9

60 ± 1
60 ± 2
61 ± 2
59 ± 1
61 ± 1
60 ± 2
58 ± 1
57 ± 1
59 ± 2
70 ± 2
76 ± 2
77 ± 2
67 ± 2
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Εικόνα 3.39: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνα DMSO από την συγκέντρωση των
σωματιδίων SiO2 Snowtex ZL.

Στον Πίνακα 3.24 και την Εικόνα 3.39, παρουσιάζονται οι μετρήσεις γωνίας επαφής
για το DMSO συναρτήσει της συγκέντρωσης των νανοσωματιδίων. Και σε αυτή την
περίπτωση παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά με τους προηγούμενους οργανικούς
διαλύτες με τη μέγιστη τιμή να είναι μόλις 77° ± 2°. Δηλαδή η επιφάνεια είναι
ελαιόφιλη σε όλο το εύρος των σωματιδίων ZL.

3.3.4. Μελέτη θερμικών και οπτικών ιδιοτήτων των βέλτιστων υμενίων
Παραπάνω μελετήθηκαν οι ιδιότητες διαβροχής των βέλτιστων νανοσύνθετων
υμενίων, των οποίων η επιφάνεια χαρακτηρίστηκε και μέσω SEM. Σε αυτό το
υποκεφάλαιο, παρουσιάζεται ο θερμικός και οπτικός χαρακτηρισμός των αντίστοιχων
υμενίων.
Αρχικά, μελετήθηκαν οι θερμικές ιδιότητες των νανοσύνθετων υμενίων, όπως
φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα DSC (Εικόνα 3.40) και TGA (Εικόνα 3.41).
Όπως φαίνεται από το θερμόγραμμα DSC, καμία νανοσύνθετη επίστρωση δεν
επηρεάζει την θερμική συμπεριφορά του LDPE Corona. Συγκεκριμένα, η ενδόθερμη
κορυφή κοντά στους 110°C καθώς και η εξώθερμη στους 99°C αντιστοιχούν στην
θερμοκρασία τήξης και κρυστάλλωσης του LDPE αντίστοιχα, και δεν εμφανίζουν
κάποια μετατόπιση. To ίδιο ισχύει και για την δεύτερη εξώθερμη κορυφή (62°C), η
οποία όπως προαναφέρθηκε, πιθανώς να οφείλεται σε κάποιο πρόσθετο
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Εικόνα 3.40: Καμπύλη DSC μετρημένη με ρυθμό θέρμανσης 10°C/min για το νανοσύνθετο
φύλλο LDPE Corona που έχει επιστρωθεί με 2% κ.β. Silres BS 4004 και 23,1% κ.β. LS, AS40,
ZL. Για σύγκριση περιλαμβάνεται και η καμπύλη ενός μη επιστρωμένου φύλλου LDPE Corona
και του επιστρωμένου με Silres BS4004 2% wt.
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Εικόνα 3.41: Καμπύλη TGA μετρημένη με ρυθμό θέρμανσης 10°C/min για το νανοσύνθετο
φύλλο LDPE Corona που έχει επιστρωθεί με 2% κ.β. Silres BS 4004 και 23,1% κ.β. LS, AS40,
ZL. Για σύγκριση περιλαμβάνεται και η καμπύλη ενός μη επιστρωμένου φύλλου LDPE Corona
και του επιστρωμένου με Silres BS4004 2% wt

Στην Εικόνα 3.41, παρουσιάζεται η μέτρηση TGA για τα νανοσύνθετο υμένια με
2% κ.β Silres BS 4004. Όπως φαίνεται ανεξάρτητα από το μέγεθος των
νανοσωματιδίων στην επίστρωση, αυτό αποσυντίθεται σε ένα στάδιο με θερμοκρασία
αποδόμησης Td ≈480°C, που αντιστοιχεί στην θερμοκρασία αποδόμησης του LDPE
Corona.
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Τέλος, μελετήθηκαν και οι οπτικές ιδιότητες των νανοσύνθετων υμενίων
(Εικόνα 3.42).
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Εικόνα 3.42: Φάσμα διαπερατότητας στο εύρος 400-1000nm για το νανοσύνθετο φύλλο LDPE
Corona που έχει επιστρωθεί με 2% κ.β. Silres BS 4004 και 23,1% κ.β. LS, AS40, ZL. Για
σύγκριση περιλαμβάνεται και η καμπύλη ενός μη επιστρωμένου φύλλου LDPE Corona και του
επιστρωμένου με Silres BS4004 2% wt.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω φάσμα, παρατηρείται μικρή αύξηση από την
παρουσία των μεγαλύτερων σωματιδίων ZL, ενώ για τα μικρότερα νανοσωματίδια LS
και AS40 δεν παρατηρείται καμία διαφορά στην διαπερατότητα σε σχέση με το
επιστρωμένο υμένιο με Silres BS4004 2% κ.β.

3.4. Μελέτη διαβροχής επιστρωμένων πολυμερικών υμενίων μετά
από ανόπτηση στους 60°C
Θερμική ανόπτηση (annealing) ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα υλικό
υφίσταται θερμική επεξεργασία σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και για ορισμένο
χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αφήνεται να επανέλθει σε θερμοκρασία
δωματίου. Συγκεκριμένα, τα υμένια τοποθετήθηκαν στους 60°C υπό κενό για 24 ώρες
και αφέθηκαν να επιστρέψουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν μελετηθεί η
ικανότητα διαβροχής τους για το νερό και διάφορους οργανικούς διαλύτες
(γλυκερόλη, 1,2-αιθανοδιόλη και DMSO). Η διαδικασία της ανόπτησης
πραγματοποιήθηκε, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα που έχουμε
μέχρι στιγμής επηρεάζονται από την αύξηση της θερμοκρασίας. Καθώς σε μια πιθανή
εφαρμογή τους σε θερμοκήπια, όπου θα είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, οι
υψηλές θερμοκρασίας είναι πολύ πιθανές. Είναι σημαντικό να εξακριβωθεί το κατά
πόσο η θερμική ανόπτηση μπορεί να επηρεάσει την μορφολογία της επιφάνειας και
άρα τις επιφανειακές ιδιότητες.
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3.4.1. Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE Corona
Αρχικά επιλέχθηκε να μελετηθεί η επίδραση του annealing (60°C) για την
επίστρωση Silres BS 4004 2% κ.β., με σκοπό να μελετηθεί η σταθερότητά της.
Στον Πίνακα 3.25 αναγράφονται οι τιμές της γωνίας επαφής επιστρωμένου υμενίου
που παρασκευάστηκε με εμβάπτιση και υμενίου το οποίο μετά την εμβάπτιση υπέστη
θερμική ανόπτηση. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το annealing δεν έχει
ουσιαστική επίδραση στη γωνία επαφής του υμενίου με επίστρωση Silres BS4004
2% κ.β., η οποία παραμένει σταθερή για όλους τους διαλύτες.
Πίνακας 3.25: Γωνίες επαφής για σταγόνα νερού, γλυκερόλης, 1,2-αιθανοδιόλης και DMSO,
σε σύνθετο υμένιο Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE Corona, πριν και μετά από θερμική
ανόπτηση στους 60°C.

Διαλύτης
Νερό
Γλυκερόλη
1,2-αιθανοδιόλη
DMSO

Τρόπος παρασκευής

CA
(°)

Εμβάπτιση

103 ± 2

Εμβάπτιση+ Ανόπτηση

106 ± 1

Εμβάπτιση

97 ± 2

Εμβάπτιση+ Ανόπτηση
Εμβάπτιση
Εμβάπτιση+ Ανόπτηση
Εμβάπτιση
Εμβάπτιση+ Ανόπτηση

98 ± 2
72 ± 2
74 ± 1
60 ± 1
60 ± 1

Για να ολοκληρωθεί η μελέτη της υδροφοβικότητας του επιστρωμένου υμενίου
μελετήθηκε και η υστέρησή του μετά το annealing (Πίνακας 3.26). Πρέπει να
σημειωθεί ότι θεωρήθηκε χρήσιμο να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα και η γωνία
ισορροπίας (θeq), δηλαδή η γωνία επαφής για επίπεδη επιφάνεια (tilt = 0°), η τιμή της
οποίας δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον όγκο της σταγόνας. Η όποια επίδραση του
όγκου στην τιμή της θeq οφείλεται σε φαινόμενα ανομοιογένειας της επιφάνειας.
Συνεπώς η τιμή της γωνίας ισορροπίας μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για την
επίδραση της θερμικής ανόπτησης στην ομοιογένεια της επιφάνειας.
Όπως φαίνεται στον παρακάνω πίνακα, με την αύξηση του όγκου της σταγόνας
νερού η γωνία ισορροπίας εμφανίζει μικρότερη απόκλιση στο δείγμα μετά την
ανόπτηση. Αυτό σημαίνει ότι το annealing συμβάλλει στην βελτίωση της
ομοιογένειας της επίστρωσης. Όσον αφορά την υστέρηση, δεν φαίνονται σημαντικές
επιδράσεις καθώς οι γωνίες κύλισης για τους διάφορους όγκους νερού είναι
παρόμοιες, εκτός την περίπτωση των 30μL όπου μετά την ανόπτηση είναι χειρότερη.
Συνεπώς αν και η θερμική επεξεργασία δημιουργεί καλύτερη ομοιογένεια, όπως
φαίνεται από τη θeq, για τους διάφορους όγκους των σταγόνων, δεν έχει καμία
ουσιαστική επίδραση στην γωνία επαφής. Αυτό πιθανόν σημαίνει ότι, στο
συγκεκριμένο σύστημα έχουμε εξαρχής πολύ καλή ομοιογένεια. Τέλος, φαίνεται ότι η
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βελτίωση της ομοιογένειας δεν έχει καμία θετική επίδραση στην υστέρηση καθώς
είναι ίδια ή ελαφρώς χειρότερη μετά την ανόπτηση.
Πίνακας 3.26: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών
όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 / LDPE Corona πριν και
μετά από annealing
Όγκος Σταγόνας

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

Εμβάπτιση

Όγκος Σταγόνας

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

106°
101°
97°
97°

51°
10°

8° (90°)
14° (90°)
21°
8°

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

49°
25°

7° (90°)
22° (90°)
30°
24°

107°
104°
101°
100°

3.4.2. Ludox LS
Για τη μελέτη της επίδρασης του annealing στην υδροφοβικότητα των
νανοσύνθετων υμενίων, επιλέχθηκαν τα δείγματα με συγκεντρώσεις 16,7% κ.β.,
23,1% κ.β. και 66,7% κ.β. LS. Δηλαδή η συγκέντρωση στην οποία εντοπίζεται η
μέγιστη γωνία επαφής και η βέλτιστη υστέρηση (23,1% κ.β.), μια συγκέντρωση με
χαμηλότερη γωνία επαφής και μικρότερο ποσοστό σωματιδίων (16,7% κ.β.) και μία
με μεγάλο ποσοστό (66,7% κ.β.). Αντίστοιχα, για τη μελέτη της επίδρασής του στην
ελαιοφοβικότητα, επιλέχθηκαν τα δείγματα με συγκεντρώσεις 28,6% κ.β. και 66,7%
κ.β. LS. Δηλαδή μία συγκέντρωση η οποία εμφανίζει μέγιστη τιμή γωνίας επαφής και
για τους τρείς οργανικούς διαλύτες (28,6% κ.β.) και μια συγκέντρωση με μεγάλο
ποσοστό σωματιδίων (66,7% κ.β.).
Στην Εικόνα 3.43, βλέπουμε ότι μετά το annealing η γωνία επαφής επιστρέφει στην
αρχική τιμή του υμενίου ανεξάρτητα από το ποσοστό σωματιδίων. Φαίνεται λοιπόν
ότι τα δείγματα με σωματίδια Ludox LS δεν βρίσκονται σε ισορροπία μετά την
εμβάπτιση. Όταν λοιπόν έγινε η ανόπτηση στους 60°C και τους δόθηκε η κατάλληλη
ενέργεια να έρθουν σε κατάσταση ισορροπίας, επανήλθαν όλα στην γωνία επαφής
που έχει το υμένιο χωρίς σωματίδια. Άρα η παρουσία των σωματιδίων δεν έχει καμία
επίδραση στην γωνία επαφής, ανεξάρτητα από την συγκέντρωσή τους.
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Εικόνα 3.43: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας νερού, γλυκερόλης, 1,2-αιθανοδιόλης και
DMSO από την συγκέντρωση των σωματιδίων SiO2 Ludox LS (% κ.β.) πριν και μετά το
annealing

Για να ολοκληρωθεί η μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων των νανοσύνθετων
υμενίων, μελετήθηκε και η υστέρηση. Συγκεκριμένα, για το νερό μελετήθηκαν οι
επιστρώσεις με συγκέντρωση νανοσωματιδίων 16,7% κ.β. και 23,1% κ.β. LS μετά το
annealing. Οι αντίστοιχες μετρήσεις παρατίθενται στον Πίνακα 3.27 και 3.28.
Αν και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η υστέρηση για τους οργανικούς διαλύτες
είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός της με το
λογισμικό SCA20. Θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνει η συγκεκριμένη μέτρηση με σκοπό
την μελέτη της επίδρασης του annealing στην ελαιοφοβικότητα. Τόσο για τη
γλυκερόλη όσο και για την 1,2-αιθανοδιόλη μελετήθηκε η επίστρωση με 28,6% κ.β.
LS. Οι μετρήσεις αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.29 και 3.30 καθώς και την
Εικόνα 3.44 και 3.45, αντίστοιχα.
Νερό
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.27), με την αύξηση του όγκου
της σταγόνας, η θeq παραμένει σχετικά σταθερή στο annealed δείγμα, γεγονός που
υποδεικνύει την βελτίωση της ομοιογένειας της επίστρωσης. Οι σταγόνες των 4μL
και 10μL δεν κυλούν σε καμία από τις δύο επιφάνειες, ενώ η σταγόνα των 20μL
κυλάει μόνο στο δείγμα που παρασκευάστηκε με dipping. Η μεγαλύτερη σταγόνα
(30μL) κυλάει σε σχετικά παρόμοιες γωνίες κύλισης πριν και μετά το annealing ενώ
και οι αντίστοιχες υστερήσεις είναι κοντά
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Πίνακας 3.27: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών
όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (16,7% κ.β. LS) / LDPE
Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

106°
105°
97°
90°

74°
64°

11° (90°)
23° (90°)
44°
47°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

99°
100°
101°
97°

56°

8° (90°)
28° (90°)
29° (90°)
40°

Πίνακας 3.28: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών
όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (23,1% κ.β. LS) / LDPE
Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL
35 μL

122°
122°
115°
110°
101°

47°
41°

8° (90°)
15° (90°)
34° (90°)
38°
35°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL
35 μL

105°
102°
97°
94°
93°

52°
44°

18° (90°)
16° (90°)
29° (90°)
33°
29°

Στην περίπτωση της επίστρωσης με 23,1% κ.β. LS τα πράγματα είναι ακόμη πιο
ξεκάθαρα, καθώς η θeq εμφανίζει πολύ μικρότερη απόκλιση στην annealed
επιφάνεια, δείγμα καλύτερης ομοιογένειας. Παρόλα αυτά όμως και πάλι η υστέρηση
δεν επηρεάζεται θετικά από την θερμοκρασία αφού και στις δύο περιπτώσεις (πριν
και μετά των ανόπτηση) κυλούν μόνο οι 30 και 35 μL σταγόνες, στις ίδιες σχεδόν
γωνίες κύλισης.
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Γλυκερόλη
Πίνακας 3.29: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες γλυκερόλης
διαφορετικών όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (28,6%
κ.β. LS) / LDPE Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

116°
117°
114°
105°

61°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

104°
102°
102°
105°

66°

Εικόνα 3.44: Φωτογραφίες σταγόνων γλυκερόλης όγκου 30μL, στην επιφάνεια επιστρωμένου
υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (28,6% κ.β. LS) / LDPE Corona, πριν και μετά την ανόπτηση
(σε ένθετη λεζάντα η γωνία κλίσης)

Με την αύξηση του όγκου της σταγόνας, η γωνία ισορροπίας στην annealed
επιφάνεια παραμένει σταθερή, γεγονός που φανερώνει την βελτίωση της
ομοιογένειας της επίστρωσης. Όσον αφορά την υστέρηση, η επίδραση είναι ελαφρώς
αρνητική, γεγονός που ενισχύεται και από την ελαιόφιλη πλέον φύση της επιφάνειας
μετά το annealing.
1,2-αιθανοδιόλη
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.30 και την Εικόνα 3.45 το annealed δείγμα δεν
παρουσιάζει καλύτερη υστέρηση από το δείγμα της απλής εμβάπτισης, πέρα από την
χαμηλότερη γωνίας κύλισης σε στην σταγόνα των 30μL.
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Πίνακας 3.30: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες 1,2-αιθανοδιόλης
διαφορετικών όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (28,6%
κ.β. LS) / LDPE Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

100°
103°
100°
101°

54°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

76°
75°
78°
76°

36°

Εικόνα 3.45: Φωτογραφίες σταγόνων 1,2-αιθανοδιόλης όγκου 20μL, στην επιφάνεια
επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (28,6% κ.β. LS) / LDPE Corona, πριν και μετά
την ανόπτηση (σε ένθετη λεζάντα η γωνία κλίσης)

3.4.3. Ludox AS40
Για τη μελέτη της επίδρασης του annealing στην υδροφοβικότητα των
νανοσύνθετων υμενίων με AS40, επιλέχθηκαν τα δείγματα με συγκεντρώσεις 16,7%
κ.β., 23,1% κ.β. και 66,7% κ.β.. Δηλαδή δύο συγκεντρώσεις που εμφανίζουν μέγιστη
γωνία επαφής (16,7% κ.β. και 23,1% κ.β.) και μια συγκέντρωση με χαμηλότερη
γωνία επαφής και μεγάλο ποσοστό σωματιδίων (66,7% κ.β.). Αντίστοιχα, για τους
οργανικούς διαλύτες, επιλέχθηκαν τα δείγματα με συγκεντρώσεις 33,3% κ.β. και
66,7% κ.β. AS40.
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Εικόνα 3.46: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας νερού, γλυκερόλης, 1,2-αιθανοδιόλης και
DMSO από την συγκέντρωση των σωματιδίων SiO2 Ludox AS40 (% κ.β.) πριν και μετά το
annealing

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.46. τα νανοσωματίδια Ludox AS40 παρουσιάζουν
παρόμοια συμπεριφορά με τα μικρότερου μεγέθους Ludox LS. Δηλαδή, το annealing
έχει αρνητική επίδραση στη γωνία επαφής, η οποία επιστρέφει στην αρχική τιμή του
Silres BS 4004 2% κ.β. / LDPE Corona ανεξάρτητα από το ποσοστό σωματιδίων.
Συνεπώς ούτε τα δείγματα με ΑS40 βρίσκονται σε «κατάσταση ισορροπίας» μετά την
εμβάπτιση, η οποία επέρχεται μέσω της θερμικής επεξεργασίας. Επομένως η
συγκέντρωση σωματιδίων δεν έχει καμία επίδραση στην γωνία επαφής.
Για να ολοκληρωθεί η μελέτη της επίδρασης του annealing στις επιφανειακές
ιδιότητες, μελετήθηκε και η υστέρηση στα επιστρωμένα υμένια με συγκέντρωση
16,7% κ.β. και 23,1% κ.β. AS40 για το νερό, ενώ 33,3% κ.β. για τους οργανικούς
διαλύτες
Νερό
Πίνακας 3.31: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών
όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (16,7% κ.β. ΑS40) /
LDPE Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

112°
108°
106°
101°

45°
31°

7° (90°)
16° (90°)
17°
16°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

106°
111°
98°
98°

58°
41°

13° (90°)
20° (90°)
25°
25°

88

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και στην περίπτωση των σωματιδίων AS40,
παρόλο που η θερμική ανόπτηση οδηγεί σε ελαφρώς καλύτερη ομοιογένεια, αφού η
γωνίες ισορροπίας εμφανίζουν μικρότερη απόκλιση για διάφορους όγκους σταγόνων
νερού, η υστέρηση παραμένει στα ίδια επίπεδα ή γίνεται ελαφρώς χειρότερη κυρίως
για τις γωνίες κύλισης.
Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για την περίπτωση του υμενίου με 23,1% κ.β.
AS40, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.32.
Πίνακας 3.32: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών
όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (23,1% κ.β. ΑS40) /
LDPE Corona πριν και μετά από annealing
Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

124°
120°
111°
107°

52°
37°

5° (90°)
18° (90°)
24°
30°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

105°
104°
94°
93°

59°
37°

17° (90°)
17° (90°)
22°
22°

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Γλυκερόλη
Με την αύξηση του όγκου της σταγόνας η γωνία ισορροπίας στην annealed
επιφάνεια δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα, γεγονός που φανερώνει την καλύτερη
ομοιογένειας της επίστρωσης. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.47, το annealing δεν
έχει καμία ουσιαστική επίδραση στην υστέρηση και στις γωνίες κύλισης της
γλυκερόλης από την νανοσύνθετη επιφάνεια.
Πίνακας 3.33: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες γλυκερόλης
διαφορετικών όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (33,3%
κ.β. ΑS40) / LDPE Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

115°
123°
116°
112°

61°
38°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

103°
102°
103°
97°

69°
42°
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Εικόνα 3.47: Φωτογραφίες σταγόνων γλυκερόλης όγκου 30μL, στην επιφάνεια επιστρωμένου
υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (1% κ.β. AS40) / LDPE Corona, πριν και μετά την ανόπτηση
(σε ένθετη λεζάντα η γωνία κλίσης)

1,2-αιθανοδιόλη
Πίνακας 3.34: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες 1,2-αιθανοδιόλης
διαφορετικών όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (33,3%
κ.β. ΑS40) / LDPE Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

101°
104°
99°
102°

83°
54°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

74°
76°
77°
73°

32°

Εικόνα 3.48: Φωτογραφίες σταγόνων 1,2-αιθανοδιόλης όγκου 30μL, στην επιφάνεια
επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (33,3% κ.β. AS40) / LDPE Corona, πριν και
μετά την ανόπτηση (σε ένθετη λεζάντα η γωνία κλίσης)

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3.34, η τιμή της θeq δεν εξαρτάται από τον όγκο της
σταγόνας για την annealed επιφάνεια, γεγονός που φανερώνει την βελτίωση της
ομοιογένειας της επίστρωσης. Όσον αφορά την υστέρηση, επιβεβαιώνεται για μια
ακόμη φορά ότι το annealing δεν έχει θετική επίδραση. Σε αυτήν την περίπτωση
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βέβαια, το γεγονός ότι η γωνία επαφής είναι 76° ± 2° δικαιολογεί και τη μεγαλύτερη
δυσκολία κύλισης της σταγόνας αφού η επιφάνεια είναι πλέον ελαιόφιλη.

3.4.4. Snowtex ZL
Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση του annealing στην υδροφοβικότητα για τα
νανοσύνθετα υμένια με τα μεγαλύτερου μεγέθους σωματίδια Snowtex ZL.
Συγκεκριμένα η υδροφοβικότητα μελετήθηκε για τα δείγματα με συγκεντρώσεις
16,7% κ.β. και 66,7% κ.β. Δηλαδή μία συγκέντρωση η οποία εμφανίζει μέγιστη
γωνία επαφής (66,7% κ.β.), και μια συγκέντρωση με χαμηλή υστέρηση (16,7% κ.β.).
Ενώ η ελαιοφοβικότητα εξετάστηκε για συγκεντρώσεις 33,3% κ.β. και 66,7% κ.β.
AS40.
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Εικόνα 3.49: Εξάρτηση της γωνίας επαφής σταγόνας νερού, γλυκερόλης, 1,2-αιθανοδιόλης και
DMSO από την συγκέντρωση των σωματιδίων SiO2 Snowtex ZL (% κ.β.) πριν και μετά το
annealing

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.49, σε αντίθεση με τα μικρότερου μεγέθους
νανοσωματίδια, η θερμική ανόπτηση στους 60°C δεν έχει καμία επίδραση στην γωνία
επαφής της νανοσύνθετης επίστρωσης με ZL. Δηλαδή, τα δείγματα βρίσκονται ήδη
σε «κατάσταση ισορροπίας» μετά την εμβάπτιση και η γωνία επαφής δεν επηρεάζεται
καθόλου από το annealing. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας δεν
αναμένεται να επηρεάσει την τελική γωνία επαφής ούτε την υδροφοβικότητα /
ελαιοφοβικότητα της νανοσύνθετης επιφάνειας με ZL και όπως αναλύθηκε
παραπάνω, παρά την χαμηλή τιμή της γωνίας επαφής, τα ZL παρουσιάζουν και
ιδιαίτερα χαμηλή υστέρηση, καθιστώντας τα μία πιθανή επιλογή για εφαρμογή σε
αυτοκαθαριζόμενα φύλλα θερμοκηπίου.
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Για να ολοκληρωθεί η μελέτη της επίδρασης του annealing στις επιφανειακές
ιδιότητες, μελετήθηκε και η υστέρηση στα επιστρωμένα υμένια με συγκέντρωση
16,7% κ.β. ZL για το νερό, ενώ 66,7% κ.β. για τους οργανικούς διαλύτες.
Νερό
Πίνακας 3.35: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες νερού διαφορετικών
όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (16,7% κ.β. ZL) / LDPE
Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

103°
101°
100°
100°

31°
20°

11° (90°)
21° (90°)
20°
22°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

Hysteresis

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

103°
101°
102°
101°

33°
26°

9° (90°)
14° (90°)
17°
22°

Όπως ήταν αναμενόμενο, επειδή τα δείγματα με Snowtex ZL είναι ήδη σε
κατάσταση ισορροπίας μετά από την εμβάπτιση, η υστέρηση είναι παρόμοια πριν και
μετά την θερμική ανόπτηση, με την γωνία κύλισης να είναι ελαφρώς χειρότερη.
Παρόλα αυτά, η υστέρηση είναι εξαρχής η χαμηλότερη που έχει παρατηρηθεί
ανάμεσα στις νανοσύνθετες επιφάνειες λόγω της πρότυπης ιεραρχικής τραχύτητας
που δημιουργείται από τα ZL, και η γωνία επαφής φτάνει τις 100°, γεγονός που
καθιστά τις επιφάνειες αυτές κατάλληλες για εφαρμογή σε φύλλα θερμοκηπίου.
Γλυκερόλη
Πίνακας 3.36: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες γλυκερόλης
διαφορετικών όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004
(66,7% κ.β. ZL) / LDPE Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

138°
145°
139°
110°

68°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

145°
138°
132°
129°

77°
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Εικόνα 3.50: Φωτογραφίες σταγόνων γλυκερόλης όγκου 30μL, στην επιφάνεια επιστρωμένου
υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (66,7% κ.β. ZL) / LDPE Corona, πριν και μετά την ανόπτηση
(σε ένθετη λεζάντα η γωνία κλίσης)

Με την αύξηση του όγκου η θeq στην annealed επιφάνεια έχει μικρότερη απόκλιση,
γεγονός που φανερώνει την καλύτερη ομοιογένεια του δείγματος. Οι σταγόνες των
4μL, 10μL και 20μL δεν κυλούν σε καμία από τις δύο επιφάνειες ενώ η γωνία των
30μL εμφανίζει ελαφρώς αυξημένη γωνία κύλισης για την annealed επιφάνεια,
αποδεικνύοντας και πάλι την πολύ μικρή επίδραση της θερμικής ανόπτησης στην
υστέρηση.
1,2-αιθανοδιόλη
Όσον αφορά τη γωνία ισορροπίας και τη γωνία κύλισης για σταγόνες διαφορετικού
όγκου 1,2-αιθανοδιόλης, στην επιφάνεια του υμενίου Silres BS 4004 2% κ.β. (66,7%
κ.β. ZL) / LDPE Corona, τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα
3.37 και στην Εικόνα 3.51.
Πίνακας 3.37: Γωνίες κύλισης, ισορροπίας και υστέρηση για σταγόνες 1,2-αιθανοδιόλης
διαφορετικών όγκων, στην επιφάνεια επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (66,7%
κ.β. ZL) / LDPE Corona πριν και μετά από annealing

Εμβάπτιση

Εμβάπτιση+
Ανόπτηση

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

114°
113°
106°
105°

81°

Όγκος Σταγόνας

θeq

Roll off Angle

4 μL
10 μL
20 μL
30 μL

114°
112°
108°
111°

75°
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Εικόνα 3.51: Φωτογραφίες σταγόνων 1,2-αιθανοδιόλης όγκου 30μL, στην επιφάνεια
επιστρωμένου υμενίου 2% κ.β. Silres BS 4004 (66,7% κ.β. ZL) / LDPE Corona, πριν και μετά
την ανόπτηση (σε ένθετη λεζάντα η γωνία κλίσης)

Παρόλο που το annealing δεν έχει καμία επίδραση στην γωνία επαφής της
νανοσύνθετης επιφάνειας με ZL, η γωνία ισορροπίας για την annealed επιφάνεια
παραμένει σχετικά σταθερή με την αύξηση του όγκου της σταγόνας (βελτίωση
ομοιογένειας), ενώ η γωνία κύλισης δεν παρουσιάζει κάποια ουσιαστική μεταβολή.
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Κεφάλαιο 4ο: Συμπεράσματα
Στην συγκεκριμένη εργασία παρασκευάστηκαν επιστρώματα νανοσύνθετων υλικών
που αποτελούνται από πολυμερές και ανόργανα νανοσωματίδια πάνω σε εύκαμπτα
πολυμερικά υποστρώματα με στόχο την τροποποίηση των επιφανειακών ιδιοτήτων
των τελευταίων και την μετατροπή τους σε υπερυδρόφοβα και υδατοαπωθητικά. Το
πολυμερές που χρησιμοποιήθηκε ήταν το υδατογενές πολυμερές χαμηλής
επιφανειακής τάσης Silres BS 4004, τα νανοπρόσθετα ήταν νανοσωματίδια πυριτίας,
SiO2, διαφορετικού μεγέθους ενώ το υπόστρωμα ήταν πολυαιθυλένιο χαμηλής
πυκνότητας. Από την μελέτη των ιδιοτήτων των εύκαμπτων νανοσύνθετων υμενίων
που παρασκευάστηκαν μπορεί να εξαχθεί μια σειρά από συμπεράσματα τα οποία
επικεντρώνονται τόσο στην επίδραση της συγκέντρωσης του πολυμερούς Silres BS
4004 στο διάλυμα όσο και αυτής των ανόργανων νανοσωματιδίων SiO2 καθώς και
του μεγέθους τους. Τέλος φάνηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό
ρόλο στις επιφανειακές ιδιότητές και η θερμική ανόπτηση στους 60°C .
Μετά την εναπόθεση του Silres BS 4004 από υδατική διασπορά, η γωνία επαφής
σταγόνας νερού, παρουσιάζει αύξηση, με την μέγιστη τιμή της να εμφανίζεται στην
συγκέντρωση 2% κ.β.. Περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης οδηγεί σε σταδιακή
μείωση της γωνίας επαφής, λόγω της πληθώρας των διαθέσιμων ομάδων υδροξυλίου
(-ΟΗ) στην επιφάνεια του υποστρώματος που οδηγούν στην αύξηση της
υδροφιλικότητας. Η γλυκερόλη παρουσιάζει ίδια τάση με το νερό, με την επιφάνεια
να παρουσιάζει ελαφρώς ελαιόφοβο χαρακτήρα, σε αντίθεση με τους διαλύτες με
χαμηλότερη επιφανειακή τάση, όπου η επιφάνεια παραμένει ελαιόφιλη ακόμα και για
την βέλτιστη συγκέντρωση του Silres BS 4004.
Με την προσθήκη των μικρότερων νανοσωματιδίων, Ludox LS, παρατηρείται
αύξηση της γωνίας επαφής μετά το 23,1% κ.β. LS έως και 50,0% κ.β. για σταγόνα
νερού και γλυκερόλης ενώ το πλατό των μέγιστων συγκεντρώσεων μεταβάλλεται σε
υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης για τους διαλύτες χαμηλότερης επιφανειακής τάσης.
Με την εναπόθεση της νανοσύνθετης επίστρωσης των νανοσωματιδίων AS40,
παρατηρείται παρόμοια συμπεριφορά με τα μικρότερου μεγέθους LS.
Τέλος με την χρήση του μεγαλύτερου μεγέθους νανοσωματιδίων ZL, το πλατό για
την μέγιστη τιμή της γωνίας επαφής, η οποία είναι σημαντικά αυξημένη για τα
επιστρωμένα νανοσύνθετα υμένια με ZL μετατοπίζεται σε ακόμα μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων. Συγκεκριμένα σε συγκεντρώσεις 66,7% κ.β. έως
85,7% κ.β. για το νερό, τη γλυκερόλη και την 1,2-αιθανοδιόλη, που παρουσιάζουν
ισχυρά υδρόφοβο και ελαιόφοβο χαρακτήρα αντίστοιχα. Ενώ, εμφανίζεται σε ακόμα
για το DMSO, όπου η επιφάνεια παραμένει ελαιόφιλη ανεξάρτητα από το ποσοστό
νανοσωματιδίων στην επίστρωση
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε, ότι τόσο η συγκέντρωση όσο και το μέγεθος των
νανοσωματιδίων επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα διαβροχής της επιφάνειας.
Συγκεκριμένα, με την αύξηση του μεγέθους των νανοσωματιδίων το πλατό για τις
μέγιστες τιμές γωνίας επαφής μετατοπίζεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Αυτό
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μπορεί να αποδοθεί στο ότι η ίδια συγκέντρωση αντιστοιχεί σε μικρότερο αριθμό
μεγάλων νανοσωματιδίων (ZL), σε σχέση με τα μικρότερα (LS και AS40), με
αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες ελεύθερες ομάδες -ΟΗ στην επιφάνεια και οι
αλληλεπιδράσεις του διαλύτη με το υπόστρωμα να είναι λιγότερο ευνοϊκές,
οδηγώντας έτσι σε αύξηση της γωνίας επαφής και κατά συνέπεια της
υδροφοβικότητας / ελαιοφοβικότητας της επιφάνειας. Επιπλέον μέτρηση της
υστέρησης δείχνει ότι η κύλιση σταγόνας νερού πραγματοποιείται σε χαμηλότερες
συγκεντρώσεις των μεγαλύτερων νανοσωματιδίων, με την μικρότερη υστέρηση να
είναι μόλις 12°, για την συγκέντρωση 23,1% κ.β. ZL.
Όπως φαίνεται από τo χαρακτηρισμό των νανοσύνθετων επιφανειών μέσω της
τεχνικής SEM, η αύξηση του μεγέθους των νανοσωματιδίων βοηθάει στη δημιουργία
υποτυπώδους ιεραρχικής τραχύτητας, στην οποία πιθανώς να οφείλονται οι
υψηλότερες γωνίες επαφής και χαμηλότερες τιμές υστέρησης, που παρατηρούνται για
τα νανοσύνθετα δείγματα με τα νανοσωματίδια ZL.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η παρουσία της πολυμερικής ή της νανοσύνθετης
επίστρωσης δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τις θερμικές και οπτικές ιδιότητες
των βέλτιστων νανοσύνθετων υμενίων.
Τέλος μελετήθηκε η επίδραση της θερμικής ανόπτησης (annealing) στους 60°C. Τα
δείγματα με τα μεγαλύτερα σωματίδια ZL, είναι τα μόνα που δεν επηρεάζονται από
το annealing σε αντίθεση με τα δείγματα με LS και AS40, όπου η θερμική ανόπτηση
οδηγεί στην σημαντική μείωση της γωνίας επαφής ενώ δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη
επίδραση στην υστέρηση. Αυτό υποδηλώνει ότι μετά την εμβάπτιση μόνο τα
δείγματα με τα μεγαλύτερα σωματίδια, βρίσκονται σε «κατάσταση ισορροπίας», με
αποτέλεσμα η θερμική επεξεργασία να μην επηρεάζει τις ιδιότητες διαβροχής της
νανοσύνθετης επιφάνειας.
Συμπερασματικά, τα επιστρώματα που παρασκευάζονται από νανοσύνθετα υλικά
που αποτελούνται από το Silres BS 4004 και τα νανοσωματίδια μεγαλύτερου
μεγέθους ZL φαίνονται να είναι τα πλέον κατάλληλα για την παρασκευή εύκαμπτων
αυτοκαθαριζόμενων υμενίων LDPE, καθώς το πολυμερές προσδίδει την κατάλληλη
χημική σύσταση ενώ το μέγεθος των σωματιδίων συμβάλλει στην δημιουργία
ομοιογενούς τραχύτητας οδηγώντας σε υψηλές γωνίες επαφής και χαμηλές τιμές
υστέρησης. Επιπλέον δεν επηρεάζονται από την θερμική ανόπτηση στους 60°C, που
είναι μία θερμοκρασία η οποία μπορεί να αναπτυχθεί κατά την χρήση τους σε
εφαρμογές εξωτερικού χώρου, όπως είναι η κάλυψη θερμοκηπίων.
Τέλος μελετήθηκε η επίδραση της θερμικής ανόπτησης (annealing) στους 60°C. Τα
δείγματα με τα μεγαλύτερα σωματίδια ZL, είναι τα μόνα που δεν επηρεάζονται από
το annealing σε αντίθεση με τα δείγματα με LS και AS40, όπου η θερμική ανόπτηση
οδηγεί στην σημαντική μείωση της γωνίας επαφής ενώ δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη
επίδραση στην υστέρηση. Αυτό υποδηλώνει ότι μετά την εμβάπτιση μόνο τα
δείγματα με τα μεγαλύτερα σωματίδια, βρίσκονται σε «κατάσταση ισορροπίας», με
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αποτέλεσμα η θερμική επεξεργασία να μην επηρεάζει τις ιδιότητες διαβροχής της
νανοσύνθετης επιφάνειας.
Συμπερασματικά, τα επιστρώματα που παρασκευάζονται από νανοσύνθετα υλικά
που αποτελούνται από το Silres BS 4004 και τα νανοσωματίδια μεγαλύτερου
μεγέθους ZL φαίνονται να είναι τα πλέον κατάλληλα για την παρασκευή εύκαμπτων
αυτοκαθαριζόμενων υμενίων LDPE, καθώς το πολυμερές προσδίδει την κατάλληλη
χημική σύσταση ενώ το μέγεθος των σωματιδίων συμβάλλει στην δημιουργία
ομοιογενούς τραχύτητας οδηγώντας σε υψηλές γωνίες επαφής και χαμηλές τιμές
υστέρησης. Επιπλέον δεν επηρεάζονται από την θερμική ανόπτηση στους 60°C, που
είναι μία θερμοκρασία η οποία μπορεί να αναπτυχθεί κατά την χρήση τους σε
εφαρμογές εξωτερικού χώρου, όπως είναι η κάλυψη θερμοκηπίων.
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