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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή  μικρορευστομηχανικών 

διατάξεων και o χαρακτηρισμός της ροής υδατικών διαλυμάτων μέσα σε αυτές. 

Χρησιμοποιήσαμε αρχικά, εγχάραξη πλάσματος οξυγόνου για να νανοδομήσουμε 

μικροκανάλια από PMMA και ύστερα, για να προσδώσουμε σε αυτά υπερυδρόφοβα 

χαρακτηριστικά, κάναμε εναπόθεση με πλάσμα, αερίου C4F8. Η σφράγιση των 

διατάξεων έγινε σε θερμοκρασία δωματίου με την χρήση λεπτών πιεζοευαίσθητων 

ελασμάτων. Παράλληλα, χαρακτηρίσαμε την νανοδομή μέσα στα μικροκανάλια με 

ηλεκτρονικό και συνεστιακό μικροσκόπιο και συγκρίναμε τις νανοδομές με βάση τις δύο 

αυτές, μεθόδους. Τέλος, έγινε σύγκριση υδρόφιλων και υπερυδρόφοβων μικροκαναλιών 

ως προς την πτώση πίεσης της ροής που αναπτύχθηκε μέσα σε αυτά. Παρατηρήθηκε 

συστηματική μείωση της πίεσης της ροής που αναπτύχθηκε μέσα σε υπερυδρόφοβα 

μικροκανάλια σε σχέση με τα αντίστοιχα τραχεία, καθώς και μείωση του συντελεστή 

τριβής για μικρούς αριθμούς Reynolds (Re<10) σε αυτά τα μικροκανάλια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μικρορευστομηχανική, Κατασκευή Πολυμερικών 

Μικρορευστομηχανικών διατάξεων, Εγχάραξη με πλάσμα 

οξυγόνου, Μετρήσεις Πτώσης Πίεσης σε Μικρορευστομηχανικές 

διατάξεις 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Λιθογραφία, Εγχάραξη, Πλάσμα, Μικροκανάλια, 

Υπερυδροφοβικότητα, Υδροφιλικότητα, Μικρορευστομηχανικές 

διατάξεις 



ABSTRACT 

The main objective of this dissertation is the fabrication of polymeric microfluidic 

channels and the study of the influence of the wall roughness and wetting properties on 

water flow characteristics in these microchannels. This master thesis is divided to three 

chapters. The first chapter is an introduction to the nanostructuring of the solid surfaces 

and its influence in the wetting characteristics of these surfaces. Oxygen plasma 

etching was used to nanostructure PMMA surfaces followed by a C4F8 plasma 

deposition step to create superhydrophobicity. The second chapter deals with the 

fabrication of nanostructured polymer microchannels, with emphasis on the sealing 

characteristics of the devices. The microchannels were sealed at room temperature, 

with pressure sensitive lamination films. In the third chapter measurements on water 

flow through rectangular polymeric microchannels are presented, followed by the 

general conclusions of the whole work of this dissertation. Finally, we observed neat 

pressure reduction of the water flow in the superhydrophobic microchannels, and 

significant reduction of the friction factor for small Reynolds numbers (Re<10) in these 

microchannels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBJECT AREA: Microfluidics, Polymer Microfluidics, Etching with Oxygen Plasma, 

Pressure Drop Measurements in Polymeric Microchannels, Influence 

of Roughness and Fluid Properties in Polymeric Microchannels 

KEYWORDS: Plasma Etching, Superhydrophobicity, Fluid Dynamics, Rough 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατασκευή μικρορευστομηχανικών διατάξεων με διαστάσεις από 10μm έως 

1000μm αποτελεί ένα τεχνολογικό πεδίο με συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η χρήση 

τέτοιων διατάξεων σε μικρο-αναλυτικές εφαρμογές (micro-total analysis Systems, μ-

TAS), στις οποίες απαιτείται, υψηλή ευαισθησία, γρήγορη παράλληλη ανάλυση, καθώς 

και αυξημένη ολοκλήρωση, διευρύνεται όλο και περισσότερο (βιοχημική και βιολογική 

ανάλυση, μικρό-χημεία κτλ). Επίσης, ένας παράλληλος στόχος των σχεδιαστών αυτών 

των διατάξεων είναι να γίνει εφικτή η κατά βούληση διαχείριση της ροής υδατικών 

διαλυμάτων ή η θέση μιας και μόνο σταγόνας σε αυτές, με όσο το δυνατόν λιγότερες 

διεπιφανειακές δυνάμεις τριβής, και άρα η δαπάνη όσο το δυνατόν λιγότερης ενέργειας, 

για την κίνησή τους μέσα σε μικροκανάλια. Οι παραπάνω σχεδιαστικές προκλήσεις 

έχουν δώσει ώθηση να αναπτυχθούν παράλληλα αναρίθμητοι ερευνητικοί τομείς, που 

βρίσκονται υπό την ομπρέλα του γενικότερου θέματος των μικρορευστομηχανικών 

διατάξεων. 
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1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1.1 Εισαγωγή στην Νανοδόμηση των Επιφανειών και την Επίδραση αυτής στην 
∆ιαβροχή 
Από τα αρχαία χρόνια ο άνθρωπος αναζητούσε την κατοχή και τον έλεγχο των 

εξαιρετικών χαρακτηριστικών και των συστημάτων της φύσης. Στην αρχή προτιμούσε 

να θαυμάζει και να εκθειάζει τις δυνάμεις της φύσης, ενώ καθώς του αποκαλύπτονταν 

τα μυστικά της φυσικής ύπαρξης μέσα από διαρκείς αναζητήσεις, ο σεβασμός για αυτήν 

την φυσική τελειότητα αύξανε συνεχώς. Ταυτόχρονα όμως ήταν και η απαρχή μιας 

περιόδου που εκτείνεται ως τις μέρες μας, να προσπαθεί να μιμηθεί την φύση. Όπως 

και σήμερα, η κυρίαρχη δύναμη που είναι πίσω από τις περισσότερες ερευνητικές 

προσπάθειες είναι μία: η μίμιση της φύσης. Η έμπνευση αυτής της διατριβής 

ακολουθεί αυτό το μοτίβο, και  μέσα από αυτήν την επαναλαμβανόμενη αναζήτηση 

προσπαθεί να εξηγήσει τους κανόνες που διέπουν ένα πολύ μικρό κομμάτι της, 

εφαρμόζοντάς τους σε τεχνητά συστήματα, που στόχο έχουν να βελτιώσουν την 

ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η ιδέα έχει τις ρίζες της στο φύλλο του φυτού Λωτός ή 

αλλιώς Νούφαρο, που ίσως να είναι το πιο πολυσυζητημένο φυτό στην ερευνητική 

κοινότητα. Το παραπάνω πηγάζει από την ιδιότητα που έχει το φυτό, όσον αφορά στην 

σχεδόν ακηλίδωτη καθαρότητα των φύλλων του. Σε πολλά μέρη του κόσμου, ο λωτός, 

είναι το σύμβολο της γονιμότητας, της γεννήσεως και του φωτός[1]. Το παράδοξο και 

συνάμα το πιο φανταστικό στοιχείο του φυτού όμως  είναι ότι ο λωτός φυτρώνει σε 

λασπώδες περιβάλλον, μέσα σε βάλτους, και αναπτύσσεται μένοντας ανέπαφο από την 

βρωμιά και την μόλυνση του περιβάλλοντός του.  Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν τα εξής 

ερωτήματα: Γιατί η λάσπη κολλάει πάνω στα άλλα φυτά και όχι στο φύλλο του λωτού; Τι 

κάνει αυτό το φυτό διαφορετικό από τα άλλα; Και πώς δουλεύει αυτός ο πιθανός 

μηχανισμός αυτοκαθαρισμού; 

Στα 1990, ο Wilhelm Barthlott, ένας βοτανολόγος από το Πανεπιστήμιο της Βόννης 

στην Γερμανία, και ο μαθητής του ο Christoph Neinhus, δημοσίευσαν την εικοσαετή 

έρευνα τους, από φωτογραφίες SEM σε διάφορα φυτά, με κυρίαρχη την μικροσκοπική 

παρατήρηση τους ότι τα καθαρά φύλλα του Λωτού έχουν τραχύτητα![2][3] Η επιφάνεια 
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κάθε φύλλου, είναι καλυμμένη από μικρά βουναλάκια, 5-10 μm σε ύψος και περίπου 10-

15 μm το ένα μακριά από το άλλο. 

 

Εικόνα 1. Φωτογραφίες από SEM φύλλου του Λωτού(nelumbo nucifera)(αριστερά) 

Η επιφάνεια του φύλλου, η  κλίμακα της λευκής μπάρας είναι 20 μm. (δεξιά) Μια 

σταγόνα Υδράργυρου στην επιφάνεια του φύλλου, η κλίμακα της λευκής μπάρας είναι 

50 μm.
[2]

 

Επιπλέον, η ανομοιόμορφη επιφάνεια του φύλλου καλύπτεται από πολύ 

μικρούς/κηρώδης, υδρόφοβους κρυστάλλους που απωθούν το νερό και έχουν διάμετρο 

περίπου 1μm!. [4] 

 
Εικόνα 2. (αριστερά) Φωτογραφία από SEM φύλλου του Λωτού (δεξιά) 

σχήματοποιημένη επιφάνεια που φαίνονται οι κηρώδης, υδρόφοβοι κρυστάλλοι 

διαμέτρου 1μm. 

Έτσι, οι βοτανολόγοι κατοχύρωσαν αυτήν την ανακάλυψη και επινόησαν τον όρο 

«lotus effect». Στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός κάτω από αυτήν την μυστηριώδη 

συμπεριφορά, είναι σχετικά απλός. Αν φανταστούμε μια λεία επιφάνεια που είναι 

καλυμμένη με καρφιά που όλα έχουν φορά προς τα επάνω, και πάνω σε αυτό το δάσος 

από καρφιά τοποθετήσουμε με προσοχή ένα τσαλακωμένο χαρτί, τότε η δύναμη της 

προσκόλλησης μεταξύ του χαρτιού και της επιφάνειας εξαρτάται από την επιφάνεια 

επαφής. Εξαιτίας των καρφιών, η επιφάνεια επαφής είναι μειωμένη, συνεπώς η 

αφαίρεση του χαρτιού από την επιφάνεια είναι πιο εύκολη εν συγκρίσει με μια λεία 
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επίπεδη επιφάνεια. Στο παράδειγμα μας αυτό, η επιφάνεια που είναι γεμάτη με καρφιά, 

αναπαριστά την επιφάνεια του φύλλου του λωτού, και το ακανόνιστου σχήματος, χαρτί, 

αναπαριστά την βρωμιά που θα επικάθονταν επάνω στο φύλλο. Συνεπώς, η αφαίρεση 

της λάσπης, της σκόνης κτλ, είναι πολύ πιο εύκολη στο φύλλο αυτό, γιατί υπάρχει 

ασθενής αλληλεπίδραση μεταξύ της λάσπης και του φύλλου, και άρα μπορεί να 

αφαιρεθεί/παρασυρθεί εύκολα από μια σταγόνα νερού, ή από τον αέρα. Τελικά, η 

επιφάνεια φαίνεται να είναι για πάντα καθαρή αφού έχει αυτή την ιδιότητα να 

αυτοκαθαρίζεται.    

Προηγούμενα αναφέραμε την ιδιότητα που έχουν οι κηρώδης κρύσταλλοι να είναι 

υδρόφοβοι, και σχετικά, να απωθούν το νερό. Σε υδρόφοβες επιφάνειες, όταν μια 

σταγόνα του νερού τοποθετείται στην επιφάνεια, η σταγόνα έχει την τάση να παίρνει 

στρογγυλό σχήμα πάνω στην στερεή επιφάνεια, να συρρικνώνεται δηλαδή ως προς τον 

εαυτό της, αντί να απλώνεται στην επιφάνεια, όπως γίνεται στις αντίστοιχες υδρόφιλες 

επιφάνειες. 

 

Εικόνα 3. Σταγόνες νερού πάνω σε στερεή επιφάνεια με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά διαβρεξιμότητας. 

Συνεπώς τώρα γεννάται το εξής ερώτημα: Πότε χαρακτηρίζουμε μια επιφάνεια 

υδρόφοβη και πότε υδρόφιλη; Το ποσοστό της υδροφοβικότητας και υδροφιλικότητας, 

όπως θα δούμε και αναλυτικότερα σε επόμενη παράγραφο, μετράται από την τιμή της 

γωνίας επαφής (Contact Angle, στο εξής «CA»), που είναι η γωνία που σχηματίζεται 

μεταξύ της επιφάνειας του στερεού και της γραμμής της εφαπτομένης, επί της 

σταγόνας, του σημείου που αυτή έρχεται σε επαφή με το στερεό (βλ. Εικόνα 3). Γενικά, 

μηδενική γωνία επαφής του νερού με το στερεό σημαίνει πλήρης διαβρεξιμότητα, ενώ 

μια γωνία επαφής από 0° μέχρι 90° σημαίνει σχετική υδροφιλικότητα. Όταν έχουμε CA 

μεγαλύτερες από 90°, τότε έχουμε υδρόφοβη επιφάνεια. Η μέγιστη CA που μπορεί να 
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επιτευχθεί από λείες επιφάνειες είναι περίπου 120° [5]. Παρόλα αυτά οι Barthlott and 

Neinhuis μέτρησαν γωνία επαφής στο φύλλο του λωτού 162°! Βλέπουμε λοιπόν ότι το 

φύλλο έχει περίπου 40° περισσότερες από το μέγιστο που μπορούμε να πάρουμε από 

μια λεία επιφάνεια, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε τεράστια αύξηση στην CA 

εξαιτίας της αύξησης της επιφανειακής τραχύτητας/αδρότητας, ενώ τέτοιες επιφάνειες 

καλούνται υπερυδρόφοβες. 

Από την άλλη μεριά το ενδιαφέρον είναι ότι η αύξηση της γωνίας επαφής με την 

αύξηση της επιφανειακής τραχύτητας έχει δειχθεί 60 χρόνια πριν την ανακάλυψη των 

ιδιοτήτων του αυτοκαθαρισμού του φύλλου του λωτού.[6],[7] Όμως, κανείς δεν μπορούσε 

να συνδέσει αυτό το γεγονός με το φαινόμενο του αυτοκαθαρισμού και να εξηγήσει 

ικανοποιητικά την καθαρότητα του λωτού πριν από τους Barthlott and Neinhus. Η 

απώθηση του νερού με αυτόν τον τρόπο έχει τεράστια βιομηχανική και πρακτική 

σημασία, όπως θα δούμε παρακάτω, ενώ εξαιτίας του ευρέου φάσματος των 

εφαρμογών του φαινομένου, έχουν ξοδευτεί πολλές ερευνητικές ώρες, στην 

προσπάθεια για την κατανόηση και κατασκευή υπερυδρόφοβων επιφανειών. 

Παραδείγματα των προσπαθειών είναι η πρόσθεση κενών (fillers) στην επιφάνεια με 

χρήση σωματιδίων πυριτίου, τεχνικές επιστρώσεων, τεχνικές ελεγχόμενης 

κρυσταλλοποίησης, λιθογραφία, Χημική Απόθεση από Ατμό (Chemical Vapor 

Deposition, CVD), ∆ιαχωρισμός Φάσεων (Phase Separation), Ηλεκτροΰφανση 

(Εlectrospinning) ,  και Ηλεκτρικές Εκκενώσεις Πλάσματος ( Plasma Etching). Κάθε μια 

από τις παραπάνω μεθόδους έχει ένα ή περισσότερα μειονεκτήματα, όπως το κόστος, η 

χρονικά αργή παραγωγή, και το γεγονός ότι η κάθε μέθοδος αφορά πολλές φορές 

συγκεκριμένα υλικά. Γι’ αυτό και οι περισσότερες νέες δημοσιεύσεις στον χώρο 

αφορούν τρόπους παραγωγής υπερυδρόφοβων επιφανειών που να υπερσκελίζουν 

αυτά τα προβλήματα. 

1.2    Νανοδόμηση των Τοιχωμάτων των Μικρορευστομηχανικών διατάξεων 
Έχοντας μια πολύ καλή ιδέα για τα φαινόμενα που μας οδήγησαν στην ιδέα της 

διπλωματικής εργασίας προχωράμε στον προφανή στόχο της που είναι η περαιτέρω 

μελέτη των φαινομένων διαβρεξιμότητας, και ειδικότερα σε πολυμερικά κανάλια 

μικρορευστομηχανικών διατάξεων.  

Η παραπάνω ιδέα ίσως να μην είναι καινούρια αφού μπορούμε να πούμε πως έχει 

τις ρίζες της σε μια εντυπωσιακή, για την εποχή, δημοσίευση του S.Herminghaus[8], 
περίπου δέκα χρόνια πριν, όπου κατασκεύασε επιφάνειες τροποποιημένες έτσι ώστε να 
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έχουν λωρίδες εναλλάξ υδρόφιλες και υδρόφοβες (βλ. Εικόνα 4). Ο Herminghaus 

λοιπόν, τροποποίησε επίπεδες επιφάνειες κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργώντας πιθανά 

μονοπάτια διέλευσης του νερού εγκαινιάζοντας τον χώρο των μικρορευστομηχανικών 

διατάξεων, που θα έχουν ως βάση την μελέτη των φαινομένων διεπιφανειακών τάσεων, 

που απαιτούν την τροποποίηση της εκάστοτε επιφάνειας («surface-tension controlled 

microfluidics»). 

 

Εικόνα 4. Κανάλια σχηματισμένα από νερό, πάνω σε τροποποιημένη επιφάνεια με 

λωρίδες υδρόφιλες και υδρόφοβες. Παρατηρούμε ότι αν υπερβάλουμε σε ποσότητα 

νερού, τα διπλανά κανάλια ενώνονται. 

Τα οφέλη από την τροποποίηση των επιφανειών, και δη από την εφαρμογή τους 

σε κανάλια ρευστομηχανικής είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά. Επειδή το νερό, ή 

κάποιο υδατικό διάλυμα, όταν τοποθετηθεί πάνω σε μια τέτοια υπερυδρόφοβη 

επιφάνεια/κανάλι, έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής, η κίνησή του κατά μήκος του 

καναλιού, γίνεται πολύ πιο εύκολη, είτε από πίεση με μηχανική αντλία, είτε από 

εξωτερικά πεδία –ηλεκτροστατικές δυνάμεις ή επιφανειακά ακουστικά κύματα. Ο στόχος 

είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κατά βούληση τη ροή του νερού ή τη θέση μιας 

σταγόνας με όσο το δυνατόν λιγότερες διεπιφανειακές δυνάμεις τριβής, και άρα να 

σπαταλήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια για την κίνησή του. Από την άλλη 

μεριά, αν καταστήσουμε την επιφάνεια εξαιρετικά υδρόφιλη, αυξάνουμε το εμβαδό 

επαφής, και άρα σε εφαρμογές όπως για παράδειγμα, η υγρή χρωματογραφία, 

μπορούμε να ευνοήσουμε την προσρόφηση κάποιου συστατικού ή μια χημική 

αντίδραση.   
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1.3  Σκοπός και ∆ομή της ∆ιατριβής 
 Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι διττός: 

(α) κατασκευή  μικρορευστομηχανικών διατάξεων με διάφορες τεχνικές ώστε 

να μπορούμε να ελέγξουμε επ’ ακριβώς και κατά βούληση τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά τους. Ύστερα από πειράματα καταλήξαμε στην βέλτιστη συνταγή για  

κάθε τύπο μικροκαναλιού με, νανοδομημένα και μη, τοιχώματα.  

(β) Χαρακτηρισμός των μικροκαναλιών που κατασκευάστηκαν, με έμφαση στην 

μέτρηση της πτώσης πίεσης της ροής νερού ή υδατικών διαλυμάτων που περνούσε 

μέσα από τις διατάξεις. 

Κατασκευάστηκαν λοιπόν, ομαλά, υδρόφιλα και υπερυδρόφοβα κανάλια 

μικρορευστομηχανικής, και έγινε σύγκριση αυτών με βάση την πτώση πίεσης της 

ροής ρευστού.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, μετά από το παραπάνω εισαγωγικό κομμάτι, περιγράφεται 

αναλυτικότερα στην τεχνολογία κατασκευής νανοδομημένων επιφανειών 

(υπερυδρόφοβων-υπερυδρόφιλων), δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία πλάσματος για 

την κατασκευή τους. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε 

μικροκανάλια με πλάσμα και με άλλες μεθόδους, και να ενσωματώσουμε τις τεχνικές 

τροποποίησης επιφανειών στα τοιχώματα των καναλιών που κατασκευάζουμε. Εν 

συνεχεία, γίνεται εκτενής μελέτη χαρακτηρισμού των διατάξεων που κατασκευάστηκαν, 

και δίνεται έμφαση στην επιτυχή συγκόλληση ελασμάτων σε αυτά τα μικροκανάλια ώστε 

να μην υπάρχουν διαρροές υγρού από την τελική/ολοκληρωμένη διάταξη.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αυτής της διατριβής, και αφού είχαμε στα χέρια μας εύρωστες 

ρευστομηχανικές διατάξεις, γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουμε πειραματικά, την 

θεωρητική συμπεριφορά της ροής ρευστού που περνά μέσα από τις διατάξεις που 

κατασκευάστηκαν. Πραγματοποιούνται λοιπόν, μετρήσεις της πτώσης πίεσης σε 

μικροκανάλια και συγκρίνουμε τις μετρήσεις αυτές, με θεωρητικά μοντέλα πτώσης 

πίεσης. Τέλος, σε κάθε κεφάλαιο, παραθέτουμε τις πειραματικές διατάξεις που μας 

βοήθησαν στην πραγματοποίηση των πειραμάτων και τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΡΟΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΒΡΟΧΗΣ 

 

2.1  ∆ιαβρεξιμότητα επιφάνειας 

Έχοντας πάρει μια πρώτη γεύση για τις έννοιες που θα αναπτύξουμε, προχωράμε 

στην ανάλυση των φαινομένων που διέπουν την αλληλεπίδραση υγρού και στερεού. Η 

διαβρεξιμότητα μιας στερεής επιφάνειας είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα, γιατί με τον 

έλεγχό της, μπορούμε να βρούμε πολλές λύσεις σε  πρακτικές εφαρμογές στην 

καθημερινή μας ζωή, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η μαθηματική έκφραση της 

διαβρεξιμότας μιας στερεής επιφάνειας, είναι η γωνία επαφής ( στο εξής, «CA») μιας 

σταγόνας νερού στην επιφάνεια αυτή. Οι επιφάνειες στερεού με γωνίες επαφής 

μεγαλύτερες από 150° καλούνται υπερυδρόφοβες επιφάνειες ( SuperHydrophobic, 

«SH», Surfaces).Οι επιφάνειες αυτές χρίζουν ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος εξαιτίας των 

ιδιοτήτων τους, που είναι συνοπτικά: αντικολλητικές ιδιότητες (antisticking), αντι-

μολυντικές ιδιότητες (anti-contamination) και ιδιότητες αυτοκαθαρισμού (self-cleaning). 

Οι παραπάνω ιδιότητες είναι εξαιρετικά επιθυμητές για πληθώρα βιομηχανικών και 

βιολογικών εφαρμογών. Μερικά παραδείγματα είναι: αντιβιοεπιστρώσεις για τα ύφαλα 

των καραβιών (antibiofouling paints) , αντικολλητικές επιφάνειες στο χιόνι σε κεραίες ή 

στα κοινά τζάμια των κατοικιών, αυτοκαθαριζόμενα τζάμια αυτοκινήτων ή ακόμη και  

τζάμια που ανθίστανται στην ομίχλη, ελαχιστοποίηση της μόλυνσης σε βιοτεχνολογικές 

εφαρμογές, μείωση της αντίστασης στην ροή σε μικρορευστομηχανικές 

διατάξεις[9], εφαρμογές με επιστρώσεις στην μεταλλοβιομηχανία, ανθεκτικά υφάσματα 

στους λεκέδες εκμεταλλευόμενοι τις ιδιότητες της φωτοκατάλυσης[10], αντιδιαβρωτικές 

επιστρώσεις σε ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, κτίρια, μνημεία κ.α. 

Το «φωτεινότερο» από τα παραπάνω παραδείγματα, είναι η ελληνικής έμπνευσης 

και υλοποίησης εταιρία παραγωγής επιστρώσεων, NanoPhos ( www.nanophos.com ), 

που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για αδιαβροχοποίηση, προστασία/καθαρισμό και 

αποκατάσταση επιφανειών. Η καθόλα ελληνική λοιπόν εταιρεία, χρησιμοποιεί 

νανοσωματίδια  που εισχωρούν στους πόρους μιας επιφάνειας και ανάλογα την 

εφαρμογή, επιτυγχάνει κάθε φορά να προσδώσει στην επιφάνεια διαφορετικές ιδιότητες. 

Επιτυγχάνει λοιπόν, αυτό που λέμε «έξυπνες» επιφάνειες (smart surfaces). Τα υλικά 
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αυτά συχνά αποκαλούνται και «έξυπνα» καθώς ανταποκρίνονται σε εξωγενείς 

παράγοντες, δηλαδή, ανάλογα με την εξωτερική μεταβολή, τα «έξυπνα» υλικά 

εμφανίζουν διαφορετικές μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, με 

την χρήση νανοσωματιδίων που εισχωρούν στους πόρους επιφανειών, όπως είναι το 

τσιμέντο ή τα κεραμίδια, επιτυγχάνεται η αδιαβροχοποίηση και η προστασία τους από 

την επίδραση του περιβάλλοντος, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 
 

Εικόνα 5. Σύγκριση της επίδρασης ενός τυπικού στεγανωτικού σε τσιμεντοειδή 

επιφάνεια, με το ειδικό στεγανωτικό που περιέχει νανοσωματίδια της εταιρίας 

Nanophos. 

Για όλες τις παραπάνω εντυπωσιακές εφαρμογές ευθύνεται κάθε φορά η 

τροποποίηση της εξεταζόμενης επιφάνειας με διαφορετικούς τρόπους. Ποια είναι όμως 

η φυσική πίσω από την διαβρεξιμότητα της στερεής επιφάνειας; Στο ερώτημα αυτό θα 

προσπαθήσουμε να απαντήσουμε ακολούθως και επιλεκτικά, σε όλη την έκταση αυτής 

της διατριβής. 

Η διαβρεξιμότητα της επιφάνειας σχετίζεται ευθέως με την επιφανειακή ενέργεια. 

Υλικά που έχουν χαμηλή επιφανειακή ενέργεια, όπως είναι επί παραδείγματι επιφάνειες 

που έχουν εξαγωνικούς δακτυλίους με ομάδες –CF3 , προσδίνουν στην επιφάνεια 

γωνίες επαφής της τάξης των 120° [11], [5]. Χαρακτηριστικά, ο Zisman et al., αναφέρει ότι 

η επιφανειακή ενέργεια μειώνεται κατά τον εξής τρόπο –CH2 > -CH3 > -CF2 > -CF2H>-

CF3. Έτσι προκύπτει ότι η πυκνότατη εξαγωνική δομή από ομάδες –CF3  δίνει την 

χαμηλότερη επιφανειακή ενέργεια στα υλικά (βλ. αναλυτικότερα, §2.1.2). Οι 

επιφάνειες αυτές είναι εύκολο να καθαριστούν, γιατί είναι μικρή η διαβροχή της 

επιφάνειας από το υγρό, στερούνται όμως των ιδιοτήτων του αυτοκαθαρισμού που θα 
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είχαν αν ήταν υπερυδρόφοβες. Πολύ παραστατικά φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η 

ιδιότητα της επιφάνειας να αυτοκαθαρίζεται.( Εικόνα 6) 

 
Εικόνα 6. Συμπεριφορά μιας σταγόνας πάνω στο φύλλο του Λωτού στην φύση a) 

& b) και σχηματικά c) & d), για να αναδειχθούν οι ιδιότητες αυτοκαθαρισμού. ( όπου, c)  

υδρόφοβη επιφάνεια και d) υπερυδρόφοβη επιφάνεια ) 

Στην φύση, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, υπάρχουν πολλά βιολογικά είδη 

που έχουν γωνίες επαφής υψηλότερες από 150° ( υπερυδρόφοβες, δηλαδή, επιφάνειες) 

όπως τα φύλλα του Λωτού, τα πόδια του  εντόμου που περπατά/αιωρείται στην 

θάλασσα και στις λίμνες (water strider’s legs), τα φτερά του τζίτζικα (cicada orni’s 

wings), κτλ. Οι παραπάνω φυσικές βιολογικές επιφάνειες, απωθούν το νερό με τέτοιο 

τρόπο ώστε η σταγόνα του νερού να κυλά πάνω στην επιφάνεια τους όταν αυτές 

παίρνουν μια μικρή κλίση και συνακόλουθα να παρασύρουν τις μολύνσεις από την 

επιφάνεια τους (Self-cleaning). 

 Τελευταία, ο ερευνητικός τομέας έχει στραφεί προς την προετοιμασία και την 

θεωρητική μοντελοποίηση των υπερυδρόφοβων επιφανειών, όπως γίνεται φανερό από 

τον μεγάλο αριθμό των δημοσιεύσεων και τις διάφορες προσεγγίσεις υλοποίησης 

επιφανειών, προς αυτήν την κατεύθυνση. 

2.1.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο διαβρεξιμότητας επιφανειών 

Η διαβρεξιμότητα (wettability) μιας επίπεδης επιφάνειας εκφράζεται από την γωνία 

επαφής θ0  (Contact Angle, CA), μιας σταγόνας νερού στην επιφάνεια αυτή. Η γωνία 

επαφής δίνεται από την εξίσωση του Young[12], [13]: 

LV

SLSV

γ
γγ

θ
−

=cos
   (1)
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Όπου, γ
SL 

 , γ
SV

 , γ
LV

 είναι οι διεπιφανειακές τάσεις στερεού-υγρού (γ
SL

), στερεού-

αερίου (γ
SV

) και υγρού-αερίου (γ
LV

) αντιστοίχως (όπου S,L και V, είναι solid, liquid και 

vapor, σε κάθε περίπτωση ). Ο συντελεστής επιφανειακής τάσης, ή απλά επιφανειακή 

τάση, μας δίνει το έργο που πρέπει να προσφέρουμε για να αυξήσουμε την 

επιφάνεια του υγρού κατά μια μονάδα, και άρα στο σύστημα S.I. έχει μονάδες J.m-2. 

Όμως η επιφανειακή τάση μπορεί να θεωρηθεί ότι ισούται με την δύναμη, που ασκείται 

εφαπτομενικά στην επιφάνεια του υγρού, ανά μονάδα μήκους της διαχωριστικής 

γραμμής[14]. Άρα ο συντελεστής γ, εκφράζεται στο σύστημα S.I. και σε N.m-1. Συνοπτικά 

λοιπόν, η επιφανειακή τάση συνήθως ορίζεται σαν ελεύθερη ενέργεια ανά μονάδα 

επιφάνειας, αλλά μπορεί να ορισθεί και σαν δύναμη ανά μονάδα μήκους. Επομένως 

οι μονάδες της επιφανειακής τάσης στο σύστημα SI είναι: J/m2, ή N/m. Προφανώς οι 

δύο μονάδες είναι ισοδύναμες. Γενικά οι διαστάσεις της επιφανειακής τάσης είναι: 

[μάζα]/[χρόνος]2, η [δύναμη]/[μήκος], η [ενέργεια]/[μήκος]2.  Οι τυπικές τιμές 

επιφανειακής τάσης είναι μεταξύ 20 και 1000 mJ.m-2 . Η γωνία του Young είναι 

αποτέλεσμα της θερμοδυναμικής ισορροπίας της ελεύθερης ενέργειας Gibbs στις 

διασυνδεδεμένες επιφάνειες στερεού, υγρού και αερίου. 

 
Εικόνα 7. Ανύσματα επιφανειακών τάσεων σε μια σταγόνα νερού, πάνω σε μια 

ακλόνητη επιφάνεια. 

Όταν υγρό τοποθετηθεί σε επαφή με μια ακλόνητη επιφάνεια/στερεό, οι τριχοειδής 

δυνάμεις οδηγούν την διεπιφάνεια αυθόρμητα προς την ισορροπία. Καθώς η σταγόνα 

απλώνει, η γωνία επαφής σταθεροποιείται από την αρχική τιμή της, που είναι 180° την 

στιγμή της επαφής, μέχρι την γωνία, έστω θ, που επέρχεται η ισορροπία στην 

περίπτωση της μερικής διαβροχής, ή 0° στην περίπτωση της πλήρους διαβροχής.[15] 

Παρακάτω, δίνεται ένα απόσπασμα από την εκτενή δουλειά που έχει κάνει ο D.Quere, 

στην δημοσίευση του με τον ευφυή τίτλο «Rough ideas on Wetting» [16], όπου 

περιγράφει την αλληλεπίδραση των επιφανειακών δυνάμεων:  

“…if (γSV – γSL) is larger than γLV, the drop tends to spread completely (θ = 0°) and 

wet the solid. Such as, silicone oil on most solids. Conversely, a liquid film coating a 

 

γSL 

 

γLV 
 

 

γSV 
 
θ 
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solid will be stable if the same condition is satisfied. This explains why low surface 

tension liquids wet most surfaces. For this reason, surfactants, which lower the 

liquid/vapor surface tension, will be often added to a paint to make it wetting. … In the 

second case, if (γSL – γSV) is larger than γLV, the drop should be in a pure drying 

situation, sitting on the solid like a marble (θ = 180°). But there is no physical system 

which realizes this complete drying situation.”[16] 

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο, η τιμή της γωνίας επαφής 

καθορίζει τον χαρακτηρισμό της επιφάνειας ως υδρόφοβη, αν έχει γωνία επαφής, CA > 

90° και υδρόφιλη, αν έχει γωνία επαφής, CA < 90°.Στην πράξη δύο τύποι τιμών της 

γωνίας επαφής χρησιμοποιούνται: Στατικές και ∆υναμικές CA. Για μια επίπεδη 

επιφάνεια, η στατική γωνία επαφής είναι η κοντινότερη στην γωνία Young. Οι δυναμικές 

CA αφορούν καταστάσεις μη ισορροπίας. Οι στατικές γωνίες επαφής λαμβάνονται 

από μετρήσεις στις οποίες μια σταγόνα εναποτίθεται στην επιφάνεια και η τιμή της 

γωνίας επαφής λαμβάνεται με ένα γωνιόμετρο. Οι δυναμικές μετρήσεις της  CA 

μετρώνται κατά την διάρκεια της αύξησης (advancing CA, θa) και της 

μείωσης/συρρίκνωσης (receding CA, θr) μιας σταγόνας που έχει αποτεθεί στην 

εξεταζόμενη επιφάνεια. Η διαφορά μεταξύ θa και θr ορίζεται ως υστέρηση της γωνίας 

επαφής, ∆θ (Contact Angle Hysteresis, στο εξής «CAH») [16]. Οι τιμές της ∆θ μπορούν 

να είναι μικρές, περίπου 10° μοίρες, για ένα αυτό-οργανούμενο πολύ μικρό στρώμα στο 

πυρίτιο (self-assembled monolayer).Από την άλλη μεριά όμως, πολλές επιφάνειες 

δίνουν πολύ μεγαλύτερη υστέρηση γωνίας επαφής εξαιτίας της  επιφανειακής χημικής 

ετερογένειας και της επιφανειακής τραχύτητας. 

Όπως προαναφέραμε, οι επιφάνειες με γωνίες επαφής μεγαλύτερες από 150° είναι 

υπερυδρόφοβες, με πολύ μικρή υστέρηση γωνίας επαφής, ∆θ. Αυτή η πολύ μεγάλη 

γωνία επαφής, λέγεται φαινόμενη γωνία επαφής, γιατί η τιμή της δεν αντιπροσωπεύει 

την «πραγματική» γωνία επαφής της αντίστοιχης επίπεδης επιφάνειας. Οι 

υπερυδρόφοβες επιφάνειες καλύπτονται από μικρο- και νανο-κλίμακας επιφανειακή 

τραχύτητα, ενώ η συμπεριφορά μιας σταγόνας νερού σε μια τραχεία επιφάνεια φαίνεται 

στις παρακάτω εικόνες 8 και 9. 
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Εικόνα 8. Συμπεριφορά σταγόνας υγρού σε μια τραχεία επιφάνεια. (α) Η σταγόνα 

εισχωρεί μέσα στην τραχεία δομή (Κατάσταση Wenzel). (β) Η σταγόνα αιωρείται πάνω 

από την τραχεία δομή (Κατάσταση Cassie-Baxter), (γ) Γωνίες επαφής, αυξανόμενης CA 

(advancing CA), θa  και μειούμενης (receding CA), θr  , σταγόνας υγρού σε μια κεκλιμένη 

επιφάνεια. 

Η σταγόνα μπορεί είτε να εισχωρήσει στην τραχεία δομή, είτε να αιωρείται πάνω 

από αυτήν. Αυτές οι δύο καταστάσεις λέγονται η πρώτη κατάσταση Wenzel 

(εισχώρηση) και η δεύτερη κατάσταση Cassie-Baxter (αιώρηση) από τα αντίστοιχα 

θεωρητικά μοντέλα Wenzel και Cassie-Baxter (στο εξής, «CB»).Τα δύο 

προηγούμενα μοντέλα δομούν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της μελέτης των 

υπερυδρόφοβων επιφανειών. 

 

Εικόνα 9. Σε αυτήν την εικόνα φαίνεται η διαφορά στην διαβροχή μιας σταγόνας 

υγρού και οι αντίστοιχες CA, σε μια λεία επιφάνεια (α), σε τραχεία επιφάνεια-κατάσταση 

Wenzel (β), σε τραχεία επιφάνεια-κατάσταση Cassie-Baxter (γ).[17] 

Η βασική υπόθεση της θεωρίας του Wenzel είναι ότι το υγρό, ακολουθεί την 

τοπογραφία/τραχύτητα της επιφάνειας όπως φαίνεται στην εικόνα 8α και 9β. Στην 

κατάσταση αυτή και σε θερμοδυναμική ισορροπία, υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ της φαινομενικής CA της επιφάνειας και του παράγοντα τραχύτητας της 

επιφάνειας αυτής. 

(α) (β) (γ)

(α) (β) (γ) 
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θθ coscos ⋅= rW  (2) 

Όπου θw αντιστοιχεί στην φαινομενική CA, r είναι ο παράγοντας τραχύτητας, και το 

θ αναφέρεται στην γωνία του Young. Ο παράγοντας της τραχύτητας r ορίζεται από τον 

λόγο του εμβαδού της πραγματικής επιφάνειας προς το εμβαδόν της προβολής της. 

Συνεπώς, για μια τραχεία επιφάνεια πάντα θα είναι r > 1, και άρα προκύπτει ότι η 

τραχύτητα της επιφάνειας σε κάθε περίπτωση αυξάνει την υδροφιλικότητα ή την 

υδροφοβικότητα της αντίστοιχης λείας επιφάνειας. Σύμφωνα με την πρόρρηση του 

Wenzel, για μια υδρόφοβη επιφάνεια έχουμε:  θw
 >θ > 90° , ενώ για μια υδρόφιλη 

επιφάνεια θw
 < θ < 90°. Όπως είπαμε λοιπόν, η τραχύτητα βελτιώνει και την 

υδροφοβικότητα και την υδροφιλικότητα, με άμεση εξάρτηση της γωνίας, απο την φύση 

της αρχικής, επίπεδης  επιφάνειας. 

Για μια υδρόφοβη επιφάνεια, στο καθεστώς Wenzel, η γωνία επαφής και η 

συνακόλουθη υστέρηση, αυξάνεται όπως αυξάνεται ο παράγοντας τραχύτητας. Για 

παράδειγμα, μια λεία υδρόφοβη επιφάνεια γίνεται εντονότερα υδρόφοβη όσο η 

τραχύτητα και συνεπώς το r, αυξάνει. Παρόλα αυτά, έχει δειχθεί, από μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν από τους Johnson και Dettre[18], ότι η γωνία επαφής αυξάνεται 

σταθερά με τον παράγοντα τραχύτητας, r, μέχρι αυτός να υπερβεί το 1.7, από το 

κρίσιμο αυτό σημείο και για όσο αυξάνει περαιτέρω ο παράγοντας τραχύτητας, η CA 

παραμένει αμετάβλητη. Αντίθετα, η γωνία υστέρησης απο το κρίσιμο σημείο, εν 

αντιθέσει με την πρόβλεψη του Wenzel, μειώνεται με το r (η γωνία υστέρησης είναι, 

όπως έχουμε αναφέρει, η διαφορά της CA μιας σταγόνας της οποίας αυξάνει ο όγκος με 

αυτής της οποίας μειώνεται ο όγκος ). Η μείωση της υστέρησης της γωνίας επαφής 

οφείλεται στην μετάβαση από την κατάσταση Wenzel στην Cassie-Baxter εξαιτίας των 

αυξανομένων κλασμάτων αέρα που οδηγεί σε αιώρηση των σταγόνων του νερού, πάνω 

από την τραχεία επιφάνεια. Από το κρίσιμο αυτό σημείο και μετά ο λόγος ασυμμετρίας 

(aspect ratio) της επιφανειακής τοπογραφίας είναι τόσο μεγάλος ούτως ώστε η σταγόνα 

να μην έρχεται σε επαφή με όλη την επιφάνεια, αλλά μόνο με τα υψηλότερα σημεία -

κορυφές- της επιφάνειας, όπως φαίνεται και στην εικόνα 8. Συνεπώς, η πραγματική 

επιφάνεια επαφής είναι χαμηλή και ως εκ τούτου και οι δυνάμεις τριβής ασθενείς 

επιτρέποντας στη σταγόνα να κυλάει πάνω στην επιφάνεια (SH) σε αντίθεση με την 

κατάσταση Wenzel στην οποία η σταγόνα παραμένει προσκολλημένη στην επιφάνεια. 

Η αιώρηση της σταγόνας του νερού περιγράφεται ακόμη και ως «σύνθετη κατάσταση» 

( composite state )[19]. 
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Ως αποτέλεσμα της αιώρησης της σταγόνας του νερού πάνω από την τραχύτητα 

της επιφάνειας στο μοντέλο Cassie-Baxter (CB), η φαινομενική γωνία επαφής είναι το 

άθροισμα των γωνιών επαφής των διαφορετικών φάσεων, όπως περιγράφεται από την 

κάτωθι εξίσωση: 

2211 coscoscos θθθ ⋅+⋅= ffc
  (3) 

Όπου θc είναι η φαινομενική γωνία επαφής, f1 και  f2 είναι τα επιφανειακά 

κλάσματα της φάσης 1 και 2 αντιστοίχως. Φάση 1 είναι η συνολική επιφάνεια/εμβαδόν 

της διεπιφάνειας στερεού-υγρού και η φάση 2 είναι το εμβαδόν της διεπιφάνειας υγρού-

αέρα σε ένα γεωμετρικό επίπεδο ίσο με την μονάδα, παράλληλο στην τραχεία επιφάνεια  

(περισσότερα, βλ. Αναφορά 7 ). Οι γωνίες, θ1 και θ2 είναι οι CA της φάσης 1 και της 

φάσης 2 αντιστοίχως. Για μια τραχεία επιφάνεια που περιέχει μόνο ένα τύπο 

επιφανειακής τραχύτητας, το f είναι το κομμάτι του στερεού και το (1- f) είναι το κομμάτι 

του αέρα. Όταν έχουμε θ = 180° για τον αέρα, η CA μπορεί να υπολογιστεί από την 

ακόλουθη εξίσωση: 

( ) 1cos1cos −+= θθ fc   (4) 

Συνεπώς, για το μοντέλο CB η φαινόμενη CA (θc) είναι συνάρτηση μόνο του 

στερεού κομματιού, για δοσμένη επιφάνεια με CA (θ). Για να κατασκευαστεί λοιπόν,  μια 

υπερυδρόφοβη επιφάνεια, η συνεισφορά του στερεού στην αλληλεπίδραση, πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν μικρότερη- η σταγόνα να μην έρχεται σε επαφή με όλη την 

επιφάνεια, αλλά μόνο με τις κορυφές της επιφάνειας- ή να επιλεχθεί στερεό σώμα με 

πολύ μεγάλη CA. Στην πράξη, το μοντέλο του CB δεν μπορεί να προβλέψει την 

συμπεριφορά της διαβρεξιμότητας μιας προσχεδιασμένης επιφάνειας. Απο την άλλη 

μεριά είναι σύνηθες να το συγκρίνουμε με το πρακτικό αποτέλεσμά μας, ώστε να 

επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη της κατάστασης CB. 

Συμπερασματικά, και οι δύο θεωρίες μπορούν να προβλέψουν την γωνία επαφής 

μιας τραχείας επιφάνειας μόνο ποιοτικά. Καθώς επίσης, δεν είναι προφανές ποιά 

θεωρία πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πότε. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να 

παίρνουμε κατευθυντήριες γραμμές για την πρόβλεψη της επιφανειακής συμπεριφοράς, 

που είναι κρίσιμο στον σχεδιάσμο υπερυδρόφοβων επιφανειών. Το παραπάνω έχει ως 

αποτέλεσμα πολλοί ερευνητές να αφοσιωθούν στην μοντελοποίηση υπερυδρόφοβων 

επιφανειών ώστε a priori, να γίνεται εφικτή, η πλήρης πρόβλεψη της διαβρεξιμότητας 

μιας τραχείας επιφάνειας.[20], [21], [22] [23] 
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2.1.2  Υδροφοβικότητα Υποβοηθούμενη με Χημικό τρόπο 

Κάθε επιφάνεια μπορεί να τροποποιηθεί προς αύξηση της υδροφοβικότητας αν 

προσθέσουμε σε αυτή υδρόφοβες ομάδες όπως έιναι υδρογονάνθρακες, φθόριο, 

οργανικές ενώσεις πυριτίου και πολυτετραφλοροαιθυλένιο- polytetrafluoroethylene 

(PTFE)- που είναι σε όλους μας γνωστό με την εμπορική του ονομασία Teflon. 

Γενικότερα, όσον αφορά το φθόριο, σχηματίζει ένα πολύ σταθερό ομοιοπολικό δεσμό με 

τον άνθρακα, και συνεπώς μειώνει πολύ σημαντικά την επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια, 

όπως είπαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Να σημειώσουμε δε ότι αυτό οφείλεται 

στο ότι το φθόριο έχει πολύ μικρή ατομική ακτίνα και την υψηλότερη 

ηλεκτραρνητικότητα στον περιοδικό πίνακα. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε για 

διάφορα κοινά πλαστικά τις επιφανειακές τους ενέργειες. 

 
Πίνακας 1. Επιφανειακές ενέργειες και γωνίες επαφής διάφορων κοινών 

πλαστικών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι Tsibouklis και Nevell [23] κατέληξαν σε παρόμοια 

συμπεράσματα με τον Zisman που αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο, για την 

μείωση της επιφανειακής ενέργειας ως εξής : –CH2 (36 mJ m
-2

)> –CH3 (30 mJ m
-2

)> –

CF2 (23 mJ m
-2

)>–CF2H>–CF3 (15 mJ m
-2

). Επεξηγηματικά, μπορεί κανείς να «φτιάξει» 

μια επιφάνεια με πολύ χαμηλή ενέργεια αν τοποθετήσει πολύ κοντά μεταξύ τους 

ομάδες,  –CF3. Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη παρατήρηση, ο Nishino[5] 

τοποθέτησε πολύ κοντά εξαγωνικές ομάδες –CF3 με επιταξιακή ανάπτυξη n-

perfluoroeicosane, και συγκεκριμένα C20F42 , μέτρησε 122° αυξανόμενη γωνία επαφής 

και 116° μειούμενη γωνία επαφής με επιφανειακή ενέργεια 6,7 mJ*m-2. 
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2.1.3 Σταθερότητα-Ευρωστία της Υπερυδροφοβικότητας και η θεωρητική της 
μελέτη 

Όταν σχεδιάζουμε μια υπερυδρόφοβη επιφάνεια χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις 

των Cassie-Baxter και Wenzel για να υπολογίσουμε την φαινομενική γωνία επαφής 

στην επιφάνεια. Όμως, σύμφωνα και με τις δημοσιεύσεις στην βιβλιογραφία, δεν 

μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα, για το ποια εξίσωση να 

χρησιμοποιήσουμε σε κάθε περίπτωση [24], [25], [26]. ∆ηλαδή, τα όρια μεταξύ των δύο 

αυτών καταστάσεων δεν είναι σαφώς καθορισμένα και άρα δεν μπορούμε να είμαστε 

απόλυτα βέβαιοι για το ποιά κατάσταση είναι η επικρατέστερη σε κάθε περίπτωση 

υπερυδρόφοβης επιφάνειας ώστε να χρησιμοποιήσουμε και την αντίστοιχη εξίσωση. Σε 

αυτό το πρόβλημα, του πότε και ποιά εξίσωση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε 

υπερυδρόφοβη επιφάνεια, έγινε προσπάθεια να δοθεί λύση στις τελευταίες 

δημοσιεύσεις, στις οποίες εισήχθη ο όρος «μετασταθής κατάσταση» [30]. Υπάρχει 

δηλαδή, μια μετασταθής κατάσταση Cassie-Baxter στο εύρος γωνίας επαφής της 

κατάστασης Wenzel.  
Αυτή η μετασταθής κατάσταση, ξεκινά από μια κρίσιμη γωνία επαφής θc στα όρια 

των καταστάσεων Wenzel και Cassie-Baxter, όπως φαίνεται στην κάτωθι εικόνα 10. 

 
Εικόνα 10. Συνύπαρξη των δύο υπερυδρόφοβων καταστάσεων. Με εξασθενημένη 

υδροφοβικότητα (cosθc < cosθ < 0), η φαινομενική γωνία επαφής θεωρητικά δίνεται από 

την εξίσωση του Wenzel, ενώ για ισχυρή υδροφοβικότητα ( cosθ < cosθc ), η 

φαινομενική γωνία επαφής ακολουθεί την εξίσωση των Cassie-Baxter. Στην 
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πραγματικότητα μια «μέση» υδροφοβικότητα ανάγεται στην μετασταθή κατάσταση των 

Cassie-Baxter (διακεκομμένη γραμμή) [27]. 

 

Η αιτία αυτής της καταστάσεως είναι ο παγιδευμένος αέρας κάτω από την σταγόνα 

που δεν μπορεί να εξέλθει και παραμένει κάτω από την σταγόνα. Αν η επιφάνεια είναι 

σε μετασταθή κατάσταση, ακόμα και με μια μικρή πίεση στην σταγόνα, θα 

αντικατασταθεί ο αέρας με νερό και θα έχουμε ουσιαστικά μετάβαση από την μετασταθή 

κατάσταση Cassie-Baxter στην κατάσταση Wenzel. Αν η σταγόνα βρισκόταν σε 

σταθερή κατάσταση Cassie-Baxter, δεν θα έπρεπε να αλλάξει η γωνία επαφής της μετά 

την εφαρμογή της πίεσης. Ακόμη, όπως είπαμε, στις τροποποιημένες επιφάνειες αν η 

κατάσταση αλλάξει από Cassie-Baxter σε Wenzel, η υστέρηση της γωνίας επαφής 

(CAH) και η γωνία «γλιστρήματος» της σταγόνας, αυξάνεται δραματικά γιατί το νερό 

εισχωρεί στις επιφανειακές κοιλότητες που έχει ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό της 

ιδιότητας του αυτοκαθαρισμού. 

Η παραπάνω συζήτηση έχει και θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον αφού, η 

σταθερότητα της κατάστασης Cassie-Baxter μας δείχνει πόσο ανθεκτική είναι η 

επιφάνεια που τροποποιήσαμε και συνακόλουθα πόσο αντέχει στις πιέσεις χωρίς να 

αλλάζει την γωνία επαφής της σταγόνας. Ακόμη από την πρακτική σκοπιά, όταν 

ξέρουμε τη σταθερότητα της επιφάνειας που σχεδιάσαμε, μπορούμε ύστερα να 

κατευθύνουμε την εφαρμογή της τροποποιημένης επιφάνειας στα αντίστοιχα ερευνητικά 

πεδία.  

Όλα τα παραπάνω, πρωτίστως παρατηρήθηκαν από τον Bico et al.[28], όπου στις 

επιφάνειες που κατασκεύασε, μέτρησε γωνία επαφής 170°, αλλά όταν εφάρμοσε πίεση 

στην σταγόνα η γωνία επαφής μειώθηκε δραματικά στις 130°±5°, παρόλο που δεν 

αναφέρει το ποσοστό/ποσό της πίεσης που εφαρμόστηκε ( στην επιφάνειά τους ήταν r 

= 1.3 και θ = 118°). Συνεπώς, επειδή η μικρή γωνία επαφής είναι προτιμότερη από 

θερμοδυναμικής άποψης, η ύπαρξη των δύο γωνιών επαφής σε μια επιφάνεια, 

προσομοιάζεται από την μετασταθή κατάσταση Cassie-Baxter (διακεκομμένη γραμμή 

στην εικόνα), που ουσιαστικά είναι η σύνθεση των δύο ανεξάρτητων καμπυλών Wenzel 

και Cassie-Baxter σε ένα διάγραμμα. 

Ύστερα, προτάθηκε από τους Lafuma και Quere [29], μια σειρά από πειράματα σε 

λιθογραφημένες  επιφάνειες επικαλυμμένες με φθοροακρυλικό υμένιο 

(perfluoroacrylate). Οι επιφάνειες τους, είχαν γωνίες επαφής 164±3° με εξαιρετικά 

χαμηλή CAH της τάξης των 5°. Αρχικά, μέτρησαν την CA σε πολύ-πολύ μικρές 
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σταγόνες νερού, τις οποίες «στρίμωξαν» στην λιθογραφημένη επιφάνεια. Καθώς η 

σταγόνα αύξανε σε όγκο, από πολύ μικρή που ήταν όπως είπαμε, σε μεγαλύτερους 

όγκους, δεν μπορεί να παγιδευτεί αέρας κάτω από αυτή. Με αυτήν την μέθοδο 

μέτρησαν γωνίες επαφής της τάξης των 141±3°, αλλά με τεράστιο CAH της τάξης των 

100-105°. Το παραπάνω επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της κατάστασης Wenzel. Στην 

συνέχεια, τοποθέτησαν μια σταγόνα νερού μεταξύ δύο πλακών που είχαν επικαλυφθεί 

με το ίδιο υπερυδρόφοβο υλικό όπως και προηγουμένως, και πίεσαν ομοαξονικά τις 

σταγόνες μεταξύ των πλακών. Η εφαρμοζόμενη πίεση υπολογίστηκε από την εξίσωση 

Laplace: 

∆P = 2γ|cosθ*|/x    (5) 

όπου  γ είναι η επιφανειακή τάση του νερού, θ* είναι η γωνία επαφής όταν εφαρμόστηκε 

πίεση και x το κενό μεταξύ των δύο πλακών. 

Όταν εφαρμόστηκαν πιέσεις μεγαλύτερες από 200 Pa, οι σταγόνες χωρίστηκαν 

στα δύο, με το ένα μισό να μένει στην πάνω επιφάνεια και το άλλο μισό να στέκεται 

στην κάτω, αμέσως μετά την εφαρμογή της πίεσης. Ο λόγος για την παραπάνω 

συμπεριφορά είναι ότι «κόλλησαν» οι σταγόνες στις δύο επιφάνειες από την εφαρμογή 

της πίεσης, δηλαδή εισχώρησε νερό στις κοιλότητες που είχαν αέρα. Για πιέσεις κάτω 

από 200 Pa, καμία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε μετά την εφαρμογή της  πίεσης, και άρα 

δεν εισχώρησε νερό στις κοιλότητες που συντηρούσαν την υπερυδρόφοβη επιφάνεια. Η 

εισχώρηση μπορεί να γίνει από την αέρια φάση, με την συμπύκνωση δηλαδή των 

υδρατμών, ή από την εφαρμογή εξωτερικής πίεσης στην επιφάνεια. Τελικά, 

συνοψίζουν τα αποτελέσματα τους για το πως πρέπει να σχεδιαστεί μια 

υπερυδρόφοβη επιφάνεια στις ακόλουθες γραμμές: 

“… θc must be as small as possible … Because of phenomenological nature of 

parameter φs, this condition is not so easy to create … It was often noticed that 

superhydrophobic plants indeed exhibit a large r (ratio of actual area to apparent area), 

due to having two levels of texture. Such a hierarchical structure does not only enhance 

the hydrophobicity, it also stabilizes the Cassie regime, and thus favors water 

repellency.” [30] 

Τέλος, σε μια πρόσφατη δημοσίευση, ο A.Marmur, μοντελοποίησε μια τραχεία 

επιφάνεια με παραβολικές προεξοχές, παρόμοια με αυτή του φύλλου του λωτού, και 

μελέτησε θεωρητικά το πόσο απότομες πρέπει να είναι αυτές οι προεξοχές και την 

απόσταση μεταξύ τους.[31] Στο θεωρητικό του μοντέλο εισήγαγε εκτός της γωνίας 

επαφής και τη γωνία ολίσθησης. Θεωρητικά απέδειξε ότι η γωνία επαφής  Cassie-
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Baxter είναι ανεξάρτητη από την απόσταση των κορυφών/προεξοχών και λίγο 

εξαρτώμενη από το πόσο απότομες είναι αυτές οι κορυφές. Το παραπάνω είναι πολύ 

σημαντικό γιατί αποδεικνύει κάτι που προκύπτει από τη φύση, ότι δηλαδή υπάρχει 

αυτός ο τυχαίος χαρακτήρας των ανωμαλιών, η αλλιώς, η μη καθορισμένες, θεσειακά, 

προεξοχές, δεν επηρεάζουν τους φυσικούς μηχανισμούς, ενώ μάλλον ενισχύουν τη 

δράση τους. Από την άλλη μεριά, αξιολογώντας το δεύτερο σκέλος της παρατήρησης 

θα λέγαμε πώς, από τη φύση, αποφεύγονται προεξοχές που είναι πολύ μυτερές, γιατί 

τότε αυτές, θα ήταν επιρρεπής στο σπάσιμο και στην διάβρωση. Επισημαίνοντας τα 

προηγούμενα, αναφέρεται στη δημοσίευση ότι η μετασταθής υπερυδροφοβικότητα του 

φύλλου του λωτού είναι σχετικά ανεξάρτητη από τις ήπιες μεταβολές στον σχεδιασμό 

της επιφανειακής τραχύτητάς του.   

 

2.2 Τεχνολογία Κατασκευής Υπερυδρόφοβων Επιφανειών (βιβλιογραφική 
επισκόπηση)  

Όπως υποδεικνύεται από τις θεωρίες των Wenzel και Cassie-Baxter, χρειάζεται να 

υπάρχει πρωτίστως μια τραχεία επιφάνεια η οποία ύστερα θα τροποποιηθεί, για να 

βελτιωθεί η υδροφοβικότητα ή η υδροφιλικότητα της. Στην πράξη, οι προσεγγίσεις για 

την κατασκευή μιας υπερυδρόφοβης επιφάνειας μπορούν εύκολα να 

κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές προσεγγίσεις: την προσέγγιση «top-down» και την 

προσέγγιση «bottom-up». Η πρώτη προσέγγιση περιλαμβάνει συνοπτικά, τεχνικές 

λιθογραφίας, «template-based» τεχνικές[32], καθώς και τεχνικές ηλεκτρικών εκκενώσεων 

πλάσματος[33], [34], [35], [36]. Ενώ, η δεύτερη προσέγγιση αφορά κυρίως περιπτώσεις 

Αυτοοργανούμενων ∆ομών (Self-Assembly), όπως είναι η Χημική Απόθεση από Ατμό, 

η εναπόθεση  Στρώμα-Στρώμα (Layer-by-Layer, LBL) και η Κολλοειδής 

Συναρμολόγηση/συναρμογή (Colloidal Assemby).  

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και μέθοδοι που συνδυάζουν τις δυο παραπάνω 

τεχνικές, όπως είναι  η τεχνική έγχυσης πολυμερικού διαλύματος (casting of polymer 

solution), η τεχνική του διαχωρισμού φάσης (phase separation), και η τεχνική του 

electrospinning. Εν συνεχεία θα δούμε, αναλυτικότερα  τις προαναφερθέντες 

προσεγγίσεις, δίνοντας έμφαση στις ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος, που είναι και 

η βασική μέθοδος κατασκευής μικροκαναλιών όλων των ακόλουθων πειραματικών 

δεδομένων.  
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2.2.1  Συνοπτική αναφορά στις προσεγγίσεις του τύπου «top-down» και «bottom-
up» για την κατασκευή υπερυδρόφοβων επιφανειών. 

Η προσέγγιση «top-down», είναι γενικότερος όρος στην μικροηλεκτρονική και 

αφορά στην κατασκευή δομών, όπου χρησιμοποιούνται εργαλεία και lasers για την 

κοπή, τορνάρισμα, και σχηματοποίηση τους σε καθορισμένες μορφές. Στην κατηγορία 

αυτή εμπίπτουν οι τεχνικές φωτολιθογραφίας και inkjet printing. Για την δημιουργία 

υπερυδρόφοβων επιφανειών έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές τεχνικές όπως η 

προσέγγιση της τεχνικής της «φόρμας»  (templation) , η λιθογραφία , η μικρομηχανική 

και ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος . 

Συνοπτικά για κάθε μια από τις παραπάνω τεχνικές έχουμε: (α) Η τεχνική της 

«φόρμας» (templation) περιλαμβάνει τα εξής βήματα: molding and replication. Εν 

συνεχεία, η φόρμα μπορεί να αφαιρεθεί με lift-off, με διάλυση (dissolution) ή ακόμη και 

με εξάχνωση (sublimation). (β) Στις λιθογραφικές τεχνικές, φώς ακτινοβολείται διαμέσου 

μιας μάσκας που έχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που θέλουμε να περάσουμε στην 

επιφάνεια –συνηθέστερα στο πυρίτιο- με το φωτορεσίστ. Στα ακόλουθα βήματα 

εγχάραξης παίρνουμε την επιθυμητή επιφάνεια ενώ οι παραπάνω επιφάνειες γίνονται 

υπερυδρόφοβες με επίστρωση σιλάνης silanization[37], [38]. (γ) Στις κατεργασίες με 

Πλάσμα, οι επιφάνειες εγχαράσσονται ανισοτροπικά, και συνυπάρχουν παρεμποδιστές 

εγχάραξης, που οδηγούν σε τραχείες επιφάνειες.(Πρέπει να σημειώσουμε ότι, συνήθως 

το πλάσμα είναι τεχνική «top-down», αλλά επειδή στην δική μας εφαρμογή 

χρησιμοποιούμε το πλάσμα για την δημιουργία τυχαίας νανοδόμησης, ακολουθούμε 

την λογική «bottom-up»). Κάποια παραδείγματα αυτών των διεργασιών είναι τα 

ακόλουθα: poly(ethyleneterephthalate) (PET)[39], [40] poly(tetrafluoroethylene) (PTFE)[41], 

και polyethylene (PE)[42], επεξεργασία του τύπου «Pulse-laser» σε poly-

(dimethylsiloxane) (PDMS) για την δημιουργία υπερυδρόφοβων επιφανειών[43]. 

Από την άλλη μεριά, η προσέγγιση «bottom-up», περιλαμβάνει την δόμηση, 

μεγαλύτερων , περισσότερο πολύπλοκων δομών με την ενσωμάτωση μικρότερων 

δομικών μονάδων ή συστατικών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση περιλαμβάνει self-

assembly και self-organization. Η self-assembly είναι μια μέθοδος που τα 

συστατικά/δομικές μονάδες συναρμολογούνται αυθόρμητα σε διάλυμα ή στην αέρια 

φάση, έως ότου δημιουργηθεί μια σταθερή δομή ελαχίστης ενέργειας. Η προσέγγιση 

αυτή, όταν υιοθετηθεί για την κατασκευή υπερυδρόφοβων επιφανειών περιλαμβάνει 

συνοπτικά τις παρακάτω μεθόδους: χημική απόθεση (chemical bath deposition 
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(CBD)),[44], [45], [46], [47]  χημική απόθεση από ατμό (chemical vapor deposition (CVD) )[33], 

[34], ηλεκτροχημική απόθεση (electrochemical deposition),[48], [49], [50] , εναπόθεση σε 

στρώματα (layer-by-layer (LBL) deposition)[51], [52],  κολλοειδή λιθογραφία και εγχάραξη 

(colloidal assembly)[53], [54], [55], μέθοδοι του τύπου: sol–gel  [45], [56], [57], [58], και χημική 

σύνθεση (chemical synthesis)[59]. Στην επόμενη παράγραφο θα γίνει εκτενής αναφορά 

στην κατεργασία πλαστικών με ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος πού είναι μια τεχνική 

του τύπου «top-down», όπως είπαμε. 

2.2.2  Τροποποίηση-Νανοδόμηση επιφανειών με Ηλεκτρικές Εκκενώσεις  
Πλάσματος  

Η επεξεργασία πολυμερικών επιφανειών με πλάσμα είναι μια ευρέως διαδεδομένη 

τεχνική σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Στα αποτελέσματα μιας τέτοιας 

επεξεργασίας μπορεί να συμπεριλαμβάνονται: η μεταβολή της διαβρεξιμότητας με 

πολικούς και μη πολικούς διαλύτες, η αύξηση της πρόσφυσης με διαφορετικά υλικά 

και η μεταβολή των μηχανικών ιδιοτήτων της επιφάνειας, σαν συνάρτηση του αερίου 

και των λοιπών παραμέτρων της εκκένωσης. Παρόλα αυτά γνωρίζουμε πολύ λίγα για 

τις αιτίες και τον μηχανισμό που οδηγεί σε κάθε μια από αυτές τις μεταβολές. Η 

προσπάθεια του Εργαστηρίου εστιάζεται σε αυτή την κατεύθυνση και ιδιαίτερα στην 

ταυτοποίηση και την εκτίμηση της συμβολής εκάστου ενεργού είδους από τα 

παραγόμενα στο πλάσμα (ιόντα, μετασταθή, ελεύθερες ρίζες, φωτόνια). Συγκεκριμένα, 

γίνεται προσπάθεια απομόνωσης της επίδρασης των μικροσκοπικών και 

μακροσκοπικών χαρακτηριστικών της εκκένωσης που μπορούν να επιδράσουν 

αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας πολλαπλές διαγνωστικές μεθόδους του 

πλάσματος και ταυτόχρονο χαρακτηρισμό των επιφανειακών ιδιοτήτων των υλικών. 

Οι εφαρμογές που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος έχουν σχέση με την 

αυτοκινητοβιομηχανία, τα υλικά συσκευασίας και την μικροηλεκτρονική. [60] 

Σε όλες τις περιπτώσεις η τροποποίηση των επιφανειών με πλάσμα, περιλαμβάνει 

εγχάραξη με πλάσμα. Η εγχάραξη με πλάσμα είναι τεχνική ξηρής εγχάραξης στην οποία 

αντιδρώντα άτομα και ιόντα (όπως είναι το οξυγόνο, το χλώριο και το φθόριο) 

γεννούνται σε εκκένωση αερίου. Η «εγχάραξη με αντιδρώντα ιόντα» (reactive ion 

etching) κάνει χρήση του γεγονότος ότι στο οριακό στρώμα μεταξύ του πλάσματος και 

του υποστρώματος, τα ιόντα επιταχύνονται με μεγάλη κατευθυντικότητα, και συνεπώς 

είναι ικανά να δημιουργήσουν βαθιά αυλάκια και απότομα/ευθεία τοιχώματα. Συνεπώς, 
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η εγχάραξη με πλάσμα μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή στην επιφανειακή 

δομή, εξαιτίας τις ανισοτροπικής εγχάραξης των επιφανειακών στρωμάτων. 

Ο Fresnais et al.[24] αναφέρει πως χρησιμοποίησε επεξεργασμένο low treated 

polyethylene (LDPE) για να κατασκευάσει υπερυδρόφοβες επιφάνειες. ∆ιαδοχική 

επεξεργασία του LDPE με πλάσμα Οξυγόνου και πλάσμα CF4 έδωσε επιφάνεια με CA, 

1700 και μικρή υστέρηση (<50). Η τραχύτητα της εν λόγω επιφάνειας ήταν μεταξύ 20 και 

400nm. 

Ο Minko et al.[61] αναφέρει πως χρησιμοποίησε επεξεργασία πλάσματος του PTFE, 

για την κατασκευή αυτό-προσαρμοζόμενων (self-adaptive) επιφανειών όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 11. SEM φωτογραφίες από ελάσματα PTFE: (a) χωρίς τροποποίηση, 

(b)τροποποιημένο με πλάσμα οξυγόνου για 60sec, (c) για 120sec, (d) για 5min, (e) για 

10min, (f) τροποποίηση με πλάσμα οξυγόνου για 10 λεπτά και NH3 για 1min (Minko et 

al. 2003). 

Η εγχάραξη με πλάσμα Οξυγόνου του PTFE, έδειξε CA, 1600 χωρίς «CAH». Οι 

υπερυδρόφοβες PTFE επιφάνειες υπέστησαν περαιτέρω επεξεργασία με πλάσμα 

αμμωνίας για την ενσωμάτωση αμινομάδων στο υπόστρωμα. Αυτά τα τροποποιημένα 

με αμινομάδες υποστρώματα, ύστερα μπολιάστηκαν με δύο ασύμβατα πολυμερή: 

carboxyl-terminated poly(styrene-co-2,3,4,5,6-pentafluorostyrene),(PSF-COOH) και 

carboxyl-terminated poly(2-vinylpyridine),(PVP-COOH). Η «μπολιασμένη» επιφάνεια 
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παρουσιάζει μεταβλητή διαβρεξιμότητα υπό εμβάπτιση σε διαφορετικούς διαλύτες, που 

αποδίδεται στον εμπλουτισμό της επιφάνειας με το ευνοούμενο συστατικό στο πάνω 

μέρος του φιλμ και την κατάπτωση του δεύτερου συστατικού στο εσωτερικό του 

πολυμερικού φιλμ.  

Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα στα οποία χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

κατεργασίας με πλάσμα, για την κατασκευή υπερυδρόφοβων επιφανειών.[62], [63], [64] 

 Όπως είπαμε και παραπάνω, η κατεργασία με πλάσμα είναι τεχνική ξηρής 

εγχάραξης και συνεπώς τραχείες επιφάνειες είναι εύκολο να εξαχθούν μετά την 

εγχάραξη με πλάσμα. Ακόμη, ανάλογα με τον τύπο του αερίου είτε αυτό είναι 

tetrafluoromethane, αμμωνία, αργό ή οξυγόνο, διαφορετικά συστατικά μπορούν να 

εισαχθούν στην επιφάνεια, προσδίδοντας σε αυτήν πρόσθετα χαρακτηριστικά. 

 

Εικόνα 12. Φωτογραφία σταγόνας νερού που εναποτίθεται σε μια αυτο-προσαρμόσιμη  

επιφάνεια. (Αριστερά) Η εικόνα δείχνει ότι η σταγόνα αναπηδά και γλιστρά στην 

υπερυδρόφοβη επιφάνεια, που έχει κατασκευαστεί μετά απο έκθεση του δείγματος σε 

τολουένιο, (C7H8). (δεξιά) Εν αντιθέσει με την προηγούμενη φωτογραφία η έκθεση σε 

όξινο νερό, μεταβάλει το δέιγμα σε υδρόφιλο και συνεπώς η σταγόνα απλώνεται στο 

υπόστρωμα (Minko et al. 2003). 

 

2.3  Κατασκευή Μικρορευστομηχανικών διατάξεων με Ηλεκτρικές Εκκενώσεις 
Πλάσματος. 

Σε πολλές περιπτώσεις, τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των πλαστικών δεν 

πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σε ό, τι αφορά φυσικές, χημικές και μηχανικές 

ιδιότητες (πρόσφυση, χημισμός, υδροφιλικότητα, σκληρότητα, τραχύτητα κ.ά.) μιας 

συγκεκριμένης εφαρμογής. Ως εκ τούτου, απαιτείται η χρήση κατεργασίας επιφανειακής 

τροποποίησης των πλαστικών. Η κατεργασία πλαστικών με πλάσμα αερίων (ηλεκτρικές 

εκκενώσεις πλάσματος) αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική τροποποίησης 

επιφανειακών χαρακτηριστικών, ενώ μπορεί να συνδυάσει και την δυνατότητα 
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μεταφοράς σχήματος σε ένα υπόστρωμα (σχηματοποίηση). Το πλάσμα περιέχει 

ηλεκτρόνια, ιόντα, ρίζες και ουδέτερα μόρια τα οποία αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια 

του πλαστικού προκαλώντας τοπογραφικές, φυσικές και χημικές μεταβολές, οι οποίες 

εξαρτώνται και ρυθμίζονται από το είδος του αερίου και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της 

εκκένωσης. [65] 

Στην παρούσα εργασία το πλάσμα χρησιμοποιείται ως μέσο εγχάραξης πλαστικών 

υποστρωμάτων, ενώ παράλληλα ρυθμίζει και τα χαρακτηριστικά της διαβροχής 

(επιφανειακή ενέργεια) του πλαστικού. Επίσης, η κατεργασία με πλάσμα 

χρησιμοποιείται και για την συγκόλληση των επιμέρους λειτουργικών κομματιών της 

διάταξης. Γενικότερα, ο στόχος είναι η κατασκευή μικρορευστομηχανικών διατάξεων για 

χημική και βιολογική μικροανάλυση, ενώ εμείς θα μετρήσουμε σε αυτά, την πτώση 

της πίεσης υδατικών διαλυμάτων σε ομαλά, υδρόφιλα και υπερυδρόφοβα 

τροποποιημένα μικροκανάλια. 

Η κατασκευή μικρορευστομηχανικών διατάξεων με διαστάσεις από 10μm έως 

1000μm αποτελεί ένα τεχνολογικό πεδίο με συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η χρήση 

τέτοιων διατάξεων σε αναλυτικές εφαρμογές (micro-total analysis Systems, μ-TAS), στις 

οποίες απαιτείται, υψηλή ευαισθησία, γρήγορη παράλληλη ανάλυση, καθώς και 

αυξημένη ολοκλήρωση, διευρύνεται όλο και περισσότερο (βιοχημική και βιολογική 

ανάλυση, μικρό-χημεία κτλ) [66]. 

Η κατασκευή μικρό-διατάξεων σε πλαστικά μπορεί να επιτευχθεί με χρήση 

διαφόρων τεχνικών, όπως π.χ. μικρο-χύτευση, μικρο-χύτευση με έγχυση κτλ. Ενώ η 

κατεργασία πλαστικών με πλάσμα αερίων με στόχο την κατασκευή μικρο-διατάξεων έχει 

προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον εξαιτίας των χαρακτηριστικών 

πλεονεκτημάτων που εμφανίζει (δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθμισης χημικών, 

φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων της επιφάνειας, δυνατότητα κατασκευής μικρό- 

και νανο- δομών κ.ά.) [67], [68] 

Για την κατασκευή των μικρορευστομηχανικών διατάξεων, ως υπόστρωμα 

χρησιμοποιήθηκαν πλακίδια απο χυτό plexiglass (μεθακρυλικό μεθύλιο- στο εξής, 

«PMMA») πάχους 2mm και 3mm της εταιρίας IRPEN. Το υλικό αυτό, είναι το 

φθηνότερο, χυτό και καθαρό από πλαστικοποιητές,  PMMA, που μπορεί να αγοραστεί 

σε αυτό το πάχος.  

 Εν συνεχεία, τα πειράματα της κατεργασίας των συνθέτων υλικών με πλάσμα 

οξυγόνου πραγματοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα πλάσματος εφοδιασμένο με πηγή 

Alcatel επαγωγικής σύζευξης (Inductively Coupled Plasma–ICP) στα 13.56MHz, η 
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οποία είναι τοποθετημένη στο πάνω -κυλινδρικό- μέρος του αντιδραστήρα. Το πλάσμα 

μεταφέρεται στο κύριο μέρος του αντιδραστήρα με διάχυση. Η θερμοκρασία του 

ηλεκτροδίου, στο οποίο τοποθετείται το δείγμα, ρυθμίζεται μέσω ενός ρεύματος αερίου 

(He), το οποίο έρχεται σε επαφή με το δείγμα από την πίσω πλευρά (backside cooling) 

και μέσω συναγωγής εναλλάσσει θερμότητα με το δείγμα (ή τον φορέα του δείγματος). 

Η θερμοκρασία της ροής του He ρυθμίζεται μέσω εναλλακτών θερμότητας με χρήση 

υγρού αζώτου και μέσω ηλεκτρικών αντιστάσεων. Για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας 

χρησιμοποιείται PID ρυθμιστής. [55] 

 
Εικόνα 13. Φωτογραφία της μικρορευστομηχανικής διάταξης σε πλακίδιο PMMA. 

∆ίνονται επίσης, (Α) λεπτομέρεια της διάταξης από οπτικό μικροσκόπιο και (Β) η τομή 

του καναλιού από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM).[65] 

Εκτός από την εγχάραξη του πολυμερούς, η κατεργασία με πλάσμα οδηγεί και 

στην μεταβολή της διαβροχής της επιφάνειας του PMMA. Από τις μετρήσεις της γωνίας 

επαφής PMMA-απιονισμένου ύδατος, προκύπτει ότι η κατεργασία με πλάσμα O2 

καθιστά την επιφάνεια περισσότερο υδρόφιλη. Πριν την κατεργασία η γωνία επαφής 

είναι ~60ο, ενώ μετά την κατεργασία είναι <10ο. Η αύξηση της υδροφιλικότητας της 

επιφάνειας PMMA μετά από πλάσμα Ο2 έρχεται σε συμφωνία και με αποτελέσματα από 

την διεθνή βιβλιογραφία. Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται ότι η υδροφιλικότητα μιας 

επιφάνειας είναι ισχυρή παράμετρος καθορισμού της βιοσυμβατότητας της . 

 

2.4 Σφράγιση του καναλιού (βιβλιογραφική επισκόπηση) 

Η σφράγιση των πλακιδίου στο οποίο έχει κατασκευαστεί το κανάλι 

πραγματοποιήθηκε με ένα άλλο πλακίδιο PMMA ή με λεπτό φιλμ, όπως θα εξηγήσουμε 

παρακάτω. Γενικότερα, για τη συγκόλληση των δυο πλαστικών τα πλακίδια 

θερμαίνονται για λίγο σε θερμοκρασία πάνω απ’ τη θερμοκρασία υαλώδους 

μετάπτωσης και κατόπιν έρχονται σε επαφή με παράλληλη εφαρμογή πίεσης και χρήση 

Α

Β
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ειδικών διαλυτών. Με τον τρόπο αυτό, καθώς και με τον εναλλακτικό τρόπο σφράγισης 

με λεπτό φιλμ, κατασκευάζονται στεγανές διατάξεις ικανές για άμεση χρήση σε 

εφαρμογές χημικής και βιολογικής μικροανάλυσης. 

2.4.1  Θερμική συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων υποβοηθούμενη 
από ειδικούς διαλύτες (solvent bonding) 

Η μέθοδος συγκόλλησης με θέρμανση και με την βοήθεια ειδικών διαλυτών, 

αποδείχθηκε η πιο αξιόπιστη για κανάλια που είχαν κατασκευαστεί με hot embossing, 

σύμφωνα με την διπλωματική εργασία του Κ.Κοντάκη. [69] Περιγράφοντας την μέθοδο, 

αρχικά γίνεται ένα πλάσμα οξυγόνου στον RIE αντιδραστήρα. Πριν τη συγκόλληση με 

διαλύτες τα PMMA ή PET υποστρώματα τοποθετήθηκαν για 10 min σε υπέρηχους σε 

ένα υδατικό διάλυμα που αποτελείται 50%  2-προπανόλη (IPA) και 50 % απιονισμένο 

νερό (H2O). Στη συνέχεια τα δείγματα στεγνώθηκαν υπό ροή αέριου αζώτου. Τέσσερις 

σταγόνες ενός υδατικού διαλύματος που αποτελείται απο 47,5% dimethylsulphoxide 

(DMSO), 47,5% απιονισμένο νερό και 5% μεθανόλη χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση 

του PMMA ενώ στην περίπτωση του PET χρησιμοποιήθηκε υδατικό διάλυμα που 

αποτελείται από 50 % ακετονιτρίλιο (acetonitrile, ACN) και 50 % απιονισμένο νερό. Για 

την κάθε περίπτωση το υδατικό διάλυμα απλώθηκε ομοιόμορφα στην επιφάνεια του 

πολυμερικού υποστρώματος που αποτελεί το καπάκι σφράγισης της διάταξης και  

ευθυγραμμίστηκε με το πολυμερικό υπόστρωμα από αποτελεί το κανάλι της διάταξης. 

Τα δύο υποστρώματα στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε θερμαινόμενη πρέσα υπό 

συνθήκες θερμοκρασίας 90oC και πίεσης 10 kg/cm2.[69] Γενικά σαν μέθοδος έδωσε πολύ 

καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην δύναμη συγκόλλησης με μειονέκτημα την σχετική 

αλλαγή της δομής του καναλιού λόγω επηρεασμού από τον διαλύτη.  
 

2.4.2  Σφράγιση του καναλιού με λεπτό έλασμα (Lamination) 

Από τις πρώτες προσπάθειες να γίνει συγκόλληση/σφράγιση του καναλιού με 

πολύ λεπτό φιλμ πολυμερούς – στο εξής «lamination» - ήταν από τον Randy M. 

McCormick [70], περίπου πριν από δέκα χρόνια. Η συγκεκριμένη ομάδα ερευνούσε τους 

ηλεκτροφορητικούς διαχωρισμούς στην μικροκλίμακα και συγκεκριμένα στην πρώτη 

δημοσιευμένη δουλειά τους, έκαναν διαχωρισμό DNA σε πλαστικά υποστρώματα, 

κατασκευασμένα με την τεχνική του «injection molding». Για την σφράγιση των 

καναλιών αυτών χρησιμοποίησαν πολύ λεπτό πολυεστερικό πλαστικό τύπου Mylar 
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(R)  που παράγεται από την DuPont και χρησιμοποιείται από τους μοντελιστές για την 

κάλυψη των φτερών των  ξύλινων αερομοντέλων. Το πλαστικό αυτό φιλμ το 

«σιδερώνεις», κυριολεκτικά, πάνω στο φτερό του αερομοντέλου, συρρικνώνεται και 

κολλάει στην ξύλινη επιφάνεια. Να σημειώσουμε εδώ ότι στην κάτω επιφάνεια του φιλμ, 

που έρχεται σε επαφή με το ξύλο, υπάρχει κολλοειδές στρώμα που ενεργοποιείται με 

θέρμανση  ( Top Flight MonoKote, Great Planes Model Distributors, Champaign,IL). 

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή έγινε σφράγιση του πολυμερικού καναλιού με αυτό το 

υλικό αυτό, στους 105 °C για 5 λεπτά.  

Από την άλλη μεριά, το προφανές όμως μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι 

πρώτον, ότι χρειάζεται θέρμανση για να ενεργοποιηθεί η κόλλα, και δεύτερον, ότι το 

υλικό αυτό έχει σχετική διαστολή όταν θερμαίνεται πολύ, με αποτέλεσμα, λόγω των 

παραπάνω, να βουλώνουν πιθανώς τα κανάλια μικρορευστομηχανικών διατάξεων. 

Στην πρώτη περίπτωση, δεν είναι η καλύτερη πρακτική να υπάρχει υψηλή θερμοκρασία 

κοντά σε πλαστικό υπόστρωμα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να λιώσει το πλαστικό και να 

υπάρξει αλλοίωση της μορφής του σχήματος του καναλιού και στην δεύτερη περίπτωση 

να μπει μέσα στο κανάλι το υλικό της σφράγισης εξαιτίας της ελαστικότητας του όταν 

είναι σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας. 

Έχοντας στο μυαλό μας τα παραπάνω μειονεκτήματα, θα πρέπει, πρώτα, να 

αναζητήσουμε μια μέθοδο που να λύνει αυτά τα προβλήματα. Χρειάστηκαν περίπου 

επτά χρόνια για να αναπτυχθεί και η τεχνολογία των πολυμερικών φιλμ για βιολογικές 

εφαρμογές σε «microplates». Τα «microplates» είναι πλαστικά υποστρώματα, που 

μοιάζουν με «αυγοθήκες», και χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση για 

διαχωρισμούς/ανάλυση σε εργαστήρια βιοναλυτικών, φαρμακευτικών και άλλων 

εφαρμογών. Πρώτος διδάξας αυτής της εφαρμογής είναι ο Fuquan Dang [71] απο την 

ίδια ομάδα που δούλευε και το πολυεστερικό Mylar. Χρησιμοποίησαν λοιπόν αυτόν την 

μέθοδο για να σφραγίσουν κανάλια από PMMA που χρησιμοποιούνται για τριχοειδή 

ηλεκτροφόρηση ( capillary array electrophoresis, μ-CAE ) για να επιτευχθεί 

εξαιρετικά γρήγορη γενετική ανάλυση. Τα κανάλια είχαν κατασκευαστεί με την τεχνική 

του injection molding και σφραγιστεί με πιεζοευαίσθητα φιλμ από πολυολεφίνη της 3Μ, 

με το εξαιρετικό χαρακτηριστικό ότι η σφράγιση γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου και 

μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα! 

 Τα κριτήρια εφαρμογής αυτών των πολυμερικών ταινιών που καλύπτουν τα 

«microplates» είναι ιδιαίτερα αυστηρά και το σημαντικό είναι ότι είναι απολύτως 
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αντίστοιχα με αυτά που πρέπει να πληρούν οι δικές μας μικρορευστομηχανικές 

διατάξεις για αναλυτικές εφαρμογές. 

 Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για να χρησιμοποιηθούν οι ταινίες αυτές, πρέπει:  

α) να αποτρέπουν την εξάτμιση των συστατικών από τα διαφορετικά πηγάδια των 

διαλυμάτων, β) να υπάρχει πολύ μικρή μόλυνση μεταξύ των συστατικών των 

πηγαδιών και της ταινίας σφράγισης, γ) να είναι απολύτως καθαρή η ταινία και να μην 

αφήνει ίχνη στα πηγάδια κατά την αφαίρεση της, δ) να έχει εξαιρετικές οπτικές 

ιδιότητες ώστε να μπορείς να βλέπεις μέσα στα πηγάδια και όταν είναι κολλημένη η 

ταινία και ε) να έχει αντοχή σε μεγάλη κλίμακα θερμοκρασιών ωστε να είναι 

κατάλληλη για εφαρμογές αποθήκευσης μειγμάτων και PCR (Protein Chain Reaction). 

Ακόμη, οι ταινίες αυτές έχουν δοκιμαστεί κάτω από πραγματικές συνθήκες με 

διάφορους τρόπους, όπως η ικανότητα τους να αντέχουν στην εξάτμιση νερού, DMSO, 

υδατικών διαλυμάτων ισοπροπανόλης, μεθανόλης, και ακετονιτριλίου, σε ιδιαίτερα 

χαμηλές θερμοκρασίες από -70°C μέχρι θερμοκρασιών δωματίου, σε πραγματικούς 

κύκλους PCR, σε εμφάνιση υπολειμμάτων κόλλας στο πλαστικό και τέλος στην 

βελτιστοποίηση των οπτικών τους ιδιοτήτων. Για την ενδελεχή παρουσίαση όλων των 

παραπάνω μπορεί κανείς να αναζητήσει ιστοτόπους στο διαδίκτυο που αναφέρουν όλα 

τα παραπάνω αποτελέσματα και αντίστοιχους συγκριτικούς πίνακες.[72] 

 Παρατηρούμε λοιπόν ότι, με βάση όλα τα παραπάνω, αυτού του τύπου η ταινία 

είναι η ιδανική για την σφράγιση πολυμερικών μικροκαναλιών. Βέβαια, σύμφωνα με τα 

κατασκευαστικά της χαρακτηριστικά, περιορίζεται στο ότι συγκολλάται μόνο σε PMMA, 

αλλά όπως θα δείξουμε παρακάτω έχει εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα σε ότι 

πολυμερική διάταξη και αν δοκιμάστηκε, όπως PMMA(plasma etched & hot embossed), 

PEEK(plain & TiO2 coated) και PET (plasma etched & hot embossed), ακόμη και σε 

ολοκληρωμένες διατάξεις μικρορευστομηχανικής σε Πυρίτιο. 

Ακόμη, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τα πειραματικά δεδομένα, για πρώτη φορά, 

δοκιμάστηκε να γίνει τέτοιου είδους σφράγιση, σε πολύ μικρά σε πλάτος (5μm), 

παράλληλα κανάλια χρωματογραφίας, που διαχωρίζονται μεταξύ τους με τοιχώματα 

5 microns. ∆είξαμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές, εξαιρετικά 

καθορισμένες/διατεταγμένες δομές των μικροκαναλιών αυτών, μετά από την 

συγκόλληση. Πρακτικά, δηλαδή, δεν είχαμε παραμόρφωση των μικροκαναλιών και 

επιτεύχθηκε συγκόλληση χωρίς διαρροές. Για λεπτομέρειες θα πρέπει κανείς να 

ανατρέξει στην πειραματική διαδικασία σφράγισης του καναλιού. 
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Εικόνα 14. (α) «Advanced Polyolefin Microplate Sealing Tape 9795» από την 3Μ, 

που διατίθεται σε φύλλα και σε Roll tape. Στην εικόνα φαίνεται και η εφαρμογή της 

ταινίας σε μικροαναλυτικά τριβλία. (β) Έτοιμα κομμένα, κομμάτια από πολυεστερικό 

Mylar®  που διατίθενται από την DuPont®  , για διαφορετικές εφαρμογές. 

Για την δική μας εφαρμογή, χρησιμοποιήσαμε την Advanced Polyolefin Microplate 

Sealing Tape 9795 απο την 3Μ. Η ταινία αυτή που είναι κατασκευασμένη από 

πολυολεφίνη, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

∆ιαφανής ταινία από πολυολεφίνη με διαφανές συγκολλητικό παράγοντα από 

σιλικόνη που ενεργοποιείται με πίεση («pressure sensitive silicone adhesive»), δεν 

αφήνει σχεδόν καθόλου υπολείμματα κόλλας στο υπόστρωμα («low tack to touch 

adhesive»), εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες ώστε να μπορείς να δεις μέσα από την ταινία 

και από μικροσκόπιο, και χαμηλό αυτό-φθορισμό. 

Στις κάτωθι φωτογραφίες φαίνεται η πρώτη προσπάθεια σφράγισης 

πολυμερικού καναλιού από ΡΜΜΑ με Advanced Polyolefin Microplate Sealing Tape 

9795 από την 3Μ, σε κανάλια χρωματογραφίας που έχουν κατασκευαστεί από ΡΜΜΑ 

και εγχαραχθεί με πλάσμα οξυγόνου,  κάτω από μικροσκόπιο φθορισμού. 

 
Εικόνα  15. (α) Μεγέθυνση 10x σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο φθορισμού 

μικρορευστομηχανικής διάταξης που χρησιμοποιείται για υγρή χρωματογραφία. (β) 

Κομμάτι της διάταξης αυτής σε μεγέθυνση 20x που φαίνεται πώς και ο τελευταίος 

διαχωρισμός των καναλιών έχει γίνει με επιτυχία μετά την σφράγιση. 

Παρατηρούμε ότι διαγράφονται οι δομές που έχουν χαραχθεί στο υπόστρωμα με 

πάρα πολύ καλή ακρίβεια, που σημαίνει ότι το φιλμ έχει συγκολληθεί στα σωστά 

(α) (β) 

(α) (β) 
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σημεία, χωρίς να σφραγίζει τις εγχαραγμένες δομές από όπου περνάει η φθορίζουσα 

ουσία και εξασφαλίζει την σωστή σφράγιση χωρίς διαρροές, αφού δεν υπάρχει 

φθορισμός σε άλλα σημεία του υποστρώματος, εκτός των εγχαραγμένων δομών. Αν 

παρατηρήσει κανείς πολύ τις παραπάνω εικόνες θα δημιουργηθεί η εντύπωση πως 

υπάρχει μια αυξημένη συγκέντρωση φθορισμού πριν από τον προτελευταίο διαχωρισμό 

και μέχρι τον τελευταίο και ύστερα. Αυτό είναι πλασματικό, μιας και η εστίαση του 

μικροσκοπίου είναι διαφορετική από εκείνο το σημείο και μετά, σε σχέση με όλη την 

προηγούμενη διάταξη. Αυτό σημαίνει πως θα έπρεπε να πάρουμε μια εικόνα 

εστιασμένη από την αρχή της διάταξης μέχρι εκείνο το σημείο και να την προβάλλουμε 

πάνω στην ήδη υπάρχουσα, για να έχουμε μια εικόνα που είναι συνεπής ως προς την 

ένταση του φθορισμού. 

Έτσι λοιπόν, δόθηκε μια πολύ καλή πρόγευση για τα πειράματα της σφράγισης 

που θα επακολουθήσουν, που έχουν φέρει πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο 

σε απλά πειράματα μέτρησης πτώσης πίεσης σε ρευστομηχανικά κανάλια, όσο και σε 

πολυπλοκότερες διατάξεις υγρής χρωματογραφίας, όπως θα δούμε παρακάτω.   

 

2.4.3  Πιεζοευαίσθητα Κολλοειδή 

Η ανάγκη εισαγωγής αυτής της παραγράφου, προέκυψε από την έρευνα που έγινε 

για την σφράγιση την καναλιών με το πολύ λεπτό φιλμ/έλασμα της 3Μ, για την 

σφαιρικότερη κατανόηση των πιεζοευαίσθητων κολλοειδών, που είναι τελικά, ακούσιο 

κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Οι πιεζοευαίσθητες κόλλες ή αλλιώς «Pressure 
sensitive adhesive (PSA)» ή «self adhesive» ή «self stick adhesive» είναι κόλλες 

που σχηματίζουν δεσμούς όταν εφαρμοστεί πίεση μεταξύ της κόλλας και του 

προσκολλώμενου υποστρώματος. Για να δημιουργηθεί ο δεσμός μεταξύ των, δεν 

χρειάζεται κανένας διαλύτης, ή νερό, ή θερμοκρασία ώστε να ενεργοποιηθεί η κόλλα. 

Τέτοιου τύπου κόλλες χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή 

όπως είναι οι πιεζοευαίσθητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες στάμπες, τα σημειωματάρια με 

προεγκατεστημένη αυτοκόλλητη ταινία, decals ή διαφάνειες για τα αυτοκίνητα, και μια 

πληθώρα από άλλες συνήθης εφαρμογές.  

Όπως φαίνεται και από το όνομα τους, το ποσοστό στο οποίο θα επηρεαστεί ο 

δεσμός εξαρτάται ευθέως από το το ποσό της πίεσης στην οποία θα εφαρμόσουμε 

μεταξύ του κολλοειδούς και της επιφάνειας στην οποία θέλουμε να γίνει η συγκόλληση. 

Συνεπώς, γίνεται φανερό πως στην γενική αυτή περίπτωση οι επιφανειακοί 
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παράγοντες, όπως είναι η αδρότητα/τραχύτητα, η επιφανειακή ενέργεια και η 

καθαρότητα της επιφάνειας,  θα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ποιότητα του 

δεσμού. Από την μικροσκοπική σκοπιά τώρα, οι ιδιότητες που έχουν οι δεσμοί 

οφείλονται στις διαμορικακές δυνάμεις Van der Waals, σε συνδυασμό με τις 

ιξωδοελεαστικές ιδιότητες του υλικού που υποστηρίζει το κολλοειδές, προς την 

επίτευξη της βέλτιστης συγκόλλησης για την κάθε εφαρμογή. 

Τα εμπορικά PSA στις μέρες μας έχουν εν γένει εξαιρετικά χαρακτηριστικά και 

χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες με βάσει την τεχνολογία που 

ενσωματώνουν. Η μεγαλύτερη σε εφαρμογή, είναι αυτή των ακρυλικών κολλοειδών, με 

ακόλουθες τις σιλικόνες, και ύστερα την πολυουρεθάνη και τον πολυεστέρα. Στο 

παρακάτω σχήμα φαίνεται χαρακτηριστικά η διάκριση αυτή των PSA.[73], [74] 

 

Εικόνα 16.∆ιάκριση των πιεζοευαίσθητων κολλοειδών με βάση την σύσταση της κόλλας 

Η κατηγορία των σιλικόνων είναι αυτή που θα μας απασχολήσει στην παρούσα 

διατριβή, μιας και το «lamination» φιλμ που θα χρησιμοποιήσουμε έχει σιλικόνη για 

συγκολλητικό παράγοντα. Οι σιλικόνες γενικά είναι κολλοειδή υψηλών προδιαγραφών 

γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολύ μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, από  –40  

μέχρι και 300 ºC και έχουν την μοναδική ιδιότητα να συγκολλούνται σε επιφάνειες, και 

με χαμηλή και με υψηλή επιφανειακή ενέργεια. Τα σιλικονούχα πολυμερή, βασίζονται σε 

ομάδες διμεθυλσιλοξάνης και διφαινυλσιλοξάνης, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω 

συντακτικό τύπο. 

 

 

Εικόνα 17.  Συντακτικός τύπος των σιλικονούχων πολυμερών 
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Τα μοριακά βάρη των σιλικόνων αυτών είναι μεταξύ 500000 και 1500000 Daltons 

ενώ η σύνθεση των PSA που περιέχουν μέθυλο και φαίνυλο ομάδες πετυχαίνεται με 

θέρμανση μεταξύ 120°C και 150°C , με την χρήση οργανικού υπεροξειδίου. 

2.5  Πειραματικές ∆ιατάξεις 
 

2.5.1  Πειραματική ∆ιάταξη του Αντιδραστήρα Πλάσματος 

Ο αντιδραστήρας πλάσματος που βρίσκεται στο εργαστήριο πλάσματος του 

Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής είναι κατασκευασμένος από την Alcatel, έχει την 

ονομασία MET (Micromachining Etch Tool) και χρησιμοποιείται για διεργασίες 

εγχάραξης ή απόθεσης διαφόρων υλικών. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα το 

σύστημα αποτελείται από έναν προθάλαμο, από τον κύριο θάλαμο και από διάφορες 

επιμέρους μονάδες  που χρησιμεύουν για τη λειτουργία του αντιδραστήρα. ∆εν θα 

μπούμε σε λεπτομέρειες των λειτουργικών χαρακτηριστικών του αντιδραστήρα 

πλάσματος καθότι δεν είναι μέρος των στόχων της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 
Εικόνα 18. Ο ICP αντιδραστήρας του εργαστηρίου πλάσματος του Ινστιτούτου 

Μικροηλεκτρονικής. 

 

Χαρακτηριστικά μεγέθη του ICP αντιδραστήρα του Εργαστηρίου 
Πλάσματος 

Μέγεθος Όρια λειτουργίας 

Ισχύς πλάσματος Μέχρι 2000 W 



Κατασκευή Μικροκαναλιών Ροής με Νανοδομημένα Τοιχώματα Ελεγχόμενης ∆ιαβροχής: 
Χαρακτηρισμός Νανοδομής και Μετρήσεις Πτώσης Πίεσης Ροής Νερού 

 

 
∆ημήτριος Π. Παπαγεωργίου 
 

43

Τάση δυναμικού πόλωσης Από -20 μέχρι -250 Volts 

Πίεση αερίου 0.2 – 133Pa 

Θερμοκρασία ηλεκτροδίου -100°C μέχρι +150°C 

Ρυθμοί εγχάραξης (σε πολυμερή) 1 – 1,7 μm/min 

Ροή αερίου 0 – 10sccm 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά μεγέθη του ICP αντιδραστήρα του εργαστηρίου 

πλάσματος. 

 

2.5.2  Πειραματική ∆ιάταξη για Συγκόλληση Καναλιών με την μέθοδο του «thermal 
bonding» 

Η θερμοπρέσα της εταιρίας Carver είναι ένα απλό σύστημα με το οποίο υπάρχει η 

δυνατότητα να εφαρμόζονται διαφορετικές πιέσεις σε μια η περισσότερες επιφάνειες 

παράλληλα με την εφαρμογή θερμοκρασίας (εικόνα 19). 

Κατά την διαδικασία των πειραμάτων ο χρήστης απλώς εφαρμόζει την 

θερμοκρασία και την πίεση στις επιφάνειες που θέλει. Στα παρακάτω διαγράμματα είναι 

οι καμπύλες ανόδου και καθόδου της θερμοκρασίας ώστε να μπορεί ο χρήστης να 

υπολογίσει τον χρόνο που χρειάζεται για την κάθε διεργασία. Έτσι από τα παραπάνω 

διαγράμματα της εικόνας 20 χρειάζονται, για παράδειγμα, περίπου 6 με 8 λεπτά για να 

φτάσει κανείς στους 120ο C. Κατά αντιστοιχία υπολογίζεται και ο χρόνος πτώσης. Ενώ 

σε συνδυασμό με την θερμοκρασία μπορεί να εφαρμοστεί και η αντίστοιχη πίεση που 

απαιτείται, όπως βλέπουμε και στην εικόνα 20. 

Θερμοκρασία Έως 350οC 

Πίεση Μέχρι 10 τόνους 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά μεγέθη της θερμοπρέσας. 
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Εικόνα 19. Η θερμοπρέσα της εταιρίας Carver του εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής 
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Εικόνα 20. Καμπύλες ανόδου-καθόδου θερμοκρασίας σε σχέση με τον χρόνο, της 

θερμοπρέσας του εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής.[69] 

 

2.6  Πειραματικά Αποτελέσματα Κατασκευής Μικροκαναλιών 
 

2.6.1  Συνθήκες λιθογραφίας και εγχάραξης,  
 

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά την μέθοδο λιθογραφίας, τα δείγματα καθαρίζονται με 

ισοπροπανόλη και ακολουθεί επίστρωση του φωτοπολυμερούς (“Ormocer, 

Photoresist”) με φυγοκέντριση στις 7000rpm για 30 sec. Μετά την επίστρωση ακολουθεί 

ψήσιμο του δείγματος ώστε να εξατμιστεί ο διαλύτης από το πολυμερές, για 3min στους 

80°C. Ακολουθεί το στάδιο της έκθεσης, στο οποίο μετά από δοκιμές καθορίστηκε στα 

12sec.  Τέλος, η εμφάνιση διάρκει περίπου 1min, ενώ ο εμφανιστής που 

χρησιμοποιούμε για αυτό το φωτοπολυμερές σε υποστρώματα από PMMA είναι, 

MIBK:IPA (Methyl Isobutyl Ketone : Isopropanol),  με αναλογία 1:1 .Η διαδικασία 
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ολοκληρώνεται με έκπλυση του υμενίου με MIBK και IPA για 30δευτερόλεπτα, και 

στέγνωμα με ροή αζώτου. Στην εικόνα 21, φαίνονται σχηματικά τα παραπάνω 

λιθογραφικά βήματα. Ακολουθεί η εγχάραξη των λιθογραφημένων καναλιών, η οποία 

γίνεται στον αντιδραστήρα πλάσματος ICP.( Η κατασκευή των μικροκαναλιών έγινε κατά 

την υπό εκπόνηση ∆ιδακτορική ∆ιατριβή της Τσουγένης Κατερίνας, 2009) 

 
Εικόνα 21. Μέθοδος κατασκευής μικρορευστομηχανικών διατάξεων με πλάσμα 

οξυγόνου [69]. 

 

2.6.2  Πειραματική ∆ιαδικασία Σφράγισης του καναλιού με Λεπτό Έλασμα και 
Εφαρμογές σε πολυμερικές και μη, Ολοκληρωμένες Μικρορευστομηχανικές 
∆ιατάξεις. 

Τα μεγαλύτερα ίσως προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις παντός 

είδους σφραγίσεις πολυμερικών και μη, τσιπ, είναι κατά την συγκόλληση να μην 

εισέρχεται στο εγχαραγμένο κανάλι το συγκολλούμενο υπόστρωμα εξαιτίας της πίεσης 

ή της θέρμανσης, και συνακόλουθα, να μην υπάρχει παραμόρφωση ολόκληρου του 

τσιπ εξαιτίας παραπάνω παραγόντων από την διαδικασία αυτή. Επιπλέον στην 

περίπτωση που θα χρειαστεί να γίνει κάποιου είδους διαχωρισμός βιολογικού δείγματος 

μέσα στο τσιπ, να μην υπάρχει μόλυνση από τον διαλύτη που χρησιμοποιείται για την 

συγκόλληση μέσα στο κανάλι, όπου θα γίνει ο διαχωρισμός του δείγματος. Τα 

παραπάνω προβλήματα είναι πολύ σημαντικά, και θα προσπαθήσουμε με τις 

παρακάτω γραμμές να δώσουμε πειστικές απαντήσεις σε αυτά, καθώς και σε άλλα 

προβλήματα που δημιουργούνται κατά την κατασκευή και σφράγιση πολυμερικών τσιπ. 

Η διάταξη της συγκόλλησης με λεπτό έλασμα («Lamination Bonding») είναι αυτή 

που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 22. Το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε είναι της 
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εταιρίας Mega Photopolymer Laminators, και όπως φανερώνει και η επωνυμία της 

εταιρίας, χρησιμοποιείται κυρίως για την συγκόλληση λεπτών πολυμερικών φιλμ, που 

χρησιμεύουν ως μάσκες σε βάσεις PCB. Στην περίπτωσή μας η συγκόλληση 

επιτυγχάνεται σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή θέτουμε το «βαρέλι» που γυρίζει στο 

μηχάνημα –φαίνεται από το χαρακτηριστικό μωβ χρώμα στην εικόνα- και πιέζει τα 

αντικείμενα που συγκολλούνται, στους 0°C όπως φαίνεται και στην εικόνα. Ακόμη, 

ελέγχουμε τόσο την ταχύτητα που γυρνάει το «βαρέλι» του μηχανήματος, όσο και την 

πίεση, με την οποία θα πιεστεί ό, τι διάταξη βάλουμε για να συγκολληθεί. Την ταχύτητα 

την ρυθμίζουμε στην θέση «1» ή αλλιώς σε 0,15 meters/min, και την πίεση την 

ρυθμίζουμε μετακινώντας τον μοχλό στα δεξιά του μηχανήματος από την θέση 

«Parking» στην προκαθορισμένη θέση «1» . Όπως γίνεται αντιληπτό, επειδή δεν 

αναφέρεται, στο εγχειρίδιο του μηχανήματος, ποσοτικά η πίεση που ασκεί το «βαρέλι» 

στο δείγμα, οι ακριβείς συνθήκες πίεσης δεν μπορούν να αναφερθούν. Συνεπώς, οι 

συνθήκες της συγκόλλησης που βρέθηκαν, ύστερα από πολλές δοκιμές, μπορούν να 

εφαρμοστούν μόνο για αυτό το μηχάνημα. Όμως, κάποια βασικά σημεία για την 

επιτυχημένη συγκόλληση είναι τα ακόλουθα. Είναι εξαιρετικά θεμιτό να τοποθετείται 

κάτω από το τσιπ ένα μεγάλο κομμάτι από πολύ σκληρό υλικό, στην περίπτωσή μας 

ένα κομμάτι PCB πάχους 3 mm, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη πίεση στο δείγμα 

ώστε να μην μετακινείται/«παίζει» δεξιά και αριστερά καθώς το τύμπανο/βαρέλι του 

μηχανήματος σπρώχνει το δείγμα, όταν πραγματοποιείται η συγκόλληση. Ακόμη, 

αρχικά προτείνεται, να μην τοποθετείται πάνω στο δείγμα το φιλμ ασκώντας 

οποιαδήποτε πίεση γιατί κατά κύλιση του τροχού θα εγκλωβιστεί αέρας κάτω από το 

φιλμ, δημιουργώντας εξόγκωμα αέρα στην επιφάνεια και συνεπώς ανεπιτυχή 

συγκόλληση. Απλά πρέπει, αρχικά, να τοποθετείται/αποτίθεται με προσοχή το φιλμ 

πάνω στο δείγμα, και κατά την κύλιση θα φύγει ο εγκλωβισμένος αέρας προς την 

αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της κύλισης. 
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Εικόνα 22. Εικόνα του μηχανήματος με το οποίο επιτυγχάνουμε σφράγιση του 

καναλιού με λεπτό έλασμα («lamination bonding») 

2.6.3  Σφράγιση Πολυμερικών τσιπ 

Στο κομμάτι αυτό της διπλωματικής εργασίας που αφορά την μελέτη της 

συγκόλλησης πολυμερικών και μη, τσιπ, μικρορευστομηχανικών διατάξεων, έγινε 

εκτενής μελέτη που αφορούσε την ποιότητα της συγκόλλησης και την βελτιστοποίηση 

του τρόπου συγκόλλησης στις διατάξεις που την αφορούν. Όσον αφορά στο κομμάτι 

της ποιότητας της συγκόλλησης, μελετήθηκε η εφαρμογή, αποκόλληση και 

επανασυγκόλληση του φιλμ, σε διάφορα πολυμερικά υποστρώματα και στο πυρίτιο, για 

να κατανοηθεί η μηχανική συμπεριφορά και αντοχή του κατά τις παραπάνω διαδικασίες. 

Στο δεύτερο κομμάτι της βελτιστοποίησης του τρόπου συγκόλλησης, παραθέτουμε 

ορισμένες πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις στο τελικό στάδιο της κατασκευής τέτοιου 

είδους διατάξεων, που χωρίς αυτές θα ήταν αδύνατο να παρατηρηθεί οποιουδήποτε 

είδους επιτυχής συγκόλληση και κατ’ επέκταση, ροή ρευστού από το μικροκανάλι. 

 Αρχικά, κατά τις πρώτες εφαρμογές της συγκόλλησης γεννώνται δύο βασικά 

ερωτήματα: Κατά πόσον το φιλμ εισχωρεί μέσα στο κανάλι κατα την συγκόλληση και 

πόσο ισχυρή είναι τελικά αυτού του είδους η συγκόλληση, αν εφαρμοστεί πίεση 

μέσα από το κανάλι που θα τείνει να το αποκολλήσει από την επιφάνεια και να 

καταστρέψει την διάταξη. Στο πρώτο ερώτημα για να δώσουμε σαφή απάντηση έπρεπε 

να πραγματοποιήσουμε μια εφαρμογή και ύστερα να κόψουμε την διάταξη σε τομή και 

να παρατηρήσουμε την διεπιφάνεια της σιλάνης με το πολυμερικό υπόστρωμα, τόσο 

στο οπτικό μικροσκόπιο όσο και στο μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης. Η πρώτη 

εφαρμογή έγινε σε τσιπ από PMMA πάχους 2mm και για ευθύγραμμα κανάλια 

διαφορετικού πλάτους που είχαν εγχαραχθεί στο ίδιο τσιπ, και άρα αν λάβουμε υπόψη 

μας ότι η πίεση του μηχανήματος ελασματοποίησης είναι ακριβώς επιφανειακά 
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ισότροπη, θα πρέπει να δέχθηκαν όλα τα κανάλια την ίδια ακριβώς εγκάρσια δύναμη 

πίεσης. Όπως αποδείχθηκε, αρχικά από το οπτικό μικροσκόπιο, στα διαφορετικού 

πλάτους κανάλια για την συγκεκριμένη εφαρμογή πίεσης, και ύστερα από πολλές 

δοκιμές, φάνηκε πως το φιλμ δεν εισχωρεί καθόλου μέσα στα κανάλια και διατηρεί στο 

ακέραιο την δομή του μετά την συγκόλληση. Ακόμη,  ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που 

παρατηρείται σε αυτό το επίπεδο της δοκιμής, είναι ότι δεν «πέφτει» η κόλλα/σιλικόνη 

μέσα στο κανάλι όπως αρχικά περιμέναμε. Θα το δούμε όμως και παρακάτω αυτό το 

συμπέρασμα, εκτενέστερα.  

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η διεπιφάνεια από τα διαφορετικού πλάτους 

κανάλια του τσιπ από PMMA, σε τομή. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι τα κανάλια είναι 

ορθογώνια και όχι ημικυλινδρικά όπως περιμένουμε να αντιληφθεί κανείς αν δει τις 

παρακάτω φωτογραφίες. Όμως, αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες, ο πρώτος είναι ότι 

κατά την εγκάρσια κοπή με τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων, τύπου DREMEL και 

αντίστοιχου κοπτικού τροχού για πλαστικά υλικά, λιώνει το πλαστικό και συσσωρεύεται 

στις άκρες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι το κανάλι δεν είναι 

ορθογωνικό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι για την καλύτερη λήψη των φωτογραφιών 

δόθηκε μια κλίση στο τσιπ, γιατί η κοπή είναι δύσκολο να γίνει ακριβώς εγκάρσια, και σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι το μικροσκόπιο εστιάζει σε οριζόντια επίπεδα, η μισή 

εικόνα ήταν λίγο θολή και η άλλη μισή καλά εστιασμένη. ∆ίνοντας όμως λίγη κλίση στο 

τσιπ, η εστίαση έγινε ακριβώς πάνω στο κανάλι και το θολό μέρος της φωτογραφίας 

είναι πάνω στο «σώμα» του PMMA  και όχι στο κανάλι. ∆ίνουμε δηλαδή στην απόσταση 

ένα «cosθ» που μειώνει κατά πολύ την εστιακή διαφορά/απόσταση αρχής και τέλους 

του καναλιού κατά τον εγκάρσιο άξονα, και άρα στην «θολότητα» στην τελική 

φωτογραφία. Στον ίδιο αυτό λόγο οφείλεται και το γιατί κάθε φορά παίρνουμε δύο 

φωτογραφίες στην διεπιφάνεια, έστω και δέκατα του χιλιοστού να είναι η υψομετρική 

διαφορά στην τομή, η συνολική φωτογραφία είναι θολή, συνεπώς το ένα στιγμιότυπο 

είναι εστιασμένο στο υπόστρωμα και το άλλο στο φιλμ και έχουμε συμπληρωματικές 

φωτογραφίες, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 
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Εικόνα 23. Τομή της διάταξης καναλιού από PMMA και συγκολλημένου 

υποστρώματος από το φιλμ της 3Μ. Παρατηρούμε ότι ο συγκολλητικός παράγων δεν 

εισχωρεί στο κανάλι και διατηρεί το ευθύγραμμο προφίλ του με τις συνθήκες 

συγκόλλησης που εφαρμόσαμε.  (α) εστίαση στο κανάλι (β) εστίαση στο φιλμ. 

  

Εικόνα 24. Τομή της διάταξης καναλιού από PMMA και συγκολλημένου 

υποστρώματος από το πολυμερικό φιλμ, υπό γωνία και σε διαφορετικού πλάτους 

κανάλι σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα. Οι εικόνες είναι συμπληρωματικές ως 

προς το σημείο της συγκόλλησης, όπως αναφέρουμε και στο κείμενο. (α) εστίαση στο 

κανάλι. (β) εστίαση στο φιλμ. 

Εν συνεχεία, έγιναν δοκιμές συγκόλλησης-επανακόλλησης, πολλές φορές στο ίδιο 

υπόστρωμα για να δοκιμαστεί αν και πώς μπορούμε να έχουμε επαναλήψιμα 

αποτελέσματα συγκολλήσεων. Το ενδιαφέρον κομμάτι αυτών των πειραμάτων είναι ότι 

αν ξεκολληθεί σχετικά βίαια το φιλμ από το υπόστρωμα τότε παρατηρήθηκε ότι μένουν 

στην επιφάνεια του τσιπ, κομμάτια από τον συγκολλητικό παράγοντα. Πράγμα που 

απαιτεί ύστερα καλό καθάρισμα της επιφάνειας για την επόμενη συγκόλληση, που δεν 

είναι σε όλες τις περιπτώσεις εφικτό γιατί όταν έχουμε δημιουργήσει τραχύτητα με το 

πλάσμα δεν πρέπει να βρέξουμε με κανένα τρόπο την τραχύτητα και ύστερα να την 

στεγνώσουμε γιατί παρατηρούμε πως «ενώνονται τα κολωνάκια» της τραχύτητας.[75]  

(α) 

(β) (α) 

(β) 

Μικροκανάλι 

φιλμ 

φιλμ 

PMMA Plate 

PMMA Plate Μικροκανάλι 

φιλμ 

PMMA Plate Μικροκανάλι 

φιλμ 
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Από την άλλη μεριά δεν είναι απαραίτητα αναγκαίο να καθαρίσουμε το 

υπόστρωμα, αφού και μετά από τέσσερις επαναλήψεις του κύκλου συγκόλλησης-

αποκόλλησης, δεν επηρεάζεται η αντοχή της όπως αποδεικνύεται με μετρήσεις 

πτώσεις πίεσης που θα δούμε παρακάτω, ακόμα και με κομμάτια κόλλας στο 

υπόστρωμα σε διάφορα σημεία. Αλλά, σίγουρα κανείς δεν θα ήθελε να έχει υποψίες ότι 

υπάρχουν ατάκτως ερριμένα κομμάτια σιλικόνης στην επιφάνεια του τσιπ, που θα 

μπορούσαν δυνητικά να πέσουν μέσα στο κανάλι. Ακόμη, κατά την αποκόλληση, το 

κομμάτι του φιλμ που είναι πάνω από το κανάλι, διατηρεί στο ακέραιο την δομή του μιας 

και δεν δέχτηκε κατά την πίεση από το βαρέλι του μηχανήματος ελασματοποίησης 

μηχανικές τάσεις (βλέπε εικόνα 26) Συνεπώς, κατά την αποκόλληση εκείνο το κομμάτι 

του φιλμ που μας ενδιαφέρει, γιατί βρίσκεται ακριβώς από επάνω από το κανάλι, 

παραμένει στο ακέραιο της δομής του· συγκολλημένο στο στρώμα της πολυολεφίνης. 

Συνεπώς μειώνονται δραματικά οι πιθανότητες να έχουμε ανεπιθύμητα κομμάτια 

συγκολλητικού παράγοντα μέσα στο κανάλι μας, μετά από μια ανεπιτυχή συγκόλληση 

και επανακόλληση νέου πολυμερικού φιλμ. 

 

Εικόνα 25. Στην εικόνα γίνεται αναπαράσταση του πώς μπορεί να ξεκολλήσει ο 

συγκολλητικός παράγων του φιλμ σε σχέση με το δομικό υπόστρωμα της 

πολυολεφίνης. Στο επάνω μισό της φωτογραφίας φαίνεται η κόλλα/σιλικόνη και ο 

τρόπος που έχει αποκολληθεί από το υπόστρωμα, και στο κάτω μισό της εικόνας, το  

λεπτό συμπαγές πολυμερικό φιλμ. 

Polyethylene, 50μm  
 

PSA, 50μm 
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Εικόνα 26. Στην εικόνα φαίνεται τομή της διάταξης καναλιού από PMMA και 

συγκολλημένου υποστρώματος με το φιλμ. Στόχος της φωτογραφίας είναι να αναδείξει 

την διαφορά που υπάρχει στην ένταση της παραμόρφωσης του φιλμ, ακριβώς πάνω 

από το κανάλι και ακριβώς δίπλα από αυτό. (α) εστίαση στο κανάλι και στο φιλμ με 

ενεργό το σκοτεινό πεδίο υψηλής αντίθεσης του μικροσκοπίου. (β) εστίαση στο κανάλι 

και στο φιλμ με απενεργοποιημένο το σκοτεινό πεδίο. 

Ακολούθως, για να δούμε από κοντά και ακριβέστερα, τι συμβαίνει στη διεπιφάνεια 

τσιπ και του φιλμ, πήραμε εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης για το κανάλι 

της εικόνας 27.  Οι εικόνες ήταν άκρως διαφωτιστικές για το τι ακριβώς συμβαίνει 

μεταξύ των συγκολλημένων επιφανειών. Παρατηρούμε λοιπόν, στην παρακάτω εικόνα 

27, ότι στα όρια του καναλιού, υπάρχει αρκετά καλή συνοχή μεταξύ του PMMA και της 

κόλλας χωρίς να αφήνει περιθώρια για υποψίες πιθανών διαρροών από την 

συγκόλληση. Στις παρακάτω εικόνες από SEM που φαίνεται κάτι σαν να «μπλοκάρει» 

το κανάλι, είναι ένα κομμάτι από PMMA που προφανώς παρέμεινε εκεί κατά την κοπή 

του τσιπ σε τομή, και δεν έχει να κάνει με καμία άλλη παραμόρφωση της 

δομής/διάταξης. 

 

 

(α) (β) 

Μικροκανάλι Μικροκανάλι 

Ένταση της παραμόρφωσης του φιλμ
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Εικόνα 27. (α) Τομή της διάταξης καναλιού από PMMA και συγκολλημένου 

υποστρώματος με το λεπτό φιλμ πολυολεφίνης, σε Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης 

(SEM). (β)  Παρατηρούμε σε μεγέθυνση την άριστη σφράγιση που επιτυγχάνεται στα 

όρια του καναλιού με το φιλμ, καθώς και την διστρωματική δομή του φιλμ, που 

αποτελείται από συγκολλητικό παράγοντα σιλικόνης και πολυμερικό υπόστρωμα 

πολυολεφίνης. 

 

2.7  Χαρακτηρισμός της Στεγανότητας της ∆ιάταξης και Συμπεράσματα 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα την μελέτη μας και σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις που έχουμε δώσει στην εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου, εφαρμόσαμε 

αυτήν την επιτυχημένη διαδικασία συγκόλλησης στο PMMA και σε άλλα υποστρώματα 

με εγχαραγμένα κανάλια, όπως, PEEK, PET, Si, PEEK w/TiO2, Si w/TiO2 καθώς και 

διαφορετικού τύπου κανάλια, όπως μικρο-μείκτης από PMMA (PMMA Micromixer), 

μικροκανάλια από PMMA για χρήση σε υγρή χρωματογραφία (PMMA w/Liquid 

Chromatography Channels and Posts), μικροκανάλια από PEEK για χρήση σε υγρή 

χρωματογραφία (PEEK w/Liquid Chromatography Channels and Posts), ), μικροκανάλια 

από πυρίτιο για χρήση σε υγρή χρωματογραφία (Si w/ Liquid Chromatography 

Channels and Posts) . Όπως ίσως να έχει αρχίσει να γίνεται φανερό και από αυτό το 

σημείο, με την αναφορά του TiO2 και των καναλιών της υγρής χρωματογραφίας, ο 

απώτερος στόχος μας είναι να μελετήσουμε/διαχωρίσουμε βιολογικά δείγματα σε τσιπ 

που θα έχουν αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά συγκόλλησης. Σε εφαρμογές όλων 

των παραπάνω στα υλικά αυτά, αποδείξαμε ότι επιτυγχάνεται πλήρους επάρκειας 

συγκόλληση για την κάθε περίπτωση, ενώ κατά την διάρκεια των δοκιμών προέκυψαν 

και άλλα ερωτήματα που αφορούν την αντοχή του ολοκληρωμένου τσιπ, τα οποία και 

(α) 
(β) 
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θα συζητήσουμε παρακάτω. Συνοψίζουμε λοιπόν ακολούθως, σε εικόνες, τα 

αποτελέσματα των δοκιμών.  

 

Εικόνα 28. (α) ∆ιάταξη μικροκαναλιών που είναι εγχαραγμένα με πλάσμα, σε 

υπόστρωμα PMMA, στα οποία έχει γίνει συγκόλληση με έλασμα και έχουμε περάσει 

κόκκινη χρωστική ουσία, για λόγους επίδειξης. (β) Μεγεθυμένη εικόνα σε μικροκανάλι 

από PMMA, στην οποία φαίνεται η φορά κατά την οποία γεμίζει το κανάλι με κόκκινη 

χρωστική ουσία. (να σημειώσουμε πως υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό (video) από 

το συγκεκριμένο κανάλι καθώς γεμίζει αυθορμήτως από την μια άκρη έως την άλλη 

καθότι είναι εξαιρετικά υδρόφιλο) 

 

Εικόνα 29. Αντίστοιχη εικόνα, όπως και παραπάνω, με την διαφορά ότι το 

υπόστρωμα είναι από PET, και τα κανάλια εγχαραγμένα με πλάσμα. 

 

Εικόνα 30. (α) Αντίστοιχη εικόνα, όπως και παραπάνω με υπόστρωμα από PMMA, 

αλλά τα κανάλια που φαίνονται στη εικόνα είναι για εφαρμογές υγρής χρωματογραφίας, 

είναι δηλαδή 32 παράλληλα κανάλια όπως φαίνεται καθαρά και στην αμέσως επόμενη 

εικόνα στο πυρίτιο. (β) Υπόστρωμα από PEEK και μέσα στα κανάλια έχουν εγχαραχθεί 

κολώνες, ώστε και αυτή η διάταξη να χρησιμεύσει στην υγρή χρωματογραφία. 

(α) (β) 

(α) (β) 
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Εικόνα 31. (α) Μεγέθυνση της εικόνας, καναλιών που έχουν εγχαραχθεί στο 

πυρίτιο για εφαρμογές υγρής χρωματογραφίας και συγκόλλησή τους με λεπτό φιλμ. 

Παρατηρούμε πως έχουν διαγραφεί σχεδόν τέλεια οι δομές ύστερα από την 

συγκόλληση. (β) Μικροκανάλια για εφαρμογές υγρής χρωματογραφίας, με 

ενεργοποιημένο το ισχυρό πεδίο του μικροσκοπίου για την μέγιστη δυνατή αντίθεση 

εικόνας.   

 

Εικόνα 32. (α) Συγκολλημένη διάταξη μικρο-μείκτη από ΡΜΜΑ, με λεπτό έλασμα 

(lamination bonding). (β)  Κομμάτι της εισόδου από ΡΜΜΑ micromixer σε οπτικό 

μικροσκόπιο με μεγέθυνση 20x. Ο μαίανδρος έχει κατασκευαστεί με εγχάραξή 

πλάσματος και έχει σφραγιστεί με το λεπτό φιλμ πολυολεφίνης. (γ) Φωτογραφία της 

διάταξης του μείκτη, ενώ γίνεται η μίξη δύο χρωμάτων σε οπτικό μικροσκόπιο. Από το 

«επάνω» κανάλι έρχεται, με πίεση, κίτρινη χρωστική ουσία και από το «κάτω», κόκκινη 

χρωστική ουσία, και ξεκινά η αναμίξη στον πρώτο από μια σειρά μαιάνδρους, όπως 

φαίνεται και στην αριστερή εικόνα.( να σημειώσουμε πως υπάρχει και οπτικοακουστικό 

υλικό (video) από το συγκεκριμένο κανάλι καθώς πραγματοποιείται η μίξη των δύο 

χρωστικών ουσιών, το οποίο και παρουσιάστηκε στο συνέδριο, 1st European 

Conference on Microfluidic devices, 10 – 12 December, 2008 Bologna, Italy) [76] 

(α) (β) 

(α) (β) (γ) 
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Εικόνα 33. Στις εικόνες φαίνονται χρωματογραφικές διατάξεις, στο ίδιο υπόστρωμα 

από PEEK,  συγκολλημένες με το φιλμ  (α) PEEK με παράλληλα κανάλια. (β) PEEK με 

εγχαραγμένα κολωνάκια για εφαρμογές χρωματογραφίας.  

 

Εικόνα 34. (α) Κομμάτι της εισόδου από PEEK/ LC καναλιών σε οπτικό 

μικροσκόπιο με μεγέθυνση 5x. Τα κανάλια έχουν κατασκευαστεί με εγχάραξή 

πλάσματος, καλυφθεί με TiO2 -εξ ου και το σχετικά «περίεργο» ροζ χρώμα που φαίνεται 

στο μικροσκόπιο συγκριτικά με το καφέ που έχει το συνηθισμένο PEEK -  και 

σφραγιστεί με το λεπτό φιλμ πολυολεφίνης.(β) Ίδια φωτογραφία με την προηγούμενη με 

ενεργοποιημένο το σκοτεινό φίλτρο ώστε να φαίνεται το κομμάτι που δεν σφραγίζεται 

καλά, εξαιτίας της συγκέντρωσης στα άκρα (γ) Φωτογραφία της διάταξης σε μεγέθυνση 

10x. Σημαντικές παρατηρήσεις επί των παραπάνω φωτογραφιών δίνονται μέσα στο 

κείμενο της διπλωματικής εργασίας. 

(α) (β) 

(α) (β) (γ) 

Φραγμένη δίοδος μεταξύ 
Μικροκαναλιού και Πηγαδιού  



Κατασκευή Μικροκαναλιών Ροής με Νανοδομημένα Τοιχώματα Ελεγχόμενης ∆ιαβροχής: 
Χαρακτηρισμός Νανοδομής και Μετρήσεις Πτώσης Πίεσης Ροής Νερού 

 

 
∆ημήτριος Π. Παπαγεωργίου 
 

56

 

Εικόνα 35. (α) Κομμάτι της εισόδου από PET καναλιών σε οπτικό μικροσκόπιο με 

μεγέθυνση 20x. Τα κανάλια έχουν κατασκευαστεί με εγχάραξή πλάσματος οξυγόνου και 

σφραγιστεί με το λεπτό φιλμ πολυολεφίνης. (β) Ίδια φωτογραφία της διάταξης με 

ενεργοποιημένο το σκοτεινό πεδίο του μικροσκοπίου. Σημαντικές παρατηρήσεις επί των 

παραπάνω φωτογραφιών δίνονται μέσα στο κείμενο. 

  

Εικόνα 36. (α) Κομμάτι της εισόδου από PMMA καναλιών σε οπτικό μικροσκόπιο 

με μεγέθυνση 20x. Τα κανάλια έχουν κατασκευαστεί με εγχάραξή πλάσματος οξυγόνου 

και σφραγιστεί με το λεπτό φιλμ πολυολεφίνης (β) Ίδια φωτογραφία της διάταξης με 

ενεργοποιημένο το σκοτεινό πεδίο του μικροσκοπίου, και εστίαση στην τραχύτητα του 

καναλιού. Σημαντικές παρατηρήσεις επί των παραπάνω φωτογραφιών δίνονται μέσα 

στο κείμενο. 

 

(α) (β) 

(α) (β) 

Φραγμένη δίοδος μεταξύ 
Μικροκαναλιού και Πηγαδιού.  
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Εικόνα 37. Εστίαση στις εισόδους των καναλιών, όπου έχει γίνει μια πολύ μικρή 

εγχάραξη με το χέρι και με το τρυπάνι ώστε να διαλυθεί η συγκέντρωση υλικού που έχει 

συσσωρευτεί γύρω από το πηγάδι κατά το τρύπημα των καναλιών. (α) κομμάτι από 

PMMA στο οποίο έχει γίνει η μικρή διάνοιξη και έχουμε γεμίσει το πηγάδι με μπλε 

χρωστική ώστε να φαίνονται νοητά τα όρια του καναλιού αφού το μικροσκόπιο εστιάζει 

επιπεδικά. (β) αντίστοιχη διαδικασία διάνοιξης σε κανάλι από PET. 

Στα κατασκευαστικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι και η 

βελτιστοποίηση της διάνοιξης των τρυπών στα πηγάδια που έχουν δημιουργηθεί από 

την λιθογραφία στο PET και στο PEEK (βλ. Εικόνες 34, 35). Όταν γίνει η τρύπα με 

συμβατικό τρυπάνι στο PEEK, αυτό έχει την τάση να μαζεύει υλικό στις άκρες, κατά 

μήκος του τόξου που διατρέχει η ακτίνα, της τρύπας που ανοίγουμε. Με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα τεχνητό τοίχωμα, μπλοκάροντας έτσι την δίοδο προς το κανάλι. Αυτό 

φαίνεται καθαρά στην εικόνα 34 όπου έχει φράξει η δίοδος του καναλιού με το πηγάδι, 

από την χρωματική διαφορά του «ροζ». Όπου είναι λιγότερο έντονο το χρώμα, το φιλμ 

της πολυολεφίνης δεν έχει πατήσει καλά, είναι στον αέρα δηλαδή, και δημιουργεί  γύρω 

του ένα  «συγκολλητικό κενό». Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το μαλακό PET που 

κάνει αυτό το barrier όπως βλέπουμε και στην εικόνα 35 . Αντίθετα το PMMA δεν τείνει 

να σχηματίσει φράχτη στα όρια του τόξου της τρύπας καθότι δεν αφήνει άμορφα 

«γρέζια» που κολλούν στα όρια της τρύπας. Πρέπει όμως και σε αυτήν την περίπτωση 

να κάνουμε αυτού του είδους την διάνοιξη για να εξαλείψουμε τελείως το 

κατασκευαστικό πρόβλημα. Όλα τα παραπάνω λοιπόν, αντιμετωπίζονται κάνοντας μια 

μικρή εγχάραξη με το τρυπάνι, εξαλείφοντας το τοίχωμα και προσπαθώντας να μην 

δημιουργηθούν επιπλέον νεκροί όγκοι στην είσοδο του μικροκαναλιού, χωρίς δηλαδή να 

κάνουμε την διάνοιξη αρκετά μεγάλη, ώστε να ανοίξουμε πολύ το πηγάδι του καναλιού, 

από όπου είναι και η είσοδος του ρευστού στο κανάλι. Τελειώνοντας, με την εξής 

παρατήρηση, ότι το φιλμ δεν κολλάει σταθερά και γερά, όταν η επιφάνεια είναι πολύ 

(α) (β) 

Διάνοιξη διόδου στις εισόδους των 
μικροκαναλιών με ειδικό κωνικό 
τρυπάνι. 
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τραχεία, και συνεπώς προτιμάται να έχουμε όσο το δυνατόν πιο λείες επιφάνειες προς 

συγκόλληση. Το παραπάνω βέβαια είναι αναμενόμενο καθώς αυτού του είδους τα 

πιεζοευαίσθητα κολλοειδή «χρειάζονται» όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια για να 

πραγματοποιηθούν οι δεσμοί, αφού οι δυνάμεις που συγκρατούν τον συγκολλητικό 

παράγοντα και το υπόστρωμα είναι του τύπου Van der Waals, και άρα διαμοριακές 

δυνάμεις επιφανείας. 

2.7.1 Χαρακτηρισμός της επιφάνειας του συγκολλητικού φιλμ με Μικροσκόπιο 
Ατομικής ∆ύναμης (AFM) 

 
Στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού των μικροκαναλιών, έγινε χαρακτηρισμός της 

επιφάνειας του πολυμερικού φιλμ, με AFM, για να διαπιστωθεί η τυχόν ύπαρξη και ο 

τύπος της τραχύτητας. Από τις αναλύσεις που φαίνονται παρακάτω, προκύπτει ότι η 

τραχύτητα του φιλμ  έχει ενεργό τιμή περίπου 10nm, και είναι σε τόσο μεγάλη επιφάνεια 

κατανεμημένη, ώστε δεν παίζει ρόλο στις μετρήσεις ροής, ως παράγοντας τραχύτητας. 
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Εικόνα 38. Στην εικόνα φαίνεται η πρώτη μέτρηση της τοπογραφίας της επιφάνειας 

του φιλμ, με μικροσκόπιο ατομικής δύναμής. 
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Εικόνα 39. Στην εικόνα φαίνεται η δεύτερη μέτρηση της τοπογραφίας της 

επιφάνειας του φιλμ, με μικροσκόπιο ατομικής δύναμής. 
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2.8 Χαρακτηρισμός Νανοδόμησης/Τραχύτητας σε Μικροκανάλια με 
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) 

 
Στην παράγραφο αυτήν της διατριβής, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση 

στο καίριο ερώτημα της ευρωστίας/ποιότητας της νανοδομής των που έχουμε φτιάξει 

μέσα στα μικροκανάλια. Μετά την κατασκευή των μικροκαναλιών και της νανοδόμησης 

των τοιχωμάτων τους προκύπτουν πολλά ερωτήματα για το πώς συμπεριφέρεται η 

διάταξη κάτω από τις πειραματικές συνθήκες που θα επιβάλλουμε. Εφόσον 

ξεπεράσαμε τον σκόπελο της διαρροής υγρού από το μικροκανάλι, με τον τρόπο που 

εκτενέστατα περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο, προχωράμε ένα βήμα 

παραπέρα και μελετάμε την νανοδόμηση του μικροκαναλιού, ως προς την μηχανική και 

χημική αντοχή του. Τα επόμενα ερωτήματα που θα θέσουμε και η ανάγκη εισαγωγής 

αυτής της παραγράφου, προέκυψαν ύστερα από μια πρώιμη παρατήρηση στο SEM ότι 

ύστερα από τις μετρήσεις ροής την μικροκαναλιών άλλαζε άρδην η εικόνα της 

τραχύτητας που είχαμε πριν την φέρουμε σε επαφή με το νερό. Στις επόμενες εικόνες 

βλέπουμε πως μετρώνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μικροκαναλιών, ενώ 

στους πίνακες που θα ακολουθήσουν, θα παρατηρήσουμε το είδος της τραχύτητας και 

το πώς μεταβάλλεται ύστερα από εμβάπτιση των δειγμάτων.  

 

   
Εικόνα 40. (α) Στην εικόνα αυτήν εστιάζουμε στο τοίχωμα του μικροκαναλιού για 

να επιβεβαιώσουμε την μέτρηση του βάθους. Σε όλα τα πειράματα κατασκευής 

μικροκαναλιών του επόμενου κεφαλαίου, που περιλαμβάνουν εγχάραξη με πλάσμα, το 

ονομαστικό ύψος θα είναι 20μm. (β) Ενδεικτική εικόνα μέτρησης του πλάτους του 

μικροκαναλιού με το SEM. 

(α) (β) 
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Εικόνα 41. (α) Στην εικόνα φαίνεται η τραχύτητα του μικροκαναλιού μετά από 

εγχάραξη στο πλάσμα στους -20°C. (β)Στην εικόνα φαίνεται η τραχύτητα του 

μικροκαναλιού μετά από εγχάραξη στο πλάσμα για 20min, στους -20°C, και ύστερα από 

μετρήσεις πτώσης πίεσης της ροής που διεξήχθησαν. 

Οι πρώτες εικόνες (βλ. εικ. 41) μας έδειξαν ότι αρχικά η τραχύτητα έχει την μορφή 

σχεδόν εγκάρσιων/κατακόρυφων μικροκολόνων σε όλο το μήκος του μικροκαναλιού, με 

ύψος κατά μέσο όρο 10μm για χρόνο εγχάραξης είκοσι λεπτά. Ύστερα από την 

διεξαγωγή των πειραμάτων μέτρησης πτώσης πίεσης της ροής, παρατηρήθηκε 

συνένωση των μικροκολόνων με μικρότερο ύψος και μεγαλύτερο μέγεθος (οι νέες 

μικροκολόνες μετρήθηκαν κατά μέσο όρο, 3,5μm σε ύψος και από 3μm στις άκρες μέχρι 

4,5μm στην βάση τους- είχαν δηλαδή μια ψευδοπυραμιδική δομή). Τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά τους λοιπόν, άλλαξαν και στις τρείς διαστάσεις. Στις παρακάτω εικόνες 

φαίνεται σε μεγάλη μεγέθυνση μια από τις μικροκολόνες που φτιάχνεται με εγχάραξη 

πλάσματος καθώς η «διάμετρος»/πλάτος της που είναι περίπου 2μm, πριν γίνει 

οποιοδήποτε πείραμα. 

 

(α) (β) 



Κατασκευή Μικροκαναλιών Ροής με Νανοδομημένα Τοιχώματα Ελεγχόμενης ∆ιαβροχής: 
Χαρακτηρισμός Νανοδομής και Μετρήσεις Πτώσης Πίεσης Ροής Νερού 

 

 
∆ημήτριος Π. Παπαγεωργίου 
 

62

 
Εικόνα 42. (α) Μεγέθυνση μιας μικροκολόνας με μικροσκόπιο τύπου FESEM του 

Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής. Στην εικόνα φαίνεται το πλάτος της μικροκολόνας που 

είναι περίπου 2μm. Το ύψος της μικροκολόνας είναι 10microns, μετά από εγχάραξη στο 

πλάσμα για 20min. (β) Παρατήρηση των νανοϊνών σε μικρότερη μεγέθυνση (polymer 

nanofillaments). Το ύψος των μικροκολόνων είναι 10microns, μετά από εγχάραξη στο 

πλάσμα για 20min. 

 

Ύστερα λοιπόν από αυτήν την παρατήρηση, αποφασίστηκε να γίνει μια σειρά από 

πειράματα για να διαπιστωθεί σε ποιούς παράγοντες οφείλεται η καθολική αυτή αλλαγή 

στην μορφή της τραχύτητας. Κατασκευάστηκαν μικροκανάλια με εγχάραξη πλάσματος 

οξυγόνου σε PMMA, στις εξής συνθήκες:  VBias=-100V, T=-20°C, P=1900W, P=0,75Pa, 

Q(O2)=100sccm. Ύστερα, βυθίσαμε τα μικροκανάλια εξ’ ολοκλήρου σε απιονισμένο 

νερό για μία ώρα, και μετά τα αφήσαμε να στεγνώσουν στην ατμόσφαιρα για περίπου 

μια μέρα. Στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε αν το νερό ή κάποιο υδατικό διάλυμα 

κατά την αλληλεπίδρασή/επαφή του με την τροποποιημένη επιφάνεια, αλλάζει την δομή 

της. Ακόμη, στους παρακάτω συγκεντρωτικούς πίνακες, χαρακτηρίζουμε με ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο την τραχύτητα σε μικροκανάλια που έχουν εγχαραχθεί με τις εξής 

συνθήκες: VBias= -100V, T=10°C, P=1900W, P=0,75Pa, Q(O2)=100sccm. Παρατηρούμε 

μια πιο κοντή, σε ύψος, δομή σε σχέση με την δομή που έχουν τα κανάλια που 

κατασκευάστηκαν με Τ= -20°C, και «φαινομενικά» πιο πορώδης, αφού οι νανοΐνες, δεν 

έχουν «προλάβει» να συσσωματωθούν, όπως θα δούμε και στις παρακάτω εικόνες. 

(Αναλυτικά, ο Έλεγχος της Νανοδόμησης σε σχέση με την Θερμοκρασία του 

Ηλεκτροδίου, βλ. Υπο εκπόνηση ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τσουγένη Κατερίνα, 2009) 

 

 

(α) (β) 
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Πίνακας 1. 
Έλεγχος της Τραχύτητας σε σχέση με την Θερμοκρασία του Ηλεκτροδίου 

Συνθήκες Εγχάραξης: VBias= -100V, P=1900W, P=0,75Pa, Q(O2)=100sccm 

Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=-20°C Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=10°C 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας: Ηrms =10μm Μέσο Ύψος Τραχύτητας: Ηrms =5μm 
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Πίνακας 2. 
Παρατήρηση της Τραχύτητας σε σχέση με την Εμβάπτιση σε Απιονισμένο Η2Ο 

Συνθήκες Εγχάραξης: VBias= -100V, P=1900W, P=0,75Pa, Q(O2)=100sccm 

Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=-20°C Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=10°C 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας πριν την 

εμβάπτιση: Hrms =10μm 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας πριν την 

εμβάπτιση: Hrms =5μm 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας μετά την 

εμβάπτιση: Hrms =3μm 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας μετά την 

εμβάπτιση: Hrms =2.5μm 
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Πίνακας 3. 
Παρατήρηση της Τραχύτητας Ύστερα από τις Μετρήσεις Πτώσης Πίεσης   

Συνθήκες Εγχάραξης: VBias= -100V, P=1900W, P=0,75Pa, Q(O2)=100sccm 

Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=-20°C Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=-110°C 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας πριν την 

εφαρμογή ροής: Hrms =10μm 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας πριν την 

εφαρμογή ροής: Hrms =1.7μm 

 
Μέσο Ύψος Τραχύτητας μετά την 

εφαρμογή ροής: Hrms =3μm 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας μετά την 

εφαρμογή ροής: Hrms =1.5μm 
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Ύστερα απο εφαρμογή ροής μέσα στο 

μικροκανάλι με πτώση πίεσης που έφτασε 

τα 5bar, παρατηρούμε οτι αλλάζει άρδην η 

μορφή της τραχύτητας προς 

συνενωμένες δομές, μικρότερου απο το 

αρχικό, ύψους, και λύγιση προς την 

κατεύθυνση της ροής. 

Ύστερα από εφαρμογή ροής 200μl/min, 

μέσα στο μικροκανάλι με πτώση πίεσης 

που έφτασε τα 4,5bar. Παρατηρούμε ότι 

ακόμη και οι θεωρητικά «κοντές» σε ύψος, 

δομές των 1.5μm, υποχρεούται σε λύγιση 

ύστερα από εφαρμογή υψηλής ροής. 

 

2.8.1 Συμπεράσματα- Παρατηρήσεις 
 

Σύμφωνα με τις παραπάνω εικόνες, παρατηρήσαμε ότι χωρίς να υπάρχει ροή που 

να ωθεί τις μικροκολόνες να σπάσουν, να λυγίσουν κλπ, παρά μόνο με την επίδραση 

του νερού ύστερα από την διαδικασία εμβάπτιση-στέγνωμα, καταστρέφεται σχεδόν 

ολοκληρωτικά η αρχική δομή της τραχύτητας που έχουμε στο μικροκανάλι. Από την 

άλλη μεριά, σύμφωνα με τις εικόνες που έχουν εξαχθεί από το  ηλεκτρονικό 
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μικροσκόπιο, η πίεση που ασκεί η ροή αποδεικνύεται καταστροφική για την 

τραχύτητα(βλ. Πίνακας 3), αφού δημιουργεί δυνάμεις τέτοιες που ωθούν τις 

μικροκολόνες σε λύγιση προς την κατεύθυνση της ροής. Άρα ο συνδυαστικός ρόλος, 

της πίεσης της ροής και της εμβάπτισης σε υδατικό διάλυμα, καθιστά απαγορευτική την 

χρήση τέτοιων διατάξεων, με τροποποιημένα τοιχώματα, ως πορώδη υλικά σε 

εφαρμογές μικροροών.  Συνεπώς, για την δική μας εφαρμογή, θα πρέπει να έχουμε 

διατάξεις με μικρότερη σε ύψος και συμπαγέστερη τραχύτητα, ώστε να μην 

καταστρέφεται από τους παράγοντες που προείπαμε (περισσότερες εικόνες που 

αφορούν τον χαρακτηρισμό της νανοδόμησης, βλ. Παράρτημα Β΄). 

Τέλος, σε αυτήν την παράγραφο, πρέπει να αναφέρουμε και την εξής σημαντική 

παρατήρηση που αφορά τον χαρακτηρισμό των μικροκαναλιών όσον αφορά τα 

γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά. Αφότου έχουμε κατασκευάσει πλήρως το 

μικρορευστομηχανικό τσιπ (εγχάραξη-συγκόλληση), ύστερα ξεκολλάμε το φιλμ και 

σπάμε το δείγμα για να το παρατηρήσουμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Κατά την 

διαδικασία της αποκόλλησης, μαζί με το φιλμ αποκολλάται μέρος ή και ολόκληρη η 

μάσκα της εγχάραξης που χρησιμοποιούμε, με αποτέλεσμα οι μετέπειτα μετρήσεις στο 

προφιλόμετρο να δείχνουν πολύ μικρότερο βάθος από αυτό που ήταν στην 

πραγματικότητα το μικροκανάλι όταν πραγματοποιούσαμε τις μετρήσεις πτώσης 

πίεσης. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, πώς από το ένα 

τοίχωμα του μικροκαναλιού έχει αποκολληθεί η μάσκα/φωτοπολυμερές της 

λιθογραφίας(βλ.§2.6.1, photoresist/“Ormocer”), και στο άλλο τοίχωμα έχει παραμείνει. 

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η παρατήρηση, χρησιμοποιήσαμε την λειτουργία του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (στο εξής, «BE mode») κατά την οποία, γίνεται αυτόματη 

εκτίμηση του ατομικού αριθμού του κάθε υλικού, και απεικονίζεται με διαφορετική 

απόχρωση του γκρί -αλλάζει η αντίθεση- στο λογισμικό του προγράμματος 

παρατήρησης. Μπορούμε να παρατηρήσουμε λοιπόν, την «αφρώδη» δομή της μάσκας 

και το ύψος της, σε σχέση με το υπόστρωμα από PMMA. 
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Εικόνα 43. (α) Στην εικόνα αυτήν παρατηρούμε ότι στο ένα άκρο του τοιχώματος 

του μικροκαναλιού έχει παραμείνει η μάσκα της εγχάραξης και στο άλλο άκρο έχει 

αποκολληθεί μαζί με το φιλμ. (β) Ενδεικτική εικόνα μέτρησης του ύψους της μάσκας του 

μικροκαναλιού με το SEM σε λειτουργία, «ΒΕ mode». 

 

2.9 Χαρακτηρισμός Μικρο- και Νανοδόμησης σε Μικροκανάλια με Οπτικό 
Συνεστιακό Μικροσκόπιο (Confocal Microscope) 

Στα πλαίσια του χαρακτηρισμού της δομής των μικροκαναλιών και σε συνεργασία 

με το Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας των Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.), 

έγινε παρατήρηση της τραχύτητας των μικροκαναλιών με το Συνεστιακό Μικροσκόπιο 

της Μονάδας Μικροσκοπίας και Αναλυτικής Εικόνας του Ινστιτούτου. Προσπαθήσαμε 

αρχικά να κάνουμε βαθμονόμηση του οργάνου παρατηρώντας στο μικροσκόπιο 

καθορισμένες δομές μέσα σε μικροκανάλια, όπως είναι λιθογραφημένες μικροκολόνες 

γνωστών γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Ύστερα, τοποθετήσαμε στο μικροσκόπιο 

μικροκανάλια βάθους 20μm με τυχαία τραχύτητα, και προσπαθήσαμε να δούμε την 

δομή/τοπογραφία της τραχύτητας. Με αυτού του είδους την Μικροσκοπία μπορούμε να 

πάρουμε εικόνες της δομής κατά τον εγκάρσιο άξονα/ σε «φέτες» ή καλύτερα  τις 

οπτικές τομές  του δείγματος. Με το συνεστιακό μικροσκόπιο λοιπόν, μπορούμε, 

αλλάζοντας την εστίαση, να πάρουμε μια σειρά εικόνων που αντιπροσωπεύουν τις 

οπτικές τομές του δείγματος, και ύστερα συνθέτοντας αυτές τις εικόνες, να έχουμε την 

τρισδιάστατη εικόνα του δείγματος.  Η σύνθεση των εικόνων αυτών γίνεται φτιάχνοντας 

μια στοίβα εικόνων σε ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων, και τελικά 

εξάγουμε κάτοψη της δομής όπως θα ήταν αν την παρατηρούσαμε σε οπτικό 

μικροσκόπιο. Το σημαντικότερο όμως, στοιχείο αυτής της ανάλυσης είναι ότι μπορούμε, 

(α) (β) 
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αφότου συνθέσουμε τις εικόνες σε στοίβα, με κατάλληλο λογισμικό να παρατηρήσουμε 

την δομή που μελετούμε στις τρείς διαστάσεις. Επίσης ανάλογα με την ένταση του 

ανακλώμενου φωτός που παίρνουμε από κάθε κομμάτι/φέτα του δείγματος, μπορούμε 

να ανάγουμε, με κατάλληλο λογισμικό, την ένταση της ανακλώμενης δέσμης, σε όρους 

ύψους της δομής. Μπορούμε δηλαδή, να έχουμε μια αρκετά καλή ποσοτική εκτίμηση 

των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δείγματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι 

οπτικές παρατηρήσεις των δειγμάτων με το συνεστιακό μικροσκόπιο, έγιναν με την 

μέθοδο της ανάκλασης («reflection mode»). Εν συντομία λοιπόν, η μέθοδος της 

ανάκλασης συνίσταται στο ότι στέλνουμε φώς στο δείγμα συγκεκριμένου μήκους 

κύματος και παρατηρούμε πώς ανακλάται το φώς που στέλνουμε στο δείγμα. 

Παρατηρούμε δηλαδή την ένταση της ανακλώμενης ακτινοβολίας.  

Στα πειράματα που ακολουθούν, παρατηρήσαμε στο συνεστιακό μικροσκόπιο, 

λιθογραφημένες μικροκολόνες σε μικροκανάλια από PMMA. Οι μικροκολόνες είχαν 

ονομαστική απόσταση μεταξύ τους 8μm και ήταν αστεροειδούς μορφής διαμέτρου 4μm, 

όπως ακριβώς παρατηρήσαμε και με το μικροσκόπιο. Ακόμη έγινε οπτική παρατήρηση 

σε μικροκανάλια με τυχαία τραχύτητα μέσου ύψους Hrms=10μm, όπως βλέπουμε και 

στις παρακάτω εικόνες. 

 
Εικόνα 44. (α) Προβολή όλων των εικόνων της στοίβας σε μικροκανάλι με 

καθορισμένη δομή μικροκολόνων με Οπτικό Συνεστιακό Μικροσκόπιο (Confocal 

Microscope). (β) Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, SEM, της τοπογραφίας της 

επιφάνειας σε μικροκανάλι με εγχαραγμένες μικροκολόνες. Η τοπογραφία αυτή από το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο είναι η ίδια (το ίδιο μικροκανάλι, βλ.εικ. 44α), με αυτή που 

χαρακτηρίσαμε με το οπτικό μικροσκόπιο 

(α) (β) 
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Εικόνα 45. (α) Προβολή όλων των εικόνων της στοίβας, που εξήχθησαν από το 

οπτικό μικροσκόπιο, σε μια εικόνα, από μικροκανάλι βάθους 20μm, με τυχαία τραχύτητα 

με μέσο ύψος 10μm. (β) Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, της τοπογραφίας της 

επιφάνειας σε μικροκανάλι με τραχύτητα. Η τοπογραφία αυτή από το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο είναι η ίδια με την εικόνα αριστερά(βλ.εικ.45α), από το οπτικό μικροσκόπιο. 

 
Εικόνα 46. Επεξεργασμένη εικόνα που δείχνει την τοπογραφία της επιφάνειας- 

άξονες xy(microns)- από ένα τμήμα μικροκαναλιού με εγχαραγμένες μικροκολόνες, σε 

σχέση με την ένταση της ακτινοβολίας-άξονας z(RGB). 

(α) 
(β) 
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Εικόνα 47. (α),(β) Εικόνες της τοπογραφίας της επιφάνειας-xyz(microns)- σε 

μικροκανάλι με εγχαραγμένες μικροκολόνες, επεξεργασμένες με το υπολογιστικό 

πρόγραμμα «Imagej».  

Στην συνέχεια κάναμε σύγκριση των δύο μικροσκοπίων, SEM και Confocal, και 

παρατηρήσαμε συμφωνία αποτελεσμάτων, σε ότι αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

των δομών που εξετάσαμε. Η παρατήρηση των αποτελεσμάτων έγινε με το λογισμικό 

του ίδιου του μικροσκοπίου, «Leica Microsystems LAS AF» ενώ η επεξεργασία τους με 

το πρόγραμμα «Imagej»[77] και το πρόγραμμα «Volocity, Improvision»[78] που ήταν 

εγκατεστημένο στο εργαστήριο μικροσκοπίας του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.. Το πλεονέκτημα αυτής 

της μικροσκοπίας είναι ότι λαμβάνουμε μεγάλο όγκο δεδομένων τα οποία ύστερα 

μπορούμε να τα επεξεργαστούμε με κατάλληλα προγράμματα, και να εξάγουμε 

συμπεράσματα για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δομής. Ίσως είναι ιδανικός 

τρόπος χαρακτηρισμού για δομές της τάξης των μικρομέτρων καθότι δεν 

καταστρέφουμε το δείγμα για να πάρουμε τις εικόνες, και αν βρούμε την ιδανική 

διαδικασία μέτρησης για κάθε δείγμα, τότε μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα πολύ 

πιο σύντομα από ένα μικροσκόπιο SEM. 

(α) (β) 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΑΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΑ 
ΜΙΚΡΟΚΑΝΑΛΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΡΟΧΗΣ 

 

3.1 Θεωρητικές Προσεγγίσεις Ροής σε Κανάλια Μικρορευστομηχανικής 
(βιβλιογραφική επισκόπηση) 

 
Καθώς η κλίμακα των ολοκληρωμένων διατάξεων όλο και μικραίνει, οι 

επιφανειακές δυνάμεις γίνονται όλο και πιο σημαντικές αφού η κλασσική ανάλυση 

δείχνει ότι η για να διατηρηθεί ροή του ρευστού σταθερή διαμέσου του καναλιού θα 

πρέπει η πίεση να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα και πολλές φορές στα όρια αντοχής 

των παρελκόμενων της διάταξης. Συνεπώς, από αυτήν την σημαντική παρατήρηση, 

ξεκινά μια ισχυρή επιστημονική ανάγκη για να μειωθεί αυτή η ισχύς που χρειάζεται να 

έχει μια αντλία ροής για να επιτυγχάνεται σταθερός ρυθμός της ροής σε οποιοδήποτε 

κανάλι μικρορευστομηχανικής. ∆όθηκε το έναυσμα λοιπόν για να αναπτυχθεί η μελέτη 

του κλάδου της δυναμικής των ρευστών, που ειδικεύεται σε μίκρο και νάνο ροές. 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, προς την επίτευξη, 

δηλαδή, της ροής χωρίς τριβές, ή καλύτερα, με όσο το δυνατόν λιγότερες τριβές από 

τα τοιχώματα των καναλιών. Μερικές από τις προσεγγίσεις αυτές, αναλύονται στις 

επόμενες παραγράφους. 

Πρώτα μελετήθηκε η λιθογραφία μικρών «νεύρων» και κοιλοτήτων στα τοιχώματα 

των καναλιών, στην οποία οι δομές αυτές, έχουν υποστεί υδροφοβική κατεργασία και οι 

κοιλότητες έχουν τέτοιο μέγεθος, ώστε το υγρό που ρέει στο κανάλι να διαβρέχει την 

επιφάνεια των νεύρων και δεν εισχωρεί μέσα στις κοιλότητες, με την προϋπόθεση 

βέβαια και η πίεση της αντλίας του υγρού να μην είναι πολύ υψηλή.[79] Στην περίπτωση 

αυτή, το υγρό σχηματίζει έναν μηνίσκο ελεύθερης επιφάνειας στις περιοχές των 

κοιλοτήτων, μεταξύ των νεύρων, εγκλωβίζοντας μικροφυσαλίδες αέρα. Έτσι, το 

αποτέλεσμα είναι η μείωση της επιφάνειας επαφής μεταξύ των τοιχωμάτων και της ροής 

του υγρού. Αυτές οι επιφάνειες όπως έχουμε περιγράψει και προηγούμενα 

χαρακτηρίζονται υπερυδροφοβικές, εφόσον η τιμή του συντελεστή τριβής τείνει στο 

μηδέν. 
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Εικόνα 48. (α) δομή επιφάνειας με σχηματισμένες ραβδώσεις και κοιλότητες με 

4μm μήκος και 5μm βάθος, Davies et al. (2006)[79] (β) δομή τύπου «φράχτη» σε πυρίτιο 

με περιοδικότητα περίπου 230nm, Choi et al. (2006)[80] 

Μια δεύτερη προσέγγιση για την επίτευξη υπερυδροφοβικών επιφανειών, είναι 

αυτή που έχει συζητηθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, δηλαδή ο σχηματισμός 

τραχύτητας στα τοιχώματα του μικροκαναλιού και ύστερα, η εναπόθεση 

τετραφθοράνθρακα (Teflon), στα τοιχώματα. Με την παραπάνω μέθοδο σχηματίζονται 

εύρωστες υπερυδροφοβικές επιφάνειες στις οποίες, σε όλη την έκταση αυτής της 

διατριβής θα μελετηθεί η καταλληλότητά τους για την επίτευξη ροής χωρίς τριβές σε 

μικροκανάλια. 

 

Εικόνα 49. Εικόνες από μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης, μικροκαναλιού 

κατασκευασμένο από PMMA, με εγχάραξη πλάσματος οξυγόνου για 20min.(Υπο 

εκπόνηση ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τσουγένη Κατερίνα, 2009) 

Το βασικό κομμάτι της μελέτης είναι ότι οι θεμελιώδεις νόμοι της δυναμικής για 

υγρά που ρέουν διαμέσου μικροκαναλιών, διαφέρουν σημαντικά από αυτούς της 

κλασσικής δυναμικής σε τυπικές σωληνώσεις, μεγάλης δηλαδή, διαμέτρου. Βλέπουμε 

λοιπόν στην εικόνα 50, την περιοχή κοντά στο τοίχωμα του καναλιού στην δομή αυτή 

(α) (β) 
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των μικροκαναλιών/νεύρων. Το υγρό, ρέει από πάνω από την επιφάνεια των 

«παράλληλων νεύρων και των κοιλοτήτων» από τα αριστερά προς τα δεξιά, και κάθετα 

ως προς τα νεύρα, ή αλλιώς ,κάθετα ως προς τα παράλληλα κανάλια, με μια «ταχύτητα 

κέντρου», ταχύτητα στο κέντρο της ροής δηλαδή,(core velocity) ίση με U∞, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 50. Η επιφάνεια ξεκινάει από το x=0 (βλ. Αρχή των αξόνων 

στην εικόνα) και θα δημιουργηθεί ένα οριακό στρώμα στο πρώτο νεύρο, όπου η 

επιφανειακή τάση του τοιχώματος μειώνεται από το την μέγιστη τιμή της, που ήταν στο 

x=0 στην διεύθυνση του ρεύματος του υγρού, κατά την διεύθυνση ( x ). Αν το μήκος του 

νεύρου είναι αρκετά μεγάλο ή καλύτερα τόσο μεγάλο, ώστε να επικρατήσει αυτή η 

συνεχής συμπεριφορά του προφίλ της ταχύτητας, τότε η ταχύτητα στο τοίχωμα θα γίνει 

ίση με το μηδέν , ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη μηδενικής ολίσθησης ( no-slip 

condition). Επίσης, για lr<x<ls+lr (δηλαδή στην κοιλότητα) , το υγρό δεν θα είναι πλέον 

σε επαφή με την στερεή επιφάνεια και άρα η ταχύτητα του υγρού  στην διεπιφάνεια 

υγρού-υδρατμών θα πρέπει να μην είναι μηδενική. Συνεπώς, σε αυτές τις διεπιφάνειες 

υγρού-αερίου συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα που δεν είναι συνήθη στις κλασσικές 

διεπιφάνειες. 

  
Εικόνα 50. (α) Σχηματικό διάγραμμα της τομής της διάταξης των μικροκαναλιών 

για ροή κάθετη στα μικροκανάλια/νεύρα. (β) Σχηματικό διάγραμμα των μοντέλων: shear 

free model boundary (SF), Coupled liquid-vapor interface model boundary (CI). Davies 

et al. (2006) [79] 

Κατ’ αρχάς, η ταχύτητα του υγρού στις διεπιφάνειες θα αυξάνεται, ξεκινώντας από 

το μηδέν στο απώτατο άκρο του «νεύρου»/καναλιού. Οι ταχύτητες του υγρού και των 

υδρατμών θα είναι ίδιες, και η επιφανειακή τάση στην διεπιφάνεια  θα είναι μικρή από 

την στιγμή που το ιξώδες της υγρής φάσης είναι περίπου τρείς τάξεις μεγέθους 

μεγαλύτερο από αυτό της φάσης των υδρατμών, ή αλλιώς «Shear-free»( δηλαδή, οι 

δυνάμεις συνάφειας -shear forces- είναι τόσο μικρές ώστε να θεωρούνται αμελητέες, 

εφόσον το ιξώδες της μιας φάσης, του υγρού, είναι τρείς τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο 

από το ιξώδες της άλλης φάσης, των υδρατμών).  Το σχήμα της διεπιφάνειας και οι 

(α) (β) 
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συνακόλουθες γραμμές της ροής του υγρού (streamlines), εξαρτώνται από την 

επιφανειακή τάση, την γωνία επαφής της αλληλεπίδρασης των επιφανειών υγρού-

στερεού-αερίου, και την θερμοδυναμική πίεση των φάσεων υγρού και αερίου. Στην 

κοιλότητα θα δημιουργηθεί ένα κύτταρο μεταγωγής θερμότητας (βλ. Εικόνα 50, πρώτη 

κοιλότητα ), που προκαλείται από την  συνεχόμενη ροή στην διεπιφάνεια υγρού και 

αερίου. Στο δεύτερο «νεύρο» ένα δεύτερο οριακό στρώμα ξεκινά να δημιουργείται, και οι 

δυνάμεις συνάφειας του τοιχώματος θα μειωθούν κατά μήκος του στερεού «νεύρου» 

στην διεύθυνση του ρεύματος του υγρού, αν και η αρχική τιμή δεν θα είναι τόσο μεγάλη 

όσο του αρχικού/προηγούμενου «νεύρου». Η παραπάνω συμπεριφορά θα επαναληφθεί 

στην διεύθυνση της ροής, και με την προϋπόθεση ότι το σχήμα του μηνίσκου θα 

παραμείνει το ίδιο, μπορεί να δημιουργηθεί μια περιοδική δομή κατά μήκος των 

καναλιών αυτών. Στο σημείο αυτό, η μορφή της ροής θα έχει περιοδικότητα στον  «χ» 

άξονα στις συνεχόμενες/διαδοχικές δομές νεύρου- κοιλότητας ( με μήκος L=lr+ls). 

Έχοντας την σκέψη μας στην ιξώδη ροή, όπου θα πρέπει να σημειωθεί ότι, και μια 

μικρή μείωση του συντελεστή τριβής είναι πολύ σημαντική, τέτοιες επιφάνειες θα 

μπορούσαν δυνητικά να έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλη μείωση της συνολικής 

αντίστασης που δημιουργείται από τις τριβές. 

Για τον χαρακτηρισμό αυτών των επιφανειών έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες 

που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν. Ο Ou et al.[81], [82] προσπάθησε να χαρακτηρίσει 

αυτές τις επιφάνειες διαμέσου της μείωσης της πτώσης πίεσης που συμβαίνει για 

στρωτή ροή σε υπερυδρόφοβα μικροκανάλια. Οι δομές που χρησιμοποίησε είχαν 

«νεύρα»/κανάλια στην κάτω επιφάνεια, καθώς και λιθογραφημένες μικροκολόνες 

(microposts). Τα κανάλια αυτά, στα οποία μελετήθηκε η ροή του νερού, είχαν υδραυλική 

διάμετρο(Dh) από 152μm έως 508μm, ενώ η πάνω επιφάνεια του τετραγωνικής 

διατομής καναλιού, ήταν από υδρόφιλο γυαλί (βλ. εικόνα 51). Παρακάτω, στις 

παραγράφους της πειραματικής διαδικασίας και επεξεργασίας των μετρήσεων, θα 

αναφερθούμε διεξοδικά στο πως υπολογίζεται η υδραυλική διάμετρος ενός καναλιού 

τετραγωνικής διατομής.  Οι μετρήσεις της ταχύτητας της ροής, που διεξήχθησαν, έγιναν 

με την εφαρμογή της τεχνικής της μέτρησης ταχύτητας με μικροσωματίδια ( micro 

particle image velocimetry PIV) και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μπορεί να επιτευχθεί 

σημαντική μείωση της αντίστασης του ιξώδους, έως και 40%.  
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Εικόνα 51.(α) Σχηματικό διάγραμμα του μοντέλου της μείωσης της αντίστασης σε 

υπερυδρόφοβα κανάλια. Ο συνδυασμός της επιφανειακής υδροφοβικότητας και της 

τραχύτητας, δεν επιτρέπει στο νερό να φτάσει στο «βάθος» της κοιλότητας.(β) 

Σχηματικό διάγραμμα όπου φαίνονται οι παράμετροι που υπεισέρχονται στους 

υπολογισμούς του προφίλ της ταχύτητας. Ou et al. (2005) [82] 

  

Εικόνα 52. Παραδείγματα υπερυδρόφοβων επιφανειών, (α) επιφάνεια 

πολυπροπυλενίου εγχαραγμένη με πλάσμα. (β) επιφάνεια πυριτίου λιθογραφημένη με 

microposts των 30μm. (γ) σχηματικό διάγραμμα που δείχνει το μήκος ολίσθησης και την 

ταχύτητα ολίσθησης στην διεπιφάνεια υγρού-στερεού. Our et al. (2004) [81] 

  

Εικόνα 53. (α) Μετρήσεις πτώσης πίεσης σε μικροκανάλια, συναρτήσει της 

εφαρμοζόμενης ροής και διαφορετικής δομής υπερυδρόφοβων επιφανειών. (β) μέση 

(α) (β) 

(α) (β) (γ) 

(α) (β) 
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μείωση της πτώσης πίεσης , σε συνάρτηση με την ροή, για κανάλια με σταθερή 

διάσταση, αλλά διαφορετικό μοτίβο υπερυδρόφοβης επιφάνειας. Ou et al. (2004)[81] 

Οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε σταθερής διατομής μικροκανάλι με τις εξής 

διαστάσεις: πλάτος W=2,54nm, ύψος H=127μm και μήκος L=50mm. Οι πειραματικές 

μετρήσεις της πτώσης πίεσης για το παραπάνω κανάλι με λεία επιφάνεια με επίστρωση 

σιλάνης, φαίνεται να συμφωνούν με τις θεωρητικές προβλέψεις για μεγάλο εύρος ροών, 

όπως φαίνεται και στην εικόνα 53, όπου παριστάνονται οι θεωρητικές προβλέψεις με 

την ευθεία  γραμμή. Συνεπώς, σε αυτήν την δημοσίευση, αποδείχτηκε ότι είναι πιθανό 

να έχουμε μείωση της αντίστασης στην ροή του νερού, αν δημιουργήσουμε υδρόφοβες 

επιφάνειες και σαφώς καθορισμένη τραχύτητα σε μικρομετρική κλίμακα. Ο 

συνδυασμός της τραχύτητας και της υδροφοβικότητας μας δίνει μια διεπιφάνεια 

υγρού-υδρατμών, απαλλαγμένη από τις επιφανειακές τάσεις -shear free- , 

υποστηριζόμενη από την επιφανειακή τάση του νερού που παγιδεύει τον αέρα 

μεταξύ των μικροκολόνων. Τα παραπάνω οδηγούν όπως αναφέραμε σε μείωση της 

πτώσης πίεσης της τάξης του 40%, και υπολογισμό του φαινομενικού μήκους 

ολίσθησης (apparent slip length) περίπου στα 20μm. Ακόμα η αποδοτικότητα των 

επιφανειών αυτών αποδείχθηκε ότι αυξάνεται με την αύξηση της απόστασης μεταξύ των 

«microposts» και ταυτόχρονη μείωση του ύψους του καναλιού. Τέλος, έγινε σύγκριση 

των πειραματικών αποτελεσμάτων με τις αναλυτικές μεθόδους και, ποσοτικά, βρέθηκαν 

να είναι σε καλή συμφωνία.  

Ο Woolford et al. [83] μελέτησε τόσο πειραματικά, όσο και θεωρητικά με αριθμητικές 

μεθόδους, πλήρως ανεπτυγμένη ροή σε ένα κανάλι με υδροφοβικά τοιχώματα στα 

κανάλια που είχαν κατεύθυνση, αυτή της ροής, σε  πολλές διαφορετικές συνθήκες 

μετρήσεων.Στα πειράματα που έγιναν, έδειξε ότι το γινόμενο του φαινομενικού 

συντελεστής τριβής (apparent friction factor) και του συντελεστή Reynolds, f*Re, 

μειώνεται με την αύξηση του ποσοστού/κλάσματος των δυνάμεων συνάφειας (Shear-

free fraction), του μεγέθους, δηλαδή, της κοιλότητας. Ακόμη, η μείωση αυτή, 

παρατηρήθηκε ότι ήταν μεγαλύτερη, με την μείωση της υδραυλικής διαμέτρου του υπό 

εξέταση, καναλιού. Οι μειώσεις αυτές ποσοτικοποιήθηκαν στις θεωρητικές προσεγγίσεις  

και ανήλθαν σε ποσοστό, περίπου, 70% σε σχέση με την κλασσική θεωρία στρωτής 

ροής σε μεγάλης διαμέτρου κανάλια/σωλήνες. Πειραματικά τώρα, παρατηρήθηκαν 

επίσης μειώσεις του συντελεστή/γινομένου, f*Re. 
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Ο Gogte et al. [84] αναφέρει πειραματικό χαρακτηρισμό των υπερυδροφοβικών 

επιφανειών, αλλά με λίγο διαφορετική προσέγγιση απο τους υπολοίπους. 

Χρησιμοποίησε σταγόνες νερού και εξωτερικές ροές υγρού, σε μια ιδιαίτερη γεωμετρία 

υδροπτερυγίου (hydrofoil). Το χαρακτηριστικό μήκος των επιφανειακών ανωμαλιών για 

να δημιουργηθούν οι υπερυδρόφοβες επιφάνειες που μελέτησε, ήταν ονομαστικά 8μm. 

Οι ανωμαλίες/αντικανονικότητες αυτές ήταν τυχαίες και όχι καθορισμένες σε σχηματισμό 

ραβδώσεων όπως είδαμε παραπάνω. Η μείωση στην αντίσταση του νερού ήταν 

μεγαλύτερη από 10% για το υδροπτερύγιο μέσα στο τούνελ απ’ όπου διέρχεται το νερό, 

που έχει  στρωτή ροή. Επίσης έγινε συσχέτιση του ποσού της μείωσης της αντίστασης 

με τον αριθμό Reynolds, με την εξής παρατήρηση, ότι συμβαίνει μικρότερη μείωση για 

υψηλότερους αριθμούς Reynolds. 

Ο Wattanabe et alli  [85] , [86] , έδειξαν πειραματικά την μείωση της αντίστασης, για 

ροή υγρού διαμέσω σωλήνα και διαμέσω ομοαξονικών περιστρεφόμενων 

κυλίνδρων. Και για τις δύο περιπτώσεις τα τοιχώματα είχαν καλυφθεί με 

υπερυδροφοβική επίστρωση, με δομή τύπου fractal που σχημάτιζε αυλακώσεις. Η 

μείωση στην πίεση οδήγησης του νερού ήταν περίπου 18%, για στρωτή ροή και για 

σωλήνα διαμέτρου 16mm. Πολλές δημοσιεύσεις έγιναν για την φαινόμενη ολίσθηση που 

μπορεί να προκύψει από οιασδήποτε δομής υπερυδρόφοβης επιφάνειας.[87], [88] 

Το παραπάνω θέμα έχει προσεγγισθεί από πολλές πλευρές από την ερευνητική 

και ακαδημαϊκή κοινότητα. Πολλοί ερευνητές  εφαρμόζουν αναλυτικές και αριθμητικές 

μεθόδους για να προσεγγίσουν το πρόβλημα. Ο Philip et al. [89], εξέτασε το θέμα από 

την αναλυτική του πλευρά, με το εξής σενάριο, αργά μετακινούμενης ροής από μεγάλου 

ιξώδους υγρό, διαμέσου δισδιάστατου καναλιού για να εξαφανίσει το αριθμό Knudsen, 

Kn, χρησιμοποιώντας μεταβλητές «φλούδες»/γραμμές/κανάλια με shear-free και no-slip 

οριακές συνθήκες, με την κατεύθυνση της ροής να είναι παράλληλη στα κανάλια. Η 

δημοσίευση αυτή προέβλεψε την αύξηση του ενεργού slip length με την αύξηση του 

κλάσματος της περιοχής χωρίς τριβές (shear-free fraction). Το αποτέλεσμα αυτής της 

δημοσίευσης επαληθεύεται από την πειραματική δουλειά των Woolford et al. και Ou et 

al. όπως συζητήθηκε και παραπάνω. Οι Lauga και Stone [90], μελέτησαν την περίπτωση 

όπου τα κανάλια τοποθετούνται κάθετα στην διεύθυνση της ροής, για ροή σε κυκλικό 

αγωγό. Τα αποτελέσματα τους είχαν τον περιορισμό ότι η ροή ήταν πάρα πολύ αργή 

ώστε να μην υπάρχει το Kn ( που είναι ο αριθμός Knudsen, όπως έχουμε προαναφέρει), 

και επέκτειναν την μελέτη τους σε δισδιάστατες ροές υγρών σε  κανάλια. Η παραπάνω 

ανάλυση προέβλεψε μείωση στην συνολική αντίσταση από τις τριβές, αλλά σε 
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μικρότερο βαθμό από αυτόν όπου τα κανάλια είχαν προσανατολισμό παράλληλο στην 

κατεύθυνση της ροής. 

Ο Cottin-Bizonne et al. [91] μελέτησαν την ροή και για τους δύο παραπάνω 

προσανατολισμούς με την χρήση προσεγγίσεων μοριακής δυναμικής και εξήγαγε 

παρόμοια αποτελέσματα με τους Lauga και Stone που συζητήσαμε παραπάνω. Ακόμη, 

μελέτησαν συνθήκες κατά τις οποίες οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως shear-free , 

μοντελοποιήθηκαν με μη μηδενικές τιμές των δυνάμεων συνάφειας. 

Ο Benzi et al.[92]  εφήρμοσε την μοντελοποίηση πλέγματος Boltzmann για να 

ερευνήσει τόσο την κατεύθυνση -παράλληλη ή κάθετη στην ροή- των 

καναλιών/«νεύρων»  όσο και την περίπτωση να λαμβάνει η σταθερά Knudsen διακριτές 

τιμές. Τα αποτελέσματά του, διαφέρουν από των υπολοίπων ερευνητών στο ότι 

λαμβάνει υπόψη και τις ροές που δεν μετακινούνται αργά (noncreeping flows), και 

ποσοτικοποιεί την επίδραση του αριθμού Reynolds στον συντελεστή τριβής (friction 

factor) . Η αριθμητική του προσέγγιση βασίζεται στην λύση των εξισώσεων Navier-

Stokes και συνεπώς υποθέτει μικρές τιμές του Κn, όπου η συνεχής συμπεριφορά της 

ροής είναι η επικρατούσα. Η διεπιφάνεια υγρού- στερεού (μηνίσκος) στις περιοχές των 

κοιλοτήτων, θεωρούνται ιδανικές στην αριθμητική ανάλυση με δύο οριακές συνθήκες: 

(1) η ροή του υγρού στην διεπιφάνεια υγρού-αερίου λαμβάνεται ως shear-free, 

εξαλείφοντας ουσιαστικά την τριβή στην περιοχή του αερίου, και (2) η ροή του υγρού 

στον πυρήνα του μικροκαναλιού και η ροή του αερίου μέσα στην κοιλότητα έχουν την 

ίδια ταχύτητα στην διεπιφάνεια. Οι δύο συνθήκες αυτές αναφέρονται ως SF (shear-free 

model) και CI (coupled interface model). Ακόμη, ποσοτικοποιούνται οι επιδράσεις του 

αριθμού Reynolds, το σχετικό βάθος των μικρονεύρων Zc=h/ls, και το κλάσμα shear-

free, Fs=ls/L. 

Ο Davies et al.[79] αναφέρει αποτελέσματα αριθμητικών μεθόδων που 

ποσοτικοποιούν την περιοδική στρωτή ροή διαμέσου παράλληλων πλακών που 

σχηματίζουν μικροκανάλι στο οποίο έχουν λιθογραφηθεί νεύρα και κοιλότητες μικρής 

διατομής, κατά την διεύθυνση της ροής. Οι διαφορά με προηγούμενες δημοσιεύσει είναι 

ότι λαμβάνονται υπόψη και ροές που δεν είναι πολύ αργές και ότι ποσοτικοποιείται η 

γενικότερη επίδραση του αριθμού Reynolds στην ροή. 

Όπως έχουμε προαναφέρει, η γωνία επαφής του νερού, χρησιμοποιείται ως 

βασικό κριτήριο για την εκτίμηση της υδροφοβικότητας της επιφάνειας. Παρόλα αυτά, η 

αναγνώριση της σπουδαιότητας των δυναμικών χαρακτηριστικών της 

υδροφοβικότητας, γίνεται αντικείμενο έρευνας και μελέτης για όλο και περισσότερες 
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βιομηχανίες που εφαρμόζουν τεχνικές τροποποίησης επιφανειών. Στις μέρες μας, η 

γωνία ολίσθησης (δηλαδή, η κρίσιμη γωνία για την οποία μια σταγόνα νερού 

ορισμένου βάρους, ξεκινά να ολισθαίνει σε ένα κεκλιμένο επίπεδο), και η υστέρηση της 

γωνίας επαφής ( δηλαδή, η διαφορά μεταξύ της αυξανόμενης και μειούμενης γωνίας 

επαφής μιας σταγόνας στην επιφάνεια), χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αποτίμησης της 

υδροφοβικότητας των στερεών επιφανειών. Όμως και τα δύο αυτά κριτήρια δεν 

περιέχουν καμία πληροφορία για την δυναμική της σταγόνας, όπως την ταχύτητα και 

την επιτάχυνση, όταν την μελετήσουμε σε επικλινή επιφάνεια. Ο Sakai et al.[93] 

μελέτησε με έναν πολύ ιδιαίτερο, σε σύλληψη και εξοπλισμό, τρόπο, την δυναμική 

συμπεριφορά μιας σταγόνας που γλιστρά σε υδρόφοβες και υπερυδρόφοβες επιφάνειες 

υπό κλίση περίπου 35°. Χρησιμοποίησε δύο κάμερες  υπερυψηλής ταχύτητας, που 

καλύπτουν ταυτόχρονα την οριζόντια και την κατακόρυφη διεύθυνση, και παράλληλα 

εγκαταστάθηκε μηχάνημα μέτρησης τραχύτητας με μικροσωματίδια (PIV). Το συνολικό 

σύστημα ονομάζεται PTV(«particle tracing velocimetry»), και επιτρέπει την άμεση 

παρακολούθηση των χαρακτηριστικών της ρευστότητας του εξεταζόμενου υγρού. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι στις υδρόφοβες επιφάνειες η σταγόνα, που περιείχε τα 

μικροσωματίδια-δείκτες, κυλίεται καθώς γλιστρά πάνω στην επιφάνεια, ενώ στις 

υπερυδρόφοβες επιφάνειες η σταγόνα ολισθαίνει καθώς γλιστρά πάνω στην 

επιφάνεια. Το παραπάνω παρατηρήθηκε γιατί σε μια υπερυδρόφοβη επικλινή 

επιφάνεια, ο σωματιδιακός δείκτης κινείται μαζί με την σταγόνα, δηλαδή η θέση του ως 

προς την σταγόνα δεν αλλάζει καθώς γλιστρά μαζί της, ενώ στις υδρόφοβες επιφάνειες, 

η θέση του σωματιδίου αλλάζει σε σχέση με την σταγόνα. Το εύρημα αυτό είναι αρκετά 

εντυπωσιακό ως προς τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η σταγόνα σε μια 

υπερυδρόφοβη επιφάνεια, όπως φαίνεται και στο παρακάτω συγκριτικό σχήμα. 
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Εικόνα 54. ∆ιαδοχικά στιγμιότυπα της πτώσης μια σταγόνας που περιέχει 

μικροσωματίδιο-δείκτη. (α) Επιφάνεια με υπερυδρόφοβη επίστρωση με γωνία επαφής 

150° (β) Επιφάνεια με επίστρωση τύπου ODS (octa-decyl-trimethoxy-silane), με γωνία 

επαφής 100° (γ) Επιφάνεια με επίστρωση τύπου FAS-3(tri-fluoro-propyl-trimethoxy-

silane), με γωνία επαφής 79,5°. 

 

3.1.1 Υπολογισμός του «μήκους ολίσθησης» ( slip length) 
 

 Σύμφωνα με τον Choi et al.[80] το μήκος ολίσθησης «δ» για επιφάνειες με δομή του 

τύπου «nanograting», δηλαδή δομή που έχει πολλά παράλληλα κανάλια στην 

διεύθυνση της ροής ή κάθετα στην ροή (βλ. Εικόνα 50), δίνεται από τον εξής τύπο: 

32 2
h

Pwh
QL

−
Δ

=
μδ  (6) 

Όπου Q  είναι ρυθμός της ροής του υγρού που χρησιμοποιούμε, μ είναι το ιξώδες 

του υγρού, ∆P είναι διαφορά στην πτώση πίεσης κατά μήκος του καναλιού με ύψος 2h, 

πλάτος w (>>2h) και μήκος L. Η μετρούμενη πτώση πίεσης σε συνάρτηση με τον ρυθμό 

της ροής μετριέται με απιονισμένο νερό που έχει φιλτραριστεί μέσα από φίλτρο 

διαπερατότητας 0.5μm πριν εισαχθεί μέσα στο μικροκανάλι.  
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Εικόνα 55. Σχηματικό διάγραμμα της διάταξης των μικροκαναλιών για τις μετρήσεις 

ροής, Choi et al. (2006)[80] 

Στην παραπάνω διάταξη δοκιμάστηκαν διαφόρων υψών μικροκανάλια αφού το 

αποτέλεσμα του μήκους ολίσθησης εξαρτάται κατά πολύ από το ύψος των καναλιών 

όπως γίνεται και φανερό από τον  παραπάνω τύπο (6). 

Στην περίπτωση λοιπόν που η ροή είναι παράλληλη με τα nanogratings, υπάρχει 

σαφής διαχωρισμός μεταξύ υδροφοβικών και υδροφιλικών επιφανειών σύμφωνα με τα 

πειραματικά αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση το μήκος ολίσθησης τείνει να 

αυξηθεί, στην περιοχή που οι δυνάμεις συνάφειας είναι μικρές, ενώ για τα διαφορετικά 

ύψη των καναλιών που δοκιμάστηκαν παραμένει σχετικά σταθερό. Ποσοτικά έχουμε, 

s.l.=0-60nm για το υδροφιλικό κανάλι και s.l.=100-200nm για τις υδροφοβικά κανάλια, 

με νανοδικτύωμα στην επιφάνεια. Στην περίπτωση που η ροή είναι κάθετη στο 

νανοδικτύωμα, η διαφοροποίηση δεν είναι ξεκάθαρα ορατή και το μήκος ολίσθησης 

είναι μικρότερο από αυτό  στην παράλληλη ροή, δηλαδή, βρέθηκε αμελητέο s.l.=~17nm 

για την υδροφιλική επιφάνεια και 0-150nm για την υδροφοβική επιφάνεια.  

Το εξαιρετικά μεγάλο ενεργό μήκος ολίσθησης («effective slip length») που 

δημιουργήθηκε από τις υπερυδρόφοβες επιφάνειες, σε συνδυασμό με την ποσοτική 

συμφωνία των αναλυτικών προσομοιώσεων, υποστηρίζουν την ιδέα ότι υπάρχουν 

μικρές ποσότητες αέρα στις υδρόφοβες αυλακώσεις, που παραμένουν σε αυτήν την 

θέση ακόμα και μετά από ροή με πίεση. Ακόμη οι ροές που ήταν εγκάρσιες των 

αυλακώσεων αποδείχτηκε ότι είχαν μικρότερο ενεργό μήκος ολίσθησης από ότι οι ροές 

που είναι παράλληλες σε αυτά.  
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3.2 Πειραματική ∆ιάταξη των Μετρήσεων Ροής σε Μικροκανάλια 
H πειραματική διάταξη του παρακάτω σχήματος, περιλαμβάνει την αντλία ροής 

υγρού (εικ.56α), τον αισθητήρα μέτρησης απόλυτης πίεσης (εικ.56β), την συσκευή 

συγκράτησης του πολυμερικού τσιπ (εικ.56ε), ένα βολτόμετρο που συνδέεται στην 

έξοδο του αισθητήρα και «μεταφράζει» τα Volts της εξόδου του αισθητήρα σε τιμές 

απόλυτης πίεσης (εικ.56δ) και τον αισθητήρα θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 

(εικ.56γ). 

 
Εικόνα 56. Πειραματική διάταξη της μέτρησης ροής σε μικροκανάλια. 

Ο αισθητήρας πίεσης που χρησιμοποιήσαμε (βλ.εικ.56β και 57), είναι της εταιρίας 

Spectre Sensors, (Model 1500 Pressure/Temperature Transducer), και έχει εύρος 

λειτουργίας από 0-10 bar, με ακρίβεια 0,01bar ύστερα από την βαθμονόμησή του. Στον 

κατώθι πίνακα 4, φαίνονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα όπως δίνονται 

από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

(α) 

(δ) 

(ε) 

(β) 

(γ) 
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Εικόνα 57. Πλάγια όψη του αισθητήρα μέτρησης πτώσης πίεσης και λεπτομέρεια 

της διάταξης συγκράτησης των μικροκαναλιών. 

 

Model 1500 Pressure/Temperature Transducer 

Performance @ 25°C (77°F) 
Accuracy: <±0.5% BFSL (0.2% and 0.1% 
optional) 
Stability (2 year): <±0.05% FS, typical 
Over pressure protection: 2X Rated Pressure 
Burst Pressure: 5X minimum 
Pressure Cycles: >50 Million 
Temperature range: -40 to +100°C (-40 to + 
212°F) 
Optional: -60 to + 130°C (-76 to +266°F) 

Temperature Accuracy: ±1°C (±2°F) 

Electrical Data 
Excitation: 
9-36 Vdc (4-20mA and 0-5 Vdc outputs) 
13-36 Vdc (0-10 Vdc output) 
Option C29: Maximum 29 Vdc excitation 
Current consumption: <5 mA (voltage outputs) 
Zero offset: <±.25% of FS 
Span tolerance: <±1.0% of FS 

Output load: >10K Ohm 

Environmental Data 
Operating temp: -40 to + 85°C (-40 to +185°F) 
(Optional to +275°F – con sult factory) 
Storage temp: -50 to +125°C (-60 to +250°F) 
Compensated range: 0 to 50°C (-32 to +125°F) 
Temp comp Zero: <±1.5% FS 

Temp comp Span: <±1.5% FS 

Physical data 
Sensor wetted material: 17-4 PH stainless 
(optional: 
316 stainless steel) 
Pressure connection: 1/4 male NPT, SAE-4 
(others on application) 
Electrical Connection: Cable, DIN, Cannon, 
Bendix 

(others available on application) 

Πίνακας 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα μέτρησης πίεσης. 
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Για την συγκράτηση των τσιπ που κατασκευάσαμε χρησιμοποιήσαμε την διάταξη, 

“Lab-on-a-Chip Kit 4515” της εταιρίας Micronit Microfluidics BV (βλ. εικ. 57), η οποία και 

αγοράστηκε για αυτόν τον σκοπό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του «κιτ» φαίνονται στον 

Πίνακα 5. Το «κιτ» αυτό όμως, είχε κάποιους περιορισμούς σε ότι αφορά το πάχος των 

τσιπ που μπορούσε να συγκρατήσει με βάση την σχεδίασή του. Είναι σχεδιασμένο να 

μπορεί να δεχθεί τσιπ πάχους μέχρι 2mm. Ο παραπάνω περιορισμός είναι πολύ 

σημαντικός, γιατί για τις εφαρμογές που θέλαμε να κάνουμε, έπρεπε να 

κατασκευαστούν τσιπ μεγαλύτερου πάχους και φυσικά να υπάρχει τρόπος 

συγκράτησής τους, για την διεξαγωγή των πειραμάτων. Για τον παραπάνω λόγο 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την αρχή καινούρια διάταξη συγκράτησης στα 

πρότυπα της εμπορικής διάταξης της Micronit, αλλά αυτήν την φορά να ικανοποιούσε 

τους περιορισμούς μας, που ήταν να μπορεί να συγκρατεί τσιπ πάχους μέχρι και 5mm. 

Αφού σχεδιάστηκε η διάταξη από την αρχή στο σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD 

(βλ.εικ.59), γράφτηκε κώδικας σε γλώσσα μηχανής και με την βοήθεια φρέζας 

ελεγχόμενη από υπολογιστή-(εφεξής «CNC», Computer Numerical Control) της εταιρίας 

Denford και κατασκευάστηκε καινούργια συσκευή συγκράτησης από φύλλα PMMA, 

πάχους 5mm το καθένα. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, γιατί εκτός των άλλων, η 

καινούργια διάταξη είναι πλήρως διαφανής και μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή 

καθαρή εικόνα για την ευθυγράμμιση του τσιπ με τις τρύπες στις οποίες βιδώνονται τα 

εξαρτήματα/παρελκόμενα των σωληνώσεων. Στο παράρτημα Ά, αναλύεται η μέθοδος 

κατασκευής της συγκράτησης των τσιπ, και παρατίθεται ο κώδικας για την κατασκευή 

του. Τον κώδικα αυτόν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο καθένας για την κατά βούληση 

αναπαραγωγή της συσκευής συγκράτησης, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

παραρτήματος.   

  
Εικόνα 58. (α)Πλάγια όψη της εμπορικής συσκευής συγκράτησης των τσιπ κατά 

την διάρκεια μετρήσεων πίεσης. (β) Ανάπτυγμα της συσκευής συγκράτησης και του 

(α) (β) 
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chip, που φτιάχτηκε από PMMA με φρέζα ελεγχόμενη από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( 

φρέζα «CNC»). 

 

MICRONIT FLUIDIC CONNECT 4515 

Operating pressure 0 - 100 bar / 0 - 1450 psi 

Max. working 
temperature max 50 oC (fused silica connections) 

  max 80 oC (teflon / stainless steel 
connections) 

Dimensions  80 x 55 x 9.5 mm  

Material 
  

chip holder:      stainless steel 
inverter frame: POM 

Πίνακας 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά της εμπορικής συσκευής συγκράτησης των τσιπ. 

 

Εικόνα 59. (α) Σχεδιάγραμμα στο πρόγραμμα AutoCAD, από το καπάκι της 

συσκευής συγκράτησης των τσιπ. (β) Σχεδιάγραμμα σε AutoCAD, από την βάση της 

συσκευής συγκράτησης των τσιπ. 

Η αντλία ροής που χρησιμοποιήσαμε (βλ.εικ.56α) είναι της εταιρίας World 

Precision Instruments, ( WPI, Syringe Pump, model: SP200IZ) και τα τεχνικά της 

χαρακτηριστικά φαίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 6. 

WPI, Syringe Pump SP200IZ 

• Accepts syringe sizes: 10uL - 140mL (two)  
• Minimum Flow Rate: 0.001 μL/hr  
• Maximum Flow Rate: 145 mL/min (140 mL syringe)  
• 220-240 V, 60 Hz  

Πίνακας 6. Τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ροής. 

(α) (β) 
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3.3 Μεγέθη καναλιών που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις και υδραυλική 
διάμετρος μικροκαναλιού ορθογωνικής διατομής.  

Τα ονομαστικά μεγέθη των καναλιών που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις 

φαίνονται με την βοήθεια της παρακάτω εικόνας. 

 

Για το κανάλι (Α) έχουμε: συνολικό μήκος από άκρη σε άκρη των πηγαδιών 

εισόδου-εξόδου: 28,5024mm+2*2,4023mm=33,307mm . Πλάτος καναλιού:0,128mm. 

∆ιάμετρος Πηγαδιού:1,6846mm 

Για το κανάλι (Β) έχουμε: συνολικό μήκος από άκρη σε άκρη των πηγαδιών 

εισόδου-εξόδου: 38,3075mm. Πλάτος καναλιού:0,175mm. ∆ιάμετρος 

Πηγαδιού:1,6846mm 

Για το κανάλι (Γ) έχουμε: συνολικό μήκος από άκρη σε άκρη των πηγαδιών 

εισόδου-εξόδου: 27,9688mm+2*2,3554=32,6796 .Πλάτος Καναλιού: 0,256mm. 

∆ιάμετρος Πηγαδιού:1,6846mm 

 

Μικροκανάλια Μήκος Πλάτος 

(Ονομαστικό)

Βάθος 

(Ονομαστικό)

∆ιάμετρος 

Πηγαδιών 

(Α) 33,307mm 0,128mm μεταβλητό 1,6846mm 

(Β) 38,3075mm 0,175mm μεταβλητό 1,6846mm 

(Γ) 32,6796mm 0,256mm μεταβλητό 1,6846mm 

Πίνακας 7. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μικροκαναλιών. 

(Α) 
(Β) 

(Γ) 
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3.4 Πειραματικά Αποτελέσματα Μετρήσεων Ροής σε Τριχοειδής σωλήνες 

Η εισαγωγή αυτής της παραγράφου προκύπτει από την ανάγκη της βαθμονόμησης 

του αισθητήρα μέτρησης της πτώσης πίεσης και της σύγκρισης των πειραματικών 

αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα θεωρητικά. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν, εμπορικά  

τριχοειδή σωληνάκια από την εταιρία “UpChurch Scientific” με τις εξής διαστάσεις:   

«Tub Fused Silica», (360um*150um*21.4cm), όπου η εσωτερική διάμετρος είναι 

150μm, και το μήκος του 21,4cm. Ο μέσος όρος των μετρήσεων μετά από τρείς δοκιμές 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα καθώς και ο υπολογισμός των θεωρητικών τιμών για 

κάθε ροή που εφαρμόζουμε στην αντλία, για το σωληνάκι των παραπάνω γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών. 

 
Ροή Q 

(μl/min) 
∆p (bar) 
Πειραμ. 

∆p (bar) 
Θεωρητ. 

Θερμοκρασία
Temp(°C) 

Ταχύτητα 
u(m/s) 

Αριθμός 
Reynolds 

fexp 
Πειραμ. 

ftheor 
Θεωρητ.

100 0.272 0.286 26.28 0.094361 14.15428 4.292914 4.5216 
125 0.352 0.358 26.19 0.117952 17.69285 3.555543 3.61728 
150 0.437 0.430 25.83 0.141542 21.23142 3.065365 3.0144 
175 0.517 0.501 25.79 0.165133 24.76999 2.664390 2.58377 
200 0.598 0.573 25.45 0.188723 28.30856 2.359524 2.2608 
225 0.683 0.645 25.4 0.212314 31.84713 2.129310 2.0096 
250 0.768 0.716 25.45 0.235904 35.38570 1.939387 1.80864 
275 0.823 0.788 25.52 0.259495 38.92427 1.717583 1.64421 
300 0.912 0.859 25.5 0.283085 42.46284 1.599321 1.5072 
350 1.065 1.003 25.55 0.330266 49.53998 1.372135 1.29188 
400 1.229 1.146 25.5 0.377447 56.61712 1.212314 1.1304 
Πίνακας 8. Πειραματικές μετρήσεις και θεωρητικός υπολογισμός της πτώσης 

πίεσης -∆p(bar)- της ροής, σε τριχοειδή σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 150μm. 
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∆ιάγραμμα 1. Πειραματικά αποτελέσματα και θεωρητικές προβλέψεις, μετρήσεων 

σε αγωγούς κυλινδικής διατομής 150μm, ως προς τον λόγο της πτώσης πίεσης προς το 

μήκος του αγωγού ∆p/L (bar/μm), συναρτήσει της ροής Q(μl/min). 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε σχετική συμφωνία 

πειραματικών και θεωρητικών αποτελεσμάτων για αγωγό κυλινδρικής διατομής. Σε όλες 

τις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν,  χρησιμοποιούμε ιδίου τύπου σωληνάκι με τις 

παραπάνω μετρήσεις, αλλά με μικρότερο μήκος. ∆ηλαδή, «Tub fused Silica» 

(χρησιμοποιείται στις μετρήσεις)_(360um*150um*8,1cm). Σε όλες τις μετρήσεις που θα 

πραγματοποιηθούν παρακάτω, χρησιμοποιούμε αυτό το σωληνάκι, με μήκος 8,1cm, και 

αφαιρούμε από τις τιμές που βρίσκουμε, την πτώση πίεσης για κάθε ροή που 

αναπτύσσεται σε αυτό. 
Tub fused Silica (χρησιμοποιείται στις 
μετρήσεις)_(360um*150um*8,1cm) 
Q(μl/min) ∆p (bar) Temp(°C) 

   
100 0.098 21.87 
125 0.128 21.8 
150 0.161 21.91 
175 0.195 21.88 
200 0.231 21.92 
225 0.264 21.9 
250 0.298 21.89 
275 0.328 21.91 
300 0.36 21.9 
350 0.422 21.97 
400 0.473 21.86 
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Πίνακας 9. Πτώσης πίεσης σε σχέση με την ροή για τις σωληνώσεις πριν την 

μικρορευστομηχανική διάταξη. 

3.5 Πειραματικά Αποτελέσματα Μετρήσεων Ροής σε Μικροκανάλια 
Στο κομμάτι αυτό της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

πτώσης πίεσης της ροής σε μικροκανάλια κατασκευασμένα με τις μεθόδους που έχουμε 

προαναφέρει στο θεωρητικό μέρος της εισαγωγής. Έτσι λοιπόν κατασκευάστηκαν και 

μετρήθηκαν, ως προς την πτώση πίεσης, μικροκανάλια εγχαραγμένα στο πλάσμα και 

κανάλια κατασκευασμένα με την μέθοδο του «hot embossing» και συγκολλήθηκαν με το 

λεπτό φιλμ πολυμερικού υλικού που έχουμε αναλύσει διεξοδικά σε προηγούμενο 

κομμάτι αυτής της διατριβής. Παράλληλα, έγινε εναπόθεση τετραφθοράνθρακα (C4F8, 

Teflon) σε κάποια μικροκανάλια εγχαραγμένα με το πλάσμα για την επίτευξη 

υπερυδρόφοβων επιφανειών, μιας και όπως έχουμε εξηγήσει, η καθορισμένη τραχύτητα 

και η επίστρωση υδροφοβικού υμενίου οδηγεί σε υπερυδροφοβική επιφάνεια. 

Μετρήθηκαν λοιπόν, ως προς την πτώση πίεσης, κανάλια από PMMA, 

εγχαραγμένα με πλάσμα σε βάθος 20μm, στις διατάξεις των chip που έχουμε 

προαναφέρει. Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα σε διαγράμματα πτώσης 

πίεσης συναρτήσει της ροής που εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση, ενώ θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι σε κάθε μέτρηση έχει αφαιρεθεί η πτώση πίεσης που υπάρχει από τα 

σωληνάκια μεταξύ του αισθητήρα και του chip (βλ.§3.4). Επίσης, το στατιστικό σφάλμα 

της κάθε μέτρησης που προστέθηκε στα διαγράμματα έχει προκύψει από τον μέσο όρο 

των τιμών των μετρήσεων για το κάθε μικροκανάλι. Τα στατιστικά σφάλματα που 

παρατηρούμε στις μετρήσεις, με τον συγκεκριμένο αισθητήρα μέτρησης πίεσης, δεν 

διαφέρουν σημαντικά για το κάθε μικροκανάλι και την αντίστοιχη ομάδα μετρήσεων . 

Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα για το κάθε μικροκανάλι που μετρήθηκε. 

Έχουμε λοιπόν, στο ∆ιάγραμμα 2, το κανάλι είναι το «Γ»(βλ. §3.3 Μεγέθη καναλιών), 

πλάτους 256μm. Τα τρία πρώτα σετ μετρήσεων έχουν γίνει την ίδια μέρα, ενώ το 

τέταρτο (4th Run) έγινε μετά από δύο μέρες, οπότε πιθανώς να άλλαξε κάτι στην 

εφαρμογή της διάταξης μέσα στην συσκευή συγκράτησης, ή να έφραξε μερικώς το 

μικροκανάλι, γι’ αυτό παρουσιάζεται η καμπύλη αυτή πολύ πιο πάνω από τις τρείς 

πρώτες δοκιμές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα λάβουμε υπόψη μας την 

τελευταία αυτήν ομάδα μετρήσεων. Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα 

διαγράμματα και στις λεζάντες πολλές φορές δεν αναφέρονται οι κανονικές διαστάσεις 

των καναλιών, αλλά οι ονομαστικές διαστάσεις, χάριν απλότητας. Πάρα ταύτα, σε 
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όλους τους υπολογισμούς έχουν αντικατασταθεί οι πραγματικές τιμές των διαστάσεων 

των καναλιών, όπως μπορεί να γίνει φανερό από την ανάλυση των διαγραμμάτων στο 

πρόγραμμα «Origin Lab», αν «τρέξει» κανείς τα δεδομένα των διαγραμμάτων. 
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∆ιάγραμμα 2. Εγχαραγμένο κανάλι από PMMA, πλάτους 256μm και βάθους 20μm. 
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∆ιάγραμμα 3. Εγχαραγμένο κανάλι από PMMA, πλάτους 175μm και βάθους 20μm. 
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∆ιάγραμμα 4. Εγχαραγμένο κανάλι από PMMA, πλάτους 175μm και βάθους 20μm. 

 

50 100 150 200 250 300 350 400 450
0

2

Δ
p 

(b
ar

)

Flow rate um/min

Index:
 1st Run
 2nd Run
 3rd Run

4th Plot, PMMA, Hot Embossed,250um

 
∆ιάγραμμα 5. Μικροκανάλι PMMA, με hot embossing, πλάτους 256μm, βάθους 20μm. 
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∆ιάγραμμα 6. Μικροκανάλι PMMA, με hot embossing, πλάτους 256μm, βάθους 20μm. 

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα υπολογισμού της πτώσης πίεσης με 

αναλυτικές μεθόδους που αποτελεί και υπόδειγμα του υπολογισμού των μεγεθών που 

φαίνονται στα διαγράμματα. 

« Η πτώση πίεσης σε αγωγό δίνεται από τη σχέση, 

fp ghρΔ =  

Όπου ρ η πυκνότητα του νερού (897.0089 kg/m3), g η επιτάχυνση της βαρύτητας 

(9.81 m/s2) και hf το ύψος τριβών. Το ύψος τριβών δίνεται από τη σχέση, 
2

2f
h

lh f
d g

υ
=  

Όπου f είναι ο συντελεστής τριβής, l το μήκος του αγωγού, dh η υδραυλική του 

διάμετρος και υ η μέση ταχύτητα του ρευστού. Για αγωγό διατομής 20x50μm2 και 

μήκους 10000μm η μέση ταχύτητα του νερού για παροχή 1μL/min = 
9 310 m

60 s

−

 είναι, 

V
A

υ = =
& 9 3

-12 2

10 m 1 1 m0.016
60 s 50x20x10 m s

−

=  

Η υδραυλική διάμετρος για αγωγό ορθογωνικής διατομής είναι, 

2 2 *20*50 2000 28.57
20 50 70h

abd
a b

= = = =
+ +

. 

Ο αριθμός Reynolds είναι, 
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-6
6

0.016 x28.57x10 = 0.476 < 2000
10−= =

h

h
e

dR
v

υ  

Άρα έχουμε στρωτή ροή. Στη παραπάνω εξίσωση, ν είναι το κινηματικό ιξώδες του 

νερού. Ο συντελεστής τριβής f υπολογίζεται από τον τύπο 

he

Cf
R

=  

Επειδή η ροή είναι στρωτή, η σταθερά C υπολογίζεται αναλυτικά και υπάρχει σε 

πίνακες. Για λόγο a/b=20/50=0.4, η σταθερά C=65.5. Άρα, 

65.5 143.32
0.457

he

Cf
R

= = =  

Και συνεπώς το ύψος τριβών είναι, 
2 2

-6

10 0.016143.32x 0.68159616m
2 28.57x10 2x9.81

−

= = =f
h

lh f
d g

υ
 

Άρα, η πτώση πίεσης υπολογίστηκε, 
2997.0089x9.81x0.6815961 = 5997N/mΔ = =fp ghρ    » 

Στον παραπάνω υπολογισμό της σταθεράς «C» χρησιμοποιήθηκε το εξής πινακάκι: 

 
Πίνακας 10. Πίνακας υπολογισμού της σταθεράς «C», που προκύπτει απο τον 

λόγο του ύψους προς το βάθος του μικροκαναλιού. 

 Στις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις θα υπολογίσουμε τον αριθμό Reynolds για 

κάθε ροή και για κάθε μικροκανάλι διαφορετικής διατομής, και τα εξαγόμενα θα  

αποτυπωθούν γραφικά συναρτήσει του λόγου της πτώσης πίεσης προς το μήκος του 

κάθε καναλιού. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμιστεί πως το μήκος του 

καναλιού υπολογίζεται χωρίς να λάβουμε υπόψιν την διάμετρο, ή καλύτερα την ακτίνα 

των πηγαδιών είσοδου- εξόδου. ∆ηλαδή, η τιμές του μήκους των καναλιών που έχουν 
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αντικατασταθεί στις εξισώσεις για την παραγωγή των εκάστωτε αποτελεσμάτων, είναι 

αυτές που φαίνονται στον Πίνακα 7, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η διάμετρος ή η 

ακτίνα του πηγαδιού των μικροκαναλιών. Ακόμη θα συγκεντώσουμε τα αποτελέσματα 

σε διαγράμματα πτώσης πίεσης ∆p/L(bar/μm) συναρτήσει της ροής Q(μl/min), για όλα 

τα μικροκανάλια που κατασκευάσαμε, και θα υπολογίσουμε τον συντελεστή τριβής για 

κάθε μικροκανάλι. Τα αποτελέσματα φαίνονται συγκεντρωτικά στους παρακάτω 

πίνακες. 

Πίνακας 11.  

∆ιαγράμματα ∆p/L(bar/μm) συναρτήσει του αριθμού Reynolds 

Μικροκανάλια με μεταβλητό ύψος 

τραχύτητας 

Μικροκανάλια με μεταβλητό ύψος 

τραχύτητας και επίστρωση C4F8 
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Ύψος Τραχύτητας: 0μm 

Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re ∆p/L(bar/μm) 

(exp.) 

272 42.5 7.029 9.93E-6 

271.5 40.5 7.029 9.57E-6 
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177 26.3 7.060 3.068E-5 177 26.1 7.092 2.71E-5 

258.8 25.1 7.044 4.50E-5 260 25.9 7.092 2.875E-5 
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Ύψος Τραχύτητας: 10μm 

Width 

(μm) 

Depth 
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Re ∆p/L(bar/μm) 

(exp.) 

178 26.8 7.028 3.37E-5 
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258 25.2 7.012 3.69E-5 

 

 

 

Πίνακας 12. 

 ∆ιαγράμματα ∆p/L(bar/μm) συναρτήσει της Ροής Q(μl/min) 

Μικροκανάλια με μεταβλητό ύψος 

τραχύτητας 

Μικροκανάλια με μεταβλητό ύψος 
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272 42.5 34.9 6.23E-6 

271.5 40.5 34.9 6.57E-6 
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258 25.2 35.01 2.34E-5 

 

Πίνακας 13.  

∆ιαγράμματα ∆p/L(bar/μm) συναρτήσει της Ροής Q(μl/min) για ροές έως 100 μl/min 
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271.5 40.5 34.9 6.57E-6 
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258 25.2 35.01 2.34E-5 

 

Πίνακας 14.  

∆ιαγράμματα Συντελεστή Τριβής (f) συναρτήσει συναρτήσει του αριθμού Reynolds 
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n 
Fa

ct
or

, f

Reynolds Number, Re

 f
experimental

f
theoretical

Green: w=258um, PMMA, Plasma, 10μm Rough, d=25,2um
Red: w=178um, PMMA, Plasma, 10μm Rough, d=26,8um
Black: w=176um, PMMA, Plasma,10μm Rough, d=26,2um

 

 

Ύψος Τραχύτητας: 10μm 

Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re Fexp. Fthor. 
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178 26.8 7.01 13.93 11.83

258 25.2 7.01 15.05 11.97

 

 

Πίνακας 15. 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 

 Re, ∆p/L(bar/μm) 

Ύψος Τραχύτητας: 0μm 

Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re ∆p/L(bar/μm) 

(exp.) 

272 42.5 7.029 9.93E-6 

271.5 40.5 7.029 9.57E-6 

Ύψος Τραχύτητας: 1.5μm  Ύψος Τραχύτητας: 1.5μm 

Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re ∆p/L(bar/μm) 

(exp.) 

Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re ∆p/L(bar/μm)

(exp.) 

177 26.3 7.060 3.068E-5 177 26.1 7.092 2.71E-5 

258.8 25.1 7.044 4.50E-5 260 25.9 7.092 2.875E-5 

Ύψος Τραχύτητας: 10μm 

Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re ∆p/L(bar/μm) 

(exp.) 

178 26.8 7.028 3.37E-5 

258 25.2 7.012 3.69E-5 
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Πίνακας 16. 

Συγκεντρωτικός Πίνακας 

 Re, Friction Factor (f) 

Ύψος Τραχύτητας: 0μm 

Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re Fexp. Fthor. 

Approx. 

272 42.5 7.04 16.12 11.64

271.5 40.5 7.04 13.03 10.56

Ύψος Τραχύτητας: 1.5μm  Ύψος Τραχύτητας: 1.5μm 

Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re Fexp. Fthor. Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re Fexp. Fthor. 

177 26.3 7.01 12.51 10.77 177 26.1 6.97 10.44 11.44

258.8 25.1 7.01 17.72 11.43 260 25.9 6.97 11.95 12.38

Ύψος Τραχύτητας: 10μm 

Width 

(μm) 

Depth 

(μm) 

Re Fexp. Fthor. 

178 26.8 7.01 13.93 11.83

258 25.2 7.01 15.05 11.97
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Gray: Hydrophobic_w=175um_dn=25um_5μm rough_10oC_Teflon

Violet: Hydrophobic_"Smooth" _w=175um_dn=25um_1.5μm rough_-110oC_Teflon

Δ
p 

(b
ar

) 

Time (sec)

Black: Hydrophobic_w=175um_dn=25um (1st)_10μm rough_-20oC_Teflon

Red: Hydrophilic_w=175um_dn=25um (1st)_10μm rough_-20oC
Green: Hydrophilic_The same Channel as "red" ( 2nd Run)

Blue: Hydrophobic_The same Channel as "black"  (2nd Run)

Magenta: Hydrophilic_"Smooth" _w=175um_dn=25um_1.5μm rough_-110oC

Orange: Hydrophilic_w=175um_dn=25um_5μm rough_10oC

Q=10μl/min
Δp(equivalent)

theoretical
=0.528 (d=20.6μm)

Δp(equivalent)theoretical=0.434 (d=22.1μm)

 

∆ιάγραμμα 7. Αποτελέσματα μετρήσεων πτώσης πίεσης σε υδρόφιλα και 

υπερυδρόφοβα μικροκανάλια, με ονομαστικό βάθος 175μm, υπό σταθερή ροή 10μl/min, 

σε σχέση με τον χρόνο που διαρκεί η μέτρηση.  
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 Black, Hot embossed, d=20mm, w=256mm
 Red, Hot Embossed, d=20mm, w=256mm, with Teflon
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)
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Q=10μl/min

 
∆ιάγραμμα 8. Αποτελέσματα μετρήσεων πτώσης πίεσης σε μικροκανάλια χωρίς 

τραχύτητα(κατασκευασμένα με την μέθοδο “Hot Embossing”), με ονομαστικό βάθος 

256μm, υπό σταθερή ροή 10μl/min, σε σχέση με τον χρόνο που διαρκεί η μέτρηση. Στο 

ίδιο μικροκανάλι έχει προστεθεί επίστρωση Teflon και έγινε επανάληψη της μέτρησης. 
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3.6  Συμπεράσματα-Παρατηρήσεις  
Ένας βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι να μπορέσουμε να δείξουμε 

ότι πετυχαίνουμε μείωση των τριβών σε υπερυδρόφοβα μικροκανάλια με τυχαία 

μικρο/νανοδομή που έχουν δημιουργηθεί με πλάσμα οξυγόνου και ακολούθως με 

εναπόθεση πλάσματος, αερίου C4F8. Προς αυτήν την κατεύθυνση, πραγματοποιήσαμε 

μετρήσεις πτώσης πίεσης της ροής νερού σε μικροκανάλια με διαφορετικό ύψος 

τραχύτητας, και ακολούθως μετρήσεις σε αντίστοιχα μικροκανάλια με εναπόθεση αερίου 

C4F8, προς πραγματοποίηση υπευδροφοβικών τοιχωμάτων μέσα σε αυτά.  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν (βλέπε και ανάλυση προηγούμενου 

κεφαλαίου), ότι τα μικροκανάλια που έχουν μεγάλη σε ύψος τραχύτητα (περί τα πέντε 

με δέκα μικρόμετρα),  δεν έχουν αντοχή ακόμη και σε χαμηλές ροές, γιατί 

καταστρέφονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δομής. Ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει 

σε τραχύτητα με ύψος μέχρι δύο μικρόμετρα. Η τραχύτητα αύτη είναι ικανή να δώσει 

υπευδρόφοβο τοίχωμα, με συνακόλουθη εναπόθεση C4F8, και είναι πιο ανθεκτική, όσον 

αφορά στην μηχανική της αντοχή, στις ροές που εφαρμόσαμε.  Για να μην 

καταστρέψουμε λοιπόν τις νανοδομές εφαρμόσουμε πολύ μικρές ροές της τάξης των 5 

με 10μl/min για να μην αναπτύσσονται υψηλές πιέσεις μέσα στο μικροκανάλι, πέραν 

των 3-4 bar.  

Το δεύτερο μας πρόβλημα ήταν ότι σε αυτές τις μικρές ροές φτάσαμε στα όρια της 

χρονικής απόκρισης και της διακριτικής ικανότητας του αισθητήρα πίεσης, που 

χρειαζόταν περίπου τρείς ώρες μέχρι να «διαβάσει» την πτώση πίεσης μέσα στο 

μικροκανάλι για ροή 10μl/min. Έπρεπε λοιπόν να ισορροπήσουμε την πειραματική 

διαδικασία μεταξύ χαμηλότερης δυνατής πίεσης στην οποία μπορούσε να αποκριθεί ο 

αισθητήρας, και να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται η μικροδομή που έχουμε 

κατασκευάσει.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αποφασίσαμε να δουλέψουμε στις διατάξεις μας, σε 

ροές 10μl/min. Από το συγκεντρωτικό διάγραμμα 7, φαίνεται οτι ο στόχος επετεύχθη σε 

ικανοποιητικό βαθμό, μιας και γίνεται η σύγκριση μικροκαναλιών με ίδια γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά που έχουν εναπόθεση C4F8 (υδρόφοβα) με αντίστοιχα που δεν έχουν 

εναπόθεση και η δομή λειτουργεί σαν πορώδες μέσο (υδρόφιλα). Παρατηρούμε ότι και 

στα τρία ύψη μικροτραχύτητας που κατασκευάσαμε, το μικροκανάλι που έχει Teflon 

αναπτύσσει χαμηλότερη πίεση από το αντίστοιχο υδρόφιλο κανάλι  για ροή 10μl/min, 

και χαμηλότερη από την ομαλό κανάλι της ίδιας ισοδύναμης ονομαστικής διαμέτρου 
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(που ορίζεται ως το συνολικό ύψος του μικροκαναλιού, αν αφαιρέσουμε το ήμισυ του 

ύψους της τραχύτητας που έχει δομηθεί στο μικροκανάλι). 

Στον πειραματικό δρόμο που ακολουθήσαμε παρατηρήσαμε και το εξής πολύ 

ενδιαφέρον συμπέρασμα που φαίνεται στον συγκεντρωτικό πίνακα 16. Τα μικροκανάλια 

με Teflon με ύψος τραχύτητας 1,5microns παρουσίασαν πολύ χαμηλότερο συντελεστή 

τριβής, μείωση από 16,5% έως και 32,5%,  από τα αντίστοιχα χωρίς εναπόθεση Teflon 

ο όποιος είναι όμως κοντά στον θεωρητικό για ομαλά κανάλια του ιδίου συνολικού 

ύψους. Ακόμη, πραγματοποιήσαμε και μετρήσεις σε μικροκανάλια απολύτως ομαλά με 

και χωρίς εναπόθεση Teflon για να σιγουρευτούμε ότι αποκλειστικά και μόνο η χημεία 

της επιφάνειας δεν παίζει ρόλο  στην πίεση που αναπτύσσεται στο μικροκανάλι. Στο 

διάγραμμα 8 φαίνεται πως δεν παίζει ρόλο η αλλαγή στην χημεία της επιφάνειας, στην 

δική μας εφαρμογή, στην μείωση του συντελεστή τριβής στα τοιχώματα των 

μικροκαναλιών. Συνεπώς, το φαινόμενο της μείωσης του συντελεστή τριβής στα 

μικροκανάλια που έχουμε κατασκευάσει με τραχύτητα και απόθεση Teflon, συνιστά 

υπερυδροφοβικότητα σε όλα τα ύψη τραχύτητας ακόμα και στα 1.5 μικρόμετρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄ 

ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ( «CHIP HOLDER» ) 
 

Στις ακόλουθες γραμμές, παραθέτεται ο πηγαίος κώδικας σε γλώσσα Fanuc 

(κώδικας G), που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της συσκευής συγκράτησης των 

πολυμερικών μικρορευστομηχανικών διατάξεων («chip holder»), όπως αναφέρεται 

διεξοδικότερα και στο κείμενο της αντίστοιχης παραγράφου της διπλωματικής εργασίας. 

Το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια φρέζα-CNC κατασκευασμένη από την 

DENFORD, που χρησιμοποιούσε ως GUI, αντίστοιχο πρόγραμμα της ίδιας εταιρίας με 

την ονομασία Fanuc. Το πρόγραμμα αυτό, όπως και το συγκεκριμένο μοντέλο Φρέζας- 

CNC, είναι αρκετά παλαιό εν συγκρίσει με τα αντίστοιχα CNC μηχανήματα που 

βρίσκονται σε εμπορική κυκλοφορία στις μέρες μας. Παρόλα αυτά όμως, το μηχάνημα 

θα μπορούσε να επιτύχει τριπλάσια ακρίβεια κοπής από αυτή που θα επαρκούσε για 

την εφαρμογή που εμείς το προορίζαμε. Συνεπώς, ήταν και με το παραπάνω, μέσα στις 

δυνατότητες του μηχανήματος αυτού του είδους η κατασκευή. Ακόμη, το πρόγραμμα 

GUI-Fanuc, υπάρχει την παρούσα στιγμή στο διαδίκτυο ελεύθερο από τον ιστοτόπο της 

ίδιας της μαμάς-εταιρίας DENFORD, και άρα μπορεί ο οποιοσδήποτε να το κατεβάσει 

στον υπολογιστή του, να «τρέξει» τον κώδικα που παραθέτεται παρακάτω, και να κάνει 

την αντίστοιχη προσομοίωση στον υπολογιστή του εύκολα και γρήγορα. Μια σημαντική 

παρατήρηση που δεν αφορά την προσομοίωση αλλά την αυτή καθεαυτή εφαρμογή του 

κώδικα, είναι ότι, θα ήταν καλύτερο να τρέξει κανείς τον κώδικα σε κομμάτια για να μην 

«κολλήσει» η φρέζα όταν θα εκτελεί τις διεργασίες που έχει εντολή να κάνει. Γι αυτό τον 

λόγο, παραθέτουμε τον κώδικα «σπασμένο» σε κομμάτια, που θα πρέπει κανείς να τα 

τρέξει με την σειρά για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα κοπής. 

Α)FN101 
[BILLET X80 Y55 Z15 
[TOOLDEF T01 D2.6 L50 
[EDGEMOVE X0 Y0 
O001 
!AYTO EINAI TO PROTO TEST STH FREZA 
N05 G21 G40 G94 
N10 G91 G28 X0 Y0 Z0 
N15 M06 T01 
M03 S1800 
!OI MIKRES OPES 
G90 G01 X25 Y22.5 Z5 
G01 Z-10 F50 
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Z5 
G00 X20 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 Y27.5 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 Y32.5 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X25 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X55 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X60 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 Y27.5 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 Y22.5 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X55 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X30.1 Y21.05 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X30.1 Y33.95 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X49.9 Y33.95 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X49.9 Y21.05 
G01 Z-10 F50 
Z5 
N65 G91 G28 X0 Y0 Z0 
N70 G40 
N75 M05 M30 
_ 
Β) FN102 
[BILLET X80 Y55 Z15 
[TOOLDEF T01 D5.5 L50 
[EDGEMOVE X0 Y0 
O001 
!AYTO EINAI TO PROTO TEST STH FREZA 
N05 G21 G40 G94 
N10 G91 G28 X0 Y0 Z0 
N15 M06 T01 
M03 S1600 
!OI MEGALES OPES 
G90 G00 X22.5 Y10 Z5 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 Y45 
G01 Z-10 F50 
Z5 
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G00 X57.5 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 Y10 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X32.55 Y26.5 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G00 X47.45 Y28.5 
G01 Z-10 F50 
Z5 
G40 
N65 G91 G28 X0 Y0 Z0 
N75 M05 M30 
_ 
Γ) FN103 
[BILLET X80 Y55 Z15 
[TOOLDEF T01 D3 L50 
[EDGEMOVE X0 Y0 
O001 
!AYTO EINAI TO PROTO TEST STH FREZA 
N05 G21 G40 G94 
N10 G91 G28 X0 Y0 Z0 
N15 M06 T01 
M03 S1600 
!O THILAKAS 
G90 G00 X32.55 Y26.5 Z5 
G01 Z-3 F10 
G41 G01 X28.8 
Y19.75 
X51.2 
Y35.25 
X28.8 
Y23.75 
G01 Z-6 F10 
G01 X28.8 
Y19.75 
X51.2 
Y35.25 
X28.8 
Y23.75 
G01 Z-9 F10 
G01 X28.8 
Y19.75 
X51.2 
Y35.25 
X28.8 
Y23.75 
X35.5 
G00 Z15 
G40 
N65 G91 G28 X0 Y0 Z0 
N75 M05 M30 
_ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΝΑΝΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

 
 

Πίνακας Ι. 

Παρατήρηση της Τραχύτητας για Μικροκανάλια 
 που εγχαράχθηκαν με Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=-20°C 

Συνθήκες Εγχάραξης: VBias= -100V, P=1900W, P=0,75Pa, Q(O2)=100sccm 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας: Hrms =10μm 
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Πίνακας ΙΙ. 

Παρατήρηση της Τραχύτητας για Μικροκανάλια 
 που εγχαράχθηκαν με Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=10°C 

Συνθήκες Εγχάραξης: VBias= -100V, P=1900W, P=0,75Pa, Q(O2)=100sccm 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας: Hrms =5μm 
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Πίνακας ΙΙΙ. 

Παρατήρηση της Τραχύτητας σε σχέση με την Εμβάπτιση σε Απιονισμένο Η2Ο, 
για Μικροκανάλια που εγχαράχθηκαν με Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=-20°C 

Συνθήκες Εγχάραξης: VBias= -100V, P=1900W, P=0,75Pa, Q(O2)=100sccm 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας πριν την Εμβάπτιση: Hrms =10μm 
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Επανάληψη των πειραμάτων εμβάπτισης του μικροκαναλιού σε Η2Ο, 

με Μέσο Ύψος Τραχύτητας πριν την Εμβάπτιση: Hrms =10μm 
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Πίνακας ΙV. 

Παρατήρηση της Τραχύτητας σε σχέση με την Εμβάπτιση σε Απιονισμένο Η2Ο, 
για Μικροκανάλια που εγχαράχθηκαν με Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=10°C 

Συνθήκες Εγχάραξης: VBias= -100V, P=1900W, P=0,75Pa, Q(O2)=100sccm 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας πριν την Εμβάπτιση: Hrms =5μm 
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Πίνακας V. 

Έλεγχος της Τραχύτητας σε σχέση με την Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου και την 
εφαρμογή Ροής μέσα στο μικροκανάλι 

Συνθήκες Εγχάραξης: VBias= -100V, P=1900W, P=0,75Pa, Q(O2)=100sccm 

Θερμοκρασία Ηλεκτροδίου: Τ=-110°C 

Μέσο Ύψος Τραχύτητας: Ηrms =1.5μm 
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