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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη φύση φύλλα φυτών όπως του λωτού απωθούν το νερό με αποτέλεσμα τα
σταγονίδια ύδατος να κυλάνε από τα φύλλα τους και οι επιφάνειές τους να παραμένουν
ξηρές και καθαρές ακόμα και μετά από τη δυνατή βροχή. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται
υπερυδροφοβικότητα, συνδέεται με τον αυτοκαθαρισμό των επιφανειών και έχει
προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον σαν προσπάθεια μίμησης της φύσης.
Αντίστοιχα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η κατασκευή επιφανειών που
εμφανίζουν απώθηση σε μεγάλη γκάμα υγρών, π.χ. ελαίων. Για την κατασκευή μιας
υπερυδρόφοβης ή μιας υπερελαιόφοβης επιφάνειας απαιτείται μια καλά σχεδιασμένη
τοπογραφία της επιφάνειας που να αποτελείται από δυο κλιμάκων τραχύτητα (Μίκρο
και Νάνο-κλίμακα) σε συνδυασμό με μια υδρόφοβη χημική τροποποίηση. Ο
συνδυασμός των δύο παραπάνω παραγόντων μπορεί να αυξήσει πολύ τη γωνία
επαφής οδηγώντας σε μια επιφάνεια όπου το νερό ή το έλαιο δεν εισχωρεί αλλά
στηρίζεται στις προεξοχές της επιφάνειας και σε στρώμα παγιδευμένου αέρα. Στην
παρούσα εργασία προτείνουμε ένα γρήγορο, απλό και αξιόπιστο τρόπο κατασκευής
υπερυδρόφοβων και ελαιόφοβων επιφανειών με τη χρήση κολλοειδών σωματιδίων και
τεχνολογία πλάσματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική αναφορά στη μέθοδο
εναπόθεσης των κολλοειδών σωματιδίων και περιγράφεται αναλυτικά ο

τρόπος

μεταφοράς του σχήματος σε διάφορα υποστρώματα. Αναλυτικά κατασκευάσαμε
στυλοβάτες ύψους από 0.1 μm ως και 1.6 μm και πάχους από 0.3 μm ως και 0.95 μm
σε υποστρώματα πυριτίου, ΡΜΜΑ και SiO2. Στο τρίτο Κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος
κατασκευής υπερυδρόφοβων επιφανειών με την τεχνολογία πλάσματος και με την
τοπογραφία που αναπτύχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο. Μετά την εναπόθεση υδρόφοβου
υμενίου οι επιφάνειες του ΡΜΜΑ έδειξαν γωνία επαφής 1650 για ένα λεπτό εγχάραξης
και 1640 για δυο λεπτά εγχάραξης, παρουσιάζοντας βελτίωση 100 στην γωνία επαφής
τους σε σχέση με τις επιφάνειες που έχουν τυχαία τραχύτητα. Τέλος, στο τέταρτο
κεφάλαιο δοκιμάζουμε τη συμπεριφορά διαβροχής των επιφανειών που κατασκευάσαμε
σε διάφορα έλαια (π.χ. λάδι σόγιας) κάνουμε θεωρητικό υπολογισμό για τον τρόπο
κατασκευής μιας υπερελαιόφοβης επιφάνειας, και δείχνουμε αυξημένη ελαιοφοβικότητα
αλλά όχι υπερελαιόφοβη συμπεριφορά.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Διαβροχή Επιφάνειας, Εγχάραξη με πλάσμα οξυγόνου,
Τροποποίηση πολυμερών
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κολλοειδής λιθογραφία, Υπερυδροφοβικότητα, Υπερυδροφιλικότητα,
Ελαιοφοβικότητα, Διαβροχή, Εγχάραξη, Εγχάραξη με πλάσμα

ABSTRACT
In nature, plant leaves such as lotus, repel water causing water droplets to roll-off and
clean the leaf. This phenomenon is called superhydrophobicity, and is connected with
the self-cleaning of the surfaces. It has attracted inquiring interest from the research
community as an effort to immitate nature Recently, manufacturing of surfaces which
repel a big range of liquids, e.g. oils and not only water has attracted interest. For the
manufacturing of a superhydrophobic or superoleophobic surface a well designed
surface topography is required that can be constituted from two scale roughness (micro
and nano-scale) in combination with a hydrophobic chemical modification. These two
factors can increase the contact angle leading to a surface where water or oil does not
penetrate in the structure but is supported on the protrusion above a layer of trapped
air.
In this work we propose a fast, simple and reliable way of manufacturing
superhydrophobic and oleophobic surfaces using colloidal particles and plasma
technology. In the second chapter, we report the deposition method of the colloidal
particles and the pattern transfer on various substrates with plasma etching. Micropillars from 0.1 tο 1.6 μm height and diameter from 0.95 μm to 0.3 μm were produced
on silicon, PMMA and SiO2. In the third Chapter we describe the manufacturing of the
superhydrophobic surfaces using plasma technology and the topography reported in
chapter two. After the fluorocarbon plasma deposition the contact angle was 1650 for 1
minute and 1640 for 2 minutes etching on PMMA substrates, showing a 10 degrees
increase comparing to random plasma treatment of PMMA substrates. Finally, in the
fourth chapter we test the wetting behavior of the surfaces we manufactured in various
oils (e.g. soya-bean oil) and show increased oleophobicity but no superoleophobic
behavior. Again the best result came from the sample that showed the best
hydrophobicity. In addition, we make a theoretical calculation for the design of a
superoleophobic surface.

SUBJECT AREA: Surface wetting, Etching with Oxygen plasma, Polymer modification
KEYWORDS:

Colloidal

lithography,

Superhydrophobicity,

Oleophobicity, Wetting, Etching, Plasma etching
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ
1.1 Εισαγωγή στις υπερυδρόφοβες επιφάνειες.
Ανέκαθεν, η κυρίαρχη δύναμη που είναι πίσω από τις περισσότερες ερευνητικές
προσπάθειες είναι: η μίμηση της φύσης. Η ιδέα της υπερυδροφοβικότητας εισήχθη έξι
δεκαετίες πριν από Α. Cassie που εργαζόταν για το Βρετανικό Συμβούλιο των
βιομηχανιών μαλλιού, όπου ενδιαφέρθηκε για την απώθηση του ύδατος[1] .
Στα 1990, ο Wilhelm Barthlott, ένας βοτανολόγος από το Πανεπιστήμιο της Βόννης στην
Γερμανία, και ο μαθητής του ο Christoph Neinhus, δημοσίευσαν την έρευνα τους, από
φωτογραφίες SEM σε διάφορα φυτά, με κυρίαρχη την μικροσκοπική παρατήρηση τους
ότι τα καθαρά φύλλα του Λωτού έχουν τραχύτητα

[2]

. Η επιφάνεια κάθε φύλλου, είναι

καλυμμένη από μικρά βουναλάκια, 5-10 μm σε ύψος και περίπου 10-15 μm το ένα
μακριά από το άλλο. Επιπλέον, η ανομοιόμορφη επιφάνεια του φύλλου καλύπτεται από
πολύ μικρούς/κηρώδης, υδρόφοβους κρυστάλλους που απωθούν το νερό και έχουν
διάμετρο περίπου 1μm!.
συμπεριφορά

[3]

Αυτή η καταπληκτική απωθητική ως προς το νερό

μερικών φυτών έχει κινήσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών

τελευταία χρόνια

[4,5]

τα

. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι τέτοιων φύλλων φυτών: ο

πρώτος τύπος είναι φύλλα καλυμμένα με τριχία και ο δεύτερος τύπος είναι
μακροσκοπικά ομαλά φύλλα, που η επιφάνεια τους όμως καλύπτεται από μικρά
‘’βουναλάκια’’ που πάνω τους έχουν μικρούς υδρόφοβους κρυστάλλους που έχουν
διάμετρο περίπου ίση με το ένα δέκατο της διαμέτρου που έχουν τα βουναλάκια, όπως
αυτά του λωτού

[6]

.Τα σταγονίδια ύδατος κυλάνε και από τα δύο φύλλα φυτών και οι

επιφάνειές τους παραμένουν ξηρές ακόμα και μετά από τη δυνατή βροχή. Αν και αυτό
το φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλα φύλλα φυτών εκτός από τα φύλλα του λωτού, η
ιδιότητα έχει ονομασθεί επίδραση του φύλλου του λωτού (lotus leaf effect).

Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Εικόνα 1 : (a) μικροσκοπική απεικόνιση του φύλου του λωτού, (b)οι υδρόφοβοι
κρύσταλλοι που καλύπτουν τα βουναλάκια (c) σταγονίδια νερού κυλούν πάνω σε ένα
φύλο λωτού.
Όπως αναφέραμε παραπάνω οι υδρόφοβοι κρύσταλλοι απωθούν το νερό, με
αποτέλεσμα η σταγόνα να συρρικνώνεται αντί να απλώνεται όπως παρατηρείται στις
υδρόφιλες επιφάνειες. Ο ορισμός της υδρόφοβης και της υδρόφιλης επιφάνειας γίνεται
μέσω της γωνίας επαφής (contact angle «CA»). Με τη γωνία επαφής γίνεται
αξιολόγηση της επιφανειακής τάσης και της διαβροχής της επιφάνειας (σχήμα 1) [7] .

Σχήμα 1 : Γωνία επαφής και διαβροχή. Αριστερά πλήρης διαβροχή, δεξιά καθόλου
διαβροχή (υπερυδρόφοβη επιφάνεια).

Γενικά, όταν έχουμε πλήρη διαβρεξιμότητα η γωνία επαφής είναι πρακτικά μηδέν, ενώ
μια γωνία επαφής από 0° μέχρι 90° σημαίνει σχετική υδροφιλικότητα. Όταν έχουμε CA
μεγαλύτερες από 90°, τότε έχουμε υδρόφοβη επιφάνεια. Υπερυδρόφοβη ορίζεται η
επιφάνεια που έχει γωνία επαφής με το νερό μεγαλύτερη από 150 μοίρες και γωνία
υστέρησης μικρότερη από 5 μοίρες
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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της γωνίας επαφής που μετράμε όταν προσθέσουμε το μέγιστο δυνατό όγκο στη
σταγόνα, χωρίς να μεταβληθεί η διεπιφάνεια μεταξύ υγρού και στερεού (Advancing
contact angle) και της γωνίας που προκύπτει όταν αφαιρέσουμε το μέγιστο δυνατό όγκο
από τη σταγόνα χωρίς και πάλι να μεταβάλλουμε τη διεπιφάνεια υγρού-στερεού
(Receding contact angle). Μια

μεγάλη γωνία

επαφής επιτυγχάνεται από έναν

συνδυασμό επιφανειακής χημείας και κατάλληλης τροποποίησης της μορφολογίας της
επιφάνειας , ενώ η γωνία

κύλισης εξαρτάται από το μέγεθος σταγονιδίων και την

γωνία υστέρησης[10]. Ένα σταγονίδιο ύδατος κυλά εύκολα πάνω σε μια υπερυδρόφοβη
επιφάνεια, ξεπλένοντας το ρύπο μακριά κατά την κύλιση του και έτσι καθαρίζει
αποτελεσματικά την επιφάνεια, αφού υπάρχει ασθενής αλληλεπίδραση μεταξύ της
σκόνης και του φύλλου, και άρα μπορεί να αφαιρεθεί/παρασυρθεί εύκολα από μια
σταγόνα νερού, ή από τον αέρα. Αυτή η ασυνήθιστη συμπεριφορά διαβροχής καλείται
φαινόμενο του φύλλου του λωτού ή αυτοκαθαρισμός

[11]

. Η επίδραση του φύλλου του

λωτού επιτυγχάνεται όταν πληρούνται δύο κριτήρια: Α) χαμηλή ενέργεια επιφάνειας και
Β) καλά σχεδιασμένη τραχύτητα επιφάνειας [12,13]

Σχήμα 2 : Αριστερά μια υδρόφιλη επιφάνεια, δεξιά μια αυτοκαθαριζόμενη
υπερυδρόφοβη επιφάνεια .
Η επίδραση της τοπογραφίας της επιφάνειας στις ιδιότητες διαβροχής που εμφανίζει η
επιφάνεια περιγράφεται με βάση δυο μοντέλα, αυτό του Wenzel και αυτό των CassieBaxter. Σύμφωνα με το πρώτο το υγρό εισχωρεί μέσα στην τοπογραφία της
επιφάνειας, ενώ με βάση το δεύτερο η σταγόνα κάθεται στην κορυφή της επιφανειακής
τραχύτητας και αλληλεπιδρά μόνο με την κορυφή της τραχύτητας και όχι με όλη την
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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επιφάνεια. Όπως γίνεται αντιληπτό σε επιφάνειες με μικρή τραχύτητα και μεγάλη γωνία
υστέρησης εφαρμόζεται το μοντέλο του Wenzel, ενώ σε επιφάνειες με μεγάλη
επιφανειακή τραχύτητα και μικρή γωνία υστέρησης ισχύει το μοντέλο των CassieBaxter. Παρά ταύτα πρόσφατα έχουν βρεθεί και ενδιάμεσες περιπτώσεις που δεν
μπορούν να περιγραφούν αποκλειστικά με ένα από τα προαναφερθέντα μοντέλα και
αποτελούν ένα θέμα που τελεί υπό διερεύνηση.

Σχήμα 3 : Αριστερά η σταγόνα δεν εισχωρεί μέσα στην τοπογραφία της επιφάνειας
(Cassie-Baxter state), δεξιά η σταγόνα εισχωρεί στην τοπογραφία της επιφάνειας
(Wenzel state).
Τεχνολογίες παραγωγής υπερυδρόφοβων επιφανειών έχουν προσελκύσει πρόσφατα το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών τους. Παραδείγματα
τέτοιων τεχνολογιών είναι η δημιουργία τραχύτητας στην επιφάνεια με χρήση
σωματιδίων πυριτίου, τεχνικές επιστρώσεων, τεχνικές ελεγχόμενης κρυσταλλοποίησης,
λιθογραφία, Χημική Απόθεση από Ατμό (Chemical Vapor Deposition, CVD),
Διαχωρισμός Φάσεων (Phase Separation), Ηλεκτροΰφανση (Εlectrospinning) , και
Ηλεκτρικές Εκκενώσεις Πλάσματος (Plasma Etching). Όλες οι παραπάνω μέθοδοι
έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, παραδείγματος χάριν η τροποποίηση
επιφανειών με ηλεκτρική εκκένωση πλάσματος, που είναι μια γρήγορη μέθοδος, μπορεί
να τις καταστήσει υπερυδρόφοβες αλλά εμφανίζουν μειωμένη μηχανική αντοχή στη
διαβροχή μετά το στεγνωμα. Επίσης πολλές μέθοδοι είναι δαπανηρές και απαιτούν
πολύ χρόνο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου συνδυασμού
διεργασιών που ταυτόχρονα όμως να μην είναι ούτε χρονοβόρος αλλά ούτε ακριβός και
πολύπλοκος.
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Στην εργασία αυτή επιλέξαμε την κατασκευή υπερυδρόφοβης επιφάνειας με
συνδυασμό της λιθογραφίας κολλοειδών σωματιδίων και την εγχάραξη με
πλάσμα. Στόχος μας ήταν η παραγωγή τραχύτητας διπλής κλίμακας με μια οικονομική
μέθοδο. Ο λόγος για την επιλογή μας αυτή, είναι ότι η χρήση των κολλοειδών
σωματιδίων είναι πιο οικονομική, γρήγορη και απλή μέθοδος σε σχέση με την οπτική
λιθογραφία ή e-beam και μπορεί να εφαρμοστεί βιομηχανικά στην παραγωγή μεγάλων
υπερυδρόφοβων επιφανειών.
Η βασική ιδέα της κολλοειδούς λιθογραφίας είναι η επίστρωση σωματιδίων στην
επιφάνεια και η εγχάραξη τους, ώστε να κατασκευάσουμε την επιθυμητή τοπογραφία
στο υπόστρωμα. Τα κολλοειδή σωματίδια λόγω του διαφορετικού υλικού κατασκευής
τους από το υπόστρωμα, έχουν διαφορετική αντοχή στην εγχάραξη, με αποτέλεσμα τα
σωματίδια να μην εγχαράσσονται σημαντικά σε σχέση με το υπόστρωμα

και να

δημιουργείται κυλινδρικός στυλοβάτης διαστάσεων μερικών μικρομέτρων (Μίκροτραχύτητα). Η κολλοειδής λιθογραφία είναι μια φθηνή, εύκολη και γρήγορη μέθοδος
δημιουργίας τοπογραφίας, πάνω σε διάφορα υποστρώματα, διαστάσεων από μερικά
μικρόμετρα ως και μερικά νανόμετρα. Ο τρόπος που επιλέξαμε για την μεταφορά του
σχήματος των κολλοειδών σωματιδίων στο υπόστρωμα είναι όπως αναφέραμε η
κατεργασία τους με πλάσμα. Η κατεργασία πλαστικών με πλάσμα αερίων (ηλεκτρικές
εκκενώσεις πλάσματος) αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική τροποποίησης
επιφανειακών χαρακτηριστικών, ενώ μπορεί να συνδυάσει και την δυνατότητα
μεταφοράς σχήματος σε ένα υπόστρωμα (σχηματοποίηση). Τα υποστρώματα που
διαμορφώνονται με τα κολλοειδή εκτίθενται σε εγχάραξη πλάσματος, με συνέπεια την
κατασκευή μίκρο-κολώνων (micropillars) . Άρα το πλάσμα μας επιτρέπει την κατασκευή
των στυλοβατών και ταυτόχρονα τη δημιουργία Νάνο-τραχύτητας. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργήσαμε τραχύτητα δυο κλιμάκων που είναι απαραίτητη για τη κατασκευή της
υπερυδρόφοβης επιφάνειας.

Σχήμα 4 : a) Επίστρωση των σωματιδίων στο υπόστρωμα, b) Εγχάραξη με πλάσμα των
κολλοειδών σωματιδίων, c) Δημιουργία της τοπογραφίας στο υπόστρωμα.
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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1.2 Στόχος της διατριβής και δομή αυτής.
Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι η κατασκευή μιας υπερυδρόφοβης και ελαιόφοβης
επιφάνειας που ο σχεδιασμός της:
(α) να είναι κατάλληλος (δημιουργία δυο κλιμάκων τραχύτητας) ώστε η υπερυδρόφοβη
επιφάνεια να είναι σταθερή τόσο θερμοδυναμικά (να μην έχω μετάβαση από CassieBaxter σε Wenzel κατάσταση) όσο και μηχανικά (να μην καταστρέφεται μετά από
διαβροχή) .
(β) να είναι πλήρως ελεγχόμενος και να διαμορφώνεται εύκολα ανάλογα με την
εφαρμογή .
(γ) να είναι εύκολος, γρήγορος και σχετικά φτηνός ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην
βιομηχανία .
Κατασκευάστηκε λοιπόν μια επιφάνεια που να πληροί όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις και έγινε χαρακτηρισμός των ιδιοτήτων διαβροχής της . Η
κατασκευή έγινε με κολλοειδή λιθογραφία (micron scale) και εγχάραξη με πλάσμα
(nanoscale).
Στο δεύτερο κεφάλαιο, μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, γίνεται αναλυτική αναφορά
στη μέθοδο της κολλοειδούς λιθογραφίας και περιγράφεται ο τρόπος κατασκευής της
επιφανείας.
Στο τρίτο Κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικότερα η τεχνολογία κατασκευής μίκρο και
νανοδομημένων επιφανειών(υπερυδρόφοβων- υπερυδρόφιλων), δίνοντας έμφαση στην
τεχνολογία πλάσματος για την κατασκευή τους .
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο δοκιμάζουμε τη συμπεριφορά διαβροχής των επιφανειών
που κατασκευάσαμε σε διάφορα άλλα υγρά και κάνουμε ένα θεωρητικό υπολογισμό για
τον τρόπο κατασκευής μιας υπερελαιόφοβης επιφάνειας.

1.3 Πειραματικές συσκευές, υλικά και διεργασίες.
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. Έτσι, απαιτείται η χρήση κατεργασίας επιφανειακής
τροποποίησης των πλαστικών ώστε να αποκτήσουν τις επιθυμητές ιδιότητες.
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Η κατεργασία πλαστικών με πλάσμα αερίων (ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος)
αποτελεί

μια

ευρέως

χρησιμοποιούμενη

τεχνική

τροποποίησης

επιφανειακών

χαρακτηριστικών, ενώ μπορεί να συνδυάσει και την δυνατότητα 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 [14] .
Για την κατασκευή και τον χαρακτηρισμό των διατάξεων που αναφέρονται σ΄ αυτή την
εργασία, χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω εξοπλισμός που χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:
Α) Όργανα εγχάραξης και τροποποίησης της επιφάνειας (βλέπε αντιδραστήρας
πλάσματος επαγωγικής σύζευξης).
Β) Όργανα μέτρησης και χαρακτηρισμού της δομής (σύστημα μέτρησης της γωνίας
επαφής, μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης, κ.α).

1.3.1 Αντιδραστήρας πλάσματος επαγωγικής σύζευξης ( Inductively Coupled
Plasma).

Εικόνα.2 :Αντιδραστήρας πλάσματος του εργαστηρίου πλάσματος
Ο αντιδραστήρας του εργαστηρίου μας επιτρέπει την χρήση διαφόρων αερίων, καθώς
και ενός πλήθους συνθηκών ανάλογα με τη διεργασία που θέλουμε να εκτελέσουμε .Ο
ICP αντιδραστήρας έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους προκάτοχούς του.
Συγκεκριμένα οι διεργασίες που πραγματοποιούνται σε έναν αντιδραστήρα ICP γίνονται
με μεγαλύτερο ρυθμό εγχάραξης, έχουν μεγαλύτερη επιλεκτικότητα, επιτρέπουν
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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καλύτερο έλεγχο της κρίσιμης διάστασης (critital dimension– CD). Οι αντιδραστήρες ICP
επιτρέπουν στο υπόστρωμα του δισκίου να τροφοδοτείται με διαφορετική ισχύ από αυτή
της πηγής γεγονός που προκαλεί σημαντική αποσύζευξη μεταξύ της ιοντικής ενέργειας
(wafer bias) και της συγκέντρωσης των ιόντων (που προκαλείται κυρίως από την ισχύ
της πηγής). Έτσι καθώς η ισχύς της πηγής μπορεί να πάρει διάφορες τιμές, ο αριθμός
των σωματιδίων που προκαλούν την εγχάραξη μπορεί να αυξηθεί χωρίς να χρειάζεται
να αυξήσουμε την τάση του υποστρώματος, καθώς αυτό συμβάλει στη διάβρωση της
μάσκας και σε επιφανειακές φθορές εξαιτίας ιοντικού βομβαρδισμού. Το αποτέλεσμα
είναι ότι ένας αντιδραστήρας ICP μπορεί να λειτουργήσει σε υψηλότερες πυκνότητες και
σε χαμηλότερες πιέσεις από τα συμβατικά εργαλεία πλάσματος.

Πίνακας 1 : Χαρακτηριστικά μεγέθη του ICP αντιδραστήρα του εργαστηρίου
πλάσματος.

Μέγεθος

Όρια λειτουργίας

Ισχύς πλάσματος

Μέχρι 2000 W

Τάση δυναμικού πόλωσης

Από -20 μέχρι -250 Volts

Πίεση αερίου

0.2 – 133 Pa

Θερμοκρασία ηλεκτροδίου

-100 μέχρι +150 οC

Ρυθμοί εγχάραξης (σε πολυμερή)

0.2 – 1,2 μm/min

Ροή αερίου

0 – 200 sccm

Οι τυπικές συνθήκες εγχάραξης PMMA που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία
φαίνονται στην παράγραφο 1.3.7 στις διεργασίες που χρησιμοποιήθηκαν.
1.3.2 Μικροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονικής δέσμης (SEM).
Για τη μελέτη των δομών που κατασκευάζουμε το βασικό όργανο που χρησιμοποιείται
είναι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο είναι ένα
μικροσκόπιο που όπως υποδηλώνει και το όνομα του στηρίζει τη λειτουργία του σε μια
δέσμη ηλεκτρονίων μεγάλης κινητικής ενέργειας που προσπίπτει στην την περιοχή του
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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δείγματος που πρόκειται να μελετηθεί. Η δέσμη των ηλεκτρονίων που προέρχεται από
το δείγμα επεξεργάζεται με τη βοήθεια του προγράμματος που συνοδεύει το SEM
αναπαριστώντας μια τρισδιάστατη εικόνα της εξωτερική επιφάνειας της δομής. Το
μικροσκόπιο της ηλεκτρονικής σάρωσης του ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος είναι το JEOL JSM-7401F FEG SEM, με διακριτική ικανότητα από
σημείο σε σημείο κάτω από 1nm και δυνατότητα μεγέθυνσης μέχρι και 1.000.000
φορές. Οι βασικοί παράμετροι του SEM που χρησιμοποιήσαμε στην εργασία αυτή ήταν:

•

Τάση δέσμης: 1-2 ΚV

•

Ρεύμα δέσμης: 2-10 μΑ

Εικόνα 3 : Το μικροσκόπιο JEOL JSM-7401F FEG SEM που χρησιμοποιήσαμε για την
παρατήρηση της μορφολογίας των επιφανειών.
Τα δείγματα προτού παρατηρηθούν στο SEM επιμεταλλώνονται με ένα στρώμα
πλατίνας ώστε να μη φορτίζεται η επιφάνεια τους από τα ηλεκτρόνια που πέφτουν
πάνω της. Η επιμετάλλωση (sputtering) πραγματοποιείται μέσα σε μια διάταξη
πλάσματος. Η διάταξη που χρησιμοποιήσαμε φαίνεται παρακάτω. Το πάχος της
επιμετάλλωσης είναι περίπου 10 nm. Η επιμετάλλωση γίνεται για χρόνο δύο λεπτών.

Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Εικόνα 4 : Διάταξη πλάσματος που χρησιμοποιήσαμε για την επιμετάλλωση των
δειγμάτων .

1.3.3 Σύστημα μέτρησης της γωνίας επαφής.
Το σύστημα που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο πλάσματος του Ινστιτούτου
Μικροηλεκτρονικής για τις μετρήσεις γωνιών επαφής είναι το GBX Digidrop Contact
Angle Measurement System.
Το σύστημα εναποθέτει αυτόματα, με ανέβασμα της βάσης πάνω στην οποία
τοποθετείται το δείγμα, μια σταγόνα πάνω στην επιφάνεια, για να μετρηθεί η ικανότητα
διαβροχής αυτής. Το υγρό τοποθετείται μέσα σε μια μικρομετρική σύριγγα που
συγκρατείται πάνω από το δείγμα. Η επιφάνεια του δείγματος και η άκρη της σύριγγας
είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να βρίσκονται στο οπτικό πεδίο μιας κάμερας για να
φαίνεται στην οθόνη ενός υπολογιστή μια μεγενθυμένη εικόνα της σταγόνας και του
σημείου επαφής της με την επιφάνεια. Το σύστημα περιέχει εκτός από την CCD κάμερα
για την καταγραφή των δεδομένων, και ένα software για την ανάλυση της εικόνας. Το
software αυτό καθορίζει το σχήμα και την περίμετρο της σταγόνας και εξάγει τις γωνίες
επαφής (δεξιά και αριστερή γωνία).

Εικόνα 5: Σύστημα μέτρησης των γωνιών επαφής
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Συγκεκριμένα οι προδιαγραφές του συγκεκριμένου συστήματος μέτρησης της γωνίας
επαφής είναι :

Πίνακας 2 : Προδιαγραφές μηχανήματος μέτρησης της γωνίας επαφής.
Εύρος μετρήσεων

0 – 1800

Ακρίβεια

± 0,50

Διακριτικότητα

0,10

Όγκος σταγόνας

≥ 0,5 μl

Χωρητικότητα σύριγγας

1 ml

Για τις μετρήσεις μας χρησιμοποιήσαμε όγκο σταγόνας 5μl-10 μl ανάλογα με το υγρό
που χρησιμοποιήσαμε (5μl για τη μέτρηση της γωνίας επαφής απιονισμένου νερού, ενώ
για τη μέτρηση της γωνίας επαφής των διαφόρων ελαίων που χρησιμοποιήσαμε στο
τέταρτο κεφάλαιο χρησιμοποιήσαμε όγκο 10μl).
Επίσης για την μέτρηση των γωνιών επαφής χρησιμοποιήθηκε και ένα πρόγραμμα
επεξεργασίας εικόνας σε Labview το οποίο μας παραχωρήθηκε από τον Δρ.
Α.Παπαθανασίου (τμ. Χημικών μηχανικών ΕΜΠ). Το οποίο με τη βοήθεια ενός
πολυωνύμου παίρνει τα σημεία της σταγόνας που βρίσκονται σε επαφή με την
επιφάνεια και υπολογίζει την γωνία επαφής. Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης αυτού
του λογισμικού είναι το γεγονός ότι μπορούμε να κρατάμε τη σταγόνα με τη σύριγγα και
να μην κυλάει (όπως συμβαίνει στις υπερυδρόφοβες επιφάνειες) ενώ ταυτόχρονα
κάνουμε ανάλυση. Αυτό δεν ήταν δυνατόν με το λογισμικό του οργάνου.

1.3.4 Οπτικό μικροσκόπιο.
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Η πρώτη παρατήρηση της ποιότητας της επίστρωσης του στρώματος των σωματιδίων
έγινε στο οπτικό μικροσκόπιο του καθαρού χώρου του ινστιτούτου μικροηλεκτρονικής.
Ένα τυπικό οπτικό μικροσκόπιο δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα σύνολο
συγκλινόντων και αποκλινόντων φακών. Το μικροσκόπιο είναι κατασκευασμένο από τη
εταιρία Olympus και έχει δυνατότητα για τρεις μεγεθύνσεις ×10, ×50, ×100 καθώς και
τη δυνατότητα χρησιμοποίησης σκοτεινών φίλτρων (Dark Filter) και τη δυνατότητα
επεξεργασίας της εικόνας μέσω του λογισμικού που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο.

1.3.5 Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (Atomic Force Microscopy - AFM).
Για τη μέτρηση της επιφανειακής τραχύτητας (rms) και μορφολογίας το πιο κατάλληλο
όργανο είναι το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης. To όργανο αυτό επιτρέπει τη σάρωση
δειγμάτων και μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικούς τρόπους (modes), σε
contact και σε non-contact, η διαφορά των οποίων είναι ότι στη μεν πρώτη η ακίδα
σάρωσης έρχεται σε πραγματική επαφή με την επιφάνεια που πρόκειται να μετρηθεί
ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ακίδα απλά πλησιάζει την επιφάνεια και σαρώνει
διατηρούμενη σε σταθερή απόσταση από αυτή. Η μέτρηση και στις δύο περιπτώσεις
γίνεται και κατακόρυφα (επίπεδο Z) και οριζόντια (επίπεδο Χ-Υ). Η διακριτική ικανότητα
στο επίπεδο Ζ είναι 0.1 nm ενώ στο επίπεδο X-Y είναι περίπου 10 nm. Η διακριτική
ικανότητα στο επίπεδο Χ-Υ εξαρτάται και από το μέγεθος της περιοχής που σαρώνεται
και βελτιώνεται για μικρότερα παράθυρα σάρωσης επειδή έτσι έχουμε περισσότερα
σημεία για να χαρακτηρίσουμε μια περιοχή. Μετά το τέλος της σάρωσης η επιφάνεια
μπορεί να παρασταθεί σε εικόνα δύο ή και τριών διαστάσεων στην οποία φαίνεται και η
τιμή της τραχύτητας (rms). Παρακάτω φαίνεται η εικόνα του CP-II της εταιρίας Veeco
που χρησιμοποιούμε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής. Οι ακίδες που χρησιμοποιούμε
είναι n+ PPP-NCHR-50. Οι μετρήσεις γίνονται σε λειτουργία μη επαφής (tapping mode),
ενώ το λογισμικό που χρησιμοποιούμε είναι το SPMLab Analysis πάλι από την εταιρία
Veeco.

Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Εικόνα 6 : Εικόνα του μικροσκοπίου του εργαστηρίου μας.

1.3.6 Υλικά
Παρακάτω παραθέτω αναλυτικά τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για την
παρούσα εργασία.
ΥΛΙΚΑ
•

Πολύ (μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA), χυτό plexiglass πάχους 3mm της
εταιρίας IRPEN. Το υλικό αυτό, είναι το φθηνότερο, χυτό και καθαρό από
πλαστικοποιητές, PMMA, που μπορεί να αγοραστεί σε αυτό το πάχος.

•

Μικροσωματίδια πολυστυρενίου (PS) της εταιρίας microParticles GmbH
διαμέτρου

~

0.967

μm

διαλυμένα

σε

υδατικό

διάλυμα

(www.microparticles.de/certified_particles. html) .

ΔΙΑΛΥΤΕΣ
•

Ισοπροπανόλη (Isopropyl Alcohol, IPA), για το καθαρισμό των πλακιδίων από
κόλλες πριν την διεργασία τους.

1.

Μεθανόλη

2.

Triton X-100 της εταιρίας SIGMA-ALDRICH

1.3.7. Διεργασίες
Κοσμάς Ν. Έλληνας

Για το διάλυμα που
χρησιμοποιούμε για
την επίστρωση των
σωματιδίων.
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Για την πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι
παρακάτω διεργασίες:
α) εγχάραξη πολυμερούς με πλάσμα οξυγόνου (ανισοτροπική και ισοτροπική)
β) εγχάραξη πυριτίου με παλμούς πλάσματος SF6 και C4F8 ( διεργασία BOSCH)
γ) εγχάραξη του οξειδίου του πυριτίου με πλάσμα C4F8
δ) εναπόθεσης από πλάσμα C4F8 πολυμερικού υμενίου χαμηλής ενέργειας.
Αναλυτικά οι συνθήκες των παραπάνω διεργασιών έχουν ως εξής :

1.3.7.1 Εναπόθεση C4F8.
Θερμοκρασία : 0

0

C

Πίεση : 5.33 Pa
Ισχύς πλάσματος : 900 Watt
Vbias : 0 Volt
Ροή αερίου : Ένδειξη 2.5 sccm [127 στο ποτενσιόμετρο] (πραγματική 25 sccm )
Ρυθμός εναπόθεσης: 30-32 nm /min

1.3.7.2 Ισοτροπική εγχάραξη πολυστυρενίου (PS) με πλάσμα οξυγόνου.
Θερμοκρασία : 15 C
Ισχύς :1900 watt
Τάση : 0 volt
Ροή οξυγόνου : 100 sccm
Πίεση : Ρ1 =0.75 Pa ,Ρ2=1.33 Pa , Ρ3 =3 Pa
Ρυθμός εγχάραξης σύμφωνα με την πίεση κατά την οριζόντια διεύθυνση
ΕR =150 nm/min (P1)
ER =100 nm/min (P2)
ER = 50 nm/min (P3)
1.3.7.3 Ανισοτροπική εγχάραξη PMMA με πλάσμα οξυγόνου.
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Πίεση : 0.75 Pa
Θερμοκρασία : 150 C
Ροή οξυγόνου :100 sccm
Ισχύς πλάσματος : 1900 watt
Vbias :-100 volt
Για τις παραπάνω συνθήκες έχουμε εγχάραξη :
Για πλακίδιο PMMA περίπου 0.95 μm /min
Για το φιλμ PMMA περίπου 1.7 μm /min

1.3.7.4 Διεργασία BOSCH για εγχάραξη πυριτίου.
Ροή SF6 : 172 sccm και ροή C4F8 : 25 sccm, με αναλογία στους χρόνους των δύο
αερίων 3:1 (9 sec SF6, 3 sec C4F8)
Πίεση : 5.25 Pascal
Θερμοκρασία : 15 0C
Ισχύς: 1900 watt
Τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου Vbias : -55 volts
ΕR : 1.5 μm/min

1.3.7.5 Εγχάραξη διοξειδίου του πυριτίου με πλάσμα C4F8
Ροή C4F8 : 25 sccm
Πίεση : 0,26 Pascal
Θερμοκρασία : 0 0C
Vbias : -160 volts
Ισχύς: 800 watt
Όλες οι παραπάνω διεργασίες αναφέρονται αναλυτικά στα παρακάτω κεφάλαια, σε πιο
κομμάτι χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το αποτέλεσμα που είχαν στην τοπογραφία της
επιφάνειας μας.
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ
2.1 Εισαγωγή
Η λιθογραφία με τη χρήση κολλοειδών σωματιδίων είναι μια οικονομική και απλή
μέθοδος για την κατασκευή εξαγωνικής μορφής μονοστρωματικών πλεγμάτων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάσκα εγχάραξης για τη δημιουργία τοπογραφίας σε
διάφορα υποστρώματα. Η κολλοειδής λιθογραφία αποτελεί μια μέθοδο αυτόοργάνωσης, που ακολουθεί τη λογική της “Bottom-Up” τεχνολογίας και μπορεί να
αποτελέσει μια

αποτελεσματική μέθοδο για την κατασκευή κανονικών και τυχαίων

σχεδίων με χαρακτηριστικά γνωρίσματα διαστάσεων κάτω από 100 nm.

Σχήμα 5: Σχηματική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο τροποποιείται μια επιφάνεια
με χρήση κολλοειδών σωματιδίων. Από πάνω προς τα κάτω επί-στρωση των
σωματιδίων στο υπόστρωμα που ακολουθείται από εγχάραξη του υποστρώματος με τα
σωματίδια να παίζουν το ρόλο της μάσκας εγχάραξης, τέλος αφαίρεση των κολλοειδών
σωματιδίων και εμφάνιση της τελικής μορφής του τροποποιημένου υποστρώματος.

Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Με την εισαγωγή της ιδέας της χρησιμοποίησης των κολλοειδών σωματιδίων για την
μεταφορά σχήματος σε διάφορες επιφάνειες, κολλοειδή σωματίδια χρυσού, που είχαν
χρησιμοποιηθεί παλιότερα στην ανάπτυξη τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου [15], άρχισαν να
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δομών πολύ μικρών διαστάσεων

[16,17]

(σχήμα 5)

που σε συνδυασμό με χημικές διεργασίες διαμορφώνουν νανοδομές με ομοιογενή
χημεία (Η τοπογραφία να δημιουργείται με εγχάραξη του υποστρώματος, ώστε
υπόστρωμα και τοπογραφία να αποτελούνται από το ίδιο υλικό, μετά την αφαίρεση των
κολλοειδών

σωματιδίων),

Τα

κολλοειδή

σωματίδια

μπορούν

επίσης

να

χρησιμοποιηθούν για να παραγάγουν επιφάνειες με ετερογενή χημεία (Η δομή που
κατασκευάζεται να αποτελείται από διαφορετικό υλικό σε σχέση με το υπόστρωμα).
Παραδείγματος χάριν, σωματίδια μπορούν να εναποτεθούν σε ένα υπόστρωμα πυριτίου
που είναι επικαλυμμένο με ένα υμένιο τιτανίου και να χρησιμοποιηθούν

ως μάσκα

εγχάραξης για την παραγωγή νανοκολώνων τιτανίου σε ένα υπόστρωμα πυριτίου, που
επιτρέπει την εκλεκτική προσρόφηση των πρωτεϊνών ανάλογα με το υποκείμενο
στρώμα [18].
Η κολλοειδής λιθογραφία είναι μια πολύ ευέλικτη μέθοδος όπου το είδος των
κολλοειδών σωματιδίων, τα υλικά των υποστρωμάτων, η μορφή των κολλοειδών, και
τέλος το μέγεθος τους μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες
εγχάραξης.

Παρόλο

αυτά

εμφανίζει

και

σημαντικά

μειονεκτήματα

όπως

η

ηλεκτροστατική άπωση που εμφανίζεται μεταξύ των μεμονωμένων κολλοειδών που
οδηγεί σε ανώμαλο μονοστρωματικό στρώμα αν δεν λάβουμε μέτρα για την προστασία
από το

φαινόμενο της φόρτισης

[19]

. Παρακάτω αναφέρουμε αναλυτικά τα

μειονεκτήματα που εμφανίζει η κολλοειδής λιθογραφία. Παρά ταύτα επειδή οι
εναλλακτικές τεχνικές νανοδόμησης , π.χ. λιθογραφία με χρήση δέσμης ηλεκτρονίων ,
είναι χρονοβόρες και πολύπλοκες, η κολλοειδής λιθογραφία αποτελεί

μια

πολύ

συμφέρουσα διεργασία για την παραγωγή νανοδομών.
Τα κολλοειδή σωματίδια είναι συχνά σφαιρικά ή σχεδόν-σφαιρικά

[20]

, Το σχήμα τους

συνδέεται άμεσα με το υλικό κατασκευής τους και τη μοριακή τους σύσταση

[21]

.

Παραδείγματος χάριν, στα χρυσά κολλοειδή σωματίδια μπορεί να επιλεχτεί η διάσταση
τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους
αποτελούνται από

[22]

, ενώ και νανοσωματίδια που

διαφορετικά υλικά μπορούν να κατασκευαστούν σε διάφορα

σχήματα. Πρόσφατες έρευνες στην επιστήμη των πολυμερών έχουν οδηγήσει στην
ανάπτυξη διάφορων ελεγχόμενων μορφών κολλοειδών σωματιδίων, όπως αλυσίδων
κολλοειδών

[21]
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.

Αυτές οι
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΄΄έτοιμες΄΄ μορφές κολλοειδών μπορούν να διευκολύνουν και να απλουστεύσουν ακόμα
περισσότερο τη διαδικασία κατασκευής των νανοδιατάξεων πάνω σε υποστρώματα.
Ενδεχομένως,

η

απλούστερη

προσέγγιση

για

την

παραγωγή

κολλοειδών

μονοστρωματικών στρωμάτων είναι να ρίξει κανείς μια ποσότητα από το κολλοειδές
διάλυμα στο υπόστρωμα και να περιμένει ωσότου ο διαλύτης να εξατμιστεί, και να
παραμείνουν μόνο τα κολλοειδή σωματίδια. Ο βαθμός της οργάνωσης στο σχέδιο
καθορίζεται πρωτίστως από το ποσοστό εξάτμισης του κολλοειδούς διαλύματος. Όσον
αφορά τη χρήση των κολλοειδών στρωμάτων ως νανοδομές

για τις βιολογικές

εφαρμογές, η σταθερότητα αυτών των νανοδομών που προέρχονται από τα κολλοειδή
είναι υπό αμφισβήτηση. Επίσης, σταθερές τοπογραφίες που προήλθαν από κολλοειδή
μπορούν να παραχθούν χρησιμοποιώντας αμινοσιλάνες ως συστατικά προσκόλλησης
για τα κολλοειδή σωματίδια

[16]

. Οι αμινοσιλάνες συνδέονται με τις ομάδας υδροξυλίου

δημιουργώντας δεσμούς σιλοξανών

με το υπόστρωμα μετά από

υποστρώματος στο νερό. Τα σωματίδια

βύθιση του

προσανατολίζονται με τις ελεύθερες

αμινομάδες και κατευθύνονται μακριά από την επιφάνεια του υποστρώματος [24] .
Πολλές μέθοδοι για την

διαμόρφωση κολλοειδών που παράγουν νανοδομές έχουν

μελετηθεί μέχρι τώρα όπως, εναπόθεση με περιστροφή (spin coating )[25], με τη βοήθεια
χημικών

αυξανόμενων

υδροφιλικών

υποβοηθούμενη με ηλεκτροφόρηση

[27]

στρωμάτων

οξειδίων

[26]

,

εναπόθεση

, η τέλος με τεχνική Langmuir – Blodgett

[28]

.

Επιπλέον, διάφορες μέθοδοι έχουν προκύψει πρόσφατα επιτρέποντας την παραγωγή
γραμμικών δομών κατασκευασμένες από τα κολλοειδή. Παραδείγματος χάριν, μια
δυναμική

τεχνική

αυτό-οργάνωσης,

όπου

θετικά

φορτισμένα

σωματίδια

πολυστρυρενίου τοποθετήθηκαν πάνω σε ένα αρνητικά φορτισμένο υπόστρωμα
πυριτίου, έχουν υιοθετηθεί για να παραγάγουν τις γραμμές σωματιδίων παράλληλων
στην διεπιφάνεια αέρα-υπόστρωμα-υγρό, όπου οι γραμμές χωρίζονται κατά διαστήματα
τακτικά μετά από την κλίση του υποστρώματος σε μια μικρή γωνία σε σχέση με το
οριζόντιο επίπεδο [29] .

2.2

Κατασκευή

στρωμάτων

κολλοειδών

σωματιδίων

(βιβλιογραφική

επισκόπηση).
Η πυκνότητα των κολλοειδών πάνω σε επιφάνειες είναι επίσης μια ελέγξιμη ιδιότητα.
Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί, ότι πλέγματα νανοσωματιδίων που κατασκευάζονται
με αυτόν τον τρόπο εμφανίζουν ανωμαλίες και δεν μπορούν ποτέ να αναπαραχθούν
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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όμοια. Οι ανωμαλίες αυτές εμφανίζονται λόγω της μη ταυτόσημης φύσης των
νανοσωματιδίων, με συνέπεια τα κολλοειδή να έχουν διαφορετική μορφή και
διαφορετικά μεγέθη. Επίσης, οι αλλαγές στην ηλεκτροστατική άπωση, που εξαρτώνται
από το μέγεθος και τη μορφή κάθε κολλοειδούς, έχουν επιπτώσεις στο διάκενο μεταξύ
των μεμονωμένων νανοσωματιδίων και, κατά συνέπεια, στον έλεγχο των δομών.
Η ελεγχόμενη διαμόρφωση των στρωμάτων των μικροσωματιδίων προσφέρει μια λύση
σε αυτό το πρόβλημα

[30]

. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί τη φωτολιθογραφία και την ξηρή

εγχάραξη για να παράγει τα διαταγμένα φρεάτια στα οποία τοποθετούνται τα κολλοειδή
σωματίδια. Μέσω της προσεκτικής επιλογής της επιφάνειας (είτε του υποστρώματος,
είτε των σωματιδίων) ένα δεύτερο διαταγμένο στρώμα

μικροσφαιρών μπορεί να

τοποθετηθεί πάνω στο υπάρχον (σχήμα 2.2). Επίσης, η χρήση της φωτολιθογραφίας
για τη δημιουργία δομών στην επιφάνεια (γραμμές, τετράγωνα, κύκλοι) και η εναπόθεση
των κολλοειδών σωματιδίων μέσα στις δομές μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τη διάταξη
των κολλοειδών στρωμάτων.
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Σχήμα 6: χρήση φωτολιθογραφίας για δημιουργία αρχικής τοπογραφίας στο
υπόστρωμα και εναπόθεση σωματιδίων μέσα στην τοπογραφία με σκοπό τη
βελτιστοποίηση του τρόπου εναπόθεσης των σωματιδίων. Με τη βοήθεια μιας μάσκας
δημιουργούμε ρηχές τρύπες όπου τα σωματίδια θα πέσουν μέσα και έτσι μπορούμε να
ελέγχουμε τη θέση που εναποθέτουμε τα σωματίδια.

Η χρήση λοιπόν της φωτολιθογραφίας για τη βελτίωση της διάταξης των κολλοειδών
σωματιδίων, μέσω της δημιουργίας μιας αρχικής τοπογραφίας στο υπόστρωμα μπορεί
να μας προσφέρει μια ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα της όμοιας αναπαραγωγής
των κολλοειδών στρωμάτων. Η παραγωγή των κανονικών πλεγμάτων σωματιδίων με
τέτοιο τρόπο αυξάνει τη δυνατότητα της χρήσης των κολλοειδών σε αισθητήρες που
ανιχνεύουν αντίδραση κυττάρων σε διαταγμένες νανοδομές, όπου η πλειοψηφία των
ερευνών μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί τη λιθογραφία με δέσμη ηλεκτρονίων (e-beam
lithography). Επιπλέον, η ακρίβεια που μας εξασφαλίζει η κολλοειδής λιθογραφία
υποβοηθούμενη από την αρχική τοπογραφία στο υπόστρωμα περιορίζει τις πιθανές
ανωμαλίες που εμφανίζονται στις ελεύθερες επιφάνειες.
Το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για τη χρήση νανοσωματιδίων
για διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές είναι εμφανές από τις παρακάτω δουλειές.
Ο Ηulteen et al. κατασκεύασαν περιοδικές δομές σωματιδίων με διάμετρο 264 nm αφού
επίστρωσε διαλύματα που περιείχαν τα σωματίδια με εναπόθεση με περιστροφή (spin
coating ) στις 3600 rpm σε υπόστρωμα πυριτίου. Οι δομές που δημιούργησαν ήταν
κλειστές δομές εξαγωνικής μορφής που είχαν μορφή νησίδων και κάλυπταν περίπου το
80% του υποστρώματος [31] .
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Σχήμα 7: Σχηματική αναπαράσταση της δομής της επιφάνειας που κατασκεύασε ο
Hulteen (κάτοψη). Δεξιά η πρώτη επίστρωση σωματιδίων στο υπόστρωμα πυριτίου και
πάνω σε αυτά η εναπόθεση ενός δεύτερου στρώματος σωματιδίων (δεξιά εικόνα).

Oι Prevo et al. εναπόθεσαν δομημένα επιστρώματα με τον ακόλουθο τρόπο, τράβηξε
με σταθερή ταχύτητα ένα μικρό όγκο του υγρού που περιορίζεται σε έναν μηνίσκο
μεταξύ δύο πλακών .Έτσι κατασκεύασαν δύο τύπους από δομημένα επιστρώματα
κολλοειδή κρύσταλλα και λεπτά στρώματα από τα μεταλλικά νανοσωματίδια. Οι δύο
πιο σημαντικές παράμετροι της διαδικασίας που επιτρέπουν τον έλεγχο του πάχους και
της δομής του στρώματος των σωματιδίων σύμφωνα με τον Prevo, ήταν η ταχύτητα
εναπόθεσης και ο όγκος των μορίων, ενώ ο ρυθμός εξάτμισης δεν βρέθηκε να έχει
επιπτώσεις

στη

διαδικασία.

Επίσης

ταυτόχρονα

κατασκεύασαν

λειτουργικά

διαγράμματα φάσης για το πάχος του επιστρώματος ,τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας [32] .

Σχήμα 8: Αναπαράσταση της συσκευής που χρησιμοποίησε για την εναπόθεση των
σωματιδίων ο Prevo.
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Οι J. Rybczynski et al.
χρησιμοποιώντας

δημιούργησαν μεγάλης κλίμακας δισδιάστατες δομές (2D)

λιθογραφία

προετοιμασίας των δομών με

νανοσωματιδίων.

Τροποποίησαν

τη

μέθοδο

βάση την αυτό-οργάνωση του πλέγματος των

σωματιδίων στην επιφάνεια ύδατος, δηλαδή έριχναν τα σωματίδια σε νερό με
αποτέλεσμα να δημιουργούν μονοστρωματικό στρώμα στην επιφάνεια του νερού και
μετά με εμβάπτιση του υποστρώματος τα σωματίδια αυτά κολλάνε στο υπόστρωμα
δημιουργώντας μονοστρωματικό

στρώμα στην επιφάνεια του υποστρώματος.

Χρησιμοποίησαν σωματίδια, με διαμέτρους από 100 nm μέχρι 1 μm,έτσι προετοίμασε
νησίδες εμβαδού πάνω από 1 cm2, με εκτάσεις πάνω από 50 μm2 χωρίς οποιαδήποτε
δομική ατέλεια [33] .
Οι Peng Jiang et al. το 2006 και 2008 κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλων
διαστάσεων μονοστρωματικά στρώματα κολλοειδών σωματιδίων με εναπόθεση μέσω
περιστροφής (spin-coating) μελετώντας την επίδραση στην εναπόθεση ,τόσο της
ταχύτητας της περιστροφής, όσο και της επιτάχυνσης και βελτιώνοντας τελικά

τη

διαδικασία εναπόθεσης [34] .
Ο Huaqing Li et al. κατασκεύασαν μια μεγάλη επιφάνεια με σωματίδια χωρίς ατέλειες
συνδυάζοντας την επίστρωση με περιστροφή(spin coating) και την εμβάπτιση του
δείγματος σε διάλυμα με νερό και διαλύτη(dip-coating) με σκοπό την αναδιάταξη του
αρχικού στρώματος των σωματιδίων και τη δημιουργία μονοστρωματικού στρώματος
σφαιριδίων πολυστυρενίου. Το στρώμα που δημιούργησαν

χρησιμοποίηθηκε ως

μάσκα για εναπόθεση χρυσού που κατόπιν απομάκρυνε με διάλυμα PIRANHA .Το
τελικό αποτέλεσμα ήταν να πάρει πυραμίδες

χρυσού στις θέσεις ανάμεσα στα

σωματίδια [35] .

2.3 Μεταφορά σχήματος των

κολλοειδών σωματιδίων

σε υποστρώματα

(βιβλιογραφική επισκόπηση).
Τα μονοστρωματικά στρώματα κολλοειδών εκτός από τις άλλες εφαρμογές

τους

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μάσκες εγχάραξης για δημιουργία τοπογραφίες
σε ελεύθερες επιφάνειες [36,37] .
Πρέπει να σημειωθεί ότι δομές που αποτελούνται από κολλοειδή σε ένα υπόστρωμα
είναι πιθανό να εμφανίσουν ετερογενή χημεία επιφάνειας (π.χ. χρυσά κολλοειδή που
συνδέονται με ένα υπόστρωμα χαλαζία). Έτσι απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία του
δείγματος (π.χ, υπό μορφή εγχάραξης ή επίστρωσης) εάν χρειαζόμαστε τοπογραφία με
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ομοιογενή χημεία επιφάνειας. Τα υποστρώματα που διαμορφώνονται με τα κολλοειδή
μπορούν να εκτεθούν σε εγχάραξη πλάσματος, συχνά καλούμενη και ως ξηρή
εγχάραξη, με συνέπεια την κατασκευή νανοκολώνων (nanopillars) στο υπόστρωμα,
όπου η διάμετρος των στυλοβατών είναι η διάμετρος των κολλοειδών στην αρχική
μάσκα των σωματιδίων

[38,39]

, και το προφίλ του στυλοβάτη καθορίζεται από το χρόνο

εγχάραξης [40,41] (βλέπε σχήμα 2.1) .
Επιπλέον, τα μέταλλα, π.χ. νικέλιο, το ασήμι, το αλουμίνιο ή το χρώμιο μπορούν να
εναποτεθούν

πάνω στο κολλοειδές στρώμα και με αφαίρεση του στρώματος των

κολλοειδών μπορούμε να κατασκευάσουμε μεταλλικές μάσκες. Επίσης μπορούμε να
αλλάξουμε την αρχική κλειστή εξαγωνική μορφή των κολλοειδών και να παράγουμε
δομές με ελεγχόμενες διαστάσεις. Τα δείγματα που κατασκευάζονται με αυτόν τον
τρόπο μπορούν να εκτεθούν στις ξηρές τεχνικές εγχάραξης με συνέπεια τη διαμόρφωση
του υποστρώματος, όπου η μορφή και η διάμετρος των στυλοβατών διαφέρουν από την
αρχική κολλοειδή μάσκα

[31]

. Τα υλικά, π.χ. πολυμερή σώματα και μέταλλα, μπορούν

επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ντύσουν τις κολλοειδείς επιφάνειες με συνέπεια την
ομοιογενή χημεία επιφάνειας πάνω στην επιφάνεια

[42,43]

. Το ύψος στυλοβατών και το

επίπεδο της τοπογραφίας καθορίζονται τελικά ανάλογα με τις παραμέτρους εγχάραξης,
του αερίου που χρησιμοποιείται κατά την εγχάραξη, της πίεσης και του χρόνου
εγχάραξης [40,41] .
Μετά από την έκθεση στην εγχάραξη, η αρχική μάσκα μπορεί να αφαιρεθεί,
παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας διάφορες υγρές χημικές μεθόδους εγχάραξης
όπου

τα

μόρια

αφαιρούνται

από

μια

επιφάνεια

λόγω

των

συνδυασμένων

αποτελεσμάτων της χημικής ουσίας που χρησιμοποιείται για την εγχάραξη και την
αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων και της επιφάνειας

[44]

. Η αφαίρεση των

κολλοειδών από τη δομή οδηγεί σε μια επιφάνεια βασισμένη σε κολλοειδή τοπογραφία
όπου έχει

μια ομοιόμορφη χημεία επιφάνειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν

μελετούνται αντιδράσεις κυττάρων σε υποστρώματα με συγκεκριμένη τοπογραφία,
επιτρέποντας στις αντιδράσεις να αποδοθούν άμεσα στην τοπογραφία επιφάνειας παρά
τη χημεία επιφάνειας.
Η υγρή εγχάραξη μπορεί επίσης να υιοθετηθεί όσον αφορά τα κολλοειδή για την
παραγωγή νανοδομών

[45]

. Η διάμετρος, η μορφή και η απόσταση των στυλοβατών

μπορούν να αλλάξουν μέσω της επιλογής των κατάλληλων κολλοειδών που συνθέτουν
τη μάσκα. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με την άμεση εγχάραξη του
υποστρώματος που περιβάλλει τα κολλοειδή, οι κυλινδρικοί στυλοβάτες εξελίσσονται
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κάτω από τις περιοχές που καλύπτονται από τα σωματίδια, ενώ η εγχάραξη των
μετάλλων (μετά την αφαίρεση των κολλοειδών) οδηγεί σε πρισματικής μορφής
στυλοβάτες

[41]

. Η αφαίρεση των κολλοειδών σωματιδίων αν αποτελούνται από

οργανικές πρώτες ύλες γίνεται με πυκνό διάλυμα PIRANHA, αναλογίας τουλάχιστον 3:1
σε θειικό οξύ και το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διεργασίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα
όπου μετά την εναπόθεση μετάλλου στα διάκενα ανάμεσα στα σωματίδια, τα σωματίδια
απομακρύνονται και απομένουν οι πρισματικοί στυλοβάτες μετάλλου.
Εναπόθεση των
σωματιδίων.

Εναπόθεση μετάλλου
πάνω στα σωματίδια.

Αφαίρεση των
σωματιδίων σε διάλυμα
PIRANHA, και εγχάραξη
για τη δημιουργία των
πρισματικών
στυλοβατών.

Σχήμα 9: Σχηματική αναπαράσταση της διεργασίας(πάνω), και εικόνα SEM των
πρισματικών στυλοβατών που προέκυψαν (κάτω).

Στις παρακάτω αναφορές η τροποποίηση των κολλοειδών σωματιδίων γίνεται κυρίως
με εγχάραξη με πλάσμα αερίων, όπου αποτελεί και τη μέθοδο που επιλέξαμε και
εμείς στην παρούσα εργασία. Η Valsesia και οι συνεργάτες της εναπόθεσαν ένα
πολυμερικό στρώμα

ακρυλικού οξέος με αντιδραστήρα πλάσματος, με σκοπό τη

δημιουργία ριζών καρβοξυλίων οι οποίες θα βοηθήσουν στην διάταξη των σωματιδίων
και

κατόπιν

πάνω

στο

στρώμα

ακρυλικού

οξέος

εναπόθεσαν

σωματίδια

πολυστρυρενίου διαμέτρου περίπου 0.5 μm με εναπόθεση με περιστροφή ( spin
coating) [46]. Διεργασία που φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω σχήμα .
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Σχήμα 10 :(a-c) Διαδικασία δημιουργίας της μάσκας σωματιδίων .(d) παράδειγμα
περιοχής 40 μm2 που επικαλύπτεται από σωματίδια πολυστρυρενίου .

Κατόπιν τα τροποποίησαν με εγχάραξη με αντιδραστήρα πλάσματος για διάφορους
χρόνους από μισό λεπτό ως δύο λεπτά. Το αποτέλεσμα της εγχάραξης ήταν η
δημιουργία πρισματικών στυλοβατών όπου οι διαστάσεις τους εξαρτώνται από το χρόνο
εγχάραξης. Οι στυλοβάτες φαίνονται στο παρακάτω σχήμα .
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Εικόνα 7 :Εικόνες από SEM της νανοδομημένης επιφάνειας (a) μετά την εγχάραξη από
το πλάσμα (b) μετά από ξέπλυμα στους υπερήχους.

Ο Zhang et al, εναπόθεσαν σωματίδια πολυστυρενίου σε υπόστρωμα πυριτίου με
εμβάπτιση σε διάλυμα που περιέχει τα σωματίδια αφού πρώτα έκανε υδρόφιλο το
υπόστρωμα και κατασκεύασαν κολωνάκια τα οποία μπορούν να προκύψουν σε
διάφορα σχήματα και αποστάσεις. Με κατάλληλη εγχάραξη σε RIE αντιδραστήρα και
χρησιμοποιώντας σαν μάσκα εγχάραξης ένα στρώμα σωματιδίων πολυστυρενίου σε
υπόστρωμα πυριτίου δημιούργησε διαφόρων ειδών τοπογραφίες όπως τρύπες και
κουκίδες πολύ μικρών διαστάσεων [47] .
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Ο Cheung et al, επίσης αφού εναπόθεσαν τα σωματίδια τα τροποποίησαν με πλάσμα,
πρώτα σμικρύνοντας τα με εγχάραξη RIE και κατόπιν τα εγχάραξαν κάθετα με
διεργασία BOSCH πάλι κατασκευάζοντας «κολωνάκια» πυριτίου σε υπόστρωμα
πυριτίου [48] .

Σχήμα 11 : Η διεργασία που εφάρμοσε ο Cheung (Step 1) Εναπόθεση των σωματιδίων
με spin coating ,(Step 2) Σμίκρυνση των σωματιδίων με πλάσμα οξυγόνου (ισοτροπική
εγχάραξη ) , (Step 3) Ανισοτροπική εγχάραξη με διεργασία BOSCH.

Οι Jau-Ye Shiu, Chun-Wen Kuo, Peilin Chen, Chung-Yuan Mou αφού επίστρωσαν
σωματίδια πολυστυρενίου σε υπόστρωμα πυριτίου, τα εγχάραξαν με πλάσμα οξυγόνου
και κατάφεραν να κατασκευάσουν μια υπερυδρόφοβη επιφάνεια με γωνία επαφής κοντά
στις 1700 [49] .
2.4 Πειραματικό μέρος
2.4.1 Κατασκευή μονοστρωματικού στρώματος κολλοειδών

σωματιδίων σε

διάφορα υποστρώματα
Όπως είδαμε παραπάνω οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εναποθέσουμε τα
κολλοειδή σωματίδια είναι πολλοί, με τους περισσότερους όμως να είναι περίπλοκοι.
Στόχος μας είναι να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή επιλογή όσον αφορά τη διάταξη των
σωματιδίων και την εύκολη αναπαραγωγή της διεργασίας. Έτσι επιλέξαμε τη μέθοδο
της εναπόθεσης με περιστροφή (spin coating). Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή
«συνταγή» για την ταχύτητα, το χρόνο και τα βήματα της περιστροφής του δείγματος
καταλήξαμε ότι σε ελεύθερη επιφάνεια η βέλτιστη δυνατή επιλογή είναι να
εφαρμόσουμε μια εναπόθεση σε δυο βήματα. Το πρώτο βήμα πραγματοποιείται
με ταχύτητα 300 rpm/min για περίπου 40 δευτερόλεπτα (ή μέχρι να αρχίσει να
εξατμίζεται ο διαλύτης) και το δεύτερο βήμα στις 1000 rpm/min για άλλα 20
δευτερόλεπτα. Το διάλυμα που εναποθέτουμε αποτελείται σε αναλογία 1:1 του
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υδατικού διαλύματος που περιέχει τα σωματίδια πολυστυρενίου (Mikropartikel
GmbH, Germany) και διαλύματος αναλογίας 1:400 Triton X-100 (Sigma-Aldrich)
και μεθανόλης, Όπως είναι φανερό το πρώτο βήμα γίνεται για την ομοιόμορφη
επίστρωση του διαλύματος σε όλο το δείγμα και το δεύτερο για να απομακρυνθεί τυχόν
περισσεύον ποσότητα του διαλύματος και τη δημιουργία μονοστρωματικού στρώματος
σωματιδίων στην επιφάνεια .Το αποτέλεσμα της παραπάνω διεργασίας είναι το ίδιο
τόσο για

υπόστρωμα πυριτίου όσο και για υπόστρωμα πολυμερούς (PMMA) και

φαίνεται στις παρακάτω εικόνες από το οπτικό μικροσκόπιο.

Εικόνα 8 :Εικόνες διάταξης των σωματιδίων πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου .Αριστερά
χωρίς φίλτρο, Δεξιά με τη χρήση σκοτεινού φίλτρου (Dark Filter).
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Εικόνα 9 : Εικόνες διάταξης των σωματιδίων πάνω σε υπόστρωμα
πολυμεθακρυλικουμεθυλεστέρα (PMMA) .Αριστερά μεγαλύτερη περιοχή 0.5 mm2 ,Δεξιά
ζουμαρισμένη περιοχή .

Από τις παραπάνω φωτογραφίες γίνεται αντιληπτό ότι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε
δίνει αρκετά καλά αποτελέσματα κάλυψης πάνω από 80% της συνολικής επιφάνειας
του δείγματος. Τα μόνα ελαττώματα κατά φθίνουσα σειρά όπου επηρεάζουν το
αποτέλεσμα της ομοιόμορφης επίστρωσης, είναι:

Α) κάποια κενά που εμφανίζονται και ίσως οφείλονται στον ατελή καθαρισμό της
περιοχής εκείνης του υποστρώματος.
Β) κάποιες μικρές περιοχές κυρίως στην άκρη του δείγματος όπου εμφανίζονται
πολυστρωματικά στρώματα, λόγω της μεγαλύτερης τοπικά συγκέντρωσης του
διαλύματος .
Γ) μικρά «σπασίματα» μεταξύ των κλειστών εξαγωνικών διατάξεων των σωματιδίων,
που οφείλονται στις ηλεκτροστατικές απώσεις μεταξύ των κολλοειδών σωματιδίων .
Οπότε σχηματίζονται κλειστές εξαγωνικές δομές σωματιδίων που θα διαμορφωθούν
κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως μάσκα εγχάραξης για την τροποποίηση της
επιφάνειας και τη κατασκευή μίκρο και νάνο-τραχύτητας όπως περιγράφεται παρακάτω.
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Εικόνα 10 : Διάταξη των σωματιδίων σε κλειστή εξαγωνική δομή όπως φαίνονται από το
μικροσκόπιο ηλεκτρονικής δέσμης σε υπόστρωμα PMMA .

Όπως γίνεται αντιληπτό για μεγάλες περιοχές του δείγματος το αποτέλεσμα είναι πολύ
ικανοποιητικό, έχοντας κατασκευάσει περιοχές εμβαδού πάνω απο 5mm2. Στην
επόμενη παράγραφο γίνεται προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος .

2.4.2 Κατασκευή μονοστρωματικού στρώματος κολλοειδών σωματιδίων σε
λιθογραφημένες επιφάνειες με αρχική τοπογραφία.
Σε περιπτώσεις εφαρμογών όπου είναι απαραίτητη η κάλυψη όλου του δείγματος ή
απαιτείται να γίνει επικάλυψη μόνο μιας συγκεκριμένης περιοχής του δείγματος ή
γενικότερα για να βελτιωθεί ο βαθμός της επικάλυψης σκεφτήκαμε τη δημιουργία μιας
αρχικής τοπογραφίας πάνω στο δείγμα ώστε να μειωθούν οι βαθμοί ελευθερίας στην
κίνηση του διαλύματος από τα «σύνορα» που δημιουργεί η αρχική λιθογραφία. Η
δημιουργία μιας αρχικής τοπογραφίας μπορεί να μας βοηθάει σε διάφορες εφαρμογές
και γενικά να βελτιώνει το αποτέλεσμα της επικάλυψης του δείγματος, αλλά ταυτόχρονα
προσθέτει νέες παραμέτρους οι οποίες πρέπει να εξεταστούν, αναλυτικά αναφέρουμε
ότι :
Α) Το πάχος της λιθογραφίας πρέπει να είναι λίγο μικρότερο από τη διάμετρο των
σωματιδίων, έτσι ώστε να φροντίσουμε αυξάνοντας την ταχύτητα περιστροφής τα
πλεονάζοντα σωματίδια να φύγουν και να μείνει μόνο ένα στρώμα .
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Β) Το μέγεθος των δομών δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλο και να μην αρκεί ο
αριθμός των σωματιδίων για να τη γεμίσει, αλλά ούτε και πολύ μικρό ώστε στο σύνολο
του δείγματος να επηρεάζεται σημαντικά ο βαθμός κάλυψης σε περιπτώσεις που
θέλουμε πλήρη επικάλυψη του δείγματος .
Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια μάσκα
που να αποτελείται από ένα σύνολο τετραγώνων εμβαδού 1mm2 ,που χωρίζονται
μεταξύ τους από γραμμές πλάτους περίπου 300μm. Το αποτέλεσμα της εναπόθεσης
των σωματιδίων φαίνεται παρακάτω. Και πάλι όμως φαίνεται από τις παρακάτω εικόνες
ότι είχαμε κάποιες ατέλειες στην επικάλυψη της επιφάνειας, όμως δεν παρατηρήθηκαν
πουθενά πολυστρωματικά στρώματα σωματιδίων.

Εικόνα 11 : Διάταξη σωματιδίων μέσα στη λιθογραφημένη περιοχή Αριστερά σε πυρίτιο
, Δεξιά σε υπόστρωμα PMMA.

Το Φώτο-ευαίσθητο (photoresist) υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν η AZ που
επιστρώθηκε με ταχύτητα περιστροφής 7000rpm ώστε να κατασκευάσουμε λεπτό
στρώμα πάχους κάτω από 1 μm.
Η μέθοδος της περιστροφής που επιλέχθηκε σε αυτή την περίπτωση διαφέρει ως
προς την ταχύτητα περιστροφής και το χρόνο του κάθε σταδίου σε σχέση με
αυτή που χρησιμοποιήσαμε σε ελεύθερη επιφάνεια και αποτελείται από δύο
στάδια και πάλι. Το πρώτο με ταχύτητα 600 rpm/min για περίπου 20
δευτερόλεπτα και ένα βήμα στις 2000 rpm/min για άλλα 40 δευτερόλεπτα ή μέχρι
να εξατμιστεί το διάλυμα .
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Οι ίδιες δοκιμές έγιναν και σε κανάλια πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου πλάτους 5μm για
την εναπόθεση των σωματιδίων μέσα στα κανάλια με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα
επικάλυψης και ομοιομορφίας λόγω του μικρότερου μεγέθους της τοπογραφίας .Η
επικάλυψη έγινε με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε για τα τετράγωνα . Η
επικάλυψη σε αυτές τις μικρότερων διαστάσεων δομές είναι εμφανώς πολύ
καλύτερη από ότι στην επιφάνεια με τα τετράγωνα. Τελικά καταφέραμε να
γεμίσουμε πλήρως 16 μικροκανάλια πλάτους 5μm το καθένα και μήκους 3.5 cm.
Το αποτέλεσμα φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Εικόνα 12 : Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου από σωματίδια πολυστυρενίου μέσα σε
κανάλια. Α) μεγέθυνση 10 φορές, Β) μεγέθυνση 100 φορές, Γ) ζουμαρισμένη
φωτογραφία μέσα στα κανάλια.
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό από τις παραπάνω εικόνες ότι η αρχική τοπογραφία βοηθά
την καλή διάταξη των σωματιδίων, καθώς και την επανάληψη της τοπογραφίας. Στην
περίπτωση του τετραγώνου είναι εμφανής η ανάγκη για μείωση των διαστάσεων του
τετραγώνου, αφού θα βελτιωθεί η ποιότητα της επίστρωσης.

2.4.3 Μεταφορά του σχήματος σε PMMA με τη χρήση των κολλοειδών
σωματιδίων ως μάσκα εγχάραξης.
Στην προσπάθεια για μεταφορά σχήματος σε υπόστρωμα PMMA αρχικά θεωρήσαμε ότι
δυο βήματα εγχάραξης θα ήταν αναγκαία πρώτο ένα ισοτροπικό ώστε να μειώσουμε
στο επιθυμητό μέγεθος το σφαιρίδιο πολυστυρενίου και να δημιουργήσουμε αποστάσεις
μεταξύ τους που να ακολουθείται από ένα ανισοτροπικό για να δημιουργήσουμε το
στυλοβάτη, όπως όμως θα δούμε (3.5.2.2) το ισοτροπικό βήμα εγχάραξης λόγω της
ίδιας χημείας του υποστρώματος και του σφαιριδίου δημιούργησε ένα undercut κάτω
από το σωματίδιο με αποτέλεσμα την κατάρρευση των στυλοβατών και την ένωση τους,
δημιουργώντας συσσωματώματα.
Από τα παραπάνω είναι φανερή η ανάγκη μιας τελείως διαφορετικής στρατηγικής στην
εγχάραξη των σωματιδίων όταν αυτά είναι πάνω σε πολυμερικές επιφάνειες. Έτσι
καταλήξαμε σε μια διεργασία ενός βήματος που να είναι ανισοτροπικό και να
στηριχτούμε στη διαφορά της επιλεκτικότητας μεταξύ υποστρώματος και σφαιριδίου
πολυστυρενίου. Με την πίεση στα 0.75 Pascal και τις υπόλοιπες συνθήκες να
ρυθμίζονται ως εξής : ισχύς πλάσματος 1900 watt, θερμοκρασία 15 0C,ροή οξυγόνου
100 sccm, δοκιμάσαμε διάφορες τάσεις αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου -30,-60,-80,-100
Volts και δύο χρόνους εγχάραξης ενός και δύο λεπτών λαμβάνοντας τις παρακάτω
εικόνες από το SEM που συνοψίζονται στο παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 3 : Δομές που προέκυψαν μετά την ανισοτροπική εγχάραξη τους με
πλάσμα οξυγόνου με μεταβλητή τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου.
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-30v 1min

-30v 2min

-60v 1min

-60v 2min

-80v 1min

-100v 1min
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Τα σωματίδια (μάσκα εγχάραξης) βρίσκονται ακόμα πάνω στους στυλοβάτες εκτός από
την τελευταία περίπτωση της εγχάραξης των -100v για δύο λεπτά που το σωματίδιο
έχει εγχαραχθεί πλήρως και έχει φύγει από την επιφάνεια .
Όπως είναι γνωστό η επίτευξη μίκρο και νάνο τραχύτητας σε μια επιφάνεια είναι ο ένας
από τους δύο πιο καθοριστικούς παράγοντες που μπορούν να ευνοήσουν τη
υπερυδροφοβικότητα μιας επιφάνειας

[54]

. Γι’ αυτό η δημιουργία και τραχύτητας νάνο-

κλίμακας πάνω στις δομές που κατασκευάσαμε παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Στις
παρακάτω εικόνες είναι εμφανής η ύπαρξη νάνο-τραχύτητας πάνω στους στυλοβάτες
σε όλες τις επιφάνειες, που είναι εντονότερη στην εγχάραξη του ενός λεπτού στα
δείγματα των -60, -80 και -100 Volts. Στις εικόνες που ακολουθούν είναι εμφανής και η
νανοδόμηση πάνω στο σωματίδιο πολυστυρενίου.
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Εικόνα 13 :Κοντινή λήψη των στυλοβατών. Από πάνω προς τα κάτω η τάση
αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου που εφαρμόστηκε αντίστοιχα στην κατασκευή
τους -60,-80 Volts.

2.4.4 Μεταφορά σχήματος σε πυρίτιο με τη χρήση των κολλοειδών σωματιδίων
ως μάσκα εγχάραξης.
Όπως αναφέρουμε και παρακάτω (βλ.§3.4.3), η διαδικασία της ομοιόμορφης
σμίκρυνσης των σφαιριδίων μας επιτρέπει να τροποποιήσουμε το μέγεθος και την
απόσταση των σωματιδίων και να κατασκευάσουμε στυλοβάτες διαφόρων μεγεθών.
Όπως είδαμε προηγουμένως (βλ.§2.6.3) υπάρχει περιορισμός της τεχνολογίας αυτής
όταν δουλεύουμε σε οργανικό υπόστρωμα, λόγω της παρόμοιας χημείας μεταξύ της
επιφάνειας και της μάσκας εγχάραξης (η επιλεκτικότητα ανάμεσα στα δυο υλικά είναι
πολύ μικρή). Το γεγονός αυτό όπως έχουμε αναφέρει δημιουργεί και ένα όριο στην
τεχνολογία μας, που για να ξεπεραστεί, είτε πρέπει να επιστρώσουμε ένα

υμένιο

ανάμεσα στα σωματίδια και την πολυμερική επιφάνεια που θα εμποδίσει να γίνει και
ταυτόχρονη εγχάραξη στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της ισοτροπικής εγχάραξης των
σωματιδίων (sacrificial layer), είτε πρέπει να δουλέψουμε σε διαφορετικό υπόστρωμα
(π.χ. πυρίτιο ).
Στα πειράματα που πραγματοποιήσαμε σε υπόστρωμα πυριτίου κατασκευάσαμε μίκροκολώνες ύψους περίπου 15μm και πάχους περίπου 800nm. Αρχικά σμικρύναμε τα
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σωματίδια πολυστυρενίου με πλάσμα οξυγόνου στις παρακάτω συνθήκες: ροή Ο2: 100
sccm, πίεση : 1,33 Pascal, θερμοκρασία : 15

0

C, ισχύς 1900 watt και τάση

αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου 0 volts και κατόπιν χρησιμοποιώντας εγχάραξη
πλάσματος με παλμούς δυο αερίων (SF6 για την εγχάραξη και C4F8 για εναπόθεση),
γνωστή και ως διεργασία BOSCH κατασκευάσαμε τους στυλοβάτες. Η επιλογή της
διεργασίας αυτής έγινε με σκοπό να κατασκευάσουμε κάθετες δομές, αφού αν κάναμε
εγχάραξη μόνο με πλάσμα αερίου SF6 δεν θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε κάθετες
δομές λόγω της μεγάλης ισοτροπίας της διεργασίας. Αναλυτικά οι συνθήκες της
εγχάραξης είναι : ροή SF6 : 172 sccm , ροή C4F8 : 25 sccm, με αναλογία στους χρόνους
των δύο αερίων 3:1 (9 sec SF6, 3 sec C4F8), πίεση : 5.25 Pascal ,θερμοκρασία : 15 0C,
ισχύς 1900 watt και τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου -55 volts .

Οι δομές φαίνονται στο παρακάτω σχήμα :

(α)

(β)

Εικόνα 14 : Στυλοβάτες πυριτίου μετά από 5 min διεργασία BOSCH ,(α) σε
μικροκανάλι πλάτους 5 μm και (β) σε κανάλι πλάτους 172 μm

Όπως είναι εμφανές στο παραπάνω σχήμα, εμφανίζεται ο γνωστός κυματισμός στα
‘’κολωνάκια’’ που οφείλεται στην εναπόθεση που γίνεται μέσω του πλάσματος C4F8 .Για
να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα θα πρέπει είτε να μειώσουμε το χρόνο του πλάσματος
C4F8 ,είτε να χρησιμοποιήσουμε πλάσμα από μείγμα αερίων (πχ Ο2, C4F8, SF6) .
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Οι παραπάνω δομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ως χρωματογραφικές
κολώνες για το διαχωρισμό πρωτεϊνών μέσα σε κανάλια ή ακόμα με τροποποίηση της
διεργασίας για τη δημιουργία καλά σχεδιασμένης τραχύτητας στο εσωτερικό των
μικροκαναλιών .

2.4.5 Μεταφορά σχήματος σε λεπτό στρώμα διοξειδίου του πυριτίου (SiO2).
Επίσης κάναμε τροποποίηση υποστρωμάτων πυριτίου που είναι καλυμμένα από λεπτό
στρώμα διοξειδίου του πυριτίου (SiO2), χρησιμοποιώντας και πάλι τα σωματίδια
πολυστυρενίου ως μάσκα εγχάραξης για να κατασκευάσουμε nanoposts από διοξειδίου
του πυριτίου που θα χρησιμοποιηθούν για την εκλεκτική προσρόφηση πρωτεϊνών (βλ.
Δ.Δ. Μαλαίνου Αντωνία).
Στην προσπάθεια μας αυτή καταφέραμε να κατασκευάσουμε nanoposts διαμέτρων από
440 nm ως 160 nm, εφαρμόζοντας δύο διαφορετικές διεργασίες μια για να μειώσουμε
τη διάμετρο των σωματιδίων (βλ.§3.5.3) με πλάσμα οξυγόνου και κατόπιν με πλάσμα
C4F8 εγχαράξαμε το στρώμα του διοξειδίου του πυριτίου με αποτέλεσμα να μείνει μόνο
διοξείδιο κάτω από τα σωματίδια . Αναλυτικά οι συνθήκες που εφαρμόσαμε είναι για τη
σμίκρυνση : ροή Ο2: 100 sccm, πίεση : 0,75 Pascal, θερμοκρασία : 15 0C, ισχύς 1900
watt, τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου 0 volts, για χρόνους 2, 2.5 ,3, 3.5 λεπτών .
Ενώ για την εγχάραξη του διοξειδίου χρησιμοποιήσαμε πλάσμα C4F8 στις παρακάτω
συνθήκες : Ροή C4F8 : 25 sccm, Πίεση : 0,26 Pascal, Θερμοκρασία : 0 0C, Vbias : -160
volts, Ισχύς: 800 watt για χρόνο περίπου 30 δευτερολέπτων.

Διάμετρος 450 nm

Διάμετρος 300 nm

Χρόνος : 2 min

Χρόνος : 2.5 min
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Διάμετρος 250 nm

Διάμετρος 160 nm

Χρόνος : 3 min

Χρόνος : 3.5 min

Εικόνα 15 : Νanoposts διοξειδίου του πυριτίου μετά από τα δύο βήματα της
διεργασίας, η διάμετρος εξαρτάται από το χρόνο που διαρκεί η ισοτροπική εγχάραξη.
Παρατηρούμε από την εικόνα 15 ότι τα δείγματα μετά την εγχάραξη τους χρειάζονται
πολύ καλό καθαρισμό σε διάλυμα διαλύματος PIRANHA αναλογίας τουλάχιστον 3:1 σε
θειικό οξύ, ώστε να απομακρυνθούν όλα τα οργανικά υπολείμματα.
Το σχήμα των nanoposts είναι πολύ ικανοποιητικό και φαίνεται η χρήση των
σωματιδίων πολυστυρενίου ως μάσκα εγχάραξης σε υπόστρωμα πυριτίου να αποτελεί
μια πολύ καλά ευπροσάρμοστη μέθοδο για τη δημιουργία νανοδομών, αφού με
σωματίδια με μια συγκεκριμένη διάσταση μπορώ να παράγω δομές με διαστάσεις
μικρότερες από αυτή του σωματιδίου φτάνοντας μέχρι το 10% της αρχικής διαμέτρου
του σωματιδίου. Για να μπορούσαμε να παράγουμε όλες αυτές τις διαστάσεις με τη
χρήση φωτολιθογραφίας θα χρειαζόμασταν πολλές διαφορετικές μάσκες και περίπλοκα
συστήματα, γεγονός που καταδεικνύει την χρησιμότητα, την ευελιξία και την ευκολία της
μεθόδου.

2.5 Συμπεράσματα –Παρατηρήσεις
Η καινοτομία στην παρούσα εργασία είναι ότι καταφέραμε να δομήσουμε επιφάνειες
που έχουν την ίδια χημεία με τη μάσκα εγχάραξης, αφού μέχρι τώρα όλες οι
προσπάθειες που είχαν γίνει ήταν με σωματίδια που να αποτελούνται από τελείως
διαφορετικό υλικό από το υπόστρωμα (π.χ σωματίδια πολυστυρενίου σε υπόστρωμα
πυριτίου). Ταυτόχρονα αυτό έγινε με ένα απλό και γρήγορο βήμα εγχάραξης με πλάσμα
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που μπορεί να βρει πιθανές εφαρμογές. Ενώ σε επιφάνειες πυριτίου δημιουργήσαμε
δυο εντελώς ανεξάρτητες διεργασίες και μπορούμε να παράγουμε στυλοβάτες όλων
των διαστάσεων φτάνοντας μέχρι το 10% της αρχικής διαμέτρου του σωματιδίου.
Επίσης

διαπιστώνουμε

ότι

οι

βέλτιστος

χρόνος

εγχάραξης

των

σωματιδίων

πολυστυρενίου σε υπόστρωμα PMMA είναι το ένα λεπτό , με την τάση αυτοπόλωσης
του ηλεκτροδίου να είναι ρυθμισμένη στα -80 volts .Αν αυξήσουμε τον χρόνο εγχάραξης
παρατηρούμε ότι ο στυλοβάτης λεπταίνει και ταυτόχρονα καταστρέφεται η νανοδόμηση
της επιφάνειας του σωματιδίου

,το ίδιο συμβαίνει αν αυξήσουμε αρκετά τη τάση

αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου .
Οι δομές που κατασκευάσαμε, με το πάχος του στυλοβάτη να ξεπερνάει το 0.5μm,
αποδείχτηκαν εξαιρετικά σταθερές αφού μετά από εμβάπτιση σε νερό και
παρατήρηση τους στο SEM εμφάνισαν ακριβώς την ίδια μορφολογία χωρίς καμία
αλλαγή από την εικόνα που είχαμε πάρει πριν την χρησιμοποίηση τους για
μετρήσεις γωνιών επαφής. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε
σταθερές τις συνθήκες κατασκευής τους ώστε να μην καταστρέψουμε την μεγάλη
αντοχή των επιφανειών αυτών στη διαβροχή .
Επίσης όπως περιγράφουμε και στην παράγραφο 3.5.2.1 οι στυλοβάτες που
κατασκευάσαμε είναι διαφόρων διαστάσεων ,γεγονός που μας δίνει την ευελιξία να
μεταβάλλουμε τις διαστάσεις τους ανάλογα με την απαιτούμενη εφαρμογή .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΥΠΕΡΥΔΡΟΦΟΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΔΡΟΦΙΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

3.1 Επιφανειακή τάση και γωνία επαφής

3.1.1. Γωνία επαφής και διαβροχή επιφανειών
Οι γωνίες επαφής μετριούνται για την αξιολόγηση της
διαβροχή της επιφάνειας (σχήμα 3.1)

[50]

επιφανειακής τάσης και τη

. Αυτό γίνεται γιατί είναι δύσκολο να μετρηθεί

άμεσα η επιφανειακή τάση ενός στερεού, ενώ είναι εύκολο να μετρηθούν οι γωνίες
επαφής του. Επομένως, η αξιολόγηση της επιφανειακής τάσης μέσω της μέτρησης της
γωνίας επαφής είναι η μέθοδος που εφαρμόζεται από πολλούς ερευνητές.

Σχήμα 12: Γωνία επαφής και διαβροχή.

Οι γωνίες επαφής των πολυμερών σωμάτων και των οργανικών στρωμάτων μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της επιφανειακής τάσης και της συμπεριφοράς
διαβροχής για τα διάφορα υγρά

[51]

. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τις παρακάτω

σχέσεις:
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Η σχέση μεταξύ της επιφανειακής τάσης και της γωνίας επαφής λαμβάνεται από τη
εξίσωση του Young [52] :

(3.1)

όπου γ είναι η επιφανειακή τάση και το SV, το SL, και η LV είναι

οι διεπιφάνειες

στερεού-ατμού, στερεού-υγρού και υγρού-ατμού αντίστοιχα (σχήμα 3.2). Σύμφωνα με
την εξίσωση του Young, η γωνία επαφής είναι μια καθορισμένη με σαφήνεια ιδιότητα
που εξαρτάται από τους συντελεστές της επιφανειακής τάσης του στερεού, του υγρού
και του αερίου.

Σχήμα 13 : Οι επιφανειακές τάσεις μεταξύ των διεπιφανειών όταν μια σταγόνα ύδατος
βρίσκεται πάνω σε μια επιφάνεια στερεού.

Στην αριστερή μεριά της εξίσωσης (3.1) το γLV μπορεί να ληφθεί από τις πειραματικές
μετρήσεις, αφήνοντας δύο αγνώστους στην εξίσωση, τα γSV και γSL , ενώ όταν η θe για
ένα υγρό δοκιμής είναι μεγαλύτερη από 300 μπορούμε να υποθέσουμε ότι γSV=γS και
γLV=γL

[52]

. Έτσι η εξίσωση (3.1) μπορεί έπειτα να αναδιατυπωθεί ως την:
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(3.2)

Επιπλέον, η θερμοδυναμική ενέργεια της προσκόλλησης μπορεί να εξηγηθεί από την
εξίσωση Dupre όπως:

(3.3)

Δεδομένου ότι η θερμοδυναμική ενέργεια της προσκόλλησης (a : adhesion) είναι η
αρνητική τιμή της ελεύθερης ενέργειας της προσκόλλησης, η ελεύθερη ενέργεια της
προσκόλλησης δίνεται επίσης από την ακόλουθη σχέση:

Ο συνδυασμός της εξίσωσης (3.2) και (3.3) οδηγεί στη εξίσωση Dupre-Young:

(3.4)

Από την εξίσωση (3.3), η ενέργεια αλληλεπίδρασης Lifshitz-van der Waals
( LW) μεταξύ του στερεού και του υγρού είναι:
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(3.5)

Το ( γS - γSL) από την εξίσωση (3.5) μπορεί να ληφθεί από τις μετρήσεις των γωνιών
επαφής. Τελικά, δηλαδή το γS μπορεί να αξιολογηθεί όταν είναι γνωστό το γSL. Η πιο
συχνά χρησιμοποιημένη μέθοδος για να αξιολογηθεί ο παράγοντας

γSL είναι η

προσέγγιση τμημάτων της τάσης της επιφάνειας, που περιγράφεται στο επόμενο τμήμα
.
3.1.2 Προσέγγιση τμημάτων της επιφανειακής τάσης
Σύμφωνα με τον Fowkes,η διεπιφανειακή τάση μεταξύ του στερεού και του υγρού
δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση όταν μόνο οι αλληλεπιδράσεις διασποράς είναι
παρούσες [53] .

(3.6)

Ο

γεωμετρικός

μέσος

όρος

της

υγρής

και

στερεάς

διεπιφανειακής

χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το θερμοδυναμικό έργο

τάσης

των τμημάτων της

εξίσωσης Lifshitz-van der Waals (LW) [54] .

(3.7)

Από την εξίσωση (3.5), ο όρος γSLLW είναι:

(3.8)

Σύμφωνα με την εξίσωση (3.8), το γSLLW αυξάνεται όσο αυξάνεται η ελεύθερη ενέργεια
της διεπιφάνειας στερεού -υγρού .
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Εν τω μεταξύ, η προσθήκη των διαμοριακών δυνάμεων στις διεπιφάνειες είναι ίσες με
την επιφανειακή τάση του υλικού όπως φαίνεται στην εξίσωση (3.9)

[55]

. Είναι πολύ

σημαντικό να γίνουν κατανοητές ότι οι επιφανειακές τάσεις στη δεξιά πλευρά της
εξίσωσης (3.8).

(3.9)

όπου το d, το p, το H, το ind και το m συμβολίζουν τις δυνάμεις διασποράς του London,
τα μόνιμα δίπολα, τους δεσμούς υδρογόνου,

τα δίπολα και τη μεταλλική

αλληλεπίδραση, αντίστοιχα. Η διεπιφανειακή τάση μεταξύ στερεάς και υγρής φάσης
μπορεί να ληφθεί από την εξίσωση (3.9) όπως:

(3.10)

(3.11)

Δεδομένου ότι οι τρεις πρώτοι όροι στις εξισώσεις (3.10) και (3.11) είναι οι
σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν
περισσότερα

και την επιφανειακή τάση στα

υλικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μεθόδους

για να

υπολογίσουμε γS και γL:

(3.13)

(3.14)
Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3,5), (3,7), (3.13) και (3.14) έχουμε:
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(3.15)

Αφού οι επιφανειακές τάσεις από τις δυνάμεις διασποράς του London, τα μόνιμα
δίπολα, και οι δεσμοί υδρογόνου είναι:

Ο

πίνακας

4

παρουσιάζει

την

επιφανειακή

τάση

διάφορων

υλικών

[56]

.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να υπολογίσουμε τις γωνίες επαφής
διαφόρων υγρών στα πολυμερή υλικά. Παραδείγματος χάριν, η γωνία επαφής του
ύδατος σε Polytetrafluoroethylene, PTFE είναι 117 μοίρες σύμφωνα με την εξίσωση
(3.15) που είναι πολύ κοντά στη μετρημένη γωνία επαφής 119 μοιρών.
Πίνακας 4: Επιφανειακή τάση για διάφορα υλικά

Η ανωτέρω προσέγγιση λειτουργεί καλά όταν δεν υπάρχει ισχυρή έλξη μεταξύ του
υγρού και της επιφάνειας. Ο Lee πρόσθεσε μια συμβολή στην επιφανειακή τάση, τον
όρο γAB, για να εξετάσει και αυτό το ενδεχόμενο. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι οι
σημαντικότερες
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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περιορισμένου εύρους χημικές αλληλεπιδράσεις στη διεπαφή, η επιφανειακή τάση
μπορεί να περιγραφεί όπως [57] :

(3.16)

όπου γLW = γd + γp + γind και γΑΒ οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ όξινων-βασικών μέσων .

3.2 Τραχείες επιφάνειες
3.2.1 Διαβροχή σε τραχείες επιφάνειες
Η εξίσωση του Young ισχύει μόνο για τη μερική διαβροχή του στερεού που έχει μια
ομαλή επιφάνεια, αλλά τα πραγματικά στερεά δεν είναι τελείως επίπεδα. Η δομή της
επιφάνειας έχει επιπτώσεις στη διαβροχή

[50,58]

. Παραδείγματος χάριν, υγρά σταγονίδια

είναι σε επαφή με το ανώτερο μέρος μιας τραχείας επιφάνειας και το χαμηλότερο μέρος
της γεμίζει με τον αέρα όταν η επιφάνεια του στερεού είναι υπερυδρόφοβη

[50,51]

.Έτσι

σε αυτό το κεφάλαιο, μελετάμε την γωνία επαφής μιας σταγόνας που εναποτίθεται σε
μια τραχεία επιφάνεια, και χαρακτηρίζουμε τελικά την υδρόφοβη επιφάνεια.
Ο Bico και οι συνεργάτες του επισήμαναν μια πιθανή λειτουργία της τραχύτητας όταν
μια τραχεία επιφάνεια σε επαφή με το υγρό

[51]

. Σύμφωνα με τον Bico, η διεπιφανειακή

ενέργεια θα αλλάξει κατά dE ανά μονάδα εμβαδού όταν αυξηθεί η προσρόφηση κατά
μια μικρή ποσότητα dz:

(3.17)

όπου το r και ΦS είναι η τραχύτητα του κατασκευασμένου στερεού και το μέρος μιας
περιοχής της στερεάς επιφάνειας που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το υγρό αντίστοιχα.
Όταν το ΦS = 1 σημαίνει ότι έχω πλήρη διαβροχή στην επιφάνεια .
Το σχήμα 14 παρουσιάζει Μίκρο-δομημένη τραχεία επιφάνεια μιας υγρής δεξαμενής. Η
συνολική υγρή ποσότητα z μειώνεται μέσω της προσρόφησης όταν το dE/dz είναι
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θετικά και αυξάνεται όταν γίνεται

αρνητικό. Ως εκ τούτου, το υγρό θα είναι στην

ισορροπία όταν:
(3.18)

Σχήμα 14 :Τραχεία επιφάνεια ενός δοχείου με υγρό, όπου φαίνεται η μεταβολή του
ύψους του νερού dz λόγω της τραχείας δομής του δοχείου .
Χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Young, η εξίσωση (3.18) μπορεί να μεταρρυθμιστεί
όπως:

(3.19)

Η εξίσωση (3.19) καθορίζει μια κρίσιμη γωνία επαφών μεταξύ μηδενός και π / 3, από το
r> 1και ΦS< 1. Παραδείγματος χάριν, η επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως υγρή όταν
το r πλησιάζει το 1 δεδομένου ότι η γωνία επαφής γίνεται μηδέν, αλλά η γωνία επαφών
θα είναι κοντά στις 90 μοίρες όταν r >> 1 ή το r > 1 και το ΦS << 1.

3.2.2 Υδρόφοβες τραχείες επιφάνειες
Η τραχύτητα έχει μια σημαντική συμβολή στο πως διαβρέχεται μια επιφάνεια
Δεδομένου ότι η εξίσωση του Young

είναι

[52]

.

κατάλληλη μόνο για μια επίπεδη λεία

επιφάνεια, απαιτούνται άλλες προσεγγίσεις για να περιγράψουν τη γωνία επαφής ενός
σταγονιδίου σε μια τραχεία επιφάνεια [54,55] .
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Όταν

η

τραχύτητα της επιφάνειας αυξάνεται η ελαχιστοποίηση της ελεύθερης

ενέργειας της διεπιφάνειας μεταξύ του υγρού και της επιφάνειας οδηγεί σε δύο πιθανές
γωνίες επαφής, την γωνία επαφής κατά Wenzel ή την γωνία επαφής κατά CassieBaxter

[55,56]

. Το σχήμα 3.4 παρουσιάζει τη γωνία επαφής σε μια τραχεία επιφάνεια.

Σχήμα 15 : Μια σταγόνα σε μια τραχεία επιφάνεια και εξήγηση των γωνιών που
σχηματίζονται μεταξύ της διεπιφάνειας υγρού-στερεού .
Στην προσέγγιση

του Wenzel το υγρό γεμίζει τα αυλάκια στην τραχεία επιφάνεια

(σχήμα 16α). Σύμφωνα με Wenzel, η γωνία επαφής
επιφάνεια μπορεί να περιγραφεί από την

[57]

ενός υγρού σε μια τραχεία

:

(3.20)

(α)

(β)

Σχήμα 16 : Μια σταγόνα (α) που βρέχει τα αυλάκια μιας τραχείας επιφάνειας (πρότυπο
Wenzel) (β) που μένει στην κορυφή μιας τραχείας επιφάνειας (πρότυπο Cassie Baxter).
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Εδώ, το r είναι το πηλίκο του συνολικού υγρού τομέα μιας τραχείας επιφάνειας προς την
περιοχή της επιφάνειας που βρίσκεται σε επαφή με το σταγονίδιο ύδατος (r> 1). Εάν η
γωνία επαφής κατά

Young

είναι μικρότερη από μια κρίσιμη γωνία θc , το υγρό

απορροφάται στην επαφή με την τραχεία επιφάνεια. Σύμφωνα με την εξίσωση (3.20),
για μεγάλο r, η τραχεία επιφάνεια δεν διαβρέχεται όταν

η γωνία επαφής είναι

μεγαλύτερη από 90 μοίρες . (σχήμα 16).

Σχήμα 17: Καμπύλες συνημίτονου των γωνιών επαφής ανάλογα με την τραχύτητα r

Το πρότυπο Cassie-Baxter είναι μια εκτεταμένη μορφή του προτύπου Wenzel για να
περιλάβει τις πορώδεις επιφάνειες. Σε αυτό το πρότυπο ένα υγρό κάθεται σε μια
σύνθετη επιφάνεια φτιαγμένη από στερεό και αέρα. Επομένως, το υγρό δεν γεμίζει τα
αυλάκια ενός τραχέος στερεού. Στο σύγγραμμα τους που δημοσιεύθηκε το 1944,οι
Cassie και Baxter πρότειναν ότι [58] :

(3.21)

όπου f1 είναι το κομμάτι του υγρού που βρίσκεται σε επαφή με το στερεό προς την
προβαλλόμενη περιοχή, και το f2 είναι το κομμάτι του υγρού σε επαφή με τον αέρα που
έχει παγιδευτεί στους πόρους της τραχείας επιφάνειας προς την προβαλλόμενη
περιοχή. Σύμφωνα με το πρότυπο Cassie-Baxter:

(3.22)
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(3.23)

Όταν δεν υπάρχει κανένας παγιδευμένος αέρας, το f1 είναι ίδιο με την αξία του r στο
πρότυπο Wenzel. Αναγνωρίζοντας αυτό, η εξίσωση (3.22) έχει ξαναγραφεί πρόσφατα
ως εξής:

(3.24)

(3.25)

(3.26)

όπου το f είναι το κλάσμα του προβαλλόμενου τομέα της στερεάς επιφάνειας σε
επαφή με το υγρό και το rf ορίζεται ανάλογα με το πρότυπο Wenzel
σημαντικό να σημειωθεί ότι το rf

[59]

. Είναι

στην εξίσωση (3.26) δεν είναι ο συντελεστής

τραχύτητας όλης της επιφάνειας, αλλά μόνο της περιοχής που βρίσκεται σε επαφή με το
υγρό. Με αυτήν την μορφή της εξίσωσης Cassie- Baxter, οι συνεισφορές της
τραχύτητας της επιφάνειας καθώς και του παγιδευμένου αέρα είναι πολύ σαφέστερες
απ' ότι στις άλλες μορφές της εξίσωσης.
Πρόσφατα, πολλοί συντάκτες χρησιμοποίησαν μια άλλη προσέγγιση για την εξίσωση
Cassie-Baxter για να περιγράψουν τις γωνίες επαφής των σταγονιδίων στις ετερογενείς
τραχείες επιφάνειες που έχουν τις σύνθετες διεπαφές

[60]

.Στα τροποποιημένα αυτά

μοντέλα των Cassie και Baxter το υγρό διαμορφώνει μια σύνθετη επιφάνεια φτιαγμένη
από στερεό, υγρό και αέρα και το υγρό δεν γεμίζει τα αυλάκια στην τραχεία επιφάνεια
(σχήμα 3.5 β)

[61]

. Όταν η κορυφή μιας τραχείας επιφάνειας είναι απολύτως επίπεδη, η

ακόλουθη εξίσωση περιγράφει την γωνία επαφής σε μια τραχεία επιφάνεια

[62]

:
(3.27)

όπου θr είναι η προφανής γωνία επαφών σε μια ετερογενή τραχεία επιφάνεια που
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αποτελείται από δύο διαφορετικά υλικά ,Θ1 και Θ2 είναι οι γωνίες επαφής στις δυο
επιφάνειες, Ένας τομέας της επιφάνειας έχει ένα παράγοντα επιφάνειας

Φ1 και μια

γωνία επαφής θ1 και ένα άλλο μέρος της επιφάνειας έχει ένα παράγοντα Φ2 με μια
γωνία επαφής θ2 . Όταν αυτή η τραχεία επιφάνεια αποτελείται από μόνο δύο υλικά,
τότε : Φ2 = 1 -

Φ1 . Εάν το υγρό δεν βρέχει εντελώς την επιφάνεια, τότε ο Φ2

αντιπροσωπεύει τον παγιδευμένο αέρα με

γωνία επαφής θ2= 180 και η εξίσωση

(3.21) μπορεί να τροποποιηθεί όπως [63] :

(3.28)

(3.29)

όπου ΦS είναι το πηλίκο της τραχείας επιφάνειας σε επαφή με το υγρό προς στη
συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από μια υγρή σταγόνα, το α είναι το πλάτος μιας
προεξοχής της τραχείας επιφάνειας και το b είναι η απόσταση μεταξύ των προεξοχών.

Σχήμα 18 : Τοπογραφία μιας τραχιάς επιφάνειας

Μικρότερο ΦS αυξάνει την θr και καθιστά την επιφάνεια περισσότερο υδρόφοβη (σχήμα
17).
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Σχήμα 19: Καμπύλες συνημίτονου των γωνιών επαφής ανάλογα με το μέρος
περιοχής, ΦS.

Για να έχω μια

γωνία επαφής του ύδατος σε Teflon μεγαλύτερη από 150 μοίρες

(superhydrophobic), πρέπει το μέρος της επιφάνειας σε επαφή με το νερό να είναι
μικρότερο από 26% [58] .

3.3 Μελέτη της γωνίας υστέρησης
Όταν ο όγκος μιας υγρής σταγόνας που τοποθετείται στην επιφάνεια από μια σύριγγα
αυξάνεται σταθερά μέχρι η σταγόνα να αρχίσει να κινείται, τότε η παρατηρούμενη γωνία
επαφής ονομάζεται γωνία προώθησης ( θA). Αφ' ετέρου, όταν τραβάμε σταθερά το
υγρό της σταγόνας μέσω της σύριγγας μέχρι η σταγόνα να αρχίσει να κινείται και πάλι,
τότε η παρατηρούμενη

γωνία

ορίζεται ως η γωνία οπισθοχώρησης ( θR)

Εναλλακτικά εάν γείρουμε μια επιφάνεια με μια σταγόνα

[64]

.

, τότε η σταγόνα έχει

διαφορετικές γωνίες επαφής στο μπροστά και στο πίσω μέρος της σταγόνας. Οι
Barthlott και Neihuis πρότειναν ότι η γωνία προώθησης ενός σταγονιδίου φθάνει εύκολα
την γωνία οπισθοχώρησης σε μια αυτοκαθαριζόμενη τραχεία επιφάνεια όταν η
επιφάνεια έχει μια ελαφρά κλίση. Κατά συνέπεια, η σταγόνα κυλά εύκολα μακριά από
αυτή την επιφάνεια, ξεπλένοντας το ρύπο μακριά και καθαρίζοντας την επιφάνεια στη
διαδικασία όπως φαίνεται παρακάτω στο σχήμα 3.9

[65]

. Η ανάλυσή τους διαφέρει από

την πρόσφατη βιβλιογραφία. Οι Dorrer και Ruehe απέδειξαν ότι η γωνία προώθησης σε
μια υπερυδρόφοβη επιφάνεια δεν επηρεάζεται από την τραχύτητα επιφάνειας και
φθάνει στις 180 μοίρες κατά τη διάρκεια της αύξησης του όγκου της σταγόνας αντίθετα,
η γωνία οπισθοχώρησης επηρεάζεται έντονα από διάφορες γεωμετρικές παραμέτρους
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όπως η μορφή, το μέγεθος και το διάστημα των προεξοχών της επιφάνειας

[66]

. Ο

Yoshimitsu έδειξε ότι η γωνία κύλισης είναι αντιστρόφως ανάλογη του βάρους του
σταγονιδίου και έδειξε επίσης ότι το κατάλληλο σχέδιο μιας τραχείας επιφάνειας είναι
σημαντικότερο από την μεγάλη και χωρίς πρόβλεψη τραχύτητα στην καλύτερη
συμπεριφορά ολίσθησης μιας σταγόνας

[55]

.

Σύμφωνα με τον Brandon, η γωνία υστέρησης μειώνεται όσο αυξάνεται ο όγκος της
σταγόνας

[67]

. Επιπλέον, ο Hennig

κατέδειξε ότι η γωνία υστέρησης μιας ομαλής

επιφάνειας εξαρτάται από το χρόνο επαφής με το υγρό

[68]

.

Σχήμα 20: Αυτοκαθαριζόμενη υπερυδρόφοβη επιφάνεια, αριστερά κατάσταση
Wenzel,δεξιά κατάσταση Cassie –Baxter .

Η διαφορά μεταξύ της γωνίας προώθησης και της γωνίας οπισθοχώρησης ονομάζεται
γωνία υστέρησης και συμβολίζεται ΔθH. Η γωνία υστέρησης είναι πολύ σημαντική
στην κατανόηση της κίνησης μιας σταγόνας σε μια επιφάνεια.
3.3.1 Γωνία ολίσθησης
Η γωνία ολίσθησης των σταγονιδίων στην ομαλή επιφάνεια μπορεί να περιγραφεί όπως
[69]

:

(3.32)
όπου α είναι η γωνία ολίσθησης, το R είναι η ακτίνα του κύκλου επαφής, το m είναι η
μάζα του σταγονιδίου, το g

είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας και το κ είναι ένας

συντελεστής αναλογίας .Οι Roura και Fort κατέδειξαν στην εργασία τους το έργο λόγω
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των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε μια πτώση μιας σταγόνας (σχήμα 21) [70]
.

Σχήμα 21 : Κύλιση σταγόνας σε μια επιφάνεια κλίσης α , και η επίδραση της βαρύτητας
στην σταγόνα που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των γωνιών ΘΑ και ΘR.

Το σχήμα 21 δείχνει ότι η γωνία προώθησης είναι πάντα μεγαλύτερη από την γωνία
οπισθοχώρησης σε μια επιφάνεια με κλίση . Αυτή η κατάσταση περιγράφηκε από τον
Furmidge, όπως:

(3.33)

Όταν η επιφάνεια γέρνει, η γωνία κλίσης αυξάνεται έως ότου αρχίζει να κινείται η
σταγόνα και η εξίσωση (3.33) μπορεί να εκφραστεί από την άποψη του έργου εάν η
σταγόνα γλιστρά κάτω όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, υποτίθεται ότι η γωνία μείωσης και η γωνία
αύξησης φαίνονται να είναι κοντά στις ελάχιστες και μέγιστες τιμές τους, αντίστοιχα όταν
η σταγόνα αρχίζει να κυλάει κάτω έχω ( α = αc):

(3.34)

Η εξίσωση (3.34) παρουσιάζει μια ενεργειακή ισορροπία όταν η στερεά επιφάνεια τείνει
σταδιακά να κλίνει και η σταγόνα αρχίζει να γλιστρά σε αc. Σε αυτήν την κατάσταση, η
βαρύτητα μπορεί να παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για να αναπτύξει την πίσω
βρεγμένη επιφάνεια, και με αυτόν τον τρόπο η ενέργεια που χρησιμοποιείται για να
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δημιουργήσει έναν τομέα μονάδων αυτής της επιφάνειας είναι - 3RγLV (cosθA(max) cosθR(min)). Αν και η γωνία επαφής αλλάζει συνεχώς ανάλογα με τη γραμμή επαφής της
σταγόνας με την επιφάνεια, η εξίσωση (3.34) μπορεί να εφαρμοστεί. Το σταθερό Κ στην
εξίσωση (3.32) συσχετίζεται με την

γωνία υστέρησης, και την διεπιφανειακή

επιφανειακή τάση μεταξύ του υγρού και του ατμού.

Όταν η επιφάνεια είναι

υπερυδρόφοβη και το σταγονίδιο είναι περίπου σφαιρικό, έχω:

(3.35)

όπου ρ είναι η πυκνότητα του ύδατος και R' είναι η ακτίνα του σταγονιδίου. Με τον
πολλαπλασιασμό του gsinαc και στις δύο πλευρές της εξίσωσης μπορούμε να
περιγράψουμε τη σχέση μεταξύ της ακτίνας του κύκλου επαφής και της ακτίνας του
σταγονιδίου που γλιστρά σε μια ομαλή επιφάνεια όπως:

(3.35)

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (3.35) στην εξίσωση (3.33), λαμβάνουμε:

(3.36)

όπου το Κ' είναι σταθερά, στην εξίσωση (3.36), το Κ' συσχετίζεται με την ακτίνα του
κύκλου επαφής, την διεπιφανειακή επιφανειακή τάση μεταξύ του νερού και του ατμού,
καθώς και την γωνία υστέρησης.
3.3.2 Γωνία υστέρησης
Η έννοια των παραγόντων κέρδους απεικονίζεται στα σχήματα 22 ,23 από τους
αριθμητικούς υπολογισμούς. Ο παράγοντας κέρδους θεωρείται το ποσοστό
παραλλαγής της γωνίας υστέρησης σε οποιαδήποτε σημείο

[71]

. Η εξίσωση

Wenzel δίνει μια αλλαγή στη γωνία επαφής Wenzel, ΔθHW, που προκαλείται από μια
αλλαγή στη γωνία επαφής στην ομαλή επιφάνεια, ΔθH, όπως:
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(3.37)

όπου

Gew είναι ο παράγοντας κέρδους Wenzel. Ο παράγοντας κέρδους είναι πολύ

χρήσιμος, γιατί χωρίζει την ιδέα της αύξησης της
ισορροπίας

που

προέρχεται

από

την

γωνίας επαφής στην κατάσταση

τοπογραφία

της

επιφάνειας

από

την

παρατηρούμενη γωνία επαφής.
Ο παράγοντας κέρδους κατά Wenzel παρουσιάζει τους παράγοντες κέρδους ίσους με
τους παράγοντες τραχύτητας για την περιοχή κοντά θe = 90, και οι παράγοντες κέρδους
αυξάνονται εντυπωσιακά από κάθε πλευρά αυτής της περιοχής.

Σχήμα 22: Παράγοντας κέρδους κατά Wenzel

Η εξίσωση Cassie-Baxter δίνει μια αλλαγή στη γωνία επαφής Cassie-Baxter , ΔθHCB,
που προκαλείται από μια αλλαγή στη γωνία επαφής στην ομαλή επιφάνεια, ΔθH, όπως:

(3.38)

Οι παράγοντες κέρδους κατά τους Cassie- Baxter αυξάνονται από μηδέν στη μέγιστη
τιμή της μονάδας, όπως φαίνεται και στο επόμενο σχήμα.

.
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Σχήμα 23: Παράγοντας κέρδους κατά Cassie- Baxter

Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να υπολογίσουμε τους δύο παράγοντες κέρδους.
Χρησιμοποιώντας την εξίσωση Wenzel μπορούμε να λάβουμε τον παράγοντα κέρδους
Wenzel ως εξής:

(3.39)

Όταν μια γωνία επαφής θe είναι κοντά στις 90 μοίρες ο παράγοντας κέρδους Wenzel
είναι περίπου ένα. Δεδομένου ότι η επίδραση της τραχύτητας είναι ανάλογη προς τις
αλλαγές της γωνίας επαφής , ο παράγοντας κέρδους Wenzel αυξάνεται γρήγορα
όσο αυξάνεται και ο παράγοντας τραχύτητας.
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Κατά παρόμοιο τρόπο όπως παραπάνω ,ο παράγοντας κέρδους Cassie-Baxter, GeCB ,
μπορεί να ληφθεί από την εξίσωση Cassie-Baxter ως εξής:

(3.40)

Αφού ΦS< 1, GeCB<1. Το θe που χρησιμοποιείται στις εξισώσεις (3.39) και (3.40) μπορεί
να είναι είτε γωνία προώθησης είτε η γωνία οπισθοχώρησης. Κατά συνέπεια, η γωνία
υστέρησης είναι:

Σύμφωνα με

τον McHale

[71]

, ο παράγοντας κέρδους, GeCB, είναι μια μείωση

οποιασδήποτε γωνίας υστέρησης , ενώ η υστέρηση αυξάνεται σε μια επιφάνεια τύπου
Wenzel. Για αριθμητικό παράδειγμα, εάν η μέση γωνία επαφής στην ομαλή επιφάνεια
είναι 70

μοίρες και η γωνία υστέρησης είναι 50 μοίρες, τότε ένας παράγοντας

τραχύτητας 1,9 δίνει μια γωνία επαφής τύπου Wenzel 50 μοιρών και έναν παράγοντα
κέρδους 4,3 έτσι ώστε η υστέρηση στην τραχεία επιφάνεια θα αυξηθεί σε 173 μοίρες.
Εντούτοις, όταν η θe είναι 130 και το ΦS = 1% αφού η επιφάνεια τραχυνθεί , μια
επιφάνεια Cassie-Baxter δίνει μια γωνία επαφής της τάξης των 163 μοιρών και έναν
παράγοντα κέρδους 0,03, μειώνοντας την γωνία υστέρησης στην τραχεία επιφάνεια σε
μόλις 9,5 μοίρες.
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3.4

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 από τροποποίηση, 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
εκκενώσεων πλάσματος

[73]

[72]

, καθώς και τεχνικές ηλεκτρικών

.Ενώ, η δεύτερη προσέγγιση αφορά κυρίως περιπτώσεις

Αυτοοργανούμενων Δομών (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.
Υπερυδρόφοβες επιφάνειες με γωνίες επαφής που πλησιάζουν τις 180 μοίρες έχουν
δημιουργηθεί με διαφόρους τρόπους, οι Esa Puukilainen, Tiina Rasilainen, Mika
Suvanto και Tapani A. Pakkanen από το Πανεπιστήμιο του Joensuu στη Φιλανδία
Κατασκεύασαν υπερυδρόφοβες επιφάνειες από πολυολεφίνες με ταυτόχρονη μίκρο και
νανοδόμηση.

Κατασκεύασαν μικροδομές σε φύλλο αλουμινίου και κατόπιν το

υπέβαλαν σε ανοδική οξείδωση με πολυπρωτικό οξύ. Κατόπιν εναπόθεσαν στρώμα
πολυολεφίνων με έγχυση για τη κατασκευή νανοδόμησης στο φύλο αλουμινίου. Η
παραπάνω διεργασία είχε μια χαρακτηρισμένη επίδραση στην γωνία επαφής μεταξύ
φορμαρισμένων πολυολεφίνων και του νερού. Όταν η βελτιστοποιημένη μικροδομή
καλύφθηκε και με νανοδομή, η στατική γωνία επαφών μεταξύ του πολυπροπυλενίου και
του νερού πήρε την τιμή των 165 μοιρών και η γωνία ολίσθησης έγινε περίπου 3,5
μοίρες [7].
Επίσης οι Balamurali Balu, Victor Breedveld, και Dennis W. Hess από το ινστιτούτο
τεχνολογίας της Georgia στις ΗΠΑ κατασκεύασαν υπερυδρόφοβο χαρτί κυτταρίνης με
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την εγχάραξη των άμορφων μερών της κυτταρίνης σε ένα πλάσμα οξυγόνου και στη
συνέχεια

την εναπόθεση στην επιφάνεια

της ενός λεπτού στρώματος τεφλόν με

πλάσμα που χρησιμοποιεί πενταφθοροαιθάνιο σαν πρόδρομο και με διάφορες
επεξεργασίες πλάσματος παρήγαγαν δύο τύπους υπερυδρόφοβων επιφανειών : μια
slippery με γωνία επαφής 166.7 με υστέρηση 3.4 μοίρες και μια "κολλώδη" με γωνία
επαφής 144,8 μοίρες με γωνία υστέρησης 79,1 μοίρες [75] .
Ακόμα οι Chien-Te Hsieh, Wei-Yu Chen και Fang-Lin Wu από το πανεπιστήμιο της
Ταϊβάν ανέπτυξαν νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs)

πάνω σε επιφάνειες και

κατασκεύασαν υπερυδρόφοβες επιφάνειες. Οι νανοσωλήνες καλύφθηκαν με νανοίνες
άνθρακα και δημιούργησαν μίκρο και νάνο τραχύτητα χρησιμοποιώντας καταλυτική
εναπόθεση χημικού ατμού και φθορίωση της επιφάνειας . Η γωνία επαφών του νερού
με την επιφάνεια αυξήθηκε σημαντικά από 148,3 ± 3,1 μοίρες στις 169,7 ± 3,3 μετά
την εισαγωγή των νανοινών γεγονός που επιβεβαιώνει τον τρόπο με τον οποίο η δύο
επιπέδων τραχύτητα προκαλεί την υπερυδροφοβικότητα των τραχιών επιφανειών [76].
Μια άλλη ενδιαφέρουσα εργασία είναι αυτή των Barbara Cortese, Stefania D’Amone,
Michele Manca, Ilenia Viola, Roberto Cingolani καιGiuseppe Gigli του Πανεπιστημίου
του del Salento στο Λέτσε στην Ιταλία οι οποίοι εμπνευσμένοι από τη χαρακτηριστική
μορφολογία των υπερυδρόφοβων φύλλων (όπως τα φύλλα λωτού), ανέπτυξαν μια
τραχύτητα διπλής-κλίμακας, σε επιφάνειες πολυδιμεθυλοσιλοξάνης (PDMS). Με το
συνδυασμό διαφορετικών γεωμετρικών παραμέτρων και επεξεργασίας πλάσματος,
έλεγξαν τις δομές ιεραρχικά, σε διαφορετικές κλίμακες ανεξάρτητες του μήκους. Και τα
δύο, οι μικροδομημένοι στυλοβάτες και οι εγχαραγμένες νανοδομές έκανα τις επιφάνειες
PDMS με έναν πολύ απλό τρόπο, να παρουσιάζουν

γωνίες επαφής μέχρι και 170

μοίρες. Επιπλέον, μελέτησαν αλλαγές στην υδροφοβικότητα από την επίδραση των
μίκρο και νάνο- κλίμακας γεωμετρικών δομών [77] .
Ακόμα οι Minglin Ma, Yu Mao, Malancha Gupta, Karen K. Gleason, και Gregory C.
Rutledge από το ΜΙΤ παρουσίασαν μια ευπροσάρμοστη μέθοδο για την παραγωγή
υπερυδρόφοβων νημάτων με το συνδυασμό

εναπόθεσης χημικού ατμού (initiated

chemical vapor deposition, iCVD) και ηλεκτροεναπόθεσης. Σε αυτήν την μελέτη, πρώτα
εναποτέθηκε πολυκαπρολακτώνη (PCL)
εναπόθεση

ενός

λεπτού

στρώματος

με περιστροφή
υδροφοβικού

και έπειτα με

πολυμερισμένου

χημική
αιθυλικού

μεθυλεστέρα (PPFEMA) δημιουργήθηκε η ζητούμενη υπερυδροφοβικότητα. Η ιεραρχική
έμφυτη τραχύτητα της επιφάνειας της πολυκαπρολακτώνης (PCL) και η εξαιρετικά
χαμηλή ελεύθερη ενέργεια της επιφάνειας του στρώματος επίστρωσης παρήγαγε μια
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σταθερή υπερυδρόφοβη επιφάνεια με γωνία επαφής 175 μοιρών και γωνία ολίσθησης
μικρότερη από 3,5 μοίρες [78] .
Σημαντική εργασία είναι και αυτή των Παναγιώτη Μανούδη, Ιωάννη Καραπαναγιώτη,
Ανδρέα Τσακάλωφ ,Ιωάννη Ζουμπουρτικούδη , και
διασκόρπισαν

του Κώστα Παναγιώτου όπου

υδρόφιλα σωματίδια του διοξειδίου του πυρίτιο (SiO2) σε διαλύματα

πολυμεθακρυλικού-μεθυλεστέρα (PMMA) και κατόπιν ψέκασαν τα διαλύματα

σε

επιφάνειες γυαλιού .Με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν υπερυδρόφοβες επιφάνειες με
γωνίες επαφής από 154 ως 164 μοίρες [79] .
Ο Hye-Mi Bok, κατάφερε να φτιάξει τραχύτητα δυο επιπέδων σε επιφάνεια
πολυμερούς που είχε ήδη τροποποιηθεί και είχε νανοκολώνες με την εναπόθεση
σωματιδίων χρυσού διαφόρων διαστάσεων και να κατασκευάσει υπερυδρόφοβες
επιφάνειες [80] .
Οι Donghyun Kim,Woonbong Hwang, Hyun C Park, Kun-HLee, ανέπτυξαν νανονημάτια του οξειδίου του ψευδαργύρου από σπόρους (seeds) οξειδίου του
ψευδαργύρου και κατόπιν τα διάβρεξε για να ενωθούν και να δημιουργηθούν
συσσωματώματα από νημάτια και να είναι πιο σταθερά μετέπειτα τα επικάλυψε με ένα
υλικό χαμηλής επιφανειακής ενέργειας και κατάφεραν να δημιουργήσουν επιφάνειες με
γωνία επαφής 170 μοιρών [81] .
H ομάδα του πλάσματος του ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
έχει αναπτύξει μια απλή μέθοδο επεξεργασίας της επιφάνειας τόσο πολυμεθακρυλικούμεθυλεστέρα (PMMA) όσο και πολυδιμεθυλοσιλοξάνης (PDMS) με πλάσμα οξυγόνου
και εναπόθεσης τεφλόν πάλι με τη βοήθεια αντιδραστήρα πλάσματος και έχουν
παρασκευάσει επιφάνειες με γωνίες επαφής πάνω από 150 μοίρες [82 ,83] .
Ο Fresnais αναφέρει πως χρησιμοποίησε επεξεργασμένο low treated polyethylene
(LDPE) για να κατασκευάσει υπερυδρόφοβες επιφάνειες. Διαδοχική 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 30 και 400nm [84].
Ο Minko αναφέρει πως χρησιμοποίησε επεξεργασία πλάσματος του PTFE, για την
κατασκευή αυτό-προσαρμοζόμενων (self-adaptive) επιφανειών

[85]

.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
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poly(styrene-co-3,3,4,5,6-pentafluorostyrene),(PSF-COOH)

και

carboxyl-terminated

poly(3-vinylpyridine),(PVP-COOH). Η «μπολιασμένη» επιφάνεια 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.
Οι Jau-Ye Shiu, Chun-Wen Kuo, Peilin Chen, Chung-Yuan Mou όπως αναφέραμε και
προηγουμένως αφού επίστρωσαν σωματίδια πολυστυρενίου σε υπόστρωμα πυριτίου,
τα

εγχάραξαν

με

πλάσμα

οξυγόνου

και

κατάφεραν

να

κατασκευάσουν

μια

υπερυδρόφοβη επιφάνεια με γωνία επαφής κοντά στις 1700, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα [49] .

Εικόνα 15 : Εικόνες από SEM όπου μετρήθηκαν οι διάμετροι των σωματιδίων και η
γωνία επαφής στις επιφάνειες α) 400nm 1350 b) 360nm 1440 c) 330nm 1520 d) 190nm
1680 .

3.5 Πειραματικό μέρος
3.5.1 Σχεδιασμός της υπερυδρόφοβης επιφάνειας
Αν και οι περισσότερες μελέτες της επίδρασης του φύλλου του λωτού έχουν
πραγματοποιηθεί στα ανόργανα υλικά, τα οργανικά υλικά που έχουν μια τραχεία
επιφάνεια μπορούν επίσης να είναι υπερυδρόφοβα σύμφωνα με την επίδραση του
φύλλου του λωτού

[86,87]

. Το σχήμα 24 παρουσιάζει κάτοψη ενός σχεδίου τραχύτητας

με τετραγωνικούς στυλοβάτες που βρίσκονται πάνω σε μια πολυμερική επιφάνεια [88,89].
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Σχήμα 24 Κάτοψη υπερυδρόφοβης τεχνητής δομής.

Το εμβαδόν του κάθε στυλοβάτη είναι α2, η απόσταση μεταξύ δύο στυλοβατών είναι d,
και το ύψος του στυλοβάτη είναι h. Σε μια ανάλυση της υπερυδροφοβικότητας και
προσπάθεια για τη μοντελοποίηση της, ο Patankar έχει παράγει δύο εξισώσεις για να
περιγράψει την επιφάνεια η μια είναι βασισμένη στο μοντέλο του Wenzel (3.20) και η
άλλη στο μοντέλο Cassie- Baxter (3.21) [88,89] .Oι εξισώσεις είναι :

(3.30)

(3.31)

Ένα αριθμητικό παράδειγμα του μοντέλου του είναι το παρακάτω, αν η αρχική μας
επιφάνεια είναι μια ομαλή επιφάνεια που είναι υδροφοβική ( θe = 130), και το πλάτος
ενός στυλοβάτη είναι 10μm και το ύψος του είναι 1mm, τότε η απόσταση μεταξύ δύο
στυλοβατών

d, πρέπει να είναι 0,014 mm < d < 0,34 mm για να παραχθεί μια

υπερυδρόφοβη επιφάνεια.
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Στην πρόσφατη

βιβλιογραφία, το μοντέλο Cassie - Baxter περιγράφεται συχνά

χρησιμοποιώντας την γωνία επαφής σε μια τραχιά επιφάνεια από την εξίσωση (3.26) [ .
Σημειώστε ακόμα ότι η μορφή της εξίσωσης Cassie- Baxter που δίνεται στην εξίσωση
(3.28) δεν ισχύει γενικά. Στην πραγματικότητα, συγκρίνοντας την εξίσωση (3.26) με την
εξίσωση (3.21) ή την εξίσωση (3.26), είναι προφανές ότι η εξίσωση (3.28) ισχύει μόνο
όταν rf = 1, δηλαδή μόνο όταν θεωρώ επίπεδη την πάνω επιφάνεια της δομής και το
υγρό είναι σε επαφή με την επίπεδη πορώδη επιφάνεια. Η χρήση της εξίσωσης (3.28)
πρέπει να είναι περιορισμένη και η πλήρης εξίσωση Cassie- Baxter είτε στη
μορφή που δίνεται στην εξίσωση (3.21) είτε τη μορφή που δίνεται στην εξίσωση
(3.26) πρέπει να είναι αυτή που χρησιμοποιείται ευρέως. Βέβαια η μοντελοποίηση
της επιφάνειας σύμφωνα με τον Patankar ή την δουλειά της Δρ κ. Τσερέπη

[83]

μας

επιτρέπει να ελέγχουμε την επιφάνεια μας και να μπορούμε να προβλέψουμε κατά
κάποιο τρόπο την γωνία επαφής που θα εμφανίσει η επιφάνεια μας και έτσι να
βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο κατασκευής της επιφάνειας μας .
Παρακάτω παραθέτουμε ένα υπολογισμό της γωνίας επαφής που θα παρουσιάσει η
επιφάνεια μας σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολούθησε η κ. Τσερέπη

[83]

. Αν η δομή

της επιφάνειας μας είναι όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

Σχήμα 25 : Πρότυπο μιας τεχνητής τραχείας επιφάνειας

Από την εξίσωση των τιμών των γωνιών για τις εξισώσεις των Cassie-Baxter και
Wenzel για διάφορες αρχικές γωνίες, παίρνουμε το παρακάτω διάγραμμα για τη σχέση
μεταξύ του λόγου a/h και του λόγου b/a :
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contact angle of the surface before the modification

110
120
130
140

INVERSE aspect ratio a/h

10

WENZEL REGION
1

0,1

0,0

CASSIE-BAXTER REGION
STABLE SUPERHYDROPHOBIC SURFACE

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

normalized spacing b/a

Σχήμα 26 : Διάγραμμα σχέσης ύψους και απόστασης μεταξύ των στυλοβατών για
τη δομή που φαίνεται στο σχήμα 3.12.

Τα σημεία των καμπυλών στο παραπάνω διάγραμμα είναι το όριο της μετάβασης από
Wenzel σε Cassie-Baxter κατάσταση, ανάλογα με την αρχική γωνία επαφής του νερού
στην επιφάνεια. Όσο μεγαλύτερη η αρχική γωνία επαφής τόσο πιο εύκολο είναι να
μεταβούμε σε κατάσταση Cassie-Baxter (υπερυδρόφοβη σταθερή επιφάνεια), αφού
οι σχεδιαστικές προδιαγραφές της επιφάνειας είναι λιγότερο απαιτητικές. Αντίθετα, όσο
μικρότερη είναι η αρχική γωνία επαφής του νερού στην επιφάνεια που δεν έχει υποστεί
τροποποίηση, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρεθούμε κάτω από τη γραμμή σε ότι αφορά
τις σχεδιαστικές παραμέτρους και να κατασκευάσουμε σταθερές υπερυδρόφοβες
επιφάνειες. Από το παραπάνω διάγραμμα γίνεται κατανοητό

ότι θέλουμε να

κατασκευάσουμε μια δομή με πολύ μικρό λόγο a/h ( INVERSE Aspect Ratio) και ένα
σχετικά μεγάλο λόγο b/a (NORMALIZED spacing) .
Η τιμή b/a =1 είναι περίπου το όριο της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε (αφού η
σμίκρυνση των σωματιδίων είναι περίπου ανάλογη με τη μεταξύ τους απόσταση) . Για
την τροποποίηση των πολυμερικών κολλοειδών σωματιδίων πάνω σε υπόστρωμα
PMMA χρησιμοποιούμε πλάσμα οξυγόνου. Σ’ αυτή την περίπτωση όπως παρατηρούμε
και η μάσκα εγχάραξης (κολλοειδή σωματίδια πολυστυρενίου) και το υπόστρωμα
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(PMMA) αποτελούνται από πολυμερές με αποτέλεσμα να εγχαράσσονται με περίπου
τον ίδιο ρυθμό.
Για τις αρχικές γωνίες επαφής που χρησιμοποιήσαμε και στο σχήμα 24 υπολογίσαμε
την μέγιστη γωνία επαφής που μπορούμε να επιτύχουμε αν κατασκευάσουμε στην
επιφάνεια μια μόνο κλίμακας τραχύτητα. Έτσι έχουμε το παρακάτω διάγραμμα.

contact angle after surface modification

max contact angle with b/a=1
180

superhydrophobic
area

150
120

90
60
30

0

110

120

130

140

starting angle with one scale roughness

Σχήμα 27 : Διάγραμμα της μέγιστης δυνατής γωνίας επαφής με ένα μόνο είδος
τραχύτητας με απόσταση μεταξύ των στυλοβατών περίπου ίση με το μέγεθος των
στυλοβατών (b/a =1) σε σχέση με την αρχική γωνία επαφής σε λεία επιφάνεια .

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα με λόγο b/a=1 για να επιτύχουμε
υπερυδροφοβικότητα (Θ>1500) θα πρέπει να ξεκινήσουμε με γωνία επαφής
τουλάχιστον 130 μοίρες σε λεία επιφάνεια. Επειδή λείες επιφάνειες που να εμφανίζουν
γωνία επαφής πάνω από 1100 είναι δύσκολο να βρεθούν, χρησιμοποιούμε την
εγχάραξη με πλάσμα που δημιουργεί νάνο-τραχύτητα στην επιφάνεια η οποία
λειτουργεί σαν αύξηση της αρχικής γωνίας της επαφής και η μετέπειτα εγχάραξη των
σωματιδίων θα αυξήσει περαιτέρω την γωνία επαφής φτάνοντας σε γωνίες πάνω από
1500.
Σύμφωνα με την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε (εγχάραξη με πλάσμα οξυγόνου),
θέλουμε η μάσκα (κολλοειδή σωματίδια) να εγχαράσσεται με μικρότερο ρυθμό από το
υπόστρωμα. Έτσι καταλήγουμε στα σωματίδια πολυστυρενίου, αφού το πολυστρυρένιο
εγχαράσσεται με το μισό περίπου ρυθμό από το PMMA, διαφορά που ικανοποιεί τους
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σχεδιαστικούς μας περιορισμούς. Τώρα η διάμετρος των σωματιδίων θα πρέπει να είναι
σχετικά μεγάλη (περίπου 1μm, τουλάχιστον 0.5 μm) αφού ξέρουμε ότι η τεχνολογία
μας, μας επιβάλλει b/a =1. Οπότε για να κατασκευάσουμε μια σχετικά ψηλή δομή που
ταυτόχρονα να είναι και μηχανικά σταθερή, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε
σωματίδια με αρχική διάμετρο 1μm έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε με τους
διάφορους τρόπους εγχάραξης που μπορούμε να εφαρμόσουμε τους δυο λόγους a/h
και b/a που είναι σημαντικοί για την επίτευξη της υπερυδροφοβικότητας .Ένας άλλος
λόγος για την επιλογή αυτών των σωματιδίων είναι ότι όπως είδαμε και στο δεύτερο
κεφάλαιο η εγχάραξη με πλάσμα μας επιτρέπει να τροποποιήσουμε το αρχικό
σωματίδιο φτάνοντας και ως το 10% της αρχικής του διαμέτρου, άρα με ένα σωματίδιο
με μεγάλη σχετικά διάμετρο (1μm), μπορούμε να κατασκευάσουμε στυλοβάτες με
διάμετρο ως 100nm! Στην επόμενη παράγραφο γίνεται αντιληπτό πως μπορούμε να
κατασκευάσουμε στυλοβάτες διαφόρων διαστάσεων ξεκινώντας από το ίδιο σωματίδια
αρχικής διαμέτρου 0.967μm.
Ο παραπάνω υπολογισμός έγινε με στόχο την πρόβλεψη της γωνίας επαφής που
μπορούμε να επιτύχουμε

και την επιλογή των καταλλήλων σωματιδίων που

χρειαζόμαστε. Βέβαια στα παραπάνω δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την ύπαρξη και
της δεύτερης κλίμακας τραχύτητας, η οποία όπως είδαμε και στο προηγούμενο
κεφάλαιο μας βοήθα και στην επίτευξη μεγάλης γωνίας επαφής, αλλά και στην
σταθερότητα της δομής . Οπότε αναμένουμε ότι η γωνία επαφής της επιφάνειας που
θα κατασκευάσουμε θα είναι σχετικά μεγάλη και η δομή μας μηχανικά σταθερή.

3.5.2 Υπερυδρόφοβες επιφάνειες μετά από κολλοειδή λιθογραφία και εγχάραξη
με πλάσμα : Η βασική ιδέα
Σε πολλές περιπτώσεις, τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των πλαστικών δεν πληρούν
τις απαιτούμενες προδιαγραφές σε ό, τι αφορά φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες
(πρόσφυση,

υδροφιλικότητα,

σκληρότητα,

τραχύτητα

κ.ά.)

μιας

συγκεκριμένης

εφαρμογής. Έτσι, απαιτείται η χρήση κατεργασίας επιφανειακής τροποποίησης των
πλαστικών ώστε να αποκτήσουν τις επιθυμητές ιδιότητες. Η κατεργασία πλαστικών με
πλάσμα

αερίων

(ηλεκτρικές

εκκενώσεις

πλάσματος)

αποτελεί

μια

ευρέως

χρησιμοποιούμενη τεχνική τροποποίησης επιφανειακών χαρακτηριστικών, ενώ μπορεί
να συνδυάσει και την δυνατότητα μεταφοράς σχήματος σε ένα υπόστρωμα
(σχηματοποίηση). Το πλάσμα περιέχει ηλεκτρόνια, ιόντα, ρίζες και ουδέτερα μόρια τα
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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 [90] .
Στην παρούσα εργασία το πλάσμα χρησιμοποιείται ως μέσο εγχάραξης πλαστικών
υποστρωμάτων, ενώ παράλληλα ρυθμίζει και τα χαρακτηριστικά της διαβροχής
(επιφανειακή ενέργεια) του πλαστικού. .Για την κατασκευή των υπερυδρόφοβων
επιφανειών, ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκαν πλακίδια από χυτό plexiglass
(μεθακρυλικό μεθύλιο- στο εξής, «PMMA») πάχους 3mm της εταιρίας IRPEN. 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) (βλέπε 1.3.1).
Η

βασική

μας

ιδέα

ήταν

λοιπόν

να

κατασκευάσουμε

μίκρο-τραχύτητα

χρησιμοποιώντας τα σωματίδια πολυστυρενίου ως μάσκα εγχάραξης για την
εγχάραξη πλάσματος και ταυτόχρονα να κατασκευάσουμε νάνο-τραχύτητα πάνω
στους στυλοβάτες. Αυτή η διπλής κλίμακας τραχύτητα είναι που δημιουργεί την
υπερυδροφοβικότητα και ενισχύει τη μηχανική σταθερότητα των δομών.
3.5.2.1 Ανισοτροπική εγχάραξη
Όπως περιγράψαμε και στο δεύτερο κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τα σωματίδια
πολυστυρενίου ως μάσκα εγχάραξης, κατασκευάσαμε στυλοβάτες μεταβλητών
διαστάσεων και μορφολογίας. Η μορφή τους διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες
εγχάραξης που επιλέγουμε κάθε φορά.
Αναλυτικά κατασκευάσαμε στυλοβάτες ύψους από 0.1 μm ως και 1.6 μm και πάχους
από 0.95 μm ως και 0.3 μm ,όπως αυτοί φαίνονται στις παρακάτω εικόνες .
ΕΥΡΟΣ

-60V (1 min)

-80V (1 min)

-100V (2 min)

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Ύψος :600nm

Ύψος :1200nm

Ύψος :750nm

Διάμετρος:900nm

Διάμετρος:800nm

Διάμετρος:300nm

ΠΑΧΟΥΣ
ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕΤΙΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ
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ΕΥΡΟΣ

-80V (2 min)

-60V (2 min)

-30V (1 min)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Ύψος :1600nm

Ύψος :1300nm

Ύψος:100nm

Διάμετρος:300nm

Διάμετρος:400nm

Διάμετρος:950nm

ΥΨΟΥΣ
ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΙΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ

Σχήμα 28 : Μεταβολή των διαστάσεων των στυλοβατών που δημιουργήθηκαν σε
υπόστρωμα PMMA ανάλογα με τις συνθήκες εγχάραξης (ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ
ΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ).
3.5.2.2 Ισοτροπική εγχάραξη των κολλοειδών σωματιδίων πολυστυρενίου.
Στην παράγραφο αυτή περιγράφουμε τον τρόπο ομοιόμορφης σμίκρυνσης των
σωματιδίων μετά την εναπόθεση τους σε υπόστρωμα πυριτίου, το βήμα αυτής της
ισοτροπικής εγχάραξης πραγματοποιείται και πάλι με πλάσμα οξυγόνου, χωρίς όμως
να εφαρμόζεται τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου, ώστε να μπορεί να
τροποποιηθεί η διάμετρός τους χωρίς όμως να επηρεάζεται σημαντικά το σφαιρικό
τους σχήμα. Αναλυτικά έγινε μια σειρά πειραμάτων σε τέσσερις τιμές πίεσης 0.75 ,1.33 ,
3 και 6 Pascal χωρίς να εφαρμόζεται τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου όπως
αναφέραμε παραπάνω για σταθερό χρόνο δύο λεπτών σε όλα τα δείγματα για να
υπολογιστεί αφενός ο ρυθμός εγχάραξης των σφαιριδίων πολυστρυρενίου αλλά και
αφετέρου να παρατηρηθεί ο βαθμός της ισοτροπίας στην μέθοδο της εγχάραξης . Οι
υπόλοιπες συνθήκες της διεργασίας είναι ισχύς πλάσματος 1900 watt ,θερμοκρασία 15
0

C,ροή οξυγόνου 100 sccm . Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας για τους ρυθμούς

εγχάραξης που προέκυψαν για κάθε πίεση αλλά και οι εικόνες από το μικροσκόπιο
ηλεκτρονικής σάρωσης όπου γίνεται ξεκάθαρο ποια διεργασία εμφανίζει τη μεγαλύτερη
ισοτροπία .
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P=1.33 Pa

P=0.75 Pa

P=6 Pa

P=3 Pa

Σχήμα 29: Εικόνες από το SEM μετά την εγχάραξη των σφαιριδίων και μέτρηση της
διαμέτρου τους, η αρχική διάμετρος τους ήταν 0.967 μm .
Από τις εικόνες του SEM με μέτρηση της διαμέτρου μετά την εγχάραξη και γνωρίζοντας
ότι η αρχική διάμετρος των σφαιριδίων ήταν 0.967 μm υπολογίστηκε ο ρυθμός
εγχάραξης του πολυστρυρενίου ανάλογα με την πίεση όπως φαίνονται στο παρακάτω
πίνακα .
Πίνακας 5 : Ρυθμός εγχάραξης καθαρού πολυστυρενίου ανάλογα με την
εφαρμοζόμενη

πίεση.

Χωρίς

να

εφαρμόζεται

τάση

αυτoπόλωσης

του

ηλεκτροδίου .
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ΠΙΕΣΗ (Pascal)

ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ (nm/min)

0.75

150

1.33

100

3
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6

50

Από τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η βέλτιστη
επιλογή που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε και να έχουμε ένα ικανοποιητικό
ρυθμό εγχάραξης αλλά ταυτόχρονα να διατηρείται και το σχήμα του σφαιριδίου
είναι στην πίεση των 1.33 Pa, αφού στα 0.75 έχουμε μεγαλύτερο ρυθμό εγχάραξης,
αλλά καταστρέφεται το σφαιρικό σχήμα και στις μεγαλύτερες πιέσεις που το σχήμα
παραμένει αναλλοίωτο ο ρυθμός εγχάραξης είναι πολύ μικρός.
Όταν εφαρμόσαμε την ίδια διεργασία σε υπόστρωμα πολυμεθακρυλικουμεθυλεστέρα
(PMMA) και προσπαθήσαμε μετά το βήμα της ισοτροπικής εγχάραξης να εφαρμόσουμε
και ένα ακόμα ανισοτοπικό αυτή τη φορά ώστε να κατασκευάσουμε τους στυλοβάτες
πήραμε τις παρακάτω εικόνες.

Εικόνα 16 :Εικόνες SEM, αριστερά μικρότερη και δεξιά μεγαλύτερη μεγέθυνση των
στυλοβατών που προέκυψαν μετά από την εγχάραξη των σωματιδίων πολυστυρενίου.

Από τις παραπάνω εικόνες βγήκε το συμπέρασμα ότι κατά τη ισοτροπική εγχάραξη
έγινε και εγχάραξη κάτω από το σφαιρίδιο (undercut) με αποτέλεσμα το σφαιρίδιο να
‘’ξεκολλήσει’’ από τη θέση του σε μερικές περιπτώσεις και έτσι οι στυλοβάτες είτε να
λυγίσουν και να ενωθούν με τους δίπλα ,είτε να μην δημιουργηθούν καθόλου αφού δεν
υπήρχε το σωματίδιο να δράσει ως μάσκα εγχάραξης από επάνω από το υπόστρωμα.
Από το αποτέλεσμα αυτό έγινε κατανοητό ότι μια τελείως διαφορετική διεργασία ήταν
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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αναγκαία για την κατασκευή οργανωμένης δομής πάνω σε πολυμερικά υποστρώματα,
διεργασία που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω στην παρούσα εργασία .

3.5.3 Βελτιστοποίηση της ανισοτροπικής εγχάραξης των κολλοειδών σωματιδίων
πάνω σε υπόστρωμα PMMA, για κατασκευή υπερυδρόφοβων επιφανειών.
Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο για τη δημιουργία στυλοβατών σε
οργανικό υπόστρωμα χρειάζεται μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή
χρειαζόμαστε μια ανισοτροπική διεργασία που να μην εγχαράσσει κάτω από το
σωματίδιο, στρατηγική που αμέσως θυσιάζει τον πλήρη έλεγχο της διαμέτρου των
στυλοβατών και θέτει περιορισμό στην τεχνολογία μας .
Ρυθμίζοντας την πίεση στα 0.75 Pascal και τις υπόλοιπες συνθήκες να έχουν ως εξής :
ισχύς πλάσματος 1900 watt, θερμοκρασία 15 0C,ροή οξυγόνου 100 sccm, δοκιμάσαμε
διάφορες τάσεις αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου -30,-60,-80,-100 Volts και δύο χρόνους
εγχάραξης ενός και δύο λεπτών. Από τη διεργασία αυτή προέκυψαν οι δομές που
είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, οι οποίες συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα μαζί με τη
γωνία επαφής που εμφάνισαν .

Πίνακας 6 :Συγκεντρωτικός πίνακας τοπογραφίας και γωνίας επαφής της
επιφάνειας

ανάλογα

με

την

τάση

αυτοπόλωσης

του

ηλεκτροδίου

που

εφαρμόζεται για χρόνους ενός και δύο λεπτών.

PROCESS
TIME
BIAS

60 SEC0NDS

120 SECONDS

VOLTAGE
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30 VOLTS

Contact angle:1400

Contact angle:1520

Contact angle:1600

Contact angle:1640

Contact angle:1650

Contact angle:1580

Contact angle:1620

Contact angle:1520

60 VOLTS

80 VOLTS

100 VOLTS
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Όπως είναι φανερό από τις εικόνες του πίνακα, η ύπαρξη νανοδόμησης πάνω στους
στυλοβάτες βοηθάει στην επίτευξη μεγαλύτερης γωνίας επαφής, φαινόμενο που
έρχεται σε συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία. Στις επόμενες παραγράφους
γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων των γωνιών επαφής των επιφανειών που
κατασκευάστηκαν και σύγκριση τους με τις επιφάνειες με τυχαία νανοδόμηση που
προκύπτουν από απλή κατεργασία τους με πλάσμα οξυγόνου.
Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τη βελτίωση στη γωνία επαφής, σε σχέση με τις
τροποποιημένες επιφάνειες PMMA που δεν έχουν σωματίδια πολυστυρενίου, έχουμε
και βελτίωση στη σταθερότητα των επιφανειών. Αφού όπως έχουμε αναφέρει οι δομές
που κατασκευάστηκαν δεν καταστράφηκαν μετά την εμβάπτιση τους σε νερό . Ο κύριος
λόγος για τη μεγάλη σταθερότητα των δομών αυτών είναι η δημιουργία διπλής κλίμακας
τραχύτητας πάνω στους στυλοβάτες, που όπως γνωρίζουμε ενισχύει τη σταθερότητα
των δομών. Η νανοδόμηση πάνω στους στυλοβάτες φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 17: Νανοδόμηση πάνω στους στυλοβάτες, αριστερά στυλοβάτες
κατασκευασμένοι V=- 80volts, δεξιά με V= -60 volts.
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Contact Angle Vs Bias Voltage
Etching
(
time 1min
)
HYSTERESIS0)(

50

170

45

160

40
35

150

30

140

25

130

20

120

15

110

10

100

5

90

40

60

80

100

0
HYSTERESIS(
)

CONTACT ANGLE (0)

180

0
120

BIAS VOLTAGE (Volts)

Σχήμα 30 : Γωνία επαφής ύδατος συναρτήσει της τάσης αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου
σε επιφάνειες που είχαν πρώτα επικαλυφθεί με σωματίδια πολυστυρενίου και
εγχαράχθηκαν για 1 λεπτό (σε κάθε περίπτωση έχει επακολουθήσει επικάλυψη με
υμένιο FC ).
Contact Angle Vs Bias Voltage ( Etching time 2min )
HYSTERESIS0)(

50

170

45

160

40
35

150

30

140

25

130

20

120

15

110

10

100

5

90

30

60

90

HYSTERESIS0)(

CONTACT ANGLE0)(

180

0
120

BIAS VOLTAGE (Volts)

Σχήμα 31 : Γωνία επαφής ύδατος συναρτήσει της τάσης αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου
σε επιφάνειες που είχαν πρώτα επικαλυφθεί με σωματίδια πολυστυρενίου και
Κοσμάς Ν. Έλληνας

84

Κατασκευή σταθερών διπλής κλίμακας τραχειών υπερυδρόφοβων, υπερυδρόφιλων και ελαιόφοβων επιφανειών με λιθογραφία
κολλοειδών σωματιδίων και εγχάραξη με πλάσμα

εγχαράχθηκαν για 2 λεπτά (σε κάθε περίπτωση έχει επακολουθήσει επικάλυψη με
υμένιο FC ).
3.6 Σύγκριση των αποτελεσμάτων για την γωνία επαφής νερού των δύο ειδών
επιφανειών που κατασκευάστηκαν.
Για να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα της νέας μεθόδου επεξεργασίας των
επιφανειών που χρησιμοποιήσαμε, με συνδυασμό της κολλοειδούς λιθογραφίας και της
εγχάραξης με πλάσμα, κάναμε κατασκευή και μελέτη επιφανειών που εγχαράχθηκαν με
πλάσμα οξυγόνου στις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιήσαμε για την εγχάραξη των
επιφανειών που καλυφθήκαν με σωματιδίων πολυστυρενίου, για να συγκρίνουμε τα
αποτελέσματα με αυτά που θα προκύψουν από τις επιφάνειες που κατασκευάσαμε με
τη χρήση των σωματιδίων ως μάσκα εγχάραξης και τη δημιουργία μιας δομημένης και
όχι τυχαίας τραχύτητας . Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα .
Πίνακας 7 : Μεταβολή της γωνίας επαφής σε σχέση με την τάση αυτοπόλωσης
του ηλεκτροδίου σε επιφάνεια PMMA.

ETCH TIME
BIAS

1 min etching

2 min etching

-30 Volts

1400

1450

-60 Volts

1440

1480

-80 Volts

1510

1500

-100 Volts

1550

1550

VOLTAGE

Γίνεται φανερό από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7, ότι για την επίτευξη
υπερυδροφοβικότητας απαιτείται τουλάχιστον εγχάραξη ενός λεπτού με πλάσμα
οξυγόνου με τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου -80 Volts, ενώ στο ένα λεπτό με τη
τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου στα -100 Volts η γωνία επαφής φτάνει τις 1550,
αποτέλεσμα που έρχεται σε συμφωνία με τη Δ.Δ. του Νίκου Βούρδα [97] .
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Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η σύγκριση της μεταβολή της γωνίας επαφής
σταγόνας απιονισμένου νερού όγκου 5μl :
•

σε επιφάνειες PMMA που είναι καλυμμένες από σωματίδια πολυστυρενίου
διαμέτρου 1μm .

•

απλών πλακιδίων PMMA μετά την εγχάραξη τους .

Η εγχάραξη γίνεται για δυο χρόνους (60 sec ,120 sec) και διαφορετικές τιμές της τάσης
αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου (-30 ,-60 ,-80, -100 volts), ενώ υπενθυμίζουμε ότι οι
υπόλοιπες συνθήκες της διεργασίας και για τους δυο χρόνους εγχάραξης και για τις δύο
επιφάνειες είναι: Πίεση : 0.75 Pa, Θερμοκρασία : 15 0C ,Ισχύς =1900 Watt και Ροή
Οξυγόνου = 100 sccm . Οι γωνίες επαφής έχουν μετρηθεί αμέσως μετά την εγχάραξη
των δειγμάτων και την επικάλυψη τους από πλάσμα C4F8
.
 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΛΕΠΤΟ

Σχήμα 32: Συγκριτικό διάγραμμα της γωνίας επαφής ύδατος σε συνάρτηση με την τάση
αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου για χρόνο εγχάραξης 1 λεπτού και για τα δύο είδη
επιφανειών που κατασκευάστηκαν.
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 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΛΕΠΤΑ

Σχήμα 33 : Συγκριτικό διάγραμμα της γωνίας επαφής ύδατος σε συνάρτηση με την τάση
αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου για χρόνο εγχάραξης 2 λεπτών και για τα δύο είδη
επιφανειών που κατασκευάστηκαν.
3.7 Συμπεράσματα -Παρατηρήσεις
Από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ότι η μεγαλύτερη γωνία επαφής εμφανίζεται
στη διεργασία που διαρκεί ένα λεπτό με τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου -80 volts
όπου είναι περίπου 1650 .Ενώ από το δεύτερο διάγραμμα καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει
από τα -80 volts να εγχαράσσεται ο στυλοβάτης αφού έχει εγχαραχθεί όλο το σφαιρίδιο
του πολυστυρενίου με αποτέλεσμα η γωνία επαφής να αρχίζει να μειώνεται .
Και στα δύο παραπάνω διαγράμματα είναι φανερή η τάση της μείωσης της γωνίας
επαφής μετά από κάποιο σημείο, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουμε
φτάσει στη βέλτιστη δυνατή επιλογή των συνθηκών εγχάραξης, σύμφωνα με τη
τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Για να βελτιώσουμε περαιτέρω την υδροφοβικότητα
της επιφάνειας μας θα πρέπει να καταφύγουμε σε αλλαγή του υλικού κατασκευής του
σωματιδίου έτσι ώστε να βελτιώσουμε την επιλεκτικότητα ανάμεσα στη μάσκα
εγχάραξης και του υποστρώματος ή να εναποθέσουμε ένα λεπτό υμένιο από κάποιο
πυριτιούχο πολυμερές που θα χρησιμοποιήσουμε ως ‘’sacrificial layer’’ για να
μπορέσουμε να ανεξαρτητοποιήσουμε την ισοτροπική και την ανισοτροπική διεργασία,
ώστε να έχουμε καλύτερο έλεγχο της διεργασίας .
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Επίσης από τα παραπάνω διαγράμματα σύγκρισης των γωνιών επαφής είναι φανερή η
βελτίωση στις ιδιότητες διαβροχής των οργανωμένων δομών που κατασκευάσαμε, σε
σχέση με τα πλακίδια που υπέστησαν εγχάραξη για τη δημιουργία τυχαίας ταχύτητας
,αφού παρατηρείται μια αύξηση της γωνίας επαφής της τάξης των 10-120. Η ύπαρξη
δυο ειδών τραχύτητας στις οργανωμένες δομές που κατασκευάσαμε είναι υπεύθυνη για
τη σταθερότητα των δομών αυτών .
Τέλος σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλες οι επιφάνειες που κατασκευάσαμε, με
εξαίρεση την πρώτη, είναι υπερυδρόφοβες με μικρή γωνία υστέρησης και καμία δεν
καταστράφηκε μετά από εμβάπτιση σε νερό. Οι ιδιότητες διαβροχής των επιφανειών
αναλύονται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΛΑΙΟΦΟΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

4.1 Εισαγωγή
Τα υπερελαιόφοβα (Superoleophobic) ή τα απλά ελαιόφοβα επιστρώματα
πολλές πιθανές εφαρμογές

συμπεριλαμβανομένης της

έχουν

μεταφοράς ρευστών, των

ανθεκτικών επιφανειών στους λεκέδες, των αντιρρυπαντικών υλικών, και τέλος μίκρορευστομηχανικών συστημάτων.
Εντούτοις,

η κατασκευή μιας τέτοιας

συνθετικής επιφάνειας με υπερελαιοφοβικές

ιδιότητες, δηλαδή, με γωνία επαφής ελαίου μεγαλύτερη από 150 και γωνία υστέρησης
μικρότερη από 10 μοίρες, έχει αποδειχθεί πολύ δυσκολότερη από τη κατασκευή μιας
υπερυδρόφοβης επιφάνειας . Είναι γνωστό ότι ο βαθμός στον οποίο ένα στερεό
απωθεί ένα υγρό εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες: α) την επιφανειακή
μορφολογία και β) την επιφανειακή ενέργεια. Η επιφανειακή ενέργεια έχει επιπτώσεις
στην υγρή - στερεά διεπιφανειακή τάση αφού επηρεάζει τις ελκτικές δυνάμεις μεταξύ
του υγρού και του στερεού στη μοριακή κλίμακα.
Όταν ένα έλαιο έρχεται σε επαφή με μια επιφάνεια, τα μόρια του ελαίου έλκουν τα
μόρια της στερεάς επιφάνειας ισχυρότερα απ' ότι μεταξύ τους λόγω της χαμηλής
επιφανειακής

τάσης του (οι συγκολλητικές δυνάμεις είναι ισχυρότερες από τις

απωστικές δυνάμεις). Σε σχέση με το νερό τα έλαια παρουσιάζουν έτσι μια πολύ
υψηλότερη έλξη της στερεάς επιφάνειας που οφείλεται σε αυτήν την χαμηλότερη
επιφανειακή ενέργεια. Το ερώτημα είναι αν η αλλαγή της μορφολογίας της επιφάνειας
με τη δημιουργία μίκρο και νάνο-κλίμακας δόμησης της επιφάνειας μπορεί να επιτρέψει
σε ένα στρώμα αέρα να διατηρείται στο διάστημα μεταξύ των δομών κατά τη διάρκεια
της επαφής του ελαίου με την επιφάνεια, φαινόμενο γνωστό ως υπερελαιοφοβικότητα
κατ’ αντιστοιχία με την υπερυδροφοβικότητα.
Η υπερελαιοφοβικότητα έχει επιτευχτεί μόνο από πολύ λίγους ερευνητές και, μέχρι
τώρα, έχει απαιτήσει περίπλοκες και δαπανηρές μεθόδους επεξεργασίας που
περιορίζονται συχνά σε κάποιο ιδιαίτερο υπόστρωμα
δημιουργία

[91]

. Η μεγαλύτερη δυσκολία στη

υπερελαιόφοβων επιφανειών βρίσκεται στο γεγονός ότι τα έλαια και τα

αλκάνια (όπως δεκαεξάνιο ,οκτάνιο ) έχουν γωνία επαφής μικρότερη από 90 μοίρες σε
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όλες τις γνωστές φυσικές και τεχνητές επιφάνειες

[92]

. Οι ομάδες με την μικρότερη

ενέργεια επιφάνειας που γνωρίζουμε είναι κατά φθίνουσα σειρά οι CH2 >CH3> CF2>
CF2H> CF3, δηλαδή η CF3 έχει τη χαμηλότερη επιφανειακή ενέργεια [93] .
Μέχρι σήμερα, οι τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουν
υπερελαιόφοβες (superoleophobic) επιφάνειες περιλαμβάνουν εγχάραξη πυριτίου και
την

χημική

τροποποίηση

με

φθοροσυλάνια

[94,95]

.

Ποικίλες

επιφάνειες

έχουν

δημιουργηθεί που έχουν παρουσιάσει ισχυρή απώθηση σε διάφορα υγρά με ήπιες
επιφανειακές ενέργειες όπως το διιωδομεθάνιο (diiodomethane). Μέθοδοι επεξεργασίας
για αυτές τις επιφάνειες

περιλαμβάνουν την τροποποίηση πλάσματος διαφόρων

μονομερών στρωμάτων (Benzoxazine Films), μεθόδους ήλεκτρο-εναπόθεσης

[96]

, και

τέλος εναπόθεση πολυμερικών στρωμάτων με πλάσμα σε μίκρο-τραχειά υποστρώματα
PTFE

[97]

. Πρόσφατα οι Adam Steele, Ilker Bayer, και ο Eric Loth παρουσίασαν μια

μέθοδο ψεκασμού νανοσωματιδίων πολυμερών σε επιφάνειες που δημιουργούσε
ιεραρχική νανοδόμηση της επιφάνειας και παρήγαγε υπερελαιόφοβες επιφάνειες με
γωνία επαφής πάνω από 150 μοίρες [98] .

4.2 Σχεδιασμός ελαιόφοβης επιφάνειας
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε μετάβαση από κατάσταση Cassie σε κατάσταση
Wenzel και αντίστροφα. Για να υπολογίσουμε την τιμή ‘’κατωφλίου’’ για τη γωνία
επαφής Θc για να γίνει αυτή η μετάβαση πρέπει να εξισώσουμε τις δύο εξισώσεις του
Cassie και του Wenzel ,αν το κάνουμε λαμβάνουμε την :
cosΘc = (Φs -1) / (r – Φs)
και επειδή r > 1> Φs , η μικρότερη δυνατή γωνία επαφής Θc για να επιτευχτεί η
κατάσταση Cassie και να γίνει η μετάβαση από Wenzel σε Cassie είναι 900, άρα για
την δημιουργία μιας επιφάνειας που εμφανίζει εξαιρετικές ιδιότητες αντί-διαβροχής με
Θ*>>900 (Θ* η γωνία επαφής μετά την τροποποίηση της επιφάνειας) πρέπει να ισχύει
Θ > Θc >900. Αυτοί οι ισχυρισμοί μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κατασκευή μιας
επιφάνειας με Θ* > 1500 με αλκάνια όπως το δεκαεξάνιο είναι μια εξαιρετικά δύσκολη
υπόθεση, αφού για αυτά συνήθως Θ* < 900
Παρόλα αυτά όμως είναι δυνατόν να κατασκευάσουμε μετασταθείς ελαιόφοβες και
υπερελαιόφοβες επιφάνειες ακόμα και με υλικά που εμφανίζουν Θ<900. Για να
επιτευχτεί αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα υλικό που να έχει πολύ μικρή
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ενέργεια επιφάνειας, δηλαδή να περιέχει ομάδες όπως CF3 και CF2, που όπως
αναφέρουμε και παραπάνω έχουν τη μικρότερη επιφανειακή ενέργεια, και να
σχεδιάσουμε την επιφάνεια κατάλληλα ώστε να ικανοποιεί τα παρακάτω σχεδιαστικά
κριτήρια [99] :
α) D* = [( W + D ) / W]2 , όπου D η απόσταση των δομών και W η ακτίνα τους .
β) H* =[2(1 –cosΘ )R+ Η]× lcap/D2 ,όπου lcap= (γlv /ρg)1/2

Σχήμα 34 : Δομή της υπερελαιόφοβης επιφάνειας
To πρώτο κριτήριο επηρεάζει άμεσα το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας, ενώ το
δεύτερο έχει να κάνει με τη σταθερότητα της μετασταθούς Cassie κατάστασης, σε
συνάρτηση με τις ιδιότητες του υγρού και τη γεωμετρία της επιφάνειας. Για την
επίτευξη μεγάλης γωνίας επαφής (Θ*) (υπερελαιοφοβικότητα) και μια σταθερή
κατάσταση Cassie-Baxter θα πρέπει D*>>1 και H*>>1. Σημειώνουμε ότι το ποσοστό
κάλυψης Φs είναι : Φs= [W/(W+D)]2. Παρακάτω θα υπολογίσουμε τις παραμέτρους
αυτές για τις επιφάνειες που κατασκευάσαμε με τη χρήση των κολλοειδών σωματιδίων
ως μάσκα εγχάραξη

4.3 Κατασκευή ελαιόφοβης επιφάνειας
Ο δρόμος που ακλουθήσαμε για την κατασκευή της ελαιόφοβης επιφάνειας ήταν ο ίδιος
με αυτόν που ακολουθήσαμε για τις υπερυδρόφοβες επιφάνειες, με απώτερο σκοπό να
κατασκευάσουμε μια επιφάνεια που θα εμφανίζει εξαιρετικές ιδιότητες αντί-διαβροχής
όταν έρχεται σε επαφή με διάφορα υγρά (αμφιφοβική επιφάνεια).Συνοπτικά
αναφέρουμε τις συνθήκες εγχάραξης : πίεση 0.75 Pascal ,ισχύς 1900 Watt,
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θερμοκρασία ηλεκτροδίου 15 0C ,ροή οξυγόνου 100 sccm και μεταβάλουμε την τάση
αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου για τιμές από -30 ως -100 volts.
Για να έχουμε ένα σημείο αναφοράς πρώτα μετρήσαμε τη γωνία επαφής σε :
Α) Ένα μη τροποποιημένο πλακίδιο PMMA που έχει επικαλυφθεί με υμένιο από
πλάσμα 8-φθοροκυκλοβουτανίου .
Β) Ένα πλακίδιο που δεν έχει εναποτεθεί υδρόφοβο υμένιο .
Γ) Ένα πλακίδιο που έχει κολλοειδή σωματίδια και έχει επικαλυφθεί με υμένιο 8φθοροκυκλοβουτάνιο
Δ) Ένα πλακίδιο που έχει πάνω μόνο σωματίδια ,χωρίς να έχει γίνει εναπόθεση
υδρόφοβου υμενίου .
Σημειώνουμε ότι όλες οι παρακάτω μετρήσεις έχουν γίνει με σταγονίδια όγκου 10 μl
έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η μέτρηση μας από τη βαρύτητα. Η παραπάνω μέτρηση
γίνεται για να διαπιστωθεί αν για κάποιο από τα έλαια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι
δυνατόν να φτάσουμε σε κατάσταση Cassie-Baxter.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8

: Γωνιά επαφής ελαίων σε μη τροποποιημένες με πλάσμα

επιφάνειες
Oil used
substrate

hexadecane

Soya bean oil

Pump oil

Diiodomethane

100

240

350

280

260

440

470

620

110

180

340

290

540

620

590

860

Untreated
PMMA

Untreated PMMA
+Teflon
deposition
PMMA with colloidal
particles

PMMA with
colloidal particles
+Teflon
deposition
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Αν η αρχική γωνία επαφής του υγρού στην επιφάνεια είναι 700, για να βρεθεί η
επιφάνεια

μας

σε

κατάσταση

cosθCB = rf ⋅ f ⋅ cosθ o + f − 1

,

Cassie-Baxter,

δηλαδή

να

ικανοποιείται

η

:

όπου το rf ουσιαστικά είναι το r του wetted μέρους του f,

δηλαδή για θCB=150ο και θο~ 700 Θα πρέπει το κλάσμα κάλυψης της επιφάνειας να
γίνει Φs=0.1 (κλάσμα επιφάνειαςϕ =

cosθ CB + 1
). Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει
cosθ o + 1

ότι αν έχουμε μια επιφάνεια με πολύ μικρή αρχική γωνία επαφής θα πρέπει να
μειώσουμε δραματικά το κλάσμα κάλυψης της επιφάνειας για να επιτύχουμε μια
υπερελαιόφοβη κατάσταση.
Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα από τις μετρήσεις του παραπάνω πίνακα είναι ότι η
γωνία επαφής αυξάνεται όταν αυξάνεται η τραχύτητα λόγω του στρώματος των
σωματιδίων, ενώ θα περιμέναμε μείωση της γωνίας επαφής στις επιφάνειες που είναι
επικαλυμμένες από σωματίδια σε σχέση με τις ακάλυπτες επιφάνειες PMMA,αν ίσχυε η
εξίσωση του Wenzel. Αυτό το γεγονός μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επιφάνειες
μας βρίσκονται σε μια μετασταθή κατάσταση Cassie-Baxter, η οποία χρήζει και
μεγαλύτερης ανάλυσης.
Αν κάνουμε τη γραφική παράσταση του κλάσματος κάλυψης Φs συναρτήσει της αρχικής
γωνίας επαφής Θ0 από την εξίσωση των Cassie-Baxter λύνοντας ως προς Φς για
θCB=150ο θα δούμε ότι οι αρχικές γωνίες επαφής που παρατηρήσαμε στις επιφάνειες
που μελετάμε είναι μικρότερες από 600 (Πίνακας 8), άρα θα πρέπει να μειώσουμε
πάρα πολύ το Φs (περίπου 0.05-0.1) (βλέπε σχήμα 35).

F2

0,30

0,25

Φς

0,20

0,15

0,10

επειδή η αρχική γωνία επαφής Θ0

ειναι μικρότερη απο 600,
θα πρέπει το κλάσμα κάλυψης
της επιφάνειας να παίρνει αυτές τις τιμές.

0,05
20

40

60

80

100

120

Initial Contact Angleo) (

Σχήμα 35 : Μεταβολή του κλάσματος κάλυψης συναρτήσει της αρχικής γωνίας επαφής.
4.4 Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων γωνίας επαφής
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Κατασκευάσαμε επιφάνειες με τη χρήση των κολλοειδών σωματιδίων ως μάσκα
εγχάραξης για την τροποποίηση τους με πλάσμα οξυγόνου για χρόνο ενός λεπτού σε
όλα τα δείγματα έχει γίνει εναπόθεση από πλάσμα 8- φθοροκυκλοβουτανίου ενός
υδρόφοβου υμενίου. Στις επιφάνειες αυτές κάναμε μελέτη της ελαιοφοβικότητας τους.
Όπως είναι φανερό από τον πίνακα 9 η μεγαλύτερη γωνία επαφής για όλα ανεξαιρέτως
τα έλαια εμφανίζεται στην επιφάνεια που έχει τροποποιηθεί με τάση αυτοπόλωσης του
ηλεκτροδίου -80 volts,όπου για το διιωδομεθάνιο φτάνει τις 1240 .
Πίνακας 9 : Γωνίες επαφής και σχεδιαστικοί παράμετροι διαφόρων ελαίων στις
τροποποιημένες επιφάνειες που προέκυψαν μετά την εγχάραξη των κολλοειδών
σωματιδίων.

Bias
Voltage
(Volts)

-30

-60

-80

-100
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hexadecane

Soya bean oil

Pump oil

Diiodomethane

Contact angle:600

Contact angle:620

Contact angle:640

Contact angle:930

D*=1,2

D*=1,2

D*=1,2

D*=1,2

Φs=0,81

Φs=0,81

Φs=0,81

Φs=0,81

H*=2.545.956

H*=2.599.163

H*=2.868.656

H*=1.905.500

Contact angle:760

Contact angle:780

Contact angle:920

Contact angle:1120

D*=1,49

D*=1,49

D*=1,49

D*=1,49

Φs=0,67

Φs=0,67

Φs=0,67

Φs=0,67

H*=348.758

H*=354.274

H*=386.892

H*=255.132

Contact angle:880

Contact angle:940

Contact angle:950

Contact angle:1240

D*=2,64

D*=2,64

D*=2,64

D*=2,64

Φs=0,37

Φs=0,37

Φs=0,37

Φs=0,37

H*=144.610

H*=146.304

H*=158.387

H*=103.817

Contact angle:620

Contact angle:800

Contact angle:900

Contact angle:1200

D*=2,35

D*=2,35

D*=2,35

D*=2,35

Φs=0,42

Φs=0,42

Φs=0,42

Φs=0,42

H*=99.582

H*=100.515

H*=108.279

H*=70.722
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Επίσης στον πίνακα 9 παραθέτουμε τους υπολογισμούς των σχεδιαστικών κριτήριων
H* και D* που αναφέραμε παραπάνω. Όλοι οι υπολογισμοί έχουν γίνει με βάση τις
διαστάσεις των μικροκολώνων που υπολογίσαμε από τις εικόνες του SEM, τις
τιμές των επιφανειακών τάσεων για τα διάφορα έλαια και υποθέτοντας ότι cosθ16
=0.5, cosθsoya=0.03, cosθpump= -0.02, cosθdiiod= -0.08.
Από το πίνακα 9 προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα για τη γωνία επαφής διαφόρων
ελαίων.

180

HEXADECANE
SOYA OIL
PUMP OIL
DIIODOMETHANE

Contact Angle (Degrees)

160
140
120
100
80
60
40
20
0

40

60

80

100

120

Bias voltage (Volts)

Σχήμα 36 : Μεταβολή της γωνίας επαφής σε σχέση με την τάση του ηλεκτροδίου σε
επιφάνειες που έχουν επικαλυφθεί με σωματίδια και έχουν εγχαραχθεί με πλάσμα Ο2.
Κατόπιν κατασκευάσαμε επιφάνειες με τυχαία τραχύτητα, δηλαδή χωρίς να έχει γίνει
πρώτα επίστρωση σωματιδίων, και εγχαράχθηκαν με πλάσμα οξυγόνου για την ίδια
τάση του ηλεκτροδίου και τον ίδιο χρόνο εγχάραξης(χρόνος εγχάραξης και για τις δύο
περιπτώσεις ένα λεπτό) ,για να κάνουμε σύγκριση της γωνίας επαφής τους με τη γωνία
επαφής των δομών που κατασκευάσαμε με την εγχάραξη των κολλοειδών σωματιδίων,
όπως κάναμε και προηγουμένως με το νερό .Έτσι λάβαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα :
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Πίνακας 10 : Γωνίες επαφής διαφόρων ελαίων στις επιφάνειες που προέκυψαν
μετά την εγχάραξη με πλάσμα οξυγόνου ( χωρίς σωματίδια πολυστυρενίου)

Bias
Voltage

hexadecane

Soya bean oil

Pump oil

Diiodomethane

(Volts)
-30

340

540

570

540

-60

470

600

620

660

- 80

490

780

800

750

-100

600

880

910

950

Από τα στοιχεία του πίνακα για τις γωνίες επαφής προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα
της μεταβολής της γωνίας επαφής σε σχέση με την τάση του ηλεκτροδίου,
υπενθυμίζουμε ότι οι υπόλοιπες συνθήκες εγχάραξης είναι πίεση 0.75 Pascal ,ισχύς
1900 Watt ,θερμοκρασία ηλεκτροδίου 15 0C ,ροή οξυγόνου 100 sccm

180

HEXADECANE
SOYA OIL
PUMP OIL
DIIODOMETHANE

Contact Angle (Degrees)

160

.

140
120
100
80
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0

40
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100

120

Bias Voltage (Volts)

Σχήμα 37 : Μεταβολή της γωνίας επαφής σε σχέση με την τάση του ηλεκτροδίου σε
τροποποιημένη από πλάσμα επιφάνεια χωρίς τη χρήση κολλοειδούς λιθογραφίας
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Είναι φανερό από τα παραπάνω διαγράμματα ότι η ελαιοφοβικότητα που μας δίνει η
διεργασία με την κολλοειδή λιθογραφία και την εγχάραξη με πλάσμα είναι μεγαλύτερη
από αυτή με την απλή τροποποίηση των επιφανειών με πλάσμα, συμπέρασμα που
έρχεται σε συμφωνία και με την υδροφοβικότητα στο προηγούμενο κεφάλαιο.
4.5 Βελτιστοποίηση της ελαιοφοβικότητας
Τέλος, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι αν μειώσουμε το κλάσμα κάλυψης της επιφάνειας
Φs μπορούμε να βελτιώσουμε ή και να φτάσουμε σε υπερελαιόφοβη κατάσταση,
πήραμε την βέλτιστη περίπτωση από τα παραπάνω αποτελέσματα (αυτή με τάση
αυτοπόλωσης του ηλεκτρoδίου -80 volts) και αυξήσαμε το χρόνο εγχάραξης ώστε να
μειώσουμε το ποσοστό κάλυψης και να μελετήσουμε αν η γωνία επαφής βελτιωθεί.
Αυξήσαμε το χρόνο στην πρώτη περίπτωση κατά είκοσι δευτερόλεπτα και στη δεύτερη
για τριάντα και πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα για τη γωνία επαφής .
Πίνακας 11 : Γωνίες επαφής ελαίων σε επιφάνειες που έχουν τροποποιηθεί για
χρόνους 80 και 90 δευτερολέπτων.

EtchTime
(sec)

Hexadecane

Soya-bean oil Pump oil

Diiodomethane

80

880

940

950

1250

90

910

1100

1180

1320

Από τις μετρήσεις αυτές είναι φανερό ότι η ελαιοφοβικότητα των δειγμάτων αυξήθηκε,
αφού εγχαράσσοντας για μεγαλύτερο χρόνο τα δείγματα μειώνουμε το κλάσμα
κάλυψης. Ιδιαιτέρως για το λάδι σόγιας καθώς και για το λάδι της αντλίας κενού η
αύξηση της γωνίας επαφής είναι μεγαλύτερη, γεγονός που ίσως να οφείλεται στο
μεγάλο ιξώδες που έχουν.
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Για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της τοπογραφίας της επιφάνειας και την πρόβλεψη
των απαιτούμενων χαρακτηριστικών μιας υπερελαιόφοβης επιφάνειας κάναμε μια
θεωρητική πρόβλεψη για την εξέλιξη των δυο σχεδιαστικών παραμέτρων Η* και D* σε
συνάρτηση με το χρόνο. Ο υπολογισμός έγινε μόνο για λάδι αντλίας κενού με cosθpump=
- 0.02.
Στον υπολογισμό της παραμέτρου D* κάναμε υπολογισμό της παραμέτρου και στην
περίπτωση που τα σωματίδια ήταν διατεταγμένα σε κλειστή εξαγωνική μορφή άλλα και
στην περίπτωση που είχαν μια απόσταση μεταξύ τους D0=500nm και D0=250nm. Η
απόσταση

αυτή

δημιουργήθηκε

τοποθετώντας

ένα

ενδιάμεσο

υμένιο

και

εγχαράσσοντας πρώτα ισοτροπικά τα σωματίδια ώστε να τα απομακρύνω. Ο
υπολογισμός της παραμέτρου H* έγινε για τρείς διαφορετικές περιπτώσεις : Α) Το
υπόστρωμα έχει ίδια χημεία με τη μάσκα εγχάραξης άρα και παρεμφερή ρυθμό
εγχάραξης (επιλεκτικότητα περίπου 2), Β) Ανάμεσα στα σωματίδια και το υπόστρωμα
υπάρχει ένα φιλμ που εμποδίζει την εγχάραξη του υποστρώματος κατά τη διάρκεια της
σμίκρυνσης των σωματιδίων και άρα ανεξαρτητοποιεί τις δυο διεργασίες και Γ) Μεγάλη
επιλεκτικότητα ανάμεσα στο υπόστρωμα και τα σωματίδια (επιλεκτικότητα 5 και 10
αντίστοιχα).

Σχήμα 38 : Τοπογραφία της επιφάνειας που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό των
σχεδιαστικών κριτηρίων H* και D*.

Για τη δομή του σχήματος 38 και θεωρώντας ότι η εγχάραξη γίνεται ανεξάρτητα στο ένα
υλικό από το άλλο, η εξέλιξη των γεωμετρικών παραμέτρων της δομής μας είναι :
H= ERPMMA × t
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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D= ERPS × t
W=d0/2 - ERPS × t , όπου d0 η αρχική διάμετρος του σωματιδίου και ERPS=300nm/min
και ERPMMA=700nm/min στις συνθήκες εγχάραξης που χρησιμοποιώ οι οποίες είναι:
Πίεση : 0.75 Pa, Θερμοκρασία : 150 C, Ροή οξυγόνου :100 sccm, Ισχύς πλάσματος :
1900 watt , Vbias :-80 volt.
Αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις στις δύο σχεδιαστικές παραμέτρους H* και D*
με σκοπό την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων διαβροχής των επιφανειών μας, έχουμε :
D*=d0/2 / d0/2 -ERPS*t
H*=[ 2×(1-cosθ)×(d0/2 - ERPS ×t)+ ERPMMA ×t ]×1960 / (ERPS ×t)2 , όπου cosθ=-0.02 για
το λάδι αντλίας κενού. Αν αναπαραστήσουμε τις δύο χρονικά εξαρτώμενες εξισώσεις
παίρνουμε τα παρακάτω διαγράμματα.

D* (D*=Dc/Dc-ERPS*t) ERps= 300nm/min

50

D0=250nm D =R+D
c

0

40

D0=500nm

D0=0nm

D*

30

20

increasing particle diameter

10

0

1

2

3

4

5

time (min)

Σχήμα 39 : Μεταβολή της παραμέτρου D* σε συνάρτηση με το χρόνο, όσο μεγαλώνει η
διάμετρος του σωματιδίου τόσο πιο αργή είναι η μεταβολή της παραμέτρου.
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H*=[ 2*(1-cosè)*(d
/2- ERParticles*t)+ ERsubstrate* t ] * 1960 / (ER
* t)2
0
particles

increasing particle diameter 1,3,5 um

H*

100000

closed packed particles
selectivity=5,
diameter=5um
selectivity=10,
distance 500nm with sacrificial layer,diameter=5um
diameter=5um

10000

1000

distance 250nm with sacrificial layer,diameter=1um

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Time (min)
Σχήμα 40 : Μεταβολή της παραμέτρου H* σε συνάρτηση με το χρόνο, για διαφορετικές
διαμέτρους των σωματιδίων (μαύρο), για διαφορετικές επιλεκτικότητες μεταξύ
υποστρώματος και σωματιδίων(μπλε, ροζ) και για μικρή επιλεκτικότητα(S≈2) αν
προσθέσω ένα στρώμα μεταξύ των σωματιδίων και του υποστρώματος(κόκκινη,
πορτοκαλί).
Από

τα

παραπάνω

διαγράμματα

είναι

φανερό

ότι

για

να

επιτύχουμε

υπερελαιοφοβικότητα, θα πρέπει να ανεξαρτητοποιήσουμε τις δυο διεργασίες ή ακόμα
καλύτερα να δουλέψουμε σε υπόστρωμα πυριτίου. Ο λόγος είναι ότι σε υπόστρωμα
πυριτίου με μάσκα τα σωματίδια πολυστυρενίου χρησιμοποιούμε δυο τελείως
διαφορετικές διεργασίες. Η πρώτη με πλάσμα οξυγόνου για τη σμίκρυνση των
σωματιδίων και την απομάκρυνση τους και η δεύτερη για την κάθετη εγχάραξη του
υποστρώματος με πλάσμα SF6 που δεν επηρεάζει σημαντικά το σχήμα των σωματιδίων
και έτσι δεν διαφοροποιούμε την μεταβλητή R που εισέρχεται στον υπολογισμό της
παραμέτρου Η*.
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4.6 Συμπεράσματα-Παρατηρήσεις
Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι φανερό ότι για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις
ιδιότητες διαβροχής της επιφάνειας PMMA θα πρέπει να προσθέσουμε ένα επιπλέον
στρωμα, που θα χρησιμοποιηθεί ως sacrificial layer,

πριν την εναπόθεση των

σωματιδίων στην επιφάνεια έτσι ώστε να ανεξαρτητοποιήσουμε τη διεργασία της
σμίκρυνσης και της κάθετης εγχάραξης των σωματιδίων, με στόχο να καταφέρουμε να
μειώσουμε και άλλο το Φs, και να ανεξαρτητοποιήσουμε τις δυο διεργασίες εγχάραξης
όπως αναφέρουμε και στα συμπεράσματα του προηγούμενου κεφαλαίου. Μια επιπλέον
βελτιστοποίηση θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε ένα υλικό χαμηλότερης επιφανειακής
ενέργειας σε σχέση με το 8-φθοροκυκλοβουτάνιο που χρησιμοποιούμε και δημιουργεί
ομάδες CF2 στην επιφάνεια μας, δηλαδή μια ένωση που να περιέχει την ομάδα με τη
μικρότερη επιφανειακή ενέργεια που όπως γνωρίζουμε είναι το CF3 .
Άρα καταφέραμε κάτι εξαιρετικά εντυπωσιακό, να δημιουργήσουμε επιφάνειες με
εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής σε διάφορα υγρά, όχι μόνο νερό χωρίς όμως να
καταφέρουμε να φτιάξουμε επιφάνειες που να εμφανίζουν γωνίες επαφής σε έλαια
πάνω από 1500 ώστε να μπορούν να

χαρακτηριστούν υπερελαιόφοβες. Για να

επιτύχουμε την κατασκευή υπερελαιόφοβων επιφανειών με τη χρήση κολλοειδών
σωματιδίων θα πρέπει να κατασκευάσουμε επιφάνειες με μεγαλύτερο D* και άρα
μικρότερο κλάσμα κάλυψης κοντά στην τιμή Φς=0.05, αφού οι επιφάνειες που
κατασκευάσαμε φαίνεται να ικανοποιούν το Η*>>1.
Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η μετασταθής κατάσταση που
βρίσκονται κάποιες επιφάνειες που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως Wenzel, αλλά
ούτε ως Cassie-Baxter. Η περίεργη αυτή συμπεριφορά των επιφανειών μας όταν
έρχονται σε επαφή με έλαια, που δεν μπορούν να περιγραφούν από την εξίσωση του
Wenzel και περιγράφονται από την εξίσωση των Cassie-Baxter με διαβροχή της τάξης
του 70 % (πολύ μεγάλη γωνία υστέρησης) είναι μια συμπεριφορά που χρήζει
μεγαλύτερης ανάλυσης.
Τέλος μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι δομές με την οργανωμένη τραχύτητα που
κατασκευάσαμε, παρουσιάζουν την ίδια τάση σε ότι αφορά την γωνία επαφής που
εμφανίζουν είτε σε νερό, είτε σε έλαιο με την εμφάνιση μιας μέγιστης γωνίας επαφής
στα -80 volts (Σχήματα 32 & 36).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΠΟΛΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Διατηρώντας τις υπόλοιπες συνθήκες σταθερές P=0.75 Pa ,T=15 0C, POWER=1900
Watt ,OXYGEN FLOW=100 sccm ,θέλαμε να διαπιστώσουμε την επίδραση της τάσης
του ηλεκτροδίου στη γωνία επαφής του νερού σε πλακίδια PMMA ,οι χρόνοι εγχάραξης
που επιλέξαμε είναι ένα και δύο λεπτά για να μπορούν να συγκριθούν με τα δείγματα
που κατασκευάσαμε με τη βοήθεια κολλοειδών σωματιδίων. Σημειώνουμε ότι και στις
δύο περιπτώσεις έχει γίνει εναπόθεση από πλάσμα υμενίου C4F8 πάχος περίπου 20 nm
μετά από την εγχάραξη με το πλάσμα οξυγόνου.
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Σχήμα 37 : Διάγραμμα μεταβολής της γωνίας επαφής σε σχέση με την τάση
αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου για χρόνο εγχάραξης ενός λεπτού .
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contact angle Vs Bias Voltage
Hysteresis Vs Bias Voltage

50

170

45

160

40
35

150

30

140

25

130

20

120

15

110

10

100

5

90

40

60

80

100

HYSTERESIS0)(

CONTACT ANGLE0)(

180

0
120

VOLTAGE BIAS (Volts)

Σχήμα 38 : Διάγραμμα μεταβολής της γωνίας επαφής σε σχέση με την τάση
αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου για χρόνο εγχάραξης δύο λεπτών .

Από τις παραπάνω μετρήσεις είναι φανερό ότι για να γίνει υπερυδρόφοβη μια επιφάνεια
σε ένα λεπτό θέλουμε τάση αυτοπόλωσης του ηλεκτροδίου πάνω από -80 Volts ,ενώ
για χρόνο εγχάραξης δύο λεπτών φαίνεται να είναι αρκετή και μια τάση περίπου -60
Volts .Επίσης από τα παραπάνω διαγράμματα είναι φανερό ότι από ένα σημείο και μετά
δεν έχουμε αύξηση της γωνίας επαφής ,όσο και αν αυξήσουμε την τάση του
ηλεκτροδίου, φτάνοντας σε μια μέγιστη γωνία επαφής της τάξης των 155 μοιρών .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ KAI TΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΜ PMMA
Α) ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟΤΗΤΑ:
Μετά από ταυτόχρονη εγχάραξη των δύο δειγμάτων, παρατηρήσαμε ότι το πλακίδιο
γίνεται πιο γρήγορα υδρόφοβο από το φιλμ. Το πλακίδιο γίνεται υδρόφοβο από το
πρώτο λεπτό της εγχάραξης ενώ το φιλμ γίνεται υπερυδρόφοβο μετά το δεύτερο λεπτό
της εγχάραξης. Παραθέτω τις εικόνες από το AFM
•

Για το πλακίδιο με 1 λεπτό εγχάραξη :

Rms : 108 nm

0.88 ｵm

4 ｵm

0.44 ｵm

2 ｵm

0 ｵm

0 ｵm

2 ｵm

4 ｵm

0 ｵm

Σχήμα 39 :Εικόνες AFM πλακιδίου PMMA μετά από ένα λεπτό εγχάραξης.
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•

Για το φιλμ με 1 λεπτό εγχάραξης :
4 ｵm

548.18 nm

0.00 nm

Area Ra:

63.1705 nm

Area RMS:

77.7991 nm

Avg. Height:

273.9662 nm

Max. Range:

548.1812 nm

2 ｵm

0 ｵm
0 ｵm

2 ｵm

4 ｵm

RMS: 78 nm

548.18 nm

274.09 nm

0 nm
4 ｵm

4 ｵm

2 ｵm

2 ｵm

0 ｵm

0 ｵm

Σχήμα 40 :Εικόνες AFM φίλμ PMMA μετά από ένα λεπτό εγχάραξης.

Β) ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ :
Ο ρυθμός εγχάραξης για το φιλμ είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι για το πλακίδιο
αναλυτικότερα, γεγονός που οφείλεται στην καθαρότητα του φιλμ αφού το πλακίδιο
περιέχει προσμίξεις οι οποίες δρουν ως παρεμποδιστές στην εγχάραξη :
Πίνακας 12 ρυθμοί εγχάραξης:
ΦΙΛΜ
Κοσμάς Ν. Έλληνας
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Α σετ

3,7 μm

2

μm

Β σετ

3,2 μm

1,9 μm

Γ σετ

3,6 μm

1,6 μm

Έτσι βγάζοντας μέσο όρο για το κάθε ένα έχω περίπου :
•

0,92 μm/min για το πλακίδιο

•

1,75 μm/min για το φιλμ

Παρόλο ότι ο ρυθμός εγχάραξης για το φιλμ είναι πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό στο
πλακίδιο η τραχύτητα για το πλακίδιο είναι μεγαλύτερη (όπως φαίνεται και στις εικόνες
του AFM)γεγονός που μπορεί να εξηγεί το γεγονός ότι το πλακίδιο γίνεται στο ένα λεπτό
υπερυδρόφοβο ενώ το φιλμ χρειάζεται δυο λεπτά. Ο διαφορετικός ρυθμός εγχάραξης
μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι το φιλμ είναι καθαρό PMMA χωρίς προσμίξεις, ενώ
στο πλακίδιο υπάρχουν προσμίξεις (που μπορεί να εξηγεί και την μεγαλύτερη
τραχύτητα στο πλακίδιο )
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