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Abstract

In this study, PMMA-SiO2 transparent superhydrophilic nanocomposite film was applied by
immersion method on glass substrate. Then the samples were annealed at 100 and 500 °C. Field emission
scanning electron microscope (FE-SEM), energy disspersive spectroscopy (EDS), atomic force microscope
(AFM), UV-VIS spectrometer, and water contact angle analyser were used to study the morphology,
elements percentage, surface roughness, and optical and hydrophilic properties of nanocomposites. The
coating transmission spectra showed that the transparency of the glass substrate did not decrease with
PMMA-SiO2 nanocomposite film and remained unchanged. In addition, the wettability results for the
annealed samples at 500 °C showed a decrease in the contact angle of the substrate from about 34.1° to about
0°.
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نانوکامپوزیتهای آلی -معدنی با ساخت "پوششهای

 -1مقدمه
در سالهای اخیر طراحی و ساخت پوششهای فوق

هوشمند" توسعه بیشتری در زمینهی پوششهای فوق

آبدوست و ضد مه برای استفاده در کاربردهای مختلف مانند

آبدوست پیدا کرد .تحقیقات بیشتر نشان داد که خواص

مواد نوری توسعه یافته است .این پوششها به طور مؤثری
عبور نور را افزایش داده ،در نتیجه منجر به افزایش راندمان
ابزارهای نوری مانند سلولهای خورشیدی ،صفحه نمایشها،

مکانیکی این پوششها به اندازه کافی با افزودن ذرات نانو
مقیاس بهبود یافت این در حالی است که خواص آبدوستی
آنها حفظ شده است [.]9

عینکها ،لنزها و پریسکوپها میشوند .فوق آبدوستی یک

در این پژوهش پوشش نانوکامپوزیتی  PMMA-SiO2به

قابلیت ترشوندگی 9ویژه است که سطوحی با خواص خود

روش غوطه وری روی زیرالیه شیشه اعمال گردید و شفافیت

تمیز شوندگی و ضد مه ایجاد میکند .این سطوح به جای

و خواص آبدوستی نمونه ها بررسی شده است.

ایجاد قطره آب با زاویه تماس 2باال یک الیهی نازکی از آب
روی سطح ایجاد میکند؛ از این رو از پراکندگی نور توسط

 -2روش تحقیق

قطرات آب جلوگیری شده و خواص ضد مه ایجاد میگردد.

 -1-2مواد و تجهیزات

دو روش برای رسیدن به سطوح فوق آبدوست وجود دارد.

در این پژوهش ،پودر پلی متیل متاکریالت ،حالل دی

روش اول ،استفاده از مواد فوتو کاتالیستی با اثر فوتوالقایی

متیل فرم آمید ،اسید سولفوریک و محلول هیدروژن پر اکسید

مانند اکسید تیتانیم است که تحت اشعهی فرا بنفش یا مرئی از

 93درصد از شرکت Merck؛ نانو پودر سیلیکای آمورف ،با

آبدوست به فوق آبدوست تبدیل میشوند .روش دوم ،ساخت

اندازهی  23-93نانو متر ،از شرکت نانو مواد تحقیقاتی آمریکا

سطح فوق آبدوست از طریق ایجاد زبری در سطح مواد

) (US- Nanoبا خلوص  90درصد و زیرالیه شیشه با اندازه

آبدوست ) (WCA˂90مانند الگوی لیتوگرافی و تشکیل سطوح

 04/2 × 20/6میلی متر تهیه شد .تجهیزات مورد استفاده شامل

میکرو متخلخل است [.]9

همزن مغناطیسی مجهز به سیستم گرما ،حمام فرا صوت

بررسیهای وانگ 9و همکارانش نشان داد که تابش فرا
بنفش ،سطح آبدوست  TiO2را به یک سطحی با آمفیلیک 6باال

شرکت  Retsch GmbHساخت آلمان ،کوره شرکت

Exciton

ساخت ایران است.

تبدیل میکند .خاصیت آمفیلیک باعث ایجاد خواص ضد مه و
خود تمیز شوندگی بر روی زیرالیه شیشه شد [ .]2پوششهای

 -2-2آماده سازی زیرالیه

ضد مه ساخته شده با نانو ذرات  TiO2از جمله ترکیباتی است

ابتدا برای حذف چربی و آلودگی ،زیرالیهها با آب و

که دارای مشکل عدم ماندگاری طوالنی مدت میباشد و در

مواد شوینده شسته شده ،سپس در دمای محیط خشک شدند.

اثر قطع تابشهای فرابنفش خاصیت ضد مه آنها کاهش

در ادامه به منظور ایجاد گروههای هیدروکسیل بر روی سطح،

مییابد .پوششهای فوق آبدوست بر پایه پلی اورتان در اغلب

زیرالیهها به مدت  93دقیقه در محلول پیرانا

موارد به عنوان پوششهای ضد مه شفاف استفاده شده است.

) 3:1قرار گرفته و پس از شست و شو با آب دیونیزه در دمای

به دلیل ساختار قطبی این پلیمرها ،جذب آب نسبتا باال ایجاد

محیط خشک شد [.]6

(H2SO4: H2O2,

میشود .این اتفاق منجر به تورم پوشش بعد از قرار گرفتن در
معرض آب میشود .سختی خراش پایین پلی اورتان یک
مشکل برای اکثر کاربردهاست .با گذشت زمان مسیر

 -3-2ساخت پوشش
برای ساخت پوشش ابتدا محلول  9درصد وزنی پلی
متیل متاکریالت با حل شدن مقدار تعیین شدهای از پودر در

1

Wettability
)Water cantatc angle (WCA
3
Wang, R.
4
Amphilic
2

حالل دی متیل فرم آمید تهیه شد [ .]0برای اینکه فرآیند حل
شدن به طور کامل رخ دهد این محلول در دمای  933درجه
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سلسیوس و همزمان به مدت  93دقیقه تحت همزدن مغناطیسی

مشخصات نمونهها به همراه شمارهگذاری آنها در

قرار گرفت .پس از گذشت  93دقیقه محلول کامال شفاف که

جدول  9قابل مشاهده است .از این پس در تحلیل نتایج از این

نشان دهندهی حل شدن کامل پودر پلیمری در حالل است،

شمارهگذاری استفاده میشود.

بدست آمد .در مرحلهی بعد  3/0درصد وزنی از نانو ذرات به
محلول فوق افزوده شد تا نانوکامپوزیت پلیمری  3/0درصد
وزنی تهیه شود .با هدف پراکندگی بهتر نانو ذرات در زمینه،

 -0-2روشهای مشخصه یابی
از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان

FESEM,

پس از افزودن نانو ذرات ،محلول حاصل به مدت  93دقیقه

 TESCAN MIRA3, Czech Republicجهت بررسی

تحت همزن مغناطیسی قرار گرفت .سپس  9ساعت تحت

مورفولوژی پوشش و توزیع نانو ذرات در زمینه و همچنین

امواج فرا صوت (حمام فرا صوت) و مجددا به مدت  6ساعت

برای بررسی وضعیت توزیع عناصر از آشکار ساز  EDSاین

تحت همزن مغناطیسی قرار گرفت [ .]4بعد از اتمام این

ابزار استفاده شد .از میکروسکوپ نیروی اتمی از شرکت

مراحل محلول آماده پوشش دهی است .شماتیکی از این

 MDTمدل  ENTEGRA AFMNT-MDTدر حالت غیر

مراحل در شکل  9ارائه شده است.

تماسی جهت بررسی زبری نمونهها استفاده شد .جهت تعیین
میزان عبور و جذب نمونهها از دستگاه طیف سنج

NT-

UV-vis

ساخت شرکت  PG Instrumentsانگلستان استفاده شد .برای
اندازه گیری زاویه تماس ،قطره آبی به حجم  6میکرو لیتر
توسط میکرو پیپت بر سطح نمونه قرار داده شد و بالفاصله
تصویر برداری انجام گردید .تصاویر با استفاده از دوربین
صنعتی  DFK 23U618 USB 3.0رنگی با کمک لنز  2Xگرفته
شدهاند .نتایج با نرم افزار اختصاصی سازنده این ابزار مورد
بررسی قرار گرفت .اندازهگیری زاویه تماس قطره آب از سه
نقطه مختلف صورت گرفت و متوسط آن گزارش شد.

 -3نتایج و بحث
شکل  .1شماتیک آماده سازی محلول نانوکامپوزیت

زیرالیههای آماده شده در محلول فوق به مدت  0ثانیه
غوطهور شده و در دمای محیط به مدت  92ساعت قرار گرفتند
تا خشک شوند [.]4

آنیل شده در دمای  933درجه سلسیوس را نشان میدهد .طبق
شکل ،سطح نانوکامپوزیت  PMMA-SiO2غیر یکنواخت است
و ذرات تجمع یافته در برخی نواحی وجود دارد .میتوان گفت
وجود نانو ذرات سیلیکا در فیلم نانوکامپوزیت ،مورفولوژی

جدول  .1کد گذاری نمونهها و مشخصات آنها

نمونه

یکنواختی را نشان داده است [.]0
شکل -2الف تصویر میکروسکوپ الکترونی نانو فیلم

 -4-2پوشش دهی

شماره

تصویر الکترونی فیلم  PMMAخالص سطح صاف و

سطح را تحت تاثیر قرار داده است [.]0
عالوه بر این نانو حفراتی در فیلم مشاهده شده است.

مشخصات نمونه

1

نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای  111درجه سلسیوس

2

نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای  011درجه سلسیوس

این حفرات ممکن است در حین پخت در نانو فیلم ایجاد شده
باشد .وجود حفرات باعث افزایش نیروی مویینگی شده و
مانند لوله مویین عمل کرده و در نهایت خواص ترشوندگی
نانو فیلم را تحت تاثیر قرار داده است [.]4

4
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شکل -2ب تصویر میکروسکوپ الکترونی نانو فیلم

باال ( 033درجه سلسیوس) باشد .این امر در تصویر

آنیل شده در دمای  033درجه سلسیوس را نشان میدهد.

میکروسکوپ الکترونی روبشی (شکل  )2قابل اثبات است .در

انباشتگیهایی از نانو ذرات که برآمدگیهای با مقیاس نانو را

شکل -2الف زمینه پلیمری به همراه نانو ذرات به طور واضح

ایجاد کردهاند ،در شکل قابل مشاهده است .این انباشتگیها

قابل مشاهده هستند؛ اما با باال بردن دمای آنیل به  033درجه

ساختار نانوکامپوزیت را نشان میدهند [ .]0زبریهای نانو

سلسیوس (شکل -2ب) فقط انباشتگیهایی از نانو ذرات روی

مقیاس سطحی خشن را برای فیلم ایجاد کرده که باعث افزایش

زیرالیه مشاهده میشود.

خواص آبدوستی فیلم خواهد شد [.]9

شکل  .3آزمون  EDSنانوکامپوزیت آنیل شده در دمای الف) 933
درجه سلسیوس (نمونهی شماره  )9و ب)  033درجه سلسیوس
(نمونهی شماره)2
شکل  .2تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان با
بزرگنمایی  63333برابر برای نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای الف)
 933درجه سلسیوس (نمونهی شماره  )9و ب)  033درجه
سلسیوس (نمونهی شماره  )2را نشان میدهد

نتایج آزمون  EDSبرای نمونههای آنیل شده در دمای
 933و  033درجه سلسیوس در شکل  9ارائه شده است.

جدول  .2درصد عناصر موجود در نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای
 933درجه سلسیوس (نمونهی شماره )9
نوع عنصر

درصد وزنی

کربن

99/40

سیلیسم

20/32

اکسیژن

02/99

نتایج حاصله از این آزمون برای نمونههای آنیل شده در
دمای  933و  033درجه سلسیوس به ترتیب در جدول  2و 9

میکروسکوپ نیروی اتمی برای تعیین زبری سطح

قابل مشاهده است .این نتایج کاهش چشمگیر مقدار کربن را

نمونهها مورد استفاده قرار گرفت .جدول  6دادههای تهیه شده

در دمای  033درجه سلسیوس نشان میدهد .عالوه بر این

از میکروسکوپ نیروی اتمی را نشان میدهد .بر طبق نتایج با

مقدار سیلیسیم و اکسیژن به مقدار اندکی افزایش یافته است.

افزایش دمای آنیل ،زبری سطح زیرالیه از  3/69نانو متر به

کاهش مقدار کربن میتواند ناشی از سوختن پلیمر در دمای

 99/4نانو متر در دمای  033درجه رسیده است.
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جدول  .3درصد عناصر موجود در نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای
 033درجه سلسیوس (نمونهی شماره )2
نوع عنصر

درصد وزنی

کربن

0/39

سیلیسم

90/99

اکسیژن

00/09

جدول  .4میزان زبری نمونهها در دمای آنیل  033درجه سلسیوس
مشخصات نمونه

زبری )(RMS

زیرالیه (بدون آنیل)

3/69

پوشش پلیمری

0/0

شکل  .4طیف عبور نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای  033درجه

پوشش نانوکامپوزیت

99/4

سلسیوس (نمونهی شماره )2

این مقدار زبری در فیلم نانوکامپوزیت تاثیر چشمگیر بر
قابلیت ترشوندگی سطح دارد که در ادامه بحث میشود.
طیف عبور نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای  033درجه
سلسیوس در محدوده طول موج  933تا  9233نانو متر در
شکل  6ارائه شده است .در این آزمون از زیرالیه شیشه (به
جای هوا) بعنوان مرجع استفاده شده است .یعنی میزان عبور
نمونهها به جای مقایسه با میزان عبور هوا ،با میزان عبور
زیرالیهی شیشهای سنجیده شده است .میزان عبور نمونه در
طول موج  003نانو متر 933/9 ،درصد نسبت به زیرالیهی
مرجع است .این بدین معنی است که پوشش به میزان 3/9

شکل  .0طیف جذب نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای  033درجه

درصد عبور بیشتری نسبت به زیرالیه مرجع از خود نشان

سلسیوس (نمونهی شماره )2

داده است.
طیف جذب نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای 033

بر طبق شکل  6و  0میتوان میزان بازتاب نمونه را

درجه سلسیوس در محدوده طول موج  933تا  9233نانو متر

محاسبه کرد .با توجه به این که میزان عبور زیرالیه مرجع 933

در شکل  0ارائه شده است .در این آزمون از زیرالیه شیشه (به

درصد و میزان جذب آن صفر درصد در نظر گرفته شده است؛

جای هوا) بعنوان مرجع استفاده شده است .یعنی میزان جذب

میزان بازتاب زیرالیه مرجع در طول موج  003نانو متر6/0 ،

نمونه به جای مقایسه با میزان جذب هوا ،با میزان جذب

درصد است .همچنین میزان بازتاب پوشش در طول موج 003

زیرالیهی شیشهای سنجیده شده است.

نانو متر 6/6 ،درصد محاسبه شده است .این به معنی کاهش

میزان جذب نمونه در طول موج  003نانو متر ،صفر

 3/9درصدی میزان بازتاب پوشش نسبت به زیرالیه مرجع

درصد نسبت به زیرالیهی مرجع است .این بدین معنی است

است .از آنجایی که مقادیر گزارش شده بسیار ناچیز بوده،

که جذب پوشش با جذب زیرالیه مرجع برابر است.

میتوان گفت میزان جذب و عبور پوشش و زیرالیه مرجع با
هم برابرند.
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آزمون ترشوندگی جهت تعیین زاویه تماس نمونهها

آبدوستی دارند [ .]92 ،99عالوه بر این افزایش زبری سطح در

انجام گرفت .این نتایج در شکل  4و  0قابل مشاهده است.

عملیات آنیل باعث کاهش زاویه تماس نانوکامپوزیت شده

شکل -4الف زاویه تماس زیرالیه شیشه را  96/9درجه نشان

است.

میدهد .در شکل -4ب زاویه تماس پلیمر پلی متیل

فوق آبدوستی فیلم نانوکامپوزیت  PMMA-SiO2به

متاکریالت ،که زمینهی نانوکامپوزیت را تشکیل میدهد09/9 ،

مورفولوژی سطح و ترکیب شیمیایی فیلم نسبت داده میشود.

درجه است .این عدد خاصیت آبدوستی پلیمر را نشان میدهد

بر طبق نظریه ونزل ،زبری سطح و تعداد حفرهها (که به دلیل

[ .]0 ،93 ،99در شکل -4ج زاویه تماس نانوکامپوزیت آنیل

انباشتگی نانو ذرات زبر تشکیل شدهاند) در فیلم نانوکامپوزیت

شده در دمای  933درجه سلسیوس را ارائه شده است .در این

نقش مهمی را در ترشوندگی سطح ایفا میکند [ .]96به عبارت

شکل قابل مشاهده است که زاویه تماس پوشش با افزودن نانو

دیگر ،افزایش زبری سطح منجر به ایجاد مساحت تماس

ذرات سیلیکا از  09/9به  69/9درجه کاهش یافته است .دلیل

وسیعتر بین قطرهی آب و سطح فیلم میشود ،بنابراین بر طبق

این کاهش زاویه میتواند افزایش زبری ایجاد شده توسط نانو

مدل ونزل ترشوندگی بهبود مییابد .معادله ( )9مدل ونزل را

ذرات در سطح نانوکامپوزیت نسبت به پلیمر تنها باشد [.]4

ارائه میدهد.

عالوه بر این همانطور که در تصویر میکروسکوپ الکترونی
این نمونه نمایان است (شکل -2الف) در پوشش حفراتی قابل

()9

Cos θW = r Cos θY

مشاهده هستند که این حفرات نقش موثری را در کاهش زاویه
در این معادله  θWزاویه تماس سطح زبر θY ،زاویه

تماس ایفا میکنند [.]9

تماس سطح صاف با همان ماده و  rفاکتور زبری (بعنوان
نسبت بین مساحت سطح واقعی به مساحت سطح ظاهری
تعریف شده است) است .کامال بدیهی است که ترشوندگی
سطح ،نتیجهی همکاری بین توپوگرافی سطح و شیمی سطح
است .بر طبق تئوری ونزل در مواد آبدوست (،)θY < 90
افزایش  rمنجر به کاهش زاویه تماس آب میشود .با این حال
فوق آبدوستی فیلم نانوکامپوزیت  PMMA-SiO2بطور کامل به
زبری سطح مربوط نمیشود [ .]9 ،90یکی دیگر از عوامل
اصلی رفتار فوق آبدوستی عالی فیلم نانوکامپوزیت

PMMA-

 SiO2محتوای باالی گروههای آبدوست سطح است .این
شکل  .6آزمون ترشوندگی الف) زیرالیه ،ب) پوشش پلیمری پلی
متیل متاکریالت (بدون نانوذره) و ج) پوشش نانوکامپوزیت آنیل
شده در دمای  933درجه سلسیوس (نمونهی شماره  )9را نشان
میدهد

شکل  0پخش شدن کامل قطره آب را در کمتر از چند
ثانیه روی سطح پوشش نشان میدهد .کاهش ناگهانی زاویه
تماس از  69/9به حدود صفر درجه در دمای آنیل باال به دلیل

گروههای آبدوست برای ایجاد پیوندهای هیدروژنی با
مولکولهای  H2Oپیوند میدهند؛ درنتیجه فوق آبدوستی
حاصل میگردد .برای معرفی گروههای آبدوست  PMMAالزم
است تا تجزیه آن در دمای باال مورد بررسی قرار گیرد .تجزیه
حرارتی پلی متیل متاکریالت توسط برشهای تصادفی در
زنجیر اصلی پلیمر آغاز میشود .در سال  ،9999مانرینگ 9یک
واکنش آغازگر متناوب را که شامل برش گروههای جانبی
متوکسی کربنیل ) (MC = COOCH3است پیشنهاد کرد .بر

تخریب حرارتی پلیمر به مونومرهایی است که خواص
Manring

1
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طبق یک بررسی شبیه سازی با مدل دینامیک مولکولی در
تخریب حرارتی  ،PMMAاحتمال اتفاق افتادن واکنش (شکل
 03-43 )0درصد است.
این شکل تبدیل پلیمر به مونومر و گروههای آبدوست
را در اثر تخریب حرارتی  PMMAنشان میدهد .تولید مونومر
با تشکیل تعدادی از گونههای پایدار با وزن مولکولی کم

(H2,

) CO, CO2, CH4, C2H4, C2H6, HCOOCH3در مقادیر کمی
همراه است .در بین این محصوالت ،گروه جانبی متوکسی
کربونیل ) (HCOOCH3به دلیل قرار گرفتن در دستهی استرها
و کربوکسیلیکها خاصیت آبدوستی سطح را افزایش میدهد.
عالوه بر این  PMMAپلیمری آبدوست است و در اثر تخریب
حرارتی به مونومر خودش که خاصیت آبدوستی دارد تبدیل
میشود [.]92
شکل  .8آزمون ترشوندگی نانوکامپوزیت آنیل شده در دمای 033
درجه سلسیوس (نمونهی شماره  )2را نشان میدهد

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش پوشش نانوکامپوزیت  PMMA-SiO2به
روش غوطهوری بر روی زیرالیه شیشه اعمال گردید .نتایج
حاصل از آزمونها نشان داد که دمای آنیل  033درجه
سلسیوس خواص نوری مناسب و ترشوندگی کامل پوشش را
فراهم میکند .نتایج کاهش زاویه تماس را از  96/9درجه به
حدود صفر درجه نشان داد .همچنین زبری سطح از  3/69به
 99/4نانو متر افزایش یافت .عالوه بر این طیفهای عبور و
جذب پوشش نشان دادند که در طول موج  003نانو متر
شفافیت زیرالیهی شیشه با فیلم نانوکامپوزیت

PMMA-SiO2

بدون تغییر ماند .این پوششهای شفاف فوق آبدوست میتواند
در کاربردهای خود تمیز شوندگی و ضد مه مورد استفاده قرار
شکل  .7محصوالت حاصل از تخریب

حرارتی PMMA

بنابراین هم گروههای آبدوست سطح و هم ساختار زبر
منجر به فوق آبدوستی پوشش نانوکامپوزیت
شده است.

PMMA-SiO2

گیرند.

 -0سپاسگزاری
از همکاری صمیمانه اساتید بزرگواری که بنده را در تهیه این
مقاله یاری کردند ،بسیار سپاسگزارم .همچنین از حمایتهای
پژوهشگاه مواد و انرژی کمال تشکر را دارم.
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