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 Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στον τομέα της 

νανοτεχνολογίας που οδηγεί σε καινοτόμα προϊόντα με νέες ιδιότητες λόγω της 

επεξεργασίας τους στην νανοκλίμακα. Μια εφαρμογή  της νανοτεχνολογίας είναι οι 

αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες (self-cleaning surfaces). Το κυριότερο χαρακτηριστικό 

μιας αυτό-καθαριζόμενης επιφάνειας είναι η ικανότητά της να διώχνει τους ρύπους-

ακαθαρσίες χωρίς χρήση κάποιου τεχνικού/χημικού μέσου, χωρίς ανθρώπινη 

επέμβαση δηλαδή, παρά μόνο με τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά και υλικά του 

περιβάλλοντος της (π.χ. βροχή). Ο αυτοκαθαρισμός επιτυγχάνεται μετατρέποντας την 

επιφάνεια είτε σε υπερυδρόφοβη [1] είτε σε υπερυδρόφιλη προσθέτοντας επιπλέον 

ένα υμένιο με ιδιότητες φωτοκατάλυσης όπως το TiO2 [2]. 

            Με την χρήση της τεχνολογίας πλάσματος έχει επιτευχθεί κατάλληλη 

διαμόρφωση πολυμερικών επιφανειών όπως  PMMA (polymethyl-

methacrylate), PEEK (Polyether-ether-ketone), COC (Cyclic-olefin-copolymer) και 

PDMS (Polydimethyl-siloxane) με αποτέλεσμα οι επιφάνειες αυτές να είναι 

υπερυδρόφοβες αλλά παράλληλα και αντανακλαστικές. Μια τέτοια επιφάνεια, 

αποκτά ιεραρχική τραχύτητα και πολύπλοκη μορφολογία με υψηλό λόγο 

ασσυμμετρίας μετά από λίγα λεπτά εγχάραξης με πλάσμα ενώ στη συνέχεια 

εναποτίθεται ένα λεπτό επίστρωμα από φθοράνθρακα ή ένα φθοριομένο μονόστρωμα 

για να γίνει η επιφάνεια υπερυδρόφοβη. Για μεγαλύτερους χρόνους εγχάραξης, οι 

επιφάνειες γίνονται γαλακτώδεις/μη διαφανής αλλά γίνονται υπερελαιόφοβες [3,4,5]. 

            Στην εργασία αυτή, εναποθέτουμε ένα λεπτό υμένιο από ΡΜΜΑ πάνω σε μια 

επιφάνεια γυαλιού και στη συνέχεια την εγχαράσσουμε με πλάσμα O2, 

δημιουργώντας στην επιφάνεια τραχύτητα με τυχαία χαρακτηριστικά. Στο τέλος 

εναποθέτουμε ένα μονόστρωμα από φθοροσιλάνιο και πιο συγκεκριμένα 

το pFOTS (perfluorooctyltrichlorosilane, 1H, 1H, 2H, 2H CF3(CF2)5CH2CH2-SiCl3) 

μέσω της αέριας φάσης για γίνει η επιφάνεια αυτή υπερυδρόφοβη. Αποτέλεσμα της 

παραπάνω μεθόδου είναι μια διαφανής επιφάνεια με  μείωση της ανάκλασης κατά 

30% ενώ η γωνία επαφής είναι πάνω από 150 μοίρες με υστέρηση μικρότερη των 5 

μοιρών.  

 Άλλη μια προσέγγιση είναι η εκτράχυνση της επιφάνειας του ίδιου του 

γυαλιού χωρίς την χρήση ενδιάμεσης επίστρωσης [6,7]. Οπότε, εναλλακτικά 

μπορούμε να μεταφέρουμε την μορφολογία του ΡΜΜΑ απευθείας στο γυαλί μέσω 

εγχάραξης με πλάσμα, χρησιμοποιώντας το εκτραχυμένο υμένιο ΡΜΜΑ σαν μάσκα 



εγχάραξης, και κατόπιν να εναποθέσουμε το υδρόφοβο μονόστρωμα. Θα 

περιγράψουμε και τις δυο προσεγγίσεις. 
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