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Povrchy snadno čistitelné a odpuzující nečistoty
Obrázek 1 ukazuje všechny povrchy kontaminojsou stále důležitější pro nová chytrá zařízení a pro
vané hydrofobními částicemi s nízkým úhlem odtroptimalizaci různých technologických procesů.
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(Scheme 1, A). After that the surfaces were rinsed with water drops to remove the particles.

(Pokračování na str. 12)
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Schéma 1 - Znázornění samočisticího procesu (A) shluků
hydrofobních částic (žlutá),
(B) filmu z hydrofilních částic
větších než velikost povrchových pórů (červená, 2R > p)
a (C) filmu z hydrofilních částic
menších než velikost povrchových pórů (červená, 2R > p)
v kapce vody (šedá) na superhydrofobním povrchu (modrá).
R – průměr částice; p – průměr
pórů na povrchu

Scheme 1: Schematic illustration of the self-cleaning process of (A) hydrophobic particle
powders 10
(yellow), (B) hydrophilic particle film (red, 2R > p) and (C) hydrophilic particle film
(red, 2R < p) by a water drop (gray) on a superhydrophobic surface (blue). R: Particle
diameter; p: Surface pore diameter
Picture 1 shows all surfaces contaminated by hydrophobic particles with low roll-off (< 2°)
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Picture 1 shows all surfaces contaminated by hydrophobic particles with low roll-off (< 2°)

hydrophilic particles dispersed in ethanol (Scheme 1, B, C).

and high contact angles (> 150°) after self-cleaning. Static contact angles and roll-off angles

The results are presented in Picture 2 and lead to the following conclusions:
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were measured using the DataPhysics OCA 35 optical contact angle measurement device.



The 10- to 50-µm and 1.5-µm particles (2R > p) could not enter the coating, and they
were removed easily by water droplets.



Most of the 600-nm particles (2R ~ p) were also removed, and the surfaces showed
low roll-off (< 2°) and high contact angles (> 150°).



The 80- and 200-nm particles (2R < p) could enter, dry out within the pores, and lead
to the failure of self-cleaning. The contact angles decreased to around 40° and 140°,
respectively, and the roll-off angles increased above 90°. In this case, the pore size of
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2 - Kontaktní úhly vody a úhly odtržení po samočištění superhydrofobního povrchu kontaminovaného různými
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(Zdroj: Anamet.cz)				
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