ایجاد خاصیت آبگریزی در چرم طبیعی از طریق
شيﻤﯽ
نساجﯽ

ﭘلیمريزاسیون ﭘﻼسما برای اﺛر مراﻗبت آسان (بشور و بﭙوﺵ)
مسﻌودهاشمی

چکیده
ایــن مطالعــه نشــاندن روکــش آبگریــز را روی چــرم طبیعــی از طریــق روش پلیمریزاســیون بــا پالســما گــزارش میدهــد و رفتــار آبگریــز بســتر
روکششــده بــا پالســما را تحــت بررســی قــرار میدهــد .ترکیــب ســیلیکون هگزانمتیلدیسیلوکســان ( ،)HMDSOگاز بیاثــر آرگــون ( )Arو
تولوئــن بــه منظــور ایجــاد آبگریــزی ســطحی روی بســتر چرمــی اســتفاده شــدند .نتایــج زاویﺔ تمــاس آب و زمــان جــذب نشــان دادند کــه آبگریزی
ســطحی نمونــﺔ چــرم طبیعــی ،بعــد از پلیمریزاســیون پالســمای  HMDSOروی ســطح مــاده ،بطور آشــکاری بهبود یافتــه بــود .آنالیز  XPSنشــان داد
کــه پلیمریزاســیون پالســمای ترکیــب /HMDSOتولوئــن باعــث افزایــش قابلتوجــه در درصــد اتمــی ترکیــب  Siشــد ،کــه مســئول ایجــاد خاصیت
آبگریــزی ســطحی میباشــد .ایــن نســبتهای اتمــی نشــان دادنــد کــه بیشــترین میــزان  Siو کمتریــن میــزان  ،Nکــه بــا فراینــد پالســمای 100 %
 HMDSOبدســت آمــد ،درجــﺔ باالتــر پلیمریزاســیون پالســما را نســبت بــه دیگــر فرایندهــای پالســما تأییــد میکنــد .کاهــش مشاهدهشــده در
انرژیهــای ســطحی نمونههــای چــرم طبیعــی بعــد از نشــاندن از طریــق پالســما ،داللــت بــر بهبــود در آبگریــزی ســطحی دارد.
مقدمه

عملیاتهــای ســطحی آبگریــز و فــوق آبگریــز بــر روی بســترهای گوناگــون ،بــرای
کاربردهایــی از قبیــل ســطوح تمیزشــوندﺓ آســان بــرای منســوجات ،توجــه فزاینــدهای
را در ســالهای اخیــر بــه خــود جلــب کــرده انــد .بطــور کلــی ســطوح آبگریــز و
فوقآبگریــز ،هــم بوســیلﺔ ایجــاد ســاختار زبــر و خشــن روی ســطح آبگریــز ،کــه
زاویــﺔ تمــاس بیشــتر از  90درجــه اســت ،و هــم بوســیلﺔ اصــالح ســطح خشــن
توســط مــواد بــا انــرژی آزاد ســطحی کــم ،تولیــد میشــوند .خــواص مراقبــت آســان،
بــر روی پارچههــای لــوازم داخلــی (پــرده و مبــل) و پوشــاکی کــه بایــد از گــرد و
خــاک و ّلکــه جلوگیــری کننــد ،توســط کاربــرد مــواد دافــع آب/روغــن مثــل پارافیــن،
پلیسیلوکســالن ،و پلیمرهــای فلوئــورو کربــن ،ایجــاد میشــوند .روشــهای مرســوم
شــامل اســتفاده از ّ
حاللهــا و واکنشــگرهای آلــی ،اساسـ ًا امولســیونهای واکــس یــا
مــوم ،مشــتقات آلکنــی و تکمیلهــای رزیــن آبگریــز بــرای دســتیابی بــه دفــع آب،
میتوانــد بــه دلیــل دفــع پســابهای مضــر موجــود در حمامهــای عملیــات ،ســبب
مشــکالت زیســتمحیطی شــود.
در فراینــد پالســما ،مقادیــر کمــی از واکنشــگرها اســتفاده میشــود و بــه علــت
زمانهــای عملیــات کوتاهمــدت ،مــواد کمــی نیــاز بــه دفــع دارنــد ،کــه دارای مزایــای
زیســتمحیطی میباشــد .پلیمریزاســیون پالســمای هگزامتیلدیسیلوکســان
( )HMDSOروی پارچــﺔ مخلــوط پلی-اســتر/پنبه بــرای دســتیابی بــه خــواص
فــوق آبگریــزی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه بــود .تشــکیل فیلــم دافــع آب روی
لیــف پلیاســتر از طریــق پلیمریزاســیون پالســما بــا اســتفاده از مخلــوط گاز آرگــون

و فــاز گازی  HMDSOدر فشــار اتمســفری گــزارش شــده بــود Levasseur .و
همکارانــش بهبــود آبگریــزی را روی ســطوح چوبــی افــرای قنــدی و صنوبــر ســیاه با
اســتفاده از پالســمای  He/HMDSOدر فشــار اتمســفری ،کنترلشــده توســط ســد
دیالکتریــک ،گــزارش کردنــد .افزایــش ناچیــزی در زاویــﺔ تمــاس آب نیــز روی چــرم
طبیعــی بعــد از عملیــات پالســما بدســت آمــده بــود ،کــه در اتمســفر تترافلئورومتــان
( )CF4انجــام شــده بــود.
در فراینــد پلیمریزاســیون پالســما ،منومرهــا توســط تشــکیل رادیکالهــای آزاد فــاز
گازی بــه پلیمرهــای پالســما تبدیــل میشــوند و ترکیــب مجــدد آنهــا در مکانهــای
رادیکالــی در طــول رشــد فیلــم ،باعــث ایجــاد ســاختارهای آمــورف ،دارای اتصــال
عرضــی ،و بنابرایــن انحالل-ناپذیــر ،پایــدار در برابــر حــرارت ،و بــه لحــاظ مکانیکــی
ســخت ،میشــود .فیلمهــای اینگونــه تولیدشــده ،امــکان ایجــاد ســطوح ضــد زنــگ،
روکــش مقــاوم در برابــر خــراش ،روکشهــای مانــع مــواد شــیمیایی ،و روکــش دافــع
آب را عرضــه میکننــد.
هگزامتیلدیسیلوکســان ) ،(HMDSO, (CH3)3�Si�O�Si�(CH3)3بــه دلیــل
حفــظ گروههــای  �CH3درون شــبکﺔ  ،Si�Oاساس ـ ًا بــرای دســتیابی بــه ســطوح
آبگریــز توســط پلیمریزاســیون پالســما اســتفاده میشــود .وانــگ گــزارش کــرده بــود
کــه بهبــود خاصیــت دفــع آب روی ســطوح لیــف پنبــهای از طریــق پلیمریزاســیون
پالســما ،بــه دلیــل گروههــای عاملــی شــیمیایی  ،Si�(CH3)2 ،Si�O�Siو Si�C
تولیدشــده از قطعهقطعهشــدن  HMDSOو واکنشهــای شــیمایی پالســما بیــن
بســتر و پالســما ،بــود .گــزارش شــده بــود کــه  Si�O�Cنتیجــه شــده از گروه-هــای
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عاملــی  Si�O�Siشکستهشــده توســط برخــورد الکترونــی پالســما ،ســپس بوســیلﺔ
پیوندهــای شــیمیایی  ،Si�O�Celluloseبــه ســلولز متصــل میشــود .در مطالعــﺔ
مــا ،گروههــای عاملــی  Si�Oکــه بعــد از عملیــات پالســما نیــز مشــاهده شــدند،
داللــت بــر ایــن داشــتند کــه فیلمــی حــاوی بیشــترین گروههــای عاملــی Si�O
اصلــی ،بــا موفقیــت روی ســطح چــرم طبیعــی نشســته بــود.
اگرچــه تعــدادی از تالشهــا بــرای افزایــش آبگریــزی بســترهای بــر پایــﺔ منســوج
از طریــق عملیــات پالســما وجــود دارد ،ولــی بــر روی نشــاندن از طریــق پالســما بــر
روی چــرم طبیعــی ،مطالعــﺔ کمــی صــورت گرفتــه اســت .در مطالعــﺔ حــال حاضــر،
ترکیــب ســیلیکونی غیرخورنــده و غیر سـ ّمی هگزامتیلدیسیلوکســان ()HMDSO
بــه عنــوان مــادﺓ روکــش پالســمایی انتخــاب شــد .گاز بیاثــر آرگــون ( ،)Arبــه
عنــوان حامــل یــا کریــر بــرای منومــر اســتفاده شــد و تولوئــن ،یــک هیدروکربــن
آروماتیــک ،بــه منظــور کاهــش قطبیــت ســطح بــه دلیــل خصوصیــت غیرقطبــی آن،
اســتفاده شــد .هــدف از ایــن مطالعــه ،اســتفاده از فراینــد پالســما بــه عنــوان روش
تکمیــل اکولوژیکــی بــرای ایجــاد آبگریــزی ســطحی و خاصیــت مراقبــت آســان بــر
روی چــرم طبیعــی میباشــد ،کــه دارای کاربردهایــی در پوشــاک ،لــوازم خانگــی و
داخــل اتومبیــل باشــد.

( )RFبــا فرکانــس  13/56مگاهرتــز درون یــک واحــد تطبیــق  L�Cبــا توان بیشــینﺔ
 100وات میباشــد .همــﺔ نمونههــا در ایــن پژوهــش در تــوان پالســمای 20-100
وات عمــلآوری شــدند .مخلــوط تولوئــن ،HMDSO/حبــابدار شــده توســط گاز
آرگــون ،بــه درون مخــزن راکتــور تزریــق شــد .عملیــات در فشــار  40پاســکال بــه
مــدت  10-120ثانیــه صــورت گرفــت .آزمایشــات بــا تغییــر نســبت میــزان مخلــوط
تولوئــن HMDSO/انجــام شــدند .ترکیبهــای  100درصــد  HMDSOو 1:1 ،1:3
تولوئــن HMDSO/در طــی پلیمریزاســیون پالســما روی نمونههــای چــرم طبیعــی
اســتفاده شــدند .بــه منظــور تعییــن شــرایطی کــه بیشــترین زاویــﺔ تمــاس آب و
بنابرایــن بهتریــن نتایــج آبگریــزی فراهــم شــود ،پلیمریزاســیون پالســما در توانهــا
و زمانهــای متفــاوت عملیــات پالســما انجــام شــد .نمونههــای بــدون عملیــات
پالســما بــه عنــوان نمونههــای عملآورینشــده اشــاره شــدهاند.

تجربیات

همﺔ آزمایشات در رطوبت نسبی  %65و  21درجﺔ سانتیگراد انجام شدند.

مواد

در ایــن پژوهــش ،هگزامتیلدیسیلوکســان ( )HMDSOبدســتﺂمده از شــرکت
 ( Aldrichخلــوص  ،)%98بــدون هیچگونــه خالصســازی اســتفاده شــد .ســاختار
شــیمیایی  ،HMDSOکــه روی بســتر چرمی از طریق روش پلیمریزاســیون پالســما
روکــش شــده بــود ،در شــکل  1نمایــش داده شــده اســت .تولوئــن از شــرکت �Al
 ( drichخلــوص  )99/8 %بدســت آمــد .آرگــون بــه عنــوان گاز حامــل با دبــی جریان
 500 cm3/minاســتفاده شــد ،HMDSO .در  25درجــﺔ ســانتیگراد نگهــداری
شــد .ایــن مــاده توســط آرگــون حبــابدار شــد و بــه مخــزن پالســما تغذیــه شــد.
نمونههــای چــرم طبیعــی ،پوســت بــز ســفید مرطــوب بودنــد ،کــه بــا مــواد دباغــی
برپایــﺔ آلومینیــوم و زیرکونیــوم ،بــرای کاربردهــای لــوازم داخلــی در معــرض نــور ،بــا
وزن در واحــد ســطح  400گــرم بــر متــر مربــع ،و ضخامــت  1میلیمتــر دباغــی شــده
بودنــد .نمونههــا توســط تولیدکننــدﺓ چــرم تأمیــن شــده بودنــد.

شکل-1ساختارشیمیاییهگزامتیلندیسیلوکسان

عملیاتپالسما

طــرح کلــی سیســتم پالســمای فشــارکم مــورد اســتفاده بــرای عملیات ســطحی چرم
طبیعــی در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .سیســتم ،یــک منبــع فرکانــس رادیویــی
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شکل  -2طرح کلی سیستم پالسمای مورد استفاده در فشار کم،
برای روکشکردن مادﺓ چرم طبیعی

اندازهگیریهای زاویﺔ تماس

زوایــای تمــاس آب و زمانهــای جــذب روی نمونههــای چــرم طبیعــی ،قبــل و
بعــد از پلیمریزاســیون پالســمای  HMDSOو مخلوطهــای /HMDSOتولوئــن،
بــا اســتفاده از زاویــﺔ تماسســنج از  KSV Instruments. Finlandمجهــز بــه
نرمافــزار  ،CAM 200اندازهگیــری شــدند .زوایــای تمــاس آب در فواصــل زمانــی
مختلــف اندازهگیــری شــدند و تغییــرات در زوایــای تمــاس آب مشــاهده شــدند و بــا
زوایــای اندازهگیریشــده روی نمونــﺔ عملآورینشــده مقایســه شــدند .قطــرات آب
مقطــر بــا حجــم ثابــت  20میکرولیتــر روی ســطح نمونــه بــا اســتفاده از ســورنگ
تزریــق شــدند .سیســتم بــا دوربیــن  CCDو نرمافــزار پــردازش و اکتســاب دادههــا
بــر پایــﺔ کامپیوتــر تجهیــز شــده بــود .عکســهای قطــره بــا ســرعت  1فریــم بــر ثانیه
توســط دوربیــن گرفتــه شــد .زوایــای تمــاس آب ســاکن بطــور اتوماتیــک توســط
نرمافــزار بــا اســتفاده انطبــاق منحنــی یانگ-الپــالس بــر اســاس پروفیلهــای
عکــس گرفتهشــدﺓ قطــره اندازهگیــری شــدند .از هــر نمونــه  5اندازهگیــری زاویــﺔ
تمــاس مختلــف گرفتــه شــد و اندازهگیریهــا بــرای یــک نمونــه  5بــار تکــرار شــدند
و ســپس مقادیــر میانگیــن محاســبه شــدند .تــوان پالســما از  20تــا  100وات تغییــر
داده شــد؛ زمانهــای عملیــات پالســمای  90 ،60 ،30و  120ثانیــه در طــی آزمایشــات
بــکار رفتنــد .تکرارپذیــری آزمایشــات زاویــﺔ تمــاس انجــام شــد.

انرژی آزاد سطح

تغییــر در آبگریــزی ســطح بســترهای گوناگــون از طریــق نشــاندن پالســما ،همچنین
توســط اندازهگیــری انــرژی آزاد ســطح قبــل و بعــد از عملیــات پالســما بررســی شــد.
اندازهگیریهــای انــرژی آزاد ســطح روی زاویــﺔ تماسســنج KSV Instruments
انجــام شــد .زوایــای تمــاس آب مقطــر ،دییدومتــان یــا متیلــن یدیــد ،اتیلنگالیکول،
و فرمآمیــد روی بســترهای چــرم طبیعــی اندازهگیــری شــدند.
انــرژی آزاد ســطح کل ( )Yبــرای نمونــﺔ چــرم طبیعــی توســط نرمافــزار CAM 200
بــر اســاس معادلــﺔ  Oven and Wendtمحاســبه شــد ،کــه زاویــﺔ تمــاس ( )θرا بــه
انرژیهــای ســطح جامــد ( )γsو مایــع ( )γlو بــه کشــش ســطحی مرتبــط میســازد.
رابطــﺔ اصلــی حاصــل یــک معادلــﺔ خطــی ،Y=mX+b ،میباشــد کــه در آن m
شــیب و محــل تقاطــع  ،bبــه ترتیــب توســط جــذر جــزء قطبــی ) (γ_s^p )^(1/2و
جــزء متفــرق  (γsd( 1/2انــرژی آزاد ســطح جامــد داده میشــوند.
رابطﺔ ()1

خاصیت تمیزشوندگی آسان

خــواص تمیزشــوندگی آســان یــا ســریع پاکشــدن ّلکــﺔ چــرم طبیعــی
عملآوریشــده و نشــده ،آزمایــش شــدند .تســت ســریع پاکشــدن لکــه بــا
اســتفاده از دســتگاه اســتاندارد چرکســنج ( )Taber Industriesانجــام شــد.
نمونــﺔ مــورد آزمایــش ّلکــهدار شــده بــه پایــﺔ دســتگاه محکــم شــد و یــک پارجــﺔ
چهارگــوش ســفید ســاده اســتاندارد بــا آب مقطــر مرطــوب شــد و روی انگشــت
دســتگاه بــا قطــر  16میلیمتــر نصــب شــد .انشــگت دســتگاه بــا فشــار 250
گرمنیــرو بــر روی نمونــه ســاییده میشــد و یــک مســیر مســتقیم بــا طــول
تقریبــ ًا  100میلیمتــر بــا هــر حرکــت بــازو ،طــی میکــرد .در کل  20حرکــت
در طــول تســت بــرای مقایســﺔ حــذف ّلکــه از ســطوح عملآوریشــده و نشــده،
بــکار گرفتــه شــد.
آزمایشــات بــرای هــر نــوع ّلکــه ،یعنــی جوهــر خــودکار و خــردل 2 ،مرتبــه تکــرار
شــد .عکسهــای ّلکــﺔ باقیمانــده روی نمونههــای عمل-آوریشــده و نشــده،
بــرای مقایســﺔ بصــری گرفتــه شــد.
میکروسکوپ الکترونی روبشی

رابطﺔ ()2

سیســتم  NovaTM NanoSEMاز  FEIبــرای آنالیــز مورفولــوژی ســطحی
نمونههــای چــرم طبیعــی عملآورینشــده و پلیمریزهشــده بــا پالســما اســتفاده
شــد.

شکل -3جذب قطرﺓ آب در برابر زمان  ،tروی نمونه )a( :عملنشده و نمونههای پلیمریزهشده با پالسمای/HMDSO (c) ،HMDSO %100 (b) :تولوئن 1:3
و )/HMDSO (dتولوئن  1:1در توان پالسمای  80وات و زمان عملیات پالسمای  90ثانیه.
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اسپکتروسکوپی فتوالکترون پرتوی ایکس ()XPS

آنالیــز  XPSبــه منظــور شناســایی ترکیــب شــیمیایی ســطح نمونههــای چــرم
طبیعــی پلیمریزهشــدﺓ بــا پالســما ،انجــام شــد .اندازهگیریهــای  XPSبــا اســتفاده
از اســپکترومتر  XPSبــا کارایــی بــاال از کمپانــی  Thermo Scientificانجــام
شــدند .فشــار در مخــزن تحلیــل در  10-7پاســکال یــا کمتــر ،در طــول آنالیــز نــگاه
داشــته شــد و انــدازﺓ مســاحت تحلیلشــده  7×7میلیمتــر بــود.
نتایج و بحث

ترکیبهــای مختلــف  100درصــد  3:1 ،HMDSOو /HMDSO 1:1تولوئــن
در طــی آزمایشــات پلیمریزاســیون پالســما اســتفاده شــدند و آبگریــزی ســطحی
بدســتآمده از ترکیبهــای پالســمای مختلــف مقایســه شــدند.
اندازهگیریهای زاویﺔ تماس آب

شــکل  3رفتــار تــر شــدن قطرههــای آب نشاندهشــده روی نمونههــای چــرم
طبیعــی عملآورینشــده و پلیمریزهشــدﺓ پالســما را در تــوان پالســمای  80وات و
زمــان عملیــات پالســمای  90ثانیــه ،بــرای ترکیبهــای مختلــف مخلــوط �HMD
/SOتولوئــن نشــان میدهــد .همانطــور کــه از شــکل  )a(3میتــوان مشــاهده کــرد،
روی ســطح نمونههــای عملنشــده ،زاویــﺔ تمــاس آب از  105بــه صفــر درجــه در
مـ ّدت  60ثانیــه کاهــش یافــت.
 100درصــد  HMDSOغیرقطبــی ،بــرای نشــاندن ازطریــق پالســما روی بســتر
چــرم طبیعــی اســتفاده شــد و زوایــای تمــاس آب بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل تغییــر
در آبگریــزی ســطح اندازهگیــری شــدند .همانطــور کــه از شــکل  )b(3مشــاهده
میشــود ،زاویــﺔ تمــاس آب کاهشیافتــه از  107بــه  105درجــه در مــدت 160
ثانیــه ،نشــاندهندﺓ تغییــر بســیار کوچکــی در زاویــﺔ تمــاس بــود .قطــرﺓ آب روی
ســطح باقــی مانــد و زاویــﺔ تمــاس آب بعــد از  700ثانیــه 90/3 ،درجــه بــود .زاویــﺔ
تمــاس آب بــا گــذر زمــان شــروع بــه کاهــش بــه کمتــر از  90درجــه کــرد و در
زمــان  2800ثانیــه ،زاویــﺔ تمــاس بــه صفــر درجــه رســید و همچنیــن تبخیر قطــره و
انقبــاض قطــره رخ داد .در مقایســه بــا نمونــﺔ عملآورینشــده ،آبگریــزی روی ســطح
بــه دلیــل روکــش آبگریــز بــه دســت آمــد.
تولوئــن ،هیدروکربــن آروماتیــک غیرقطبــی ،در نســبت اختــالط  1:3بــا HMDSO
مخلــوط شــد و روی بســتر چــرم طبیعــی نشــانده شــد .همانطــور کــه میتــوان از
شــکل  )c(3مشــاهده کــرد ،بعــد از نشســت مخلــوط /HMDSOتولوئــن بــا نســبت
 1:3بــر روی ســطح نمونــه از طریــق پلیمریزاســیون پالســما ،زاویــﺔ تمــاس از  100به
صفــر درجــه در مــدت  160ثانیــه کاهــش یافــت .زمــان جــذب آب  60ثانیــه روی
نمونــه عملنشــده ،بــه  160ثانیــه روی نمونــﺔ عملشــده بــا نســبت اختــالط 1:3
/HMDSOتولوئــن افزایــش یافــت .هرچنــد بــه دلیــل زمــان جــذب پایینتــر در
مقایســه بــا نتایــج بدســتآمده بــرای  100درصــد  ،HMDSOآبگریزی روی ســطح
نمیتوانســت بــا نســبت اختــالط /HMDSO 1:3تولوئــن ،حاصــل شــود .ســپس،
نســبت اختــالط /HMDSO 1:1تولوئــن برای نشســت از طریق پالســما روی بســتر
چــرم طبیعــی اســتفاده شــد .شــکل  ،)c(3رفتــار تــر شــدن قطــرﺓ آب قــرارداده شــده
بــر روی نمونــﺔ چــرم طبیعــی را ،بعــد از پلیمریزاســیون پالســمای /HMDSO 1:1
تولوئــن نشــان میدهــد .زاویــﺔ تمــاس ،بعــد از اینکــه قطــره روی ســطح قــرار گرفت،
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از  90بــه صفــر درجــه در طــول  160ثانیــه کاهــش پیــدا کــرد .زمــان جــذب آب بعــد
از نشــاندن از طریــق پالســمای مخلــوط /HMDSO 1:1تولوئــن ،مشــابه بــا زمــان
جــذب آّب بــرای نســبت اختــالط /HMDSO 1:3تولوئــن بــود .نتایــج زاویــﺔ تماس
آب و زمــان جــذب نشــان داد کــه آبگریــزی ســطحی نمونههــای چــرم طبیعــی ،بطور
آشــکاری بعــد از پلیمریزاســیون پالســمای  HMDSOروی ســطح مــا ّده ،بهبــود پیدا
کــرده بــود .ایــن نتیجــه میتوانــد مربــوط بــه ســطح آبگریــز تشکیلشــده توســط
ترکیبــات ســیلیکون با عملیــات پالســمای  HMDSOباشــد.
همانطــور کــه از شــکل  4میتــوان مشــاهده کــرد ،نمونههــای بــا پالســما
پلیمریزهشــده ،مقادیــر زاویــﺔ تمــاس باالتــری بــا گــذر زمــان در مقایســه بــا
نمونههــای عمــلآوری نشــده از خــود نشــان دادنــد .مقادیــر زاویــﺔ تمــاس
بدســتآمده از طریــق پلیمریزاســیون پالســمای  1:3و /HMDSO 1:1تولوئــن بــا
وجــود اینکــه بــرای نســبت اختــالط /HMDSOتولوئــن  ،1:3زوایــﺔ تمــاس اولیه در
زمــان صفــر باالتــر بــود ،قابــل مقایســه بودنــد .نمونههــای بــا پالســما پلیمریزهشــده
بــا اســتفاده از  HMDSO 100درصــد ،بیشــترین زاویــﺔ تمــاس ،تقریبـ ًا  107درجــه
در زمــان صفــر ،را از خــود نشــان دادنــد ،کــه حتــی بعــد از  700ثانیــه ،باالتــر از 90
درجــه باقیمانــده بــود.

شکل  4-زاویﺔ تماس در برابر زمان برای  ،%100 HMDSOترکیبهای /HMDSOتولوئن
 1:1و /HMDSOتولوئن  1:3برای توان پالسمای  80وات و زمان عملیات  90ثانیه.

نتایــج زاویــﺔ تمــاس بــه روشــنی داللــت بــر ایــن داشــتند کــه عملیــات ،آبگریــزی
چــرم طبیعــی را بهبــود بخشــیده بــود .پلیمریزاســیون پالســمای 100 HMDSO
درصــد ،بــرای تــوان پالســمای کاربــردی  80وات و زمــان عملیــات  90ثانیــه،
ســبب ایجــاد روکــش فیلــم آبگریــز شــد.
بــه دلیــل الیــﺔ آبگریــز نشــانده شــده روی بســتر چــرم طبیعــی ،قطرههــای آب
در گــذر زمــان ،بــه جــای نفــوذ در ســاختار ،تمایــل بــه مانــدن روی نمونههــای
عملآوریشــده را دارنــد .حرکــت قطــرﺓ آب ،توســط خــواص ســطحی ،کــه انــرژی
ســطحی و مورفولــوژی ســطحی نامنظــم چــرم طبیعــی هســتند ،کنترلشــده
بــود .بــه منظــور مشــاهدﺓ رفتــار جذبــی قطــرﺓ آب ،هــر  5نمونــﺔ چــرم طبیعــی
عملآورینشــده و روکشیافتــه بــا پالســما بــا اســتفاده از 100 HMDSO
درصــد ،بــه دقــت قبــل از حذفکــردن  1میلیلیتــر آب مقطــر روی هــر نمونــه،
وزن شــدند .قطرههــای آب روی نمونههــا بــرای  15دقیقــه باقــی ماندنــد .ســپس،

جدول -2زاویﺔ تماس آب در  t =0ثانیه ،و زمان جذب روی نمونﺔ عملنشده و نمونﺔ روکششده از طریق پالسما با  100HMDSOدرصد برای زمان عملیات پالسما  90ثانیه

مایــع بــا اســتفاده از کاغــذ جــاذب حــذف شــد .ســپس نمونههــا دوبــاره وزن شــدند.
وزنهــای افــزودﺓ محسابهشــده بــه دلیــل جــذب آب مربــوط بــه بســترها ،در
جــدول  1ارائــه شــدهاند .افزایــش وزن روی بســتر چــرم طبیعــی روکششــده
توســط پالســما بــه دلیــل جــذب قطــره فقــط حــدود  1درصــد بــود ،کــه نشــان داد
قطــرﺓ آب بــه جــای نفــوذ بــه داخــل ســاختار تمایل بــه مانــدن روی ســطح را دارد.
جدول -1وزن افزودﺓ نمونههای عملآوریشده با پالسما و عملنشده به دلیل جذب
آب

آمــد .افزایــش در زمــان عملیــات پالســما منجــر بــه کاهــش انــدک در زوایــای
تمــاس آب در  t =0ثانیــه شــد .زمــان جــذب آب بــا زمــان عملیــات پالســما تــا
حــدود  90ثانیــه ،افزایــش یافــت .هنگامــی کــه زمــان عملیــات پالســما از  90ثانیه
بــه  120ثانیــه افزایــش یافــت ،زمــان جــذب بــه  1100ثانیه ســقوط کــرد .روی هم
رفتــه نتایــج نشــان داد کــه بهبودیافتهتریــن آبگریــزی ســطح در تــوان پالســمای
 80وات و زمــان عملیــات  90ثانیــه بدســت آمــد .نتایــج انــرژی آزاد ســطح چــرم
طبیعــی عملآورینشــده و بــا پالســما عمــلآوری شــده ،در تــوان پالســمای 80
وات و زمــان عملیــات  90ثانیــه در جــدول  4نشــان داده شــده اســت.
پاکشدن سریع ل ّکه با شستشو

جــدول  2نتایــج زاویــﺔ تمــاس آب و زمــان جــذب روی چــرم طبیعــی بــرای
نمونــﺔ عملنشــده و نمونــﺔ پلیمریــزه شــده از طریــق پالســما را بــا اســتفاده از
 100 HMDSOدرصــد بــا زمــان عملیــات  90ثانیــه ،هنگامــی کــه تــوان پالســما
از  20تــا  100وات تغییــر کــرد ،نشــان میدهــد .نتایــج نشــان داد کــه افزایــش
در تــوان پالســما منجــر بــه افزایــش در آبگریــزی ســطح بــر پایــﺔ نتایــج زمــان
جــذب خواهــد شــد .هرچنــد ،هنگامــی کــه تــوان پالســما از  80بــه  100وات
افزایــش یافــت ،زمــان جــذب بــه  230ثانیــه کاهــش یافــت .زوایــای تمــاس در
 t =0در مقادیــر تــوان پالســمای متفــاوت قابلمقایســه بودنــد .در کل ،بیشــترین
آبگریــزی ســطح بهبودیافتــه در تــوان پالســمای  80وات بدســت آمــد؛ کــه منجــر
بــه نشســت موفــق ترکیــب ســیلیکون ،مســئول ایجــاد خاصیــت دفــع آب ،روی
بســتر چــرم طبیعــی شــد.
جــدول  3نتایــج زاویــﺔ تمــاس آب و زمــان جــذب را روی چــرم طبیعــی عملنشــده
و عملشــده بــا پالســما در زمانهــای عملیــات پالســمای گوناگــون از  30تــا
 120ثانیــه ،نشــان میدهــد .نمونــﺔ عملآوریشــده بوســیلﺔ 100 HMDSO
درصــد ،از طریــق نشــاندن بــا پالســما در تــوان پالســمای  80وات ،روکــش شــده
بــود .بیشــترین زمــان جــذب آب در زمــان عملیــات پالســمای  90ثانیــه بدســت

شــکل  5نتایــج حــذف ّلکــه را بــرای نمونههــای چــرم طبیعــی عملنشــده و
عملشــده بــا پالســما نشــان میدهــد .لکههــا روی ســطح بــا اســتفاده از جوهــر
خــودکار و خــردل ایجــاد شــدند کــه بــه آنهــا بــرای تقریبـ ًا  12ســاعت قبــل حذف،
اجــازﺓ خشــک شــدن داده شــد.
بعــد از کاربــرد  20حرکــت در چــرک ســنج ،عکسهــا بــه روشــنی نشــان دادنــد
کــه ّلکههــا هنــوز روی نمونههــای عملآورینشــده باقــی ماندهانــد ،در حالــی
کــه روی نمونههــای پلیمریــزه شــده بــا پالســما بــه ســختی ّلکــهای قابــل
مشــاهده بــود.
مورفولوژی سطحی

شــکل  6عکسهــای میکروســکوپ الکترونــی روبشــی نمونــﺔ چــرم طبیعــی را
قبــل و بعــد از روکشکــردن بــا  HMDSOاز طریــق پالســما نشــان میدهــد.
روی مــادﺓ روکششــده از طریــق پالســما ،شــکافها و ســوراخهای ایجــاد شــده
بــه علــت غــدد مــو ،توســط روکــش تشــکیل شــده بــا پالســما پوشــش یافــت و
تشــکیل فیلــم نــازک روی نواحــی باقیمانــدﺓ زمینــه مشــاهده شــد.
اسپکتروسکوپی فتوالکترون پرتوی ایکس ()XPS

شــیمی ســطح نمونههــای چــرم طبیعــی عملنشــده و روکششــده از طریــق

جدول -3زاویﺔ تماس آب در  t = 0ثانیه و زمان جذب روی نمونههای عملنشده و روکششده از طریق پالسما با %100 HMDSOبرای توان پالسمای  80وات

جدول -4نتایج انرژی آزاد سطح نمونههای عملنشده و عملشده با پالسما.
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شکل  5-ل ّکههای ( )aجوهر خودکار و ( )dخردل روی نمونههای عملنشده.
بعد از  20حرکت چرکسنج؛ ل ّکﺔ جوهر خودکار باقیمانده روی
نمونههای ( )bعملنشده و ( )cعملشده با پالسما ،ل ّکﺔ باقیماندﺓ خردل
روی نمونههای ( )eعملنشده و ( )fعمل شده با پالسما.

پالســما در تــوان  80وات و زمــان عملیــات پالســمای  90ثانیــه ،توســط XPS

مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و نتایــج در جــدول  5خالصــه شــد .اجــزا اصلــی ســطح
عملآورینشــده و ســطح روکششــده بــا پالســما ،کربــن ،اکســیژن ،ســیلیکون
و درصــد کمــی نیتــروژن بودنــد .پیکهــای  ،C 1s، O 1s، Si 2pو N 1s
بــرای نمونــﺔ عملآوری-نشــده و روکششــده بــا پالســما ،بــه ترتیــب در حــدود
 102 ،532 ،285و  400الکترونولــت بودنــد .بــرای نمونههــای پلیمریزهشــده بــا
پالســما مــکان پیکهــای  ،Si ،O ،Cو  Nدر مقایســه بــا نمونــﺔ عملآوریشــده
تغییــر قابلتوجهــی نداشــتند.
درصدهــای اتمــی اجــزاء ســیلیکون ،اکســیژن و کربــن بــرای ســطوح نمونــﺔ چــرم

شکل  6-عکسهای  SEMنمونﺔ ( )aعملآورینشده )b( ،روکششده
از طریق پالسما با استفاده از  %100 HMDSOدر زمان
عملیات پالسمای  90ثانیه و توان پالسمای  80وات (.)×100

طبیعــی عملنشــده و پلیمریزهشــده بــا پالســما در جــدول  5ارائــه شــده اســت.
روی ســطح نمونــﺔ عملآورینشــده  0/57درصــد ســیلیکون وجــود داشــت کــه
ممکــن اســت از فراینــد ســاخت آمــده باشــد یــا ممکــن اســت بــه دلیــل وجــود
ســیلیکون در مخــزن آنالیــز  XPSباشــد .در مقایســه بــا نمونــﺔ عملنشــده،
درصــد اتمــی ســیلیکون روی نمونه-هــای پلیمریــزه شــده بــا پالســمای �HMD
/SO ،%100 HMDSOتولوئــن  1:3و  ،1:1از  0/57 %بــه ترتیــب بــه ،2/23 %
 %0/98و  %1/23افزایــش یافــت .بیشــترین درصــد ســیلیکون بــه ســطح بســتر
از طریــق  HMDSO 100درصــد منتقــل شــده بــود .درصــد اتمــی اکســیژن
روی نمونــﺔ 100 HMDSOدرصــد پلیمریزهشــده بــا پالســما در مقایســه بــا
نمونــﺔ عملنشــده ،از  %13/25بــه  %12/16کاهــش یافــت .کاهــش در درصــد

جدول  5-اجزای عنصری نمونههای چرم طبیعی روکششده با پالسما برای ترکیبهای مختلف /HMDSOتولوئن
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اتمــی اکســیژن میتوانــد دلیــل آبگریــزی بهبودیافتــﺔ بدســتآمده روی نمونــﺔ
پلیمریزهشــده پالســمای  %100 HMDSOباشــد .روی نمونههــای بــا پالســما
پلیمریزهشــده بــا /HMDSOتولوئــن بــا نســبت مخلــوط  1:1و  1:3در مقایســه
بــا نمونــﺔ عملآورینشــده ،درصــد اتمــی اکســیژن از  13/25بــه ترتیــب بــه %20
 /40و  %17/87افزایــش یافــت.
روی ســطح نمونــﺔ عملآوریشــده بــا  %100 HMDSOنیتــروژن مشــاهده
نشــد ،کــه داللــت بــر نشســت یک فیلــم بــا ضخامــت یکنواخــت روی ســطح دارد.
درصــد نیتــروژن روی ســطوح نمونههــا بعــد از روکششــدن از طریــق پالســما
بــا /HMDSOتولوئــن  1:1و  ،1:3میتوانســت نشــانﺔ ایــن باشــد کــه نشســت
منومــر روی ســطح چــرم یکنواخــت نبــوده اســت و یــا ضخامــت الیــﺔ نشاندهشــده
نســبت ًا نــازک بــوده اســت .در مقایســه بــا نمونــﺔ عملآورینشــده ،درصــد اتمــی
نیتــروژن روی نمونههــای روکششــده از طریــق پالســما بــا /HMDSOتولوئــن
 1:1و  ،1:3از  %3/41بــه ترتیــب بــه  %0/72و  %0/73کاهــش یافــت .درصــد اتمــی
کربــن نیــز بــا پلیمریزاســیون پالســما کاهــش یافــت.
همانطــور کــه از جــدول  5میتــوان مشــاهده کــرد ،نســبت اتمــی  C/Nبــرای
ترکیبهــای /HMDSOتولوئــن بــا نســبت اختــالط  1:1و  ،1:3نشــان داد کــه
پلیمریزاســیون پالســما باعــث ایجــاد ســطحی حــاوی نیتــروژن متعلــق بــه چــرم
میشــود کــه در مــورد  %100 HMDSOمشــاهده نشــد .نســبت اتمــی O/Si
نشــان داد کــه پلیمریزاســیون پالســما ســبب ایجــاد ســطحی غنیتــر از  Siبــه
دلیــل افزایــش ترکیبــات ســیلیکون بــا عملیــات پالســمای  HMDSOمیشــود.
ایــن نســبتهای اتمــی نشــان داد کــه بیشــترین مقــدار  SIو کمتریــن مقــدار
 Nبــا فراینــد پالســمای  %100 HMDSOبدســت آمــد ،کــه درجــﺔ باالتــر

پلیمریزاســیون پالســما را نســبت بــه دیگــر فرایندهــای پالســما تأییــد میکنــد.
عــالوه بــر این،تفکیــک منحنــی پیکهــای  C 1sبــرای نمونــﺔ عملنشــده بــا
 3پیــک تطبیــق یافتــه بــود :یــک پیــک بــزرگ در حــدود  284/54الکترونولــت
بــه دلیــل پیوندهــای  ،C=Cپیــک دیگــر در حــدود  286/32الکترونولــت
متعلــق بــه پیوندهــای  C�Nیــا  C�Oو یــک پیــک کوچــک در بطــرو تقریبــی
 288/58الکترونولــت بــه دلیــل پیوندهــای  ،C=O ،C�Nیــا  .C�Oروی نمونــﺔ
روکششــده پالســما بــا  %100 HMDSOپیکهــای  C 1sنیــز بــا  3پیــک
تطبیــق یافتــه بودنــد :یــک پیــک بــزرگ در  284/41الکترونولــت بــه دلیــل
پیوندهــای  ،C=Cپیــک دیگــر در حــدود  286/06متعلــق بــه پیوندهــای C�O
یــا  C=Oو پیــک کوچــک در تقریبـ ًا  288/65الکترونولــت بــه دلیــل پیوندهــای
 C=Oیــا  .COOHهمانطــور کــه از جــدول  5میتــوان مشــاهده کــرد ،نســبت
اتمــی نیتــروژن نشــأت گرفتــه از چــرم طبیعــی روی ســطح نمونــه بعــد از روکــش
پالســمای  ،HMDSO %100بــه صفــر درصــد کاهــش پیــدا کــرد.
تفکیــک منحنــی پیکهــای  Si 2pنیــز میتوانــد بــرای بدســتآوردن بینــش
بیشــتر نســبت بــه پیوندهــای شــیمیایی موجــود در نمونههــا ،انجــام شــود.
شــکل  7پیکهــای  Si 2pرا بــرای نمونههــای چــرم طبیعــی عملنشــده و
روکششــده بــا پالســما نشــان میدهــد.
پیــک  Si 2pنمونــﺔ عملنشــده فقــط یــک پیــک در حــدود  102/02الکترونولــت
دارد کــه مربــوط بــه واحدهــای  Si3N4میباشــد .پیــک  Si 2pنمونــﺔ چــرم طبیعی
روکششــده بــا پالســما نیــز فقــط یــک پیــک در حــدود  85/101الکترونولــت
دارد کــه مربــوط بــه واحدهــای  SiOیــا  SiO2میباشــد .ایــن نتیجــه میتوانــد
بــه دلیــل تشــکیل الیــهای از ترکیبهــای جدیــد ســیلیکون روی ســطح نمونــه از
طریــق روکشکــردن پالســما باشــد.
نتیجهگیری

مــا اصــالح ســطحی بســترهای چــرم طبیعــی را از طریق پلیمریزاســیون پالســمای
ترکیبهــای مخلــوط متفــاوت /HMDSOتولوئــن ،ارائــه کردیــم .آبگریــزی
ســطحی توســط واردکــردن اتمهــای ســیلیکون روی ســطح چــرم طبیعــی بهبــود
یافــت .تشــکیل الیــهای از ترکیبهــای جدیــد ســیلیکون روی ســطح از طریــق
روکشکــردن بــا پالســما منجــر بــه افزایــش زاویــﺔ تمــاس و زمــان جــذب آب
شــد .بهبــود قابلتوجهــی در خاصیــت پاکشــدن ســریع ّلکــه بــا شستشــو در
نمونــﺔ پلیمریزهشــده بــا پالســمای  %100 HMDSOدر مقایســه بــا نمونــﺔ
عملنشــده مشــاهده شــد .کاهــش در مقادیــر انــرژی آزاد ســطح کل نمونههــای
چــرم پلیمریزهشــده بــا پالســما در مقایســه بــا نمونــﺔ عملنشــده داللــت بــر
بهبــود در آبگریــزی ســطح داشــت .نشــاندن  HMDSOبــا پالســما در فشــار کم،
نتایــج امیدوارکننــدهای در بهبــود خاصیــت تمیزشــوندگی آســان چرم طبیعی نشــان
داد .نشــاندن یــا روکــش نمــودن بوســیلﺔ پالســما میتوانــد بــه عنــوان یــک روش
عملیــات ســطحی زیســت-محیطی (اکولوژیکــی) درمیــان روشهــای مرســوم
اســتفاده شــود کــه در آنهــا از ّ
حاللهــا و واکنشــگرهای آلــی بــرای آبگریــزی
ســطح اســتفاده میشــود.
شکل -7پیکهای  Si 2pبرای ( )aنمونﺔ عملنشده و ( )bنمونﺔ عملشده
با پالسما با استفاده از .%100 HMDSO

منابع در دفتر مجله موجود است.
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