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Abstract
In recent years surfaces with icephobicity potential has been developed to improve the performance of various industries
and to save the energy. Superhydrophobic surfaces because of reduced contact area between surface and droplet, which lead
to decrease of ice adhesion, and also existence trapped air under droplet as a thermal insulation can cause significant delay
in water freezing process. Consequently, these surfaces can be considered as icephobic surfacses. Although these surfaces
are not always icephobic and performance of these surfaces due to mechanical damage during icing/deicing cycles or in
humid atmosphere reduced.
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 -4مقدمه
تجمع و چسبندگی يخ بر روی اکثر سطو در زمینههای مختلف از جمله
هواپیما ،اتومبیم ،کشتی و قايقها ،جادهها ،توربینهرای برادی و خطرو
انتقال انریی و غیره موجب کاهش بازده و اتالف انریی میشودر بره یرور
کلی روشهای جلوگیری از چسبندگی يخ بر روی سرطو بره دو دسرته
اکتیو و پسیو تقسیم میشوندر روش اکتیو روشی است که نیاز بره وجرود
يك عامم خارجی دارد مانند :روشهای مکرانیکی ،حرارتری ،الکتريکری و
شیمیايیر استفاده از اين روشها به دلیم مصرف انرریی براو و مشرکالت
زيست محیطی با محدوديت روبرو استر به همین دلیم اخیرا روش پسیو
به عنوان جايگزينی برای اين روشها به کار میرود که شامم اسرتفاده از
سطو با قابلیت يخگريزی میباشرد ][1ر از برین سرطو برا ترشروندگی
مختلف ،سطو ابرآبگريز دينامیرك برا زاويره تمراس بزرگترر از  111و
پسماند زاويه تماس کم ( معمووً کمتر از  11درجره مریتواننرد قابلیرت
يخگريزی داشته باشندر گرچه زاويره تمراسهرای خیلری براو بره همرراه
پسماند زاويه تماس باو ( ایر برگ گم رز 1به عنوان سطو فوق آبگريز
استاتیك مطر میباشند اما اين سطو دارای قابلیت يخگريزی نیستندر
از مشخصه های سطح ابرآبگريز دينامیرك دفرع اوسرتیك قطررات آب
برخوردی به سطح می باشدر بنرابراين از ايرن سرطو در دمرای کمترر از
دمای انجماد جهت دفع قطرات آب برخوردی و جلروگیری از تجمرع آب
استفاده میشودر پوششهای پلیمری با انریی سطحی پايین ماننرد پلری
(تترافلوئورواتیلن  ،پلی (دی متیم سیلوکسان و کامپوزيتهای پلیمرری
با نانوذرات اغلب برای ايجاد سطو آبگريز يا ابرآبگريز مرورد اسرتفاده
قرار میگیرندر به یور کلی سه روش مختلرف بررای بررسری يرخگريرزی
سطو وجود دارد 1 :توانايی سطح برای جلوگیری از فرآيند انجمراد يرا
تاخیر در هستهگذاری ناهمگن يخ  2چسبندگی کم بین يخ و سرطح بره
یوری که تحت تراییر عوامرم یبیعری ماننرد براد ،نیرروی وزن ،گرمرای
خورشید و غیره يخ به سهولت از روی سطح جدا شودر  4قابلیرت دفرع
قطرات برخوردی به سطح در دمرای کمترر از دمرای انجمراد :اگرر زمران
برخورد و برگشت قطره از سطح از زمان هسرتهگرذاری يرخ کمترر باشرد
قطره قبم از انجماد از سطح دفع میشود ][2, 4ر

داردر نقطه انجماد آب شهری صفر درجه سانتی گراد تعريف مریشرود در
صورتی که آب بدون يون را به دلیرم عرد وجرود مراکرز هسرتهگرذاری
(يونها میتوان تا دمای کمتراز صفر درجه سانتیگراد فوق سررد 4کررد،
به یوری که آب در حالت مايع باقی بماندر یبق مطالعات انجا شرده در
بهترررين حالررت در شرررايط برردون ارتعرراش و آلررودگی و جاذبرره نزديررك
صفرکمترين دمايی که در فشار  1اتمسفر میتوان آب را فوق سررد کررد
 11 °Cاست ][1ر

 -9ترموديناميك انجماد
با تشکیم يك هسته درآب فوق سرد به منظور شروع فرآينرد انجمراد ،از
يك یرف به دلیم تشکیم يك فصم مشترک جديد انرریی آزاد سیسرتم
افزايش و ازیرف ديگر به دلیم تشکیم فاز مطلوبتر ،انریی آزاد سیسرتم
کاهش میيابدر تغییر کلی در انریی آزاد سیستم به دلیم اين تغییرر فراز
توسط رابطه  1بیان میشودر
(1

ΔG = 4πr 2γ Ιw - ( 4 )πr 3ΔH v Tm -T
Tm
3

که در اين رابطه  rشعاع هسته و  γ Ιwکشرش برین سرطحی آب و يرخ
 ΔH vگرمای نهان ذوب و  Tmدمای تعادلی انجماد آب میباشد .برای
رسیدن به شعاع هسته بحرانی * ، rسیستم بايرد برر انرریی فعرالسرازی
بحرانی ΔG* 1غلبه کند و بعداز آن به دلیم کاهش انریی آزاد ،هسته بره
یور خودبخودی رشد میيابد (شکم  1ر شرعاع هسرته بحرانری و انرریی
فعالسازی از رابطههای  2و  4زير محاسبه میشود ][1, 1ر
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 -2فرآيند انجماد
فرآيند انجماد آب يك فرآيند هستهگذاری و رشرد 2اسرت کره از یريرق
يکی از دو سازوکار  1هسته گذاری همگن يا  2هستهگرذاری نراهمگن
اتفاق میافتدر به بیان ديگر آب جهت انجماد نیاز به تشکیم يرك هسرته
يخی و رشد آن داردر هستههای مورد نیاز فرآيند انجماد يا در ایر تشکیم
خوشه های مولکولی آب يا به واسطه حضور يك فاز خارجی (مانند گرد و
غبار ،يونها و ناخالصیهرای آب شرکم مریگیرنرد کره در ايرن صرورت
سازوکار انجماد به ترتیب هستهگذاری همگن و هستهگذاری ناهمگن نا
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شکم  -1تغییرات انریی آزاد سیستم با شعاع هسته ][1ر
3

Supercooling
4 Critical free energy barrier
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انریی فعالسازی هستهگذاری ناهمگن کمتر از هستهگذاری همگن است
(رابطه 1
ΔG* hetero = f (θ,R) ΔG* homo

(1

یبق رابطه باو ضريب کاهنده انریی فعالسازی f ( 1تابع شیمی سرطح
) (θو ناهمواریهای سرطح ) (Rمریباشرد ،بره یروری کره برا افرزايش
آبدوستی سطح ،انریی فعالسازی کاهش میيابد و تغییر فراز راحرتترر
اتفاق میافتدر درنتیجه جهت تاخیر در فرآيند انجماد اسرتفاده از سرطو
ابرآبگريز بهترين گزينه میباشدر در مورد نراهمواری هرای سرطح ،اگرر
 10r* > Rباشد با تغییر شعاع انحنای ناهمواری ،تراخیر چشرمگیری در
انجماد خواهیم داشتر در ناهمواریهای محدب سطح ،با افرزايش شرعاع
انحنای مکان محدب و کاهش زاويه تمراس ،سرد انرریی تشرکیم هسرته
يخی کاهش میيابد ،اما در مورد ناهمواریهرای مقعرر برا کراهش شرعاع
انحنا و کاهش زاويه تماس ،سد انریی کاهش میيابد (شکم 2ر در نتیجه
جهت ايجاد قابلیت يخگريزی انتخاب سطحی باتوزيعی از نراهمواریهرای
مقعر و محدب مناسب میباشد ][6ر

مشترک قطره با سطح میباشدر به یور کلی سرعت هستهگذاری در فصم
مشترک نسبت به توده بیشتر است زيرا در فصم مشترک هسته يخری برا
مولکول های آب کمتری احایه شده و در نتیجره انرریی کمترری جهرت
تشکیم فصم مشترک يخ-آب نیاز اسرتر سرهم هريرك از سررعتهرا در
سرعت کم به عوامم مختلفی مانند اندازه قطرره ،سرطح تمراس ،شریمی
سطح و غیره وابسته استر برای قطرات کوچك به دلیم نسبت سرطح بره
حجم زياد ،سررعت هسرتهگرذاری در فصرم مشرترک بیشرتر از سررعت
هستهگذاری در توده اسرتر از ديردگاه شریمی سرطح ،در مرورد سرطو
آبدوست ،به دلیم زيراد برودن سرطح تمراس قطرره برا سرطح ،سررعت
هستهگذاری در فصم مشترک غالبتر استر درسطو آبگريز سرهم هرر
سه سرعت تقريباً برابر است و بسته به میزان کاهش دما و فوق سردشدن
آب هر کدا از سرعتها میتواند غالب شود بره یروری کره در دماهرای
کمتر سرعت هستهگذاری در فصم مشترک کمتر از سررعت تروده دارای
اهمیت استر اما در مورد سطو ابرآبگريز به دلیم کاهش شديد سرطح
تماس سهم سرعت هستهگذاری در فصم مشترک ناديده گرفته میشرود
و در نتیجه سرعت کلی کاهش چشمگیری میيابد ][5ر

 -5انتقال حرارت
2

همچنین میتوان با ايجاد سد حرارتی فرآيند انجماد را به تاخیر انداختر
در سطو ابرآبگريز هوای به دا افتراده در زيرر قطرره (ریيرم کیسری-
بکستر ، 4به عنوان سد حرارتی عمرم کررده وبرا کراهش سررعت انتقرال
حرارت رسانشی از قطره به سطح موجب تاخیر درفرآيند انجماد میشرود
(شکم  4ر

شکم  -2وابستگی  fبه شعاع انحنای ناهمواری های سطح ][6ر

شکم -4جهت انتقال حرارت از قطره به سطحر

 -1سينتيك انجماد
فرآيند انجماد قطره آب میتواند از فصم مشترک مايع-جامد ،مايع-هوا و
يا از توده شروع شودر سرعت کلی انجمراد قطرره برر روی سرطح مطرابق
رابطه  1میباشدر
J total  Jbulk V  J water air Swater air J water substrate Swater substrate

(1
که در اين رابطه  J bulkسرعت هستهگذاری در توده J water  air ،سرعت
هستهگرذاری در فصرم مشرترک قطرره-هروا J water substrate ،سررعت
هسررتهگررذاری در فصررم مشررترک قطررره -سررطح V ،حجررم قطررره،
 Swater airسررطح تمرراس قطررره بررا هرروا Swater  substrate ،سررطح

 -6چسبندگي يخ
سازوکار های مرویر در چسربندگی يرخ بره سرطو بره یورعمرده شرامم
پیوندهای هیدروینی ،نیروهای بلند دامنره وان دروالسری ،درگیرریهرای
مکانیکی و نیروهای الکترواستاتیك میباشندر باتوجه به اينکه سرطح يرخ
باردار است يخ موجب القای بار بر روی سرطو خصوصراً فلرزی و ايجراد
نیروهای الکترواستاتیك بین يخ و سطح میشود ][8ر
در دماهای منفی برروی سطح يخ يك ويه آب به وجود میآيد به یوری
که ضخامت آن با کاهش دما کاهش میيابد و در دماهای کمتر از 28 °C
اين ويه ناپديد میشودر اين ويه به عنوان يرك ويره روانکننرده 1عمرم
کررده و موجرب لغرزش آسران يرخ برر روی سرطح و در نتیجره کراهش
2

Lowering index of activation energy
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1

Thermal barrier
Cassie-Baxter
4 Lubricating layer
3

چسبندگی آن به سطح میشودر البته وز به ذکر اسرت کره اگرر ارتفراع
ناهمواری های سطح بیشتر از ضخامت اين ويه باشد در برابر لغزش يخ بر
روی ويه آب سد انریی به وجود میآيد ][3ر
زدودن يخ از سطح با سرازوکار شکسرت 1حاصرم مریشرود اگرر نیرروی
چسبندگی يخ به سطح زياد باشد شکست ممکن است در خود يخ 2اتفاق
بیفتد که ناشی از لیز خوردن مرز دانههای بلوری و يرا عیروب يرخ ماننرد
ترک و حفرهها و تنشهای داخلی ايجراد شرده در یری فرآينرد انجمراد
میباشدر در اين نوع شکست يك ويه نازک يخ در سطح زمینره مشراهده
میشودر در غیر اين صورت شکست در فصم مشترک يرخ و سرطح ،4کره
معمووً شکافها در آنجا وجود دارد ،میتواند اتفاق بیفتدکه برا جداشردن
يخ از قصم مشترک بردون بره جرای گذاشرتن ایرری از خرود شناسرايی
میشودر بر اساس مطالعات انجا شده روند کاهشری چسربندگی يرخ بره
سطو با افزايش زاويه تماس همیشه برقرار نیست بلکه چسبندگی يخ با
پسماند زاويه تماس رابطه مستقیم و خطری دارد ][11ر کرار چسربندگی
انریی آزاد برگشتپذير مربو به ايجاد و از بین بردن فصم مشترک است
و ترشوندگی نیز پديدهای است که با انرییهای آزاد مربو به تشرکیم و
از بین رفرتن نرواحی فصرم مشرترک توصریف مریشرودر بنرابراين برین
ترشوندگی سطح و کار چسبندگی میتواند رابطه  6برقرار باشد ][11ر
(6

) w p    (1  cos rec

از ديگر عوامم مویر در چسبندگی يخ به سطح ،اختالف ضرريب انبسرا
حرارتی يخ و سطح میباشد که هرچه اين اختالف بیشتر باشد تنشهای
ايجاد شده در فصم مشترک منجر به کاهش چسبندگی مری شروندر هرم
چنین انعطافپذيری سطح بر روی چسبندگی يخ ایر میگذارد ،هرر چره
انعطافپذيری سطح بیشتر باشد ،با تغییر شکم آن تنشهای بین سطحی
در فصم مشترک حاصم میشود که بر چسبندگی ایر منفری مریگرذاردر
میزان خلوص يخ ،ماهیرت و سراختار سرطح ،دمرا ،نروع دسرتگاه و روش
اندازهگیری چسبندگی نیز در چسبندگی يخ بسیار حائز اهمیت میباشند
][12ر جهت اندازهگیری چسبندگی يخ به سطو هری دسرتگاه تجراری
استانداری دردسترس نمیباشدر گروه کمی از دسرتگاه سرانتريفیوی بررای
انرردازهگیررری اسررتحکا متوسررط چسرربندگی يررخ اسررتفاده کررردهانررد
[]11, 14, 11رگروهی نیز از دستگاه های خودسراز 1بررای انردازهگیرری
تنش متوسط برای حذف يخ از روی سطح استفاده کردهاند []1, 8, 11ر

 -7ماندگاري سطوح يخگريز
ماندگاری و دوا سطو يخگريز تحت تاییر دو عامم مقاومت سايشی کم
و تراکم 1بخارآب در ناهمواریهای سطح ،کاهش میيابدر قلههای سرطو

ابرآبگريز در قطرات آب فرو میروند و با اجرای فرآيند يخزدايری بعرد از
انجماد قطره ،ناهمواری هرای سرطح آسریب ديرده و همرراه برا يرخ جردا
میشوندر آسیب مکانیکی ساختارسطح در یی چرخه يرخزدن/يرخزدايری
منجر به افزايش سطح تماس سطح با قطره و کاهش عملکرد اين سرطو
میشودر برای بهبود استحکا سايشی اين سطو میتوان از سراختارهای
خیلی سخت يا اوستیك استفاده کردر درمورد عملکرد يخ گريزی سطو
ابرآبگريز در اتمسفر مریوب اگر نراهمواریهرای سرطح در مقايسره برا
قطرات آب متراکم شده به اندازه کافی کوچك باشد قطررات آب برر روی
ناهمواریهای سطح تشکیم میشوند و ریيم ترشروندگی کیسری-بکسرتر
باقی میماند اما درغیراين صورت قطرات آب بین ناهمواریها قرار گرفتره
و ریيم ترشوندگی ونزل حاصم میشودر بنرابراين درسرطو ابررآبگريرز
مقیاسهای کوچكتر ناهمواری ،جهت باقی ماندن ریيم کیسری-بکسرتر
درشرايط مریوب مناسبتر هستند ][16, 15ر

-8تحقيقات صورت گفته
از جمله مهمترين روشهای ايجاد سطو ابرآبگريرز مریتروان بره روش
قررالبی ،[18, 13] 6روش ترکیررب مررواد آلرری /معرردنی ،[21, 21] 5روش
الکتروشرریمیايی ] ،[22, 24روش نشررانش بخررار شرریمیايی،[21, 21] 8
روش پالسما ] ،[26, 25روش سم-یل ] [28, 23و غیره اشراره کرردر از
بین اين روشها روش ترکیب مواد آلی /معدنی به عنوان روشی مویر برای
ايجاد پوششهای ابرآبگريز در بسیاری از کارهای تحقیقاتی انجا شرده
مطر میباشدر به عنوان مثال یانگ 3و همکارانش ] [41سطح آبگريزی
با استفاده از اکسید روی /پلی دی متیم سیلوکسان گزارش کردندر يو 11و
همکررارانش ] [41آبگريررزی سررطو سرریلیکا /پلرری (سیلوکسرران-
فلوئوروآکريالت مورد مطالعه قرار دادندر
به خوبی شناخته شده است که انجماد با تغییر فراز مرايع آب بره حالرت
جامد آن اتفاق میافتدر با توجه به مشکالت ناشی از تجمع و چسربندگی
يخ بر روی تجهیرزات و سرطو مختلرف در شررايط سردسریری گسرتره
وسیعی از روشهای ضديخ و مطالعات بسیاری در سالهای اخیر صرورت
گرفته استر برخی از اين مطالعات بر روی استفاده از سطو ابررآبگريرز
به عنوان راهی برای جلوگیری از اين مشکالت متمرکز شرده اسرت][41ر
اخیراً اين سطو به دلیرم کاربردهرای برالقوه خرود ماننرد يرخگريرزی و
مهگريزی 11بسیارمورد توجه قرار گرفتهاندر هونگ 12و همکارانش ایر زاويه
تماس را بر افزايش زمان انجماد قطرات آب بر سطح مسی و سطح مسری
دارای پوشش ابرآبگريز بررسی کردند و به اين نتیجه رسیدند که هرچه
زاويه تماس سرطو بیشرتر باشرد ،زمران انجمراد قطرره برر روی سرطح
6
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یوونیتر میباشد ][42ر هم چنین یبق تحقیقرات وانرگ 1و همکرارانش
سطو ابرآبگريز با پوشش نانو-فلوئوروکربن نسبت بره تراخیر انرداختن
زمان شروع انجماد آب نسبت به سطو بدون پوشش بسریار مرویر عمرم
میکنند ][44ر عالوه براين نقش ناهمواری سرطو ابررآبگريرز برر روی
رفتار يخگريزی مورد مطالعره قررار گرفتره اسرتر جانرگ 2و همکرارانش
انجماد قطرات آب فوق سرد ( با دمای  -21درجه سانتیگراد برخورد به
سطو مختلف با دمای يکسان را مورد مطالعه قرار دادندر آنهرا مشراهده
کردند که سطو آب دوست با ناهمواری نانومتری ( کوچكترر از انردازه
اولین هسته يخ پايدار تشکیم شده در مقايسه با سطو ابررآبگريرز برا
میزان ناهمواریهای بزرگتر و ترشوندگی کمتر تاخیر بیشتری در زمران
شروع انجماد دارند ][41ر اين نشان میدهد خاصریت يرخگريرزی سرطح
ابرآبگريز فقط به میزان ترشوندگی آن وابسته نیسرتر بنرابراين هر و 4و
همکارانش مطالعه جامعی از برسی تاییر نراهمواری و میرزان ترشروندگی
سطو بر رفتار يخگريزی ارائه دادندر هم نتايج تجربی و هم بررسریهرای
تئوری بر پايه تئوری هستهگذاری يخ نشان داد که میزان تاخیر در شروع
فرآيند انجماد قطرات آب برروی سطو صاف با ناهمواریهای کوچرك از
سطو ابرآبگريز با ناهمواریهای بزرگتر بیشتر اسرت ،امرا برا افرزايش
زاويه تماس زمان کم فرآيند انجماد افزايش مریيابرد در نتیجره سرطو
ابرآبگريز با ناهمواریهای میکرو و نرانويی بیشرترين زمران مربرو بره
فرآيند انجماد را دارا هستند ][41ر محققان بره وضرو نشران دادنرد کره
1

Wang
Jung
3 Hao
2

سازوکار های مرتبط با تاخیر در زمان شروع انجماد آب و کم زمان فرآيند
انجماد آب به ترتیب با هستهگذاری و انتقال حرارت کنترل میشودر

-3نتيجهگيري
آبگريزی و يخگريزی در مورد تجهیزات و ابزاری که در محریطهرايی برا
دمای کمتر از صفر درجه سانتیگراد کار میکنند ماننرد برال هواپیماهرا،
نیروگاههرا ،کشرتیهرا ،رادارهرا و حتری لولرههرای داخرم محفظرههرای
خنك کننده و فريزرها بسیار دارای اهمیت است زيرا با تشکیم يخ برروی
آنهررا ممکررن اسررت بررازده کرراری آن هررا پ رايین بیادراسررتفاده از سررطو
ابرآب گريز به عنوان روشی مرویر بررای جلروگیری از مشرکالت ناشری از
تجمع و چسبندگی يخ بر روی سطو مختلف اخیراً بسریار مرورد توجره
قرار گرفته استر با استفاده از اين سطو گرچه نمیتوان به یور کامم از
تشکیم يخ برروی سطح جلوگیری کرد اما مریتروان چسربندگی يرخ بره
س طح را به یور قابم توجهی کاهش داد به یوری که تحت تاییر نیروهای
یبیعی مانند نیروی باد و يا گرمای خورشید به راحتی يخ از روی سرطح
جدا شودراز جمله محدوديتهای اين سطو عد کارايی آنها برا ازدسرت
رفتن ناهمواریهرای سرطحی تحرت عوامرم مختلرف ماننرد ترنشهرای
مکانیکی و يا تحت تاییر اتمسفر مریوب میباشرد کره برا مترراکمشردن
قطرات بخارآب در بین ساختارهای سطحی انتقال ریيم ترشوندگی ونرزل
به کیسی-بکستر مشاهده میشود که اين افزايش چسبندگی يخ به سطح
را به همراه داردر درنتیجه استفاده از سطوحی با استحکا مکانیکی باو و
توزيعی از ناهمواریهای میکرو /نانويی منجر به ايجاد سطوحی يخگريز با
ماندگاری باوتر میشودر
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