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علمي ـ پژوهشي

توليد نانوذرههای اکسيد فلزی عامل دار
با خاصيت ابرآبگريزی به وسيلهی اصالح شيمي سطح
با -Nتری اتوکسي سايليل پروپيل اولئاميد
علي رستمي ،شهرام شريفنيا* ،+گلشن مرادي
گروه مهندسي شيمي ،دانشکده فني مهندسي ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ايران

چكيده :در اين پژوهش ،نانوذرههاي روي اکسيد ،تيتانيم دياکسيد و بوهميت از طريق اصالح شيمي سطح
با ترکيبهاي آلي به نانو ساختارهاي ابر آبگريز تبديل شدند .ايجاد گروههاي عاملي جديد از طريق واکنش
با اولئيک اسيد بهتنهايي نتيجههاي رضايت بخشي نشان نميدهد درنتيجه در اين مطالعه روغن اولئيک اسيد به ترکيبهاي
فعالتري تبديل شد .سپس بر روي سطح نانوذرههاي آرايش داده شد .در اين پژوهش معرف آبگريز کننده
-Nتري اتوکسي سايليل پروپيل اولئاميد ( )N-TESPOبا استفاده از اصالح شيمايي اولئيک اسيد سنتز شد که به آساني
ميتواند انواع نانوذرههاي اکسيدي را عاملدار و ابر آبگريز کند .اين معرف در يک واکنش دو مرحلهاي از
اولئيک اسيد به دست ميآيد .بهمنظور شناسايي ويژگيهاي نانوذرههاي ابر آبگريز سنتز شده توسط روش اصالح
شيمي سطح ،از تست زاويه تماس آب  SEM ،و  FT-IRاستفاده شد .نتيجهها نشان داد که زاويه تماس سطح
پوشانده شده با نانوذرههاي اصالحشده روي اکسيد  ،تيتانيم دياکسيد و بوهميت به ترتيب  851و  861و  868درجه است
که نشاندهندهي خاصيت ابر آبگريزي اين نانوذرهها ميباشد.
واژههاي كليدي :نانوذرهها؛ ابر آبگريز؛ اصالح شيمي سطح؛ روي اکسيد؛ تيتانيم دياکسيد؛ بوهميت.
;KEYWORDS: Nanoparticles; Superhydrophobic; Chemical surface modification; ZnO; TiO 2
Boehmite.

مقدمه

در سالهاي اخير ،توجه بسيار زيادي در سرتاسر جهان بهسوي
سطح آبگريز جلب شده است .پژوهشگران با الهام از سطحهاي
آبگريز طبيعي همانند برگ نيلوفر آبي ،سطح هندوانه چيني،
بال پروانه ،پاي حشرههايي که بر روي آب حرکت ميکنند ،سطحهاي
مصنوعي آبگريز گوناگوني را طراحي و توليد کردهاند[ .]1مواد
اَبَر آبگريز داراي قابليتهاي کاربردي بسيار گسترده بوده که
*عهده دار مکاتبات
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ازجمله آنها ميتوان به جداسازي آب از روغن ،مقاومت در برابر
خوردگي ،سطحهاي مقاوم در برابر فشار ،پوششهاي ضد مه،
پوششهاي ضد يخ ،سطوح خود تمييز شونده اشاره کرد[.]2
تر شوندگي يک خاصيت اختصاصي مواد ميباشد که بهشدت
به انرژي سطحي و ريخت شناسي سطح وابسته است .خاصيت
تر شوندگي مواد توسط يک سيال را ميتوان از روي زاويه تماس
+E-mail: sharif@razi.ac.ir

36

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

علي رستمي و همکاران

مشخص کرد .سطحهاي ابر آبگريز داراي زاويه تماس باالتر از
 151درجه براي آب ميباشند[ .]3تابهحال از روشهاي متفاوتي
بهمنظور دستيابي به سطح آبگريز استفاده شده است که
شامل روشهاي رسوبدهي مواد شيميايي (سل ـ ژل)[ ،]4تصعيد
آلومينيم استيل استونات [ ،]5 , 6خوردگي گالوانيک [ ،]7سنتزهاي
گرمايي [ ،]4امواج راديويي پالسمايي [ ،]8رسوبدهي تبخيري-
فيزيکي [ ]9ميباشد .در برخي از اين روشها موادي با سطحهاي
آبگريز توليد ميشود [ ]11 ,11و در روشهاي ديگر ،ابتدا يک
بافت سطحي توليد ميشود که در مرحلههاي بعدي با يک فيلم آبگريز
روکش داده ميشود [ .]12 ,13در تمامي روشها زبري سطحي
باال و انرژي سطحي پايين بهمنظور دستيابي به سطحهاي
فوق آبگريز بهطور همزمان موردتوجه قرار گرفتهاند [ .]14تاکنون
مطالعههاي زيادي براي تهيه و آناليز سطحهاي آبگريز انجام شده است.
نوسونوسکاي و بوشان [ ]15يک نظريه براي تعيين زبري سطحهاي
آبگريز ارايه دادند که در آن از معادلههاي ونزل و کاسي ـ باکسر
براي ارزيابي زاويه تماس ،زبري و نامتجانسي سطح استفاده
شده است .همچنين ،بوشان و همکاران [ ]16رابطه بين پارامترهاي
زبري سطح و زاويه تماس را مورد مطالعه قرار دادند.
هسيه و همکاران [ ]17مدل اصالحشده کاسي -باکسر را بهمنظور
ارزيابي تأثير اندازه نانوذرهها بر روي رفتار آبگريزي آنها
ارايه دادند .تارينو و همکاران [ ]18به تهيه نانوذرههاي فوق آبگريز
با استفاده از روش رسوبدهي مواد شيميايي (سل -ژل) پرداختند.
به تازگي نانوتکنولوژي بهطور گسترده در حوزههاي گوناگون
مورد استفاده قرار گرفته است .پژوهشگران در حال مطالعه دقيق
ويژگيهاي فيزيکي و کاربرد شکلهاي گوناگون مواد با اندازه نانو،
ازجمله نانوذرهها ميباشند [ .]21-19تيتانيم دياکسيد )(TiO2
به دليل ويژگيهاي يگانه ،مانند قيمت پايين ،فعاليت باالي
فتوکاتاليستي ،پايداري شيميايي ،غير سمي بودن ،ويژگيهاي
الکتريکي و نوري و خاصيت ضد باکتريايي بهطور گسترده
در رنگدانهها ،رنگها ،لوازمآرايشي و نگهدارندههاي فتوکاتاليستي
مورد استفاده قرار ميگيرد [ .]22 ,23بوهميت ()،)γ-AlO(OH
آلومينيم اکسيد ـ هيدروکسيد با ميزان آب متفاوت و اندازه
بلوريهاي متفاوت ميباشد .در بسياري از موارد بوهميت بهعنوان
ماده اوليه براي سنتز فازهاي آلومينا ميباشد[ .]24روي اکسيد ()ZnO
ازجمله جذابترين مواد با قابيلت هاي کاربردي بسيار
ازجمله استفاده بهعنوان دستگاههاي فوتونيک بوده و يکي از
نادرترين اکسيدهايي است که داراي تأثيرهاي تجزيهپذيري
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کوانتومي ميباشد [ .]52 ,62هدف از اين پژوهش دستيابي به
نانوذرههاي جديد ابر آبگريز تيتانيم دياکسيد) ، (TiO2بوهميت
() )γ-AlO(OHو روي اکسيد ( )ZnOبهمنظور کاربردهاي گسترده آنها
در صنايع گوناگون ميباشد .دليل انتخاب اين سه نانوذره
ويژگيهاي يگانه و کاربردهاي چشمگير آنها ،همانگونه که
پيشتر توضيح داده شد ،ميباشد .براي تبديل نانوذرههاي
تيتانيم دياکسيد  ،روي اکسيد و نانوذره آبدوست بوهميت به نانوذرههاي
اَبَر آبگريز از روش اصالح شيمي سطح بهعنوان روشي پربازده و
مفيد استفاده شد .براي آناليز نانوذرههاي سنتز شده از آزمونهاي
 SEM ، FT-IRو زاويه تماس آب استفاده شده است.
بخش تجربي
مواد

مواد شيميايي مورداستفاده در اين پژوهش ازجمله آلومينيم نيترات
 ،Al(NO3)3.9H2Oسديم هيدروکسيد ( ،)NaOHاولئيک اسيد
( ،)C18H34O2نانوذرههاي تيتانيم دياکسيد) ، (TiO2تيونيل کلريد
( )SOCl2و -3آمينوپروپيل تري اتوکسي سيالن ( )APTESاز
شرکت مرک آلمان و نانوذرههاي روي اکسيد ( )ZnOاز شرکت
سيگما آلدريچ خريداري شدهاند .از آب يون زدايي شده بهمنظور
سنتز نانوذرههاي بوهميت و همچنين در کل مراحل آزمايش از
استون براي شستشو استفاده شده است.
سنتز نانوذرههای بوهميت

روش سنتز نانوذرههاي بوهميت در شکل  1نشان داده شده
است .مطابق مقاله چاپشده پيشين [ 6/49 ]27گرم سود
در  51ميليليتر آب ديونيزه و  21گرم آلومينيم نيترات
در  31ميليليتر آب ديونيزه حل شده و پسازآن تيتراسيون محلول
آلومينيم نيترات توسط محلول سود انجام شد به اين صورت که
محلول سود بهصورت قطرهقطره و با سرعت 2/94 mL/minو
به مدت  17دقيقه به محلول آلومينيم نيترات افزوده شد .مخلوط
به دست آمده به مدت  3ساعت و در دماي  25 °Cدر حمام
فراصوت قرار داده شد .سپس ،محلول بهدستآمده به مدت
 4ساعت داخل آون در دماي  221 °Cقرار داده شد .پس از
 4مرتبه شست و شوي جامد سفيد به دست آمده با آب مقطر،
سوسپانسيون بهدستآمده به مدت  24ساعت در داخل آون
در دماي  81 °Cقرار داده شد پس از کوبيده شدن جامد سفيدرنگ
به دست آمده ،نانوذرههاي بوهميت به دست آمد.
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Scanning electron ( SEM

) )microscope (FESEM, TSCAN, Czech Republicاستفاده شد.
براي اندازهگيري زاويه تماس از دستگاه آزمون زاويه تماس
مدل  OCA 15 PLUSاستفاده شده است .اندازهگيري زاويه تماس
آب تنها با قطره آب (با حجم  4ميکروليتر) توسط سامانه مجهز
به يک دوربين  CCDباقابليت عکسبرداري از قطره و داراي
نرمافزار سنجش زاويه تماس قطره با سطح موردنظر انجامشده
است .اين سامانه مورد استفاده توليد شرکت Dataphysics
ميباشد .شايان ذکر است که  5اندازهگيري بر روي هر نمونه
انجامشده و در پايان متوسط آنها گزارش شده است.
شکل 3ـ روش سنتز نانوذرههای بوهميت.
اصالح نانوذرههای اکسيد روی ،تيتانيم دیاکسيد و بوهميت

نتيجهها و بحث

مرحلههاي سنتز ترکيب  N-TESPOکه يک معرف عاملدار کنندهي
قوي از نوع آبگريز ميباشد در شکل  3نشان داده شده است
که شامل فعال کردن روغن اولئيک اسيد از طريق آسيلدار نمودن
آن با تيونيل کلريد و سرانجام واکنش توليد آميد با APTES
ميباشد .فراورده نهايي يک مايع قهوهايرنگ به نسبت
گرانرو است که ميتواند جهت آبگريز نمودن سطوح آبدوست
به کار برود.
در شکل  4چگونگي عاملدار شدن سطح نانوذرهها گوناگون
توسط معرف  N-TESPOنشان داده شده است .همانگونه که
در شکل ديده ميشود ،اين معرف با تشکيل پيوندهاي کوواالنسي
با گروههاي  OHسطح نانوذرهها ،بهصورت يکنواختي نانوذرهها را
آبگريز مينمايد و يک آرايش منظمي از مولکولهاي غير قطبي
 N-TESPOرا در سطح به وجود ميآورد.

بهمنظور اصالح نانوذرههاي روي اکسيد ،تيتانيم دياکسيد و
بوهميت 51 mL ،اولئيک اسيد ( )C18H34O2به 25 mL
تيونيل کلريد ( )SOCl2درون يک بالن افزوده و سپس به مدت  3تا  4ساعت
در دماي  41درجه سلسيوس بازچرخاني شد .رنگ محلول
پس از انجام واکنش از زرد کمرنگ به قرمز ـ قهوهاي تيرهرنگ
تبديل شد .پسازآن ،بهمنظور حذف تيونيل کلريد اضافي ،محلول
زير هود زيستي تا دماي  111درجه به مدت  5تا  6ساعت گرما
داده شد .در ادامه به منظور تکميل واکنش  11ميليليتر -3آمينو
پروپيل تري اتوکسي سيالن ( )APTESبه محلول بهدستآمده
در مرحله پيشين در دماي  61درجه سلسيوس افزوده شد و محلول
به مدت  6ساعت روي استيرر همزده شد ] .[28سپس به منظور
اصالح شيميايي نانوذرههاي مورد نظر به محلول سنتزشده
در مرحله پيش ( ،)N-TESPOدر دماي  51درجه سلسيوس  1/5گرم
از نانوذره موردنظر همراه با هم زدن افزوده شد و به مدت
 24ساعت هم زدن ادامه پيدا کرد .در پايان به کمک سانتريفيوژ
با  4111 rpmنانوذرههاي جداسازي و با استون چندين بار شستشو
داده شد .به منظور حذف حالل ،نانوذرهها به دست آمده در آون
به مدت  6ساعت خشک شد .روش مورداستفاده بهمنظور اصالح
نانوذرههاي ياد شده در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  5تصو ي ر هاي  SEMنانوذر ه هاي روي اکس ي د،
تيتانيم دياکسيد و بوهميت آبگريز شده را در دو بزرگنمايي
نشان ميدهد .اندازههاي نانوذرهها در شکل نشان داده شده است.
تجمع ذرههاي ايجاد شده که در عکسها ديده ميشود
باعث افزايش زبري سطح شده که سرانجام منجر به آبگريزي
اين نانوذرهها شده است ].[29

شناسايي نانوذرهها

آناليز FT-IR

بهمنظور شناسايي نانوذرهها از دستگاه طيفسنج  FT-IRمدل
( ))Bruker-IFS 48 FT-IR spectrometer (Ettlingen, Germany

علمي ـ پژوهشي

آناليز SEM

طيفسنجي  FT-IRروشي مناسب جهت تعيين ويژگيهاي
مواد ميباشد .مقايسه طيف  FT-IRنانوذرهها اوليه (نانوذرههاي
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شکل 2ـ روش مورداستفاده جهت اصالح نانوذرههای.

شکل 6ـ مرحلههای سنتز ترکيب .N-TESPO
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شکل 7ـ چگونگي عاملدار شدن سطح نانوذرههای اکسيد فلزی.

روي اکسيد ،تيتانيم دياکسيد و بوهميت) پيش و پس از واکنش با معرف
 N-TESPOميتواند بيانگر ميزان موفقيتآميز بودن انجام واکنش باشد.
آناليز  FT-IRنانوذرههای  ZnOعامل دار شده

در شکل  6طيف  FT-IRنانوذرههاي روي اکسيد و روي اکسيد
عاملدار شده نشان داده شده است .در طيف مربوط به روي اکسيد
پيش از عاملدار شدن ،يک پيک قوي در فرکانس 3441 cm-1
ديده ميشود که مربوط به ارتعاشهاي کششي گروههاي
هيدروکسيل موجود بر سطح نانوذرههاي روي اکسيد ميباشد.
همچنين ،پيکهاي ديده شده در نزديکي فرکانس568 cm-1
مربوط به ارتعاشهاي کششي پيوند  Zn–Oميباشند .دو پيک
 1519 cm-1و 1396 cm-1مربوط به ارتعاشهاي گروههاي
کربوکسيالت است که ناشي از فرايند سنتز اين نانوذرهها ميباشد.
در طيف مربوط به نانوذرههاي روي اکسيد اصالحشده پيکهاي
جديدي ظاهر شدهاند که نشاندهندهي عامل دار شدن اين نانوذرهها
با معرف  N-TESPOميباشد.

علمي ـ پژوهشي

وcm-1

2856

پيکهاي ديده شده در فرکانسهاي2927 cm-1
برآمده از ارتعاشهاي کششي  C-Hهاي آلکاني گروههايN-TESPO
ايجادشده در نانوذرههاي روي اکسيد اصالحشده ميباشد .فرکانس
 1374 cm-1مربوط به پيوندهاي  Si–Oو  931 cm-1مربوط به
 Si-O-Znگروههاي سيالني ميباشند .همچنين پيک 1629 cm-1
مربوط به ارتعاشهاي کششي  C=Oآميدي گروههاي N-TESPO
ايجادشده در ساختار نانوذره روي اکسيد ميباشد .پيک 475 cm-1
مربوط به پيوند  Zn–Oو پيک موجود در فرکانس1131 cm-1
مربوط به پيوند  C–Nميباشد.
آناليز  FT-IRنانوذرههای  TiO2عامل دار شده

شکل  7طيف عبوري  FT-IRنانوذرههاي تيتانيم دياکسيد را
در بازهي فرکانس 511-4111 cm-1پيش و پس از اصالح نشان ميدهد.
در طيف مربوط به نانوذرههاي تيتانيم دياکسيد ،پيک ديده شده
در فرکانس  3451 cm-1مربوط به گروه هيدروکسيل موجود
بر روي سطح نانوذره ميباشد .دو پيک  611 cm-1و 651 cm-1
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شکل  7ـ تصويرهای  SEMنانوذرههای ابر آب گريز  )a:اکسيد روی )b ،تيتانيم دی اکسيد و  )cبوهميت.

مربوط به پيوندهاي  Ti–O–Tiدر ساختار نانوذره و پيک موجود در
فرکانس 1641 cm-1مربوط به آب جذبشده ميباشد .در طيف
مربوط به نانوذرههاي  TiO2اصالحشده پيکهاي 2924 cm-1و
 2854 cm-1ناشي از ارتعاشهاي کششي  C-Hهاي آلکاني
گروههاي  N-TESPOايجادشده در نانوذرههاي اکسيد روي
اصالحشده ميباشد .پيک قوي بازهي  1151 cm-1نيز مربوط به
ارتعاشهاي کششي  Si-O-Tiميباشد که نشاندهندهي اتصال
مولکولهاي  N-TESPOبه سطح ذرهها ميباشد .همچنين پيک
 1458 cm-1مربوط به ارتعاشهاي کششي  C=Oآميدي گروههاي
 N-TESPOايجادشده در ساختار نانوذره تيتانيم دياکسيد
37

ميباشد .پيک  1131 cm-1مربوط به پيوند  C–Nميباشد.
ضعيفتر شدن پيک مربوط به گروه هيدروکسيل در فرکانس
 3295 cm-1نسبت به پيک گروه هيدروکسيل ظاهرشده در طيف
نانوذرههاي تيتانيم دياکسيد اصالحنشده نشاندهندهي تبديل
موفقيتآميز گروههاي هيدروکسيل موجود در سطح نانوذرهها به
گروههاي آبگريز آلکاني ميباشد.
آناليز  FT-IRنانوذرههای بوهميت عامل دار شده

شکل  8طيف  FT-IRنانوذرههاي بوهميت و بوهميت
اصالحشده را در بازهي طولموج  511-4111 cm-1نشان ميدهد.
علمي ـ پژوهشي
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عبور )(%

در طيف مربوط به نانوذره بوهميت ،دو پيک 3191 cm-1و3349 cm-1
مربوط به ارتعاشهاي کششي پيوند  Al–OHميباشد.
همچنين فرکانسهاي 1168 cm-1و 1164 cm-1مربوط به
ارتعاشهاي متقارن پيوندهاي هيدروژني  OH....OHساختار
بوهميت و فرکانسهاي  579 cm-1و 563 cm-1مربوط
به ارتعاشهاي پيوند  Al–Oميباشد .پيک ظاهرشده در فرکانس
 ،1392 cm-1مربوط به ناخالصي نيترات موجود در ساختار نانوذرهها
ميباشد .طيف بهدستآمده براي نانوذرههاي بوهميت سنتز شده
با نتيجههاي بهدستآمده توسط رجبي و همکاران سازگار
ميباشد[ .]31در طيف مربوط به نانوذرههاي بوهميت اصالحشده
فرکانسهاي 2853 cm-1و 2921 cm-1ناشي از ارتعاشهاي
کششي  C-Hهاي آلکاني گروههاي  N-TESPOميباشد و پيک
ايجادشده در حدود فرکانس 1141 cm-1مربوط به ارتعاشهاي
پيوند  Si-O-Alاست که ناشي از گروههاي سيالن ايجادشده
در ساختار نانوذرههاي بوهميت اصالحشده ميباشد .پيک ايجادشده
در فرکانس 1463 cm-1مربوط به ارتعاشهاي خمشي پيوندهاي
 C–Hميباشد .پيک ظاهرشده در فرکانس 895 cm-1و پيک
موجود در فرکانس 1171 cm-1به ترتيب مربوط به گروههاي
 Si–Cو  C–Nدر ساختار نانوذرههاي بوهميت اصالحشده ميباشد.
تعيين زاويه تماس آب
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شکل  3ـ طيف  FT-IRنانوذرههای تيتانيم دیاکسيد و تيتانيم
دیاکسيد اصالحشده.

عبور )(%

755

3555

3755

2555

عدد

2755

6555

6755

جرمي)(cm-3

شکل  7ـ طيف  FT-IRنانوذرههای بوهميت و بوهميت اصالحشده.

علمي ـ پژوهشي

با استفاده از اندازهگيري زاويه تماس آب ميتوان ميزان
آبدوستي ،آبگريزي ،اثرهاي فتوکاتاليستي و ويژگيهاي
خودتميزشوندگي را موردبررسي قرار داد .بهمنظور اثبات خاصيت
اَبَر آبگريزي نانوذرههاي اصالحشدهي روي اکسيد ،تيتانيم دياکسيد
و بوهميت از تست زاويه تماس آب استفاده شد .به همين جهت
ابتدا مقداري از نانوذرههاي اصالحشده را بر روي سطحي تميز
پوشش داده و يک فيلم صاف و يک دست (به ضخامت حدود  21تا
 25ميکرومتر) ايجاد نموده و سپس اندازه زاويه تماس قطره آب
با سطح پوشش داده شده به دست آمد .شکل  9نتيجههاي آزمون
زاويه تماس را براي هر سه نانوذره اصالحشده نشان ميدهد.
همانگونه که ديده ميشود ،زاويه تماس آب با سطح هر سه نانوذرهي
اصالحشده با  N-TESPOباالي  151درجه است که نشاندهندهي
خاصيت اَبَر آبگريز بودن آنها ميباشد .اين در حالي است که
اين نانوذرهها پيش از اصالح شيميايي به طور کامل آبدوست
ميباشند .در آزمايش ساده ديگري که انجام گرفت اين نانوذرهها
درون آب پخش شده و به مدت يک هفته نگهداري شدند
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شکل 9ـ زاويه تماس قطره آب بر سطح پوشش دادهشده با نانوذرههای  )aروی اکسيد  )b ،تيتانيم دیاکسيد )c ،بوهميت اصالحشده.

اما در طول اين مدت خاصيت ابر آبگريزي آنها تغييري نداشت
و هيچگونه انحاللي در آب از خود نشان ندادند.
نتيجهگيری

در اين پژوهش ،يک معرف عامل دار کننده بهمنظور
اَبَر آبگريز نمودن اکسيدهاي فلزي و سطحهاي گوناگون به نام
 N-TESPOسنتز و شناسايي شد .نانوذرههاي روي اکسيد،
تيتانيم دياکسيد و بوهميت از طريق اصالح شيمي سطح با معرف آلي
 N-TESPOبه نانو ساختارهاي ابر آبگريز تبديل شدند .ايجاد
گروههاي عاملي جديد از طريق واکنش با اولئيک اسيد بهتنهايي
نتيجههاي رضايت بخشي نشان نميدهد درنتيجه در اين مطالعه
روغن اولئيک اسيد به ترکيبهاي فعالتري تبديل و سپس بر روي

سطح نانوذرهها آرايش داده شد .در اين کار معرف آبگريز کنندهي
-Nتري اتوکسي سايليل پروپيل اولئاميد ( )N-TESPOبا استفاده از
اصالح شيمايي اولئيک اسيد سنتز شده که به سادگي قادر
به عاملدار کردن و ابر آبگريز کردن انواع نانوذرههاي اکسيدي
ميباشد .اين معرف در يک واکنش دو مرحلهاي از اولئيک اسيد
بهدست آمد .نتيجهها نشان داد که زاويه تماس سطح پوشانده شده
با نانوذرههاي اصالحشده روي اکسيد  ،تيتانيم دياکسيد و
بوهميت به ترتيب  158و  163و  161درجه ميباشد که
نشاندهندهي خاصيت اَبَر آبگريزي اين نانوذرهها است.
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