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Un material superhidrofòbic és aquell en el 
qual l’aigua hi llisca sense adherir-s’hi.

La superhidrofobicitat es medeix en funció 
de l’angle de contacte de la gota amb la 
superfície on reposa.

Considerem que una superfície és hidro-
fòbica si l’angle de contacte és major de 
150º.

Sabies que les fulles de lotus són superhi-
drofòbiques de forma natural?

A la natura moltes plantes ho són en major 
o menor mesura. Aquest efecte es coneix 
amb el nom d’efecte lotus.

FONAMENTS 2 
Superhidrofobicitat

Amb la nanotecno-
logia podem formar 
nanoestructures 
superficials que 
converteixin aques-
ta superfície en 
superhidrofòbica.

Amb la col·laboració de Nano3 
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Experiment:

1. Aconsegueix una superfície de fusta o 
pedra per a l’experiment.

2. Tapa una de les zones de la superfície 
per tal d’aïllar-la de la capa superhidrofòbi-
ca que aplicarem.

3. Tracta amb l’esprai ‘wood/stone coating’ 
la regió no coberta i deixa assecar unes 
hores a temperatura ambient.

4. Un cop sec pots comprovar l’efecte de la 
nanocapa ruixant amb aigua la superfície!

Extra: 

• L’aigua es pot espolsar i la superfície 
tractada segueix seca.

• Pots provar el tractament amb dife-
rents patrons per fer motius en la super-
fície.

• Proba l’experiment amb diferents 
fluids. Funciona igual amb tots?

Resultat:

Superfície
Pedra de morter.

Esquerra
Zona convencional

Dreta
Zona tractament 
superhidrofòbic

EXPERIMENTHands on! 
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Ampliació:

La hidrofobicitat està basada en un fenomen de contacte de superfícies.  Les forces de 
contacte de dos materials poden ser de repulsió o d’atracció en funció dels materials. Fent 
el tractament hidrofòbic a la superfície apliquem un material que té una força de repulsió 
amb l’aigua molt gran. Així que per minimitzar la seva energia, l’aigua redueix la seva àrea 
de contacte amb la superfície creant una gota esfèrica, tot arribant a un punt on s’equilibra 
la força de repulsió amb la superfície i el pes de la gota. Com més repulsiu sigui el contac-
te aigua/superfície, menor serà l’àrea de contacte de la gota, aquesta serà més esfèrica i, 
per tant, més hidrofòbica serà la superfície. 

L’aigua és més repel·lida per una superfície quant més s’augmenta la hidrofobicitat de la 
mateixa. L’angle de contacte d’una gota d’aigua és més gran en una superfície més hidro-
fóbica.

A la molècula d’aigua els àtoms d’hidrogen 
tendeixen a tenir una càrrega lleugerament 
positiva i els àtoms d’oxigen una càrrega 
lleugerament negativa. Les molècules d’ai-
gua s’uneixen entre si a través de l’enllaç 
d’hidrogen. Les molècules no polars for-
men enllaços d’hidrogen, per la qual cosa 
en presència d’aigua, les molècules no 
polars tendeixen a associar-se entre elles 
mitjançant enllaços excloent les molècu-
les d’aigua. Això redueix al mínim l’energia 
lliure global del sistema. Les molècules 

polars, les quals repel·leixen les molècules 
d’aigua, es diuen molècules hidrofòbiques 
i les polars que formen enllaços iònics o 
d’hidrogen amb la molècula d’aigua són 
hidrofíliques. Aquesta propietat de l’aigua 
és clau per a l’evolució de la vida. Així, la 
interacció hidrofòbica juga un paper crí-
tic en la formació de la bicapa lipídica de 
la membrana cel·lular i en el plegament 
de proteïnes i àcids nucleics. Per tant, la 
interacció hidrofòbica és troba a la base de 
l’existència de la vida.
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Treball a classe

Es poden canviar les propietats d’una superfície? Quina és la teva evidència?

Què passa amb l’aigua sobre una superfície superhidrofòbica? 

1: Problema:

Una gota d’aigua de 3 ml cau sobre una superfície hidrofílica amb una força superficial de 
repulsió Frep=0.01 N/mm2. 

a) Calcula el radi de l’àrea de contacte d’aquesta gota amb la superfície.

b) Suposa que la superfície és convencional i la força superficial de repulsió és de 
Frep=0.1 N/mm2.  Calcula el radi de l’àrea de contacte.

c) Suposa ara que la superfície l’hem tractat amb una nanocapa superhidrofòbica i la 
força superficial de repulsió és de Frep = 1 N/mm2. Calcula el radi de l’àrea de contacte.

d) Comenta els resultats obtinguts. Són els que esperaves?

Sol. a) r = 0.98 mm, b) r = 0.31 mm, c) r = 0.098 mm
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Materials superhidrofòbics:

La propietat de superhidrofobicitat es pot obtenir aplicant diferents solucions que conte-
nen nanopartícules de diferents materials per fer-ne una nanocapa.

• Nanopartícules de Diòxid de Titani
Aplicat en materials minerals permet transformar la superfície en hidrofòbica.

• Nanopartícules de Diòxid de Silici 
Aplicat a fibres textils obtenim roba convencional amb propietats hidrofòbiques.

• Nanopartícules de Fluor
S’aplica en vidres per obtenir finestres hidrofòbiques auto-netejants.

Aplicacions comercials:

Superfícies repel·lents a l’aigua i auto-netejants com vidres i roba:

Formigó superhidrofòbic per reduir la humi-
tat i millorar la seva durabilitat a l’exterior:

Smartphone recobert d’una capa superhi-
drofòbica per fer-lo resistent a l’aigua:


