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Introduzione 
 
La bagnabilità delle superfici solide è una delle proprietà interfacciali più importanti ed è governata 
sia dalla composizione chimica sia dalla geometria della superficie. 
La bagnabilità è caratterizzata da una grandezza di riferimento: l’angolo di contatto. Questa 
grandezza può essere meglio comprese dalla Figura 1. Una superficie si dice grossolanamente 
idrofilica se θ<90° e idrofobica se θ >90°. Per θ >150° una superficie si dice superidrofobica. 
Recentemente è cresciuto parecchio l’interesse verso le superfici superidrofobiche poiché esse 
possono portare numerosi vantaggi sia nella vita quotidiana sia nelle applicazioni industriali. Ad 
esempio, tali strutture renderanno possibile la produzione di superfici autopulenti e fenomeni come 
la contaminazione e l’ossidazione potranno essere inibiti dallo sviluppo di tali superfici. 
Superfici superidrofobiche sono state prodotte principalmente in due modi: creando strutture rugose 
su una superficie idrofobica (θ>90°) e funzionalizzando una superficie ruvida con materiale a bassa 
energia libera di superficie [1]. 
L’esempio più eclatante di superficie superidrofobica in natura è la foglia di loto, per questo motivo 
la superidrofobicità di una superficie è chiamata anche effetto loto. Le foglie di questa pianta infatti, 
hanno la proprietà di mantenersi sempre pulite poiché l’acqua scivola sulla loro superficie 
portandosi via lo sporco. 
Per creare una superficie superidrofobica alcuni gruppi hanno pensato di replicare la superficie della 
foglia di loto usando la tecnica del double replica molding [2], una tecnica che permette di ottenere 
una copia di qualunque superficie micro strutturata. Un altro metodo possibile consiste nel creare 
foreste di pillars con tecniche litografiche. In questa tesi è stata utilizzata una tecnica che permette 
di integrare le due appena citate. Le tecniche di micro fabbricazione saranno approfondite nel 
Capitolo 1. Nel Capitolo 2 si riporteranno le tecniche di misurazione, le misure effettuate ed i 
risultati ottenuti nello studio dell’angolo di contatto formato da gocce d’acqua da depositare sulle 
strutture prodotte in laboratorio. Nel Capitolo 3 si discuteranno i risultati e i possibili sviluppi di tali 
superfici micro strutturate. 
 

 
Figura 1. Angolo di contatto nel caso di una superficie idrofilica (θ<90°) (a) e nel caso di una superficie 

superidrofobica (b). 
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