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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Змочування твердих тіл рідиною, а також 

розтікання рідини по твердих поверхнях як прояв взаємодії твердої та рідкої фаз є одним із 

універсальних явищ, що охоплює широке різноманіття як фундаментальних, так і 

технологічних процесів. Аналіз змочуваності, яка є ступенем змочування, зручно 

використовувати для характеристики поверхні твердого тіла у макроскопічному та 

мікроскопічному масштабах. Правильне та ефективне прогнозування й контроль процесів 

випаровування, конденсації, кипіння, нуклеації та росту краплин і бульбашок, закріплених 

на поверхнях (“сидячих”), у наноскопічному масштабі є можливим лише за умови 

врахування властивостей явища змочування рідиною поверхні твердого тіла на 

відповідному масштабі досліджень. Саме тому дослідження процесів та явищ, які 

відбуваються на межі поділу суміжних середовищ, є необхідним для успішного 

прогнозування і моделювання властивостей нанорозмірних об’єктів та є фізичною основою 

для створення нанотехнологій з метою оптимізації керування поведінкою наносистем. 

Дослідження таких систем безумовно є важливим також і з фундаментальної точки зору, 

адже саме в них спостерігається низка явищ, які не притаманні для об’єктів, у яких 

визначальними є об’ємні частини суміжних фаз, а їхня міжфазна (перехідна) область 

нехтовно мала. Цілком очікувано, що дослідження цих явищ ще більш ускладнюється при 

розгляді контакту трьох прилеглих фаз, які межують вздовж спільної лінії трифазного 

контакту. У цьому разі, окрім розмірної залежності поверхневого натягу, потрібно також 

враховувати наявність лінійного натягу, що властивий лінії контакту трьох фаз. 

Таким чином, актуальною проблемою сучасної фізики конденсованого стану є 

дослідження закономірностей та умов рівноваги гетерогенних систем, які містять 

неоднорідні перехідні області між їхніми прилеглими гомогенними частинами. Це є 

особливо важливим у тих випадках, коли товщина та об’єм таких неоднорідних перехідних 

областей мають той же порядок, що й лінійні розміри та об’єм гомогенних підсистем, які 

вони собою розмежовують. З цієї точки зору застосування атомістичних підходів, зокрема 

такого як метод класичної молекулярної динаміки, є особливо перспективним. Цей метод 

дає можливість дослідити низку явищ, які спостерігаються в перехідних областях “тверде 

тіло - рідина”, “рідина - газ”, “рідина - рідина”, та отримати ряд важливих фізичних 

параметрів таких як коефіцієнт поверхневого натягу, локальні значення густини та 

компонент тензора тиску в міжфазній області. Атомістичне моделювання також може бути 

основою для розробки низки моделей для опису поведінки інтерфейсів між різними 

фазами. Ці моделі можуть в подальшому бути використані для розширення можливостей 

комп’ютерного моделювання на більший діапазон зміни розмірів систем. Оскільки сучасні 

можливості комп’ютерних симуляцій методом молекулярно-динамічних розрахунків 

дозволяють моделювати об’єкти не більше ніж мезо- та нано- розмірів, а реальні 

експерименти з прийнятною точністю такі об’єкти поки що дослідити не спроможні, тому 

виникає необхідність у розробці методів коректного співставлення відповідних фізичних 

величини, які розраховані або виміряні на різних масштабах реального та комп’ютерного 

експериментів. 

Дана дисертаційна робота присвячена встановленню фізичних закономірностей 

процесів та явищ, що виникають у міжфазній області, та поясненню механізмів їхнього 

впливу на нанорозмірну систему в цілому, і зокрема, дослідженню закономірностей 

змочування твердої підкладки нанорозмірною краплиною рідини. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є 

складовою частиною наукових досліджень, які проводяться на кафедрі молекулярної фізики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

рамках Комплексної наукової програми “Конденсований стан – фізичні основи новітніх 

технологій”. Зміст дисертації узгоджений з планами роботи держбюджетних тем 

“Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, 

астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій” 

(№ д/р 0111U004954), “Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, 

медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації 

речовини” (№ д/р 0114U003475), “Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в 

низькорозмірних напівпровідникових системах на основі кремнію” (№ д/р 0118U000242) та 

“Фрактальна розмірність та властивості рідинних систем, актуальних для медицини та 

ядерних технологій” (№ д/р 0120U102176). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є встановлення фізичних 

закономірностей змочування твердої підкладки нанорозмірною краплиною рідини. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

1) отримати математичні вирази опису розмірної залежності поверхневого натягу для випадків 

сферичної та циліндричної поверхонь натягу; 

2) використовуючи метод класичної молекулярної динаміки, отримати комп’ютерні симуляції 

рівноважних і стабільних малих краплин зі сферичним та циліндричним інтерфейсом 

“рідина - газопарова фаза”; 

3) провести серію молекулярно-динамічних розрахунків мап просторового розподілу 

локальних значень густини, діаграм Вороного та компонент тензора механічних напружень 

для “сидячої” краплини простої рідини, яка має форму циліндричного сегмента; 

4) визначити положення поверхонь натягу й еквімолярних поверхонь “сидячої” краплини, 

використовуючи мапи розподілу густини і компонент тензора тиску, та визначити контактні 

кути змочування між відповідними поверхнями; 

5) встановити закономірності поведінки рівноважного контактного кута змочування 

“сидячих” краплин, що мають форму сферичного та циліндричного сегментів, 

розташованих на плоскій та однорідній твердій підкладці, залежно від радіуса кривизни 

інтерфейсу “рідина - газопарова фаза” вздовж лінії контакту трьох фаз та від параметрів 

потенціалу міжчастинкової взаємодії речовини краплини та підкладки; 

6) встановити закономірності зміни площі контактної області “сидячої” краплини з твердою 

підкладкою під дією зовнішнього однорідного поля різної інтенсивності. 

Об’єктом дослідження є явище змочування твердої підкладки нанорозмірною 

краплиною. 

Предметом дослідження є вплив розмірів краплини рідини, яка змочує тверду 

підкладку, на форму поверхні краплини та на її рівноважний контактний кут змочування. 

Методи дослідження. Для коректного теоретичного опису ефекту розмірної залежності 

рівноважних термодинамічних властивостей фізичних об’єктів на широкому діапазоні зміни 

їхніх масштабів було використано метод поверхні поділу Гіббса (метод надлишкових величин 

Гіббса) та його модифікації. Оскільки в рамках методу надлишкових величин Гіббса вільна 

енергія референтної системи може бути представлена адитивними об’ємними, поверхневими 

та лінійними складовими, а також використовуючи поняття фаз та їхніх поверхонь і ліній 

поділу, і відповідних їм густин та питомих надлишків, і з урахуванням лінійності 

(однорідності першого порядку) повної вільної енергії за об’ємними, поверхневими та 

лінійними внесками, то мінімум вільної енергії замкнутої термодинамічної гетерогенної 

системи як умова її термодинамічної рівноваги, було використано варіаційні методи 
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дослідження екстремуму функціоналу, де вільна енергія класичної термодинамічної системи 

була представлена як інтегральний функціонал на функціях, що описують геометрію 

поверхонь та ліній поділу фаз. Для чисельного розрахунку основних фізичних величин, за 

допомогою яких описують явище змочування на наномасштабі та задля виявлення ефектів 

розмірної залежності поверхневих та лінійних надлишків термодинамічних величин, 

комп’ютерні симуляції нанооб’єктів виконувались з використанням методу класичної 

молекулярної динаміки. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

• Встановлено закономірності розмірної залежності поверхневого натягу сферичної та 

циліндричної поверхонь натягу простої рідини методом Гіббса. 

• Встановлено закономірності розмірної залежності контактного кута змочування краплини 

простої рідини, що має форму циліндричного сегмента, розташованого на гладкій поверхні 

шляхом комп’ютерних симуляцій із використанням методу класичної молекулярної 

динаміки. 

• Отримано величину контактного кута, утвореного між плоскою поверхнею натягу 

підкладки й поверхнею натягу краплини у формі циліндричного сегмента, та виявлено його 

відмінність від кута контакту, утвореного відповідними еквімолярними поверхнями для 

випадку нанорозмірних краплин простої рідини, шляхом молекулярно-динамічних 

розрахунків. 

• Вперше запропоновано розраховувати лінійний натяг прямої ліній контакту трьох фаз як 

роботу зміни площі поперечного перерізу області перетину трьох прилеглих фаз та 

використовувати радіуси головних кривин поверхонь поділу фаз на лінії трифазного 

контакту як незалежні змінні для коефіцієнта лінійного натягу у фундаментальному 

рівнянні Гіббса. 

• Вперше враховано вплив лінійного натягу прямої лінії трифазного контакту на величину 

контактного кута змочування “сидячої” краплини, яка має форму циліндричного сегмента. 

• Вперше запропоновано метод розрахунку величини адсорбції Гіббса за допомогою 

молекулярної динаміки, який ґрунтується на зміні контактної площі речовини “сидячої” 

краплини на межі з твердою підкладкою в результаті зміни величини однорідного поля, яке 

прикладається до краплини. 

• Вперше запропоновано підхід, який ґрунтується на залученні модельної “сидячої 

циліндричної нанокраплини” для визначення параметрів потенціалу взаємодії між атомами 

різного сорту (рідкої краплини та твердої підкладки) підбором такого значення параметра 

потенціалу, за якого забезпечується найкраще співпадіння значення макроскопічного 

контактного кута змочування та контактного кута змочування, розрахованого для “сидячої 

циліндричної нанокраплини”. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в роботі результати можуть 

бути використані при дослідженні властивостей багатофазної системи, якщо хоча б одна з 

фаз якої є наноскопічною, з метою забезпечення правильного та ефективного прогнозування 

й контролю процесів випаровування, конденсації, кипіння, нуклеації та росту нано- краплин 

і бульбашок; у мультифазних системах з розвиненою поверхнею, які є перспективними для 

прикладного застосування задля оптимізації теплообміну між контактуючими твердим тілом 

та рідиною. Також прикладне значення має результат про різну швидкість зміни 

поверхневого натягу краплин і бульбашок зі зміною їхнього розміру та, що для випадку 

краплини поверхневий натяг води збільшується зі зменшенням її розміру на відміну від 

випадку бульбашок, для яких поверхневий натяг зменшується зі зменшенням розміру 

бульбашок. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в якій 

висвітлені власні ідеї та розробки автора. Використані в дисертації ідеї, положення чи 

гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей 

здобувача. Усі наукові результати, положення і висновки, що виносяться на захист, отримані 

здобувачем особисто. Визначення напрямків і мети досліджень, постановка задач, 

обговорювались з науковим керівником д.ф.-м.н., проф.  В.М. Сисоєвим , а також з науковим 

співробітником лабораторії LEMTA (спільної лабораторії Французького центру наукових 

досліджень та Університету Лотарингії, Франція), к.ф.-м.н. М. В. Ісаєвим та академіком 

НАН України, д.ф.-м.н., проф. Л. А. Булавіним. Інтерпретацію отриманих результатів та їх 

узагальнення здійснено разом із д.ф.-м.н., професором Д.А. Гаврюшенком. 

Основний зміст дисертації викладено у наукових статтях [1–6], опублікованих у 

фахових наукових виданнях, а також у матеріалах та тезах доповідей міжнародних 

конференцій [7–19], які додатково відображають наукові результати дисертації. У наукових 

працях, виконаних у співавторстві [1–4,6–20], дисертант брав безпосередню участь у 

постановці та реалізації задач досліджень, обговоренні й узагальненні результатів, 

формулюванні висновків, опрацюванні літературних джерел. У статті [1,20] опубліковані 

отримані здобувачем вирази точного аналітичного розв’язку рівняння Гіббса-Толмена-

Кеніга-Баффа (ГТКБ) для випадку сферичної і циліндричної поверхонь натягу та вперше 

отриманий вираз для розрахунку поправки Толмена на основі термічного рівняння стану для 

випадку циліндричної поверхні натягу. У статті [2] дисертант розробив методику визначення 

величини адсорбції Гіббса методом молекулярної динаміки та запропонував спосіб 

врахування впливу адсорбції на форму поверхні нанорозмірної краплини. У статтях [3,4] 

здобувачем було запропоновано для деяких особливих випадків використовувати модельну 

краплину у формі циліндричного сегмента для більш точного відтворення макроскопічного 

контактного кута методом молекулярно-динамічних розрахунків. У публікаціях [6,16,18] 

здобувачем було запропоновано використовувати поверхні натягу для визначення 

контактного кута змочування у наномасштабі. У публікаціях [5,7–15,17,19] дисертант 

представив результати своїх теоретичних досліджень впливу зовнішнього силового поля на 

ряд термодинамічних характеристик нанооб’єктів. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи неодноразово 

обговорювались на наукових семінарах кафедри молекулярної фізики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріали роботи також пройшли 

апробацію на наступних наукових конференціях: Intern. Conf. NANO-2014, (Lviv, 2014); 6th 

Intern. Conf. PLMMP-2014, (Kyiv, 2014); Intern. Conf. NANO-2015, (Lviv, 2015); 7th Intern. 

Conf. PLMMP-2016, (Kyiv, 2016); Intern. Conf. NANO-2016, (Lviv, 2016); Nanoscale and 

Microscale Heat Transfer V and Eurotherm Seminar, (Santorini, Greece, 2016); 8th Intern. Conf. 

PLMMP-2018, (Kyiv, 2018); Ukrainian Conference with International Participation “Chemistry, 

physics and technology of surface”, (Kyiv, 2019); X Young Scientists Conference “Problems of 

Theoretical Physics”, (Kyiv, 2019); 24th nternational Meeting of Thermophysics and 20th 

Conference REFRA, (Smolenice, Slovakia, 2019). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових праць: 6 публікацій 

в провідних фахових виданнях України та інших країн, 4 з яких входять до наукометричної 

бази Scopus: «Physical Review E», «The Journal of Physical Chemistry B», «Molecular 

Simulation» та «Ukrainian Journal of Physics». 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та 

англійською мовою, переліку праць здобувача, вступу, 4 розділів, висновків, списку 

використаних джерел, що містить 295 найменувань та 5 додатків. Дисертація містить 45 

рисунків та 2 таблиці. Загальний обсяг дисертації складає 216 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету, головні задачі та методи досліджень. Також сформульовано новизну 

та практичну цінність отриманих результатів, показано зв’язок дисертаційної роботи з 

науковими темами, наведено інформацію щодо особистого внеску здобувача до статей, 

опублікованих у співавторстві, та інформацію стосовно апробації результатів дисертації. 

Перший розділ дисертації присвячений огляду основних методів дослідження явища 

змочування. Проаналізовано основні підходи та вагомі результати досліджень поверхонь і 

ліній поділу фаз. Розглянуто найпоширеніші теоретичні моделі опису рівноважних 

контактних кутів змочування та їх розмірної залежності. Наведено описані у сучасній 

літературі механізми впливу розмірної залежності поверхневого та лінійного натягу на 

рівновагу гетерогенних систем, що містять наноскопічну фазу. Обговорюється роль умов 

трансверсальності варіаційної задачі для знаходження рівноважних контактних кутів. 

У другому розділі досліджується явище розмірної залежності поверхневого натягу у 

випадку сферичних та циліндричних вільних поверхонь натягу ізотропної рідини, 

зрівноваженої своєю насиченою парою. Обґрунтовано коректність введення та можливість 

однозначного механічного визначення положення поверхні натягу для рівноважної стійкої 

частини рідинного “містка” (далі – “циліндрична краплина”) та газопарового каналу 

циліндричної форми (“циліндрична бульбашка”). Також встановлено, що оскільки поверхні 

ізотропної рідини не властива пружність відносно зсуву, то шпур тензора механічного 

поверхневого натягу (скалярний механічний поверхневий натяг –  ) співпадає з 

термодинамічним поверхневим натягом ( ) для випадку сферичної та циліндричної 

поверхонь натягу. Отримано вирази для мікромеханічного визначення обох поверхневих 

натягів та положення сферичної і циліндричної поверхонь натягу. 

У рамках підходу Гіббса-Толмена [1,20] для краплин та бульбашок зі сферичною та 

циліндричною поверхнями натягу отримано рівняння ГТКБ наступним чином. Для випадку 

двофазної однокомпонентної системи “ізотропна рідина - пара”, що перебуває у 

термодинамічній рівновазі та у контакті з термостатом при фіксованих температурі (T ), 

загальному об’ємі (V V V = + ) та загальній кількісті частинок речовини в обох 

підсистемах ( N N V V    = + + ), зміна поверхневого надлишку кількості частинок 

дорівнює: 

 ( )δ δV N   − = , (1) 

де i  – значення густини i -ой фази (у референтній системі) з об’ємом iV  та хімічним 

потенціалом i  (  – рідина,   – насичена пара). Інтегруючи вираз (1) за об’ємом шару, 

що знаходиться між еквімолярною поверхнею та поверхнею натягу у референтній системі, 

отримано адсорбцію Гіббса  . Добуток площі A  поверхні натягу (у випадку циліндричної 

краплини або бульбашки така площа розрахована на одиницю їх довжини) та величини 

адсорбції  , що розрахована для поверхні натягу дорівнює добутку різниці значень густин 
  −  гомогенних фаз, які розділені поверхнею натягу, та різниці об’ємів 

eV V− , які 

обмежені еквімолярною поверхнею (
eV ) і поверхнею натягу (V ), тому: 

 
,

1 1

n

s ceV V r

A n r 



 

   −
=  + −   −   

, (2) 

де 3n =  для сферичних (s) і 2n =  для циліндричних (c) поверхонь, δ - поправка Толмена, 

яка за модулем дорівнює відстані від еквімолярної поверхні до поверхні натягу (δ:= Re−R), 

а знак δ - поправки згідно Толмена однозначно визначається знаком адсорбції Гіббса [1*]. 
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За Гіббсом ліва сторона виразу (2) отримується безпосередньо із адсорбційного 

рівняння Гіббса (d d = − ), записаного для вільної поверхні натягу з використанням 

зв’язку між диференціалами тиску і хімічного потенціалу прилеглих фаз 

однокомпонентної термодинамічної системи (dP d   = , dP d   = ) та з 

урахуванням умов хімічної рівноваги ( :   = = ): 

 
( )
d

d P 



 


= −

− 
, (3) 

де P P P  = −  – різниця тисків у сусідніх фазах, тобто надлишковий тиск Лапласа, 

оскільки поверхня натягу викривлена. 

Використовуючи фундаментальне рівняння Гіббса, записане для об’ємних 

гомогенних фаз та сферичної і циліндричної поверхонь натягу, умова міжфазної рівноваги 

має вигляд: 

 ( )PdV r dA = , (4) 

де dV dV dV = − =  – приріст об’єму менш густої фази при “реальному” переміщенні 

поверхні натягу з площею A  в напрямку більш густої фази, dA  – приріст площі поверхні 

натягу, який спричинений таким її переміщенням. 

З виразів (2), (3) та (4) було одержано об’єднане (разом для обох поверхонь) рівняння, 

що описує розмірну залежність поверхневого натягу ( ),s c R  від радіуса кривизни R  

сферичної та циліндричної поверхонь натягу (аналог рівняння ГКТБ) [1]: 

 
( ) ( )( )( )

( )( )( )
( )

,
,

,

1 1 1
ln , 2,3

1 1 1 1

n
R

s c
s c

n

s c

r n nR dr
n

rr n n



 




+ − −
= =

+ + − −
  (5) 

де ( )lim
R

R 

→
=  – поверхневий натяг плоскої поверхні. 

У наближенні, відповідно до якого δ - поправка Толмена не залежить від радіуса (R) 

кривизни вільної поверхні натягу, точний розв’язок рівняння (5) для сферичних поверхонь 

( 3n = ) автором було представлено у роботі [1] у наступному вигляді (див. Рис.1 (а)): 

 
( ) ( )

( )

2

2

3 3
2 2 2 arctg arctg3 1

2 2
e

z z a x x R
bz y ys R z x y

z R x R y




  

+ +      +
−     +  

     



 +
=  

 − + + 

, (6) 

де 31 1 2 2x = − , 33 2 2y = , 31 1 2z = − − , ( )( )3 32 2 1 2 6a = − + , ( )3 31 2 4 3b = + . 

Для випадку циліндричної поверхні натягу ( 2)n =  у наближенні, відповідно якому 

δ - поправка Толмена не залежить від радіуса (R) кривизни вільної поверхні натягу, точний 

розв’язок рівняння (5) вперше було отримано автором у роботі [1] (див. Рис.1 (б)): 

 
( )

( )

( )arctan 1
4

2

2
e

1 1

R
c R

R




 

 
− + 

 


=

+ +
. (7) 

Розвинення виразів (6) та (7) у ряд Маклорена для малого параметра δ/R вперше було 

отримано автором для обох форм поверхні натягу ( 3n =  для сферична (s) і 2n =  для 

циліндрична (c) поверхня натягу) у вигляді одного виразу та представлено у роботі [1]: 

 
( )

( ) ( ) ( ) ( )
2 3 4

2 2, , , , ,3 1
1 1 1 1 17 19 .

4 36

s c s c s c s c s cR
n n n n

R R R R

    


 

     
= − − + − − − − +     

     
 (8) 

Для 3n =  вираз (8) перетворюється у наближення Толмена [1*]: ( ) ( )1 2R R  = + . 
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З використанням термічного рівняння стану ( )P f V=  методом, який вперше було 

описано у роботі [2*] та застосовано для випадку сферичної краплини, вперше отримано 

узагальнене рівняння для δ - поправки Толмена сферичної і циліндричної поверхонь [1]: 

 
( )

( )( ) ( ), 2

0 1 1

2 00
s c

f n

n ff




   +
 = − −

 
 

, (9) 

а також в термінах ізотермічної стисливості 
T  [1]: 

 ( )
( )

( )
( )

( ),

,1 1
,

2 ,
s

T

s c T

T
P

T T P n
T T P

T P P n

 
 



    +
= +     

. (10) 

Частинний випадок наведених виразів (9) та (10) у разі сферичних краплин (тобто 

при 3n = ) одержано вперше у роботі [2*]. 

Для прикладу проаналізовано краплину води, оточену насиченою парою. У такій 

системі розмірна і температурна залежність поверхневого натягу та δ - поправка Толмена 

були оцінені з використанням експериментальних даних Міжнародної Асоціації 

властивостей води і водяної пари (модель IAPWS-IF97). Температурні залежності 

δ - поправки Толмена, розраховані за виразом (10) для циліндричної і сферичної краплин у 

температурному діапазоні від 277 до 373 K, представлені на Рис. 2 (а). Залежності 

немонотонні й мають максимуми при 311.83 та 312.45 K для циліндричної і сферичної 

краплини (бульбашки), відповідно. Різниця між δ - поправками Толмена для циліндричних 

і сферичних краплин (бульбашок) становить приблизно 3 - 4% у даному температурному 

діапазоні. Оцінено розмірну залежність поверхневого натягу як функцію температури. На 

Рис. 2 (б) зображено залежності поверхневого натягу від радіусу кривизни для 

циліндричної і сферичної краплин та бульбашок за температури 291.84 K, що відповідає 

       
Рис. 1. а) Графіки демонструють розмірну залежність поверхневого натягу для сферичної 

краплини ( ) та бульбашки ( ), з використанням отриманого автором [1] виразу 

(6), співпадає з результатами, що наведені у роботі [3*] та відрізняється від аналогічних 

графіків, побудованих згідно результатів робіт [4*–7*]. 

б) Графік функції, що описує розмірну залежність поверхневого натягу для циліндричної 

краплини ( ) та бульбашки ( ), згідно виразу (7), котрий опубліковано автором у 

науковій статті [1] та згідно роботи [5*]. 

 [7*] 

 [6*] 

 [5*] 

 [4*] 

 [1,20,3*] 

 [5*] 

 [1] 
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максимальній різниці δ - поправки Толмена у випадку сферичної і циліндричної поверхонь 

натягу. Для нанокраплини радіусом 1 нм поверхневий натяг циліндричної краплини 

приблизно на 6% більше, ніж поверхневий натяг сферичної. Однак краплини (бульбашки) 

мають приблизно однаковий поверхневий натяг, якщо їхній радіус перевищує 100 нм. За 

температури 300 K δ - поправка Толмена для циліндричної і сферичної краплин виявилися 

такими, що дорівнюють відповідно −0.632±0.003 Å та −0.659±0.003 Å, що у разі сферичної 

краплини добре узгоджується з відомими даними реальних та комп’ютерних 

експериментів, наведеними у роботі автора [1]. 

Одержано аналітичні вирази та зроблено числову оцінку розв’язку рівняння ГТКБ у 

наближенні, відповідно до якого δ - поправка Толмена не залежить від радіусу R кривизни 

вільної поверхні натягу. Аналітичний розв’язок рівняння ГТКБ для випадків циліндричної 

і сферичної поверхонь натягу отримано без будь-яких додаткових попередніх припущень 

щодо знаку відношення δ/R. Запропонований підхід дозволив оцінити розмірну залежність 

поверхневого натягу як для δ > 0 так і для δ < 0 з використанням даних Міжнародної 

Асоціації властивостей води й водяної пари. 

Показано, що для всіх комбінацій додатних та від’ємних кривизн і значень 

δ - поправки Толмена розв’язок рівняння ГТКБ є неперервною функцією δ/R для всіх 

додатних та від’ємних значень кривизни поверхні, включаючи випадок плоского 

інтерфейсу. У такому разі розривність усувається (яка наявна у ряді робіт [4*–7*]) при 

нульовому викривленні поверхні поділу. Відповідно отримано загальні вирази для 

розрахунку δ - поправки Толмена у випадках циліндричної та сферичної поверхонь. 

Встановлено, що для випадку краплини поверхневий натяг води збільшується зі 

зменшенням її розміру на відміну від випадку бульбашок, для яких поверхневий натяг 

зменшується зі зменшенням розміру бульбашок. Крім того, швидкість зміни поверхневого 

натягу відрізняється для краплин і бульбашок. 

Рис. 2. а) Температурні залежності δ - поправки Толмена для сферичної (суцільна синя 

лінія) та циліндричної (пунктирна червона лінія) поверхонь натягу на кривій насичення.  

б) Залежності поверхневого натягу від радіуса кривизни поверхні поділу (при температурі 

за якої різниця між δ - поправками Толмена найбільша для обох випадків форми поверхні) 

для сферичних та циліндричних бульбашок та краплин. Суцільна зелена лінія відповідає 

поверхневому натягу плоскої поверхні. 
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У третьому розділі досліджується вплив розміру “сидячої” краплини на її контактний 

кут. Зазначено, що дослідження явища змочування у наномасштабі має особливості, які 

притаманні лише нанооб’єктам. Тому задля забезпечення коректного математичного опису 

виникає необхідність деякого уточнення і конкретизації ряду фізичних величин та 

концептуального перегляду методів їх вимірювання порівняно з аналогічними 

характеристиками макрооб’єктів. Зокрема, такого уточнення потребує визначення 

рівноважного контактного кута змочування, що дозволило б уникнути неоднозначності 

при його вимірюванні та розрахунку як двогранного кута між поверхнями розриву, якщо 

останні мають скінченну товщину порівняно з характерними лінійними розмірами фаз 

багатофазної наносистеми (див. Рис. 3). Оскільки однією з умов термодинамічної рівноваги 

є механічна рівновага, а в рамках методу поверхонь поділу Гіббса поверхня натягу (за умови 

рівності нулю поверхневих згинальних та торсіних моментів) забезпечує механічну 

еквівалентність реальної міжфазної області (скінченої товщини, див. Рис. 3) та її 

представлення у референтній системі, то для коректного моделювання реальної системи з 

декількома міжфазними поверхнями, які дотикаються, автором запропоновано визначати 

контактний кут між поверхнями натягу, що в модельній системі ставляться у відповідність 

реальним поверхням розриву прилеглих фаз [6,18]. 

Застосування запропонованого способу визначення контактного кута змочування 

продемонстровано на прикладі модельної нанокраплини простої Леннард-Джонсівської 

рідини. З цією метою наводяться результати комп’ютерних симуляцій з використанням МД 

розрахунків модельної краплини, яка має форму циліндричного сегмента (надалі – “сидяча 

циліндрична краплина”) та наноплівки аргону, поміщених у зовнішнє силове поле, яке в 

такому підході моделює дію пристінкового потенціалу ідеальної та твердої підкладки. 

Проводилось три серій розрахунків з шістьма “сидячими циліндричними краплинами” 

аргону різного розміру, та розташованих на трьох різних підкладках з різним ступенем 

змочування. Для таких модельних паро - рідинних систем із використанням методу МД 

розраховувались мапи густини, компонент тензора напружень та діаграм Вороного 

(див. Рис. 3). На основі аналізу таких мап у рамках підходу Гіббса-Толмена [6,18] 

визначено положення еквімолярних поверхонь і поверхонь натягу краплини на межі з газом 

та на межі з твердим тілом (віртуальною підкладкою). Оцінено контактні кути, утворені 

відповідними міжфазними поверхнями поділу (див. Рис. 5 (а, б)). 

Встановлено, що за температури потрійної точки аргону δ - поправка Толмена 

дорівнює 7±1.8 Å та в межах похибки не відрізняється від значення для випадку 

викривлених та плоских поверхонь. Додатне значення δ - поправки Толмена означає, що 

поверхня натягу знаходиться ближче від еквімолярної поверхні поділу у бік рідини, що 

узгоджується з відомими літературними даними для аргону. Для всіх трьох серій МД 

Рис. 3. Мапи розподілу чисельної 

густини (ліворуч) та тиску 

(праворуч), усереднених вздовж 

осі “сидячої циліндричної 

краплини” аргону. На бокових 

вставках (з зеленим тлом) 

зображено розподіл чисельної 

густини та тиску у вузькій 

частині нанокраплини вздовж її 

осі (виділено зеленим кольором). 
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розрахунків було встановлено, що поверхня натягу на межі “рідина - підкладка” 

знаходиться ближче до рідкої фази приблизно на 5.5±0.7 Å, аніж відповідна еквімолярна 

поверхня. Для “сидячої циліндричної нанокраплини” з радіусом поверхні натягу 11.8±0.4 Å 

було розраховано величини контактних кутів, утворених еквімолярними поверхнями та 

поверхнями натягу, 79.5о±2.7о та 100.2о±2.1о, відповідно (Рис. 4 та Рис. 5). 

На прикладі “сидячої циліндричної нанокраплини” аргону продемонстровано, що для 

пояснення розмірної залежності контактного кута змочування недостатньо ефекту 

розмірної залежності поверхневого натягу. З цією метою було використано модель, яка 

ґрунтується на законі Юнга ( ) ( )( )cos Young s s    = −  з урахуванням розмірної 

залежності поверхневого натягу (8) (згідно наближення Толмена): 

 ( ) ( )( )cos cos 1Young R  = + . (11) 

Знаходження δ - поправки Толмена як підгоночного параметра при апроксимації 

значень, наведених на Рис. 5 (а, б), з використанням як математичної моделі виразу (11), 

не співпадає зі значенням δ - поправки Толмена, яка була розрахована безпосередньо за 

визначенням як різниці між положенням еквімолярної поверхні (Ze) та поверхні натягу 

(Zs) [6,18]: δ:= Ze−Zs, для плоскої поверхні – наноплівки. 

Рис. 5. Значення косинуса контактного кута “сидячих циліндричних краплин” різного 

розміру. а) Кути розраховані між поверхнями натягу. б) Кути розраховані між 

еквімолярними поверхнями. г) Апроксимація залежності (згідно моделі (11)) значень 

косинусів контактних кутів, що представлені на графіку (а) (сині точки) від радіуса 

поверхні натягу (червона лінія) та значень кутів, що представлені на графіку (б) (червоні 

точки) від радіусу еквімолярної поверхні поділу (синя лінія). 

  

Рис. 4. Схематично зображено положення еквімолярних 

поверхонь, побудованих за методом Гіббса (ліворуч) в 

референтній системі та відповідних поверхонь натягу 

(праворуч) у випадку найменшої нанокраплини у другій 

серії розрахунків (1215 атомів). Вказано відстані між 

відповідними поверхнями поділу та кути між ними. 
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Таким чином, встановлено, що контактний кут “сидячої циліндричної краплини” 

залежить від її розмірів не лише у зв’язку з ефектом розмірної залежності поверхневого 

натягу. Зазначено, що окрім розмірної залежності поверхневого натягу на розмірну 

залежність контактного кута змочування впливає також і сама лінія контакту трьох фаз, а 

властивий їй лінійний натяг може бути врахований у законі Юнга узагальненням його 

рівняння, що й було вперше здійснено Борувкою та Ньюменом [8*] для випадку “сидячої” 

краплини у формі сферичного сегмента. Вказано, що виникає ряд суперечностей, котрі 

пов’язані з вибором незалежних геометричних змінних [9*], для коректного урахування 

впливу лінійного натягу на контактний кут змочування у випадку прямої трифазної лінії 

“сидячої циліндричної краплини” [10*]. 

Автором було отримано узагальнене рівняння Юнга безпосередньо з граничних умов 

трансверсальності, записаних для варіаційної задачі з рухомими кінцями, сформульованої 

задля відшукання мінімуму функціоналу вільної енергії Гельмгольца системи, де враховано 

вплив розмірної залежності поверхневого та лінійного натягу на контактний кут у випадку 

прямої трифазної лінії “сидячої циліндричної краплини”. 

Урахування впливу лінійного натягу прямої трифазної лінії на розмірну залежність 

контактного кута здійснено завдяки розгляду термодинамічного змісту лінійного натягу як 

узагальненої сили та коректним вибором відповідної їй узагальненої координати. 

Запропоновано обґрунтування вибору радіусів головних кривин поверхонь натягу, 

визначених на їхній межі вздовж лінії натягу як геометричних змінних для лінійного 

натягу, яке полягало в тому, що лінійний натяг дорівнює енергії, яку необхідно витратити 

для виконання термодинамічної роботи деформації трифазної зони перетину трьох 

міжфазних областей прилеглих фаз, що фактично є врахуванням взаємодії поверхонь 

поділу поблизу лінії їхнього контакту (у рамках нелокального підходу [11*]). З певним 

наближенням межі такої трифазної зони можна вважати дугами кіл, радіус яких 

визначається відстанню, на якій ще спостерігається градієнт згаданих потенціалів при 

віддаленні від об’ємної частини прилеглих фаз. Поперечний переріз такої міжфазної зони 

у найпростішому випадку (див. на Рис. 6) може бути представлений криволінійним 

трикутником (виділений червоними лініями на Рис. 6), площа якого визначається 

геометричним співвідношеннями між радіусом поверхні поділу та товщинами перехідних 

областей між прилеглими фазами (ε1, ε2 та ε3). За незмінності товщин міжфазних областей 

зміна радіуса поверхні поділу спричинюватиме зміну поперечного перерізу трифазної зони 

(криволінійного трикутника на Рис. 6). 

Таким чином, у випадку “сидячої” краплини, розташованої на ідеальній твердій 

підкладці, лінійний натяг залежить лише від кривизни поверхні поділу на лінії контакту з 

підкладкою, а радіус кривизни плоскої кривої у загальному випадку виражається за 

допомогою першої та другої похідної. Так само і поверхневий натяг може бути явно 

виражений степеневим рядом за степенями радіуса кривизни поверхні поділу (див. вираз (8)). 

Отже, для коректного знаходження мінімуму вільної енергії Гельмгольца, інтегрант 

функціоналу варіаційної задачі також повинен явно містити другу похідну від допустимої 

Рис. 6. Схематично зображено умовні межі перехідних областей 

(синя штрихована лінія), криволінійний трикутник ABC (червона 

лінія) та кругові сегменти з центрами в точках О1 і О2 окреслюють 

умовні межі неоднорідних областей перекриття трьох прилеглих 

фаз. ε1, ε2 та ε3 – умовні відстані від поверхні поділу до 

внутрішнього краю відповідної перехідної області. 
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функції. Оскільки екстремаллю варіаційної задачі є крива, що обмежує поперечний переріз 

“сидячої” краплини, то врахування додаткової умови незмінності об’єму (інтегральна 

в’язь) такої краплини дозволяє розглядати цю фізичну задачу саме як ізопериметричну 

задачу з рухомими кінцями. Така задача має дві необхідні умови екстремалізації 

функціоналу: перша умова виражається рівнянням Ейлера-Пуассона, а друга – граничними 

умовами трансверсальності. 

У загальному випадку дві (оскільки варіації лівого ( 0i = ) та правого ( 1i = ) кінця 

допустимої кривої незалежні) умови трансверсальності варіаційної задачі з рухомими 

кінцями та з наявною другою старшою похідною допустимої екстремалі ( )u t , на якій 

функціонал (з інтегрантом ( , , , )L t u u u  ) досягає екстремуму, має такий вигляд: 

 ( ) ( ) ( )

1
1

1

0

0
0

δ δ δ 0

t
t

t

t

t
t

L d L L
tL u t u t

u dt u u

       
+ − + =            

. (12) 

Якщо кінці кривих допустимих функцій знаходяться на деяких гладких кривих 

заданих і-тою обмежуючою функцією ( )i t , то в точці δi it t+  має місце така рівність: 

 ( ) ( ) ( )δ δ δ δ , 0,1i i i i i i it t u t t u t t     + = + + + = . (13) 

Вважаючи, що кут   між дотичними до допустимої кривої ( )u t  та дотичними до 

обмежуючої кривої ( )t  в кінцевих точках екстремалі можна виразити через арктангенс її 

похідної ( )( )arctg u t , то площа сегмента, обмеженого дугою ( )u t  та прямою ( )t , має 

наступний вигляд: 
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. (14) 

Застосовуючи похідну Гато до виразів (13) та (14), отримано зв’язок між варіаціями 

( )δ iu t  і ( )δ iu t  та приростом змінної δ it  і тоді вираз (12) набуває вигляду [16]: 

 
( ) ( )

( )
0 1

2

,

arctg
1 0

arctg
t t t

u uL d L u L
L u u

u dt u t u u u
=

       
   − − + − − =           −       

. (15) 

Вільна енергія Гельмгольца “сидячої” краплини, яка розташована на твердій 

підкладці та оточена насиченою парою, може бути представлена сумою об’ємної енергії 

речовини краплини, поверхневої енергії – на межі поділу кожної пари прилеглих фаз та 

лінійної енергії – в області сходження трьох прилеглих фаз [9*,12*]. У рамках 

наближення, згідно якого рідина краплини нестислива (нехтуючи контракцією, 

пов’язаною з адсорбцією), вважалось, що об’ємна складова енергії не залежить від форми 

поверхонь, що обмежують краплину незмінного об’єму. Тому функція Лагранжа 

варіаційної ізопериметричної задачі повинна містити доданки з поверхневими та 

лінійними надлишками вільної енергії, тобто лише такі доданки, величина яких залежить 

від форми поверхонь та ліній поділу: 

 ( ) ( ) ( )
( )2 , ,

, , 1 .

x x r

s s

x r

y z z
F z y y z z z yz dydx

r
 


   

+

−

  
   = − + + + −    

 
   (16) 

Застосовуючи природні граничні умови та умови трансверсальності (15) до 

лагранжіана функціоналу вільної енергії Гельмгольца (16) “сидячої циліндричної 

краплини”, явний вигляд залежності контактного кута (на лінії натягу) від поверхневих та 
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лінійного натягів (у виразі (16) ( )sinr R = , де R  – радіус циліндричної поверхні натягу) 

було отримано у вигляді модифікованого рівняння Юнга: 

 ( )
( )

( )
( ) ( )

cos
sin

s s
R

R R R



 

 


  

−
= − , (17) 

де ( ) ( )( )2
1 c cR R R     = − + , ( ) ( )( )2

1R R R    = + + ,    – поверхневий 

натяг на плоскій поверхні поділу рідини і газопарової фази, а 
c  – поправка Толмена 

циліндричної поверхні,    – коефіцієнт лінійного натягу на межі перетину плоских 

поверхонь поділу, а ( ) ( )
1 0

1
R

R R  

=
=    – перший коефіцієнт розкладу у ряд Тейлора. 

При апроксимації даних, що наведені на 

Рис. 5 (а), δ - поправка Толмена покладалась 

такою, що дорівнює 71.8 Å, поверхневий натяг 

плоскої поверхні   =13.70.2 мДж/м2. Інші 

параметри моделі (17) вважались підгоночними 

(див. Рис. 7). 

Запропоновано новий метод урахування 

змін у найпростішій трифазній системі, яка 

містить пряму лінію контакту трьох поверхонь 

поділу фаз, який можливий саме завдяки 

використанню як незалежних геометричних 

змінних, головних кривизн поверхонь поділу на 

межі їхнього контакту або відповідних радіусів 

головних кривизн цих поверхонь. Отже, у рамках 

класичної термодинаміки, застосовуючи 

варіаційний метод для пошуку мінімуму 

функціоналу вільної енергії Гельмгольца, 

контактний кут можна інтерпретувати як 

необхідну граничну умову, яка повинна 

задовольнятись на контактній лінії. Тому у 

рамках варіаційного підходу краплина 

«приймає» оптимальний кут контакту, що відповідає мінімуму вільної енергії Гельмгольца. 

Показано, що коректне врахування розмірної залежності поверхневого натягу 

капілярної поверхні “сидячої” краплини, розташованої на ідеальній твердій підкладці, та 

лінійного натягу лінії контакту з підкладкою в загальній вільній енергії Гельмгольца 

системи при пошуку її мінімуму як умови термодинамічної рівноваги можливе при 

врахуванні другої похідної у варіаційній задачі з рухомими кінцями та при застосуванні 

відповідних такій задачі граничних умов трансверсальності. 

Четвертий розділ присвячено дослідженню впливу адсорбції на форму “сидячої” 

нанокраплини. Розмірні ефекти, викликані адсорбцією та лінійним натягом, проявляються 

у першому порядку малості за кривизною поверхні для випадку “сидячих” краплин у 

формі сферичного сегмента, а для краплини у формі циліндричного сегмента ефекти, які 

пов’язані з адсорбцією, проявляється вже у першому порядку малості за кривизною 

поверхні краплини, тоді як вплив лінійного натягу суттєво помітний лише у другому 

порядку малості [9*]. У зв’язку з цим зручно досліджувати вплив адсорбції саме на форму 

“сидячої циліндричної краплини”. У цьому розділі досліджено явище адсорбції речовини 

краплини на межі з підкладкою, на якій вона розташована, та встановлюються 

Рис. 7. Апроксимація залежності 

значень косинусів контактних кутів 

(згідно моделі (17)), що представлені на 

графіках Рис. 4 (а) (зелені точки) від 

радіуса поверхні натягу (червона лінія). 
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закономірності впливу величини адсорбції на 

розмірну залежність форми “сидячої” 

краплини. Задля зменшення впливу розмірних 

ефектів, пов’язаних із поверхневим і лінійним 

натягом, було обрано воду, оскільки у неї 

відносно мала (порівняно з аргоном на порядок 

менша за величиною) δ - поправка Толмена. 

Саме тому проаналізовано вплив 

адсорбованого шару на форму та об’єм 

краплини води (модель SPC/E), яка 

розташована на кремнієвій підкладці. Для МД 

моделювання поверхня кремнію була обрана з 

огляду на її добре відомі теплофізичні 

характеристики і широке застосування у різних 

мікро-електронно-механічних пристроях, де 

поглинена вологість може впливати на 

функціональні режими таких пристроїв. Для 

формування контрольованої контактної зони 

“сидячої” краплини та кремнієвої поверхні 

застосовано однорідне зовнішнє силове поле 

різної інтенсивності. Також порівнено форму нанорозмірної краплини, отриманої шляхом 

комп’ютерних симуляцій з використанням МД та розрахованих у рамках макроскопічного 

методу гідростатичної подібності форми краплини в гравітаційному полі. Проаналізовано 

відхилення між результатами комп’ютерного моделювання та макропідходом [2]. 

Для цього використано відоме рівняння Юнга-Лапласа, яке описує рівноважний 

профіль капілярної поверхні краплини, поміщеної в зовнішнє однорідне поле ( g z ): 

 ( ) ( )0

1 2

1 1
 P

R R
 
 

+ =  +  
 

gz z , (18) 

де       = − , ( ) ( ) ( )0 0 0P P P = −z z z , ( )( )
3/2

2

1 1  R z z = + , 
2R → . 

Для “сидячої циліндричної краплини” рівняння (18) розв’язується аналітично, на 

відміну від випадку “сидячої сферичної краплини”: 

 ( ) ( ) ( )
1 0

sin , 2
2

R
R g

z y R z y dy
R 






  
= − − 

 
=  . (19) 

З умови збереження об’єму ( ) краплини отримана наступна рівність: 

 ( )sin
2

R g
H R

r 






  
− =  − 

 
, (20) 

де r  ‒ радіус кривизни капілярної поверхні краплини у її вершині. 

Отримане рівняння (20) описує рівноважний профіль капілярної поверхні “сидячої 

циліндричної краплини”, що знаходиться в однорідному зовнішньому полі. Для 

урахування контракції об’єму краплини за рахунок зворотної адсорбції її речовини, було 

використано залежність, що наведена на Рис. 8, яка інтерпретується автором [2] як зміна 

об’єму води внаслідок збільшення кількості молекул води, адсорбованих на поверхні 

кремнію, та апроксимована згідно лінійної моделі [2]: 

 a  = − , (21) 

 
Рис. 8. Залежність об’єму краплини як 

функція контактної області. Червоною 

лінією представлено апроксимацію при 

ξ =  0.827±0.035 Å. 



15 

де   – спостережуваний об’єм краплини, віднесений до одиниці довжини, 2a R=  – площа 

контакту, віднесена до одиниці довжини (ширина контактної зони),   – тангенс кута 

нахилу кривої на графіку залежності об’єму від площі контакту. 

Використовуючи отримане у такий спосіб значення  , розраховано значення адсорбції 

на одиницю площі Г (в моль/м2) за допомогою виразу:  

 
2 2H O H O =  , (22) 

де 
2H O  – об’ємна густина води, 

2H O  – молярна маса води. Встановлено, що Γ= 4.5±0.2 

мкмоль/м2, що узгоджується з результатами експериментальних вимірювань із 

використанням гравіметричних і випарних систем, відомих з літератури [13*]. 

З урахуванням адсорбції в рамках лінійного наближення згідно моделі (21) рівняння 

(20) представлено у вигляді: 

 ( )sin   .)
2

(
R g

H R
r 

 




  
− = − − 

 
 (23) 

Показано, що нехтування адсорбованим 

шаром призводить до завищення значень 

радіуса контакту та радіуса кривизни 

приблизно на 10%. Врахування адсорбованого 

шару дає узгодження з результатами МД 

моделювання. Для цього замість “повного 

об’єму” ( ) запропоновано використовувати 

об’єм ( ) води, що залишився після 

виокремлення об’єму води, адсорбованої на 

поверхні підкладки ( a ), щоб отримати 

правильну картину явища. І саме модель (23), 

яка отримана шляхом корекції рівняння (20) з 

урахуванням адсорбційного шару згідно 

лінійного наближення (21), дозволяє це 

зробити. Результати апроксимації моделлю 

(23) залежності радіуса контакту (половина 

ширини зони контакту) як функції 

інтенсивності зовнішнього поля представлено 

на Рис. 9. 

Показано, що макромасштабний підхід, заснований на рівнянні Юнга-Лапласа, має 

обмеження при описі форми краплини. Зокрема, окрім зовнішнього поля слід враховувати 

зворотну адсорбцію атомів рідини на твердій підкладці, оскільки з’являється тонкий 

адсорбований шар з більшою густиною порівняно з об’ємною густиною рідини при 

однакових значеннях температури та тиску. У порівнянні з макропідходом адсорбційний 

шар приводить до зменшення розміру краплини, що залежить від відношення кількості 

адсорбованих частинок до їхньої загальної кількості. Так, для краплин з радіусами більше 

1000 Å це відношення дорівнює 0.1 % і адсорбція суттєво не впливає на розмір краплини. 

Однак для краплин, що мають радіуси між 10 Å та 100 Å, це число приймає значення від 10 

до 1 % [2]. 

Запропоновано використовувати нанорозмірну краплину, поміщену у зовнішнє 

однорідне поле, як інструмент для варіації контактної зони з метою вивчення адсорбційних 

характеристик води на твердих поверхнях. Також запропоновано нову модель оцінки 

контракції об’єму краплин за рахунок явища адсорбції. Показано, що застосування 

однорідного зовнішнього поля дозволяє налаштовувати площу контакту між рідиною і 

 
Рис. 9. Залежності радіуса контакту 

(половина ширини зони контакту) як 

функція інтенсивності зовнішнього поля. 
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твердою речовиною для краплин з постійним числом частинок. У результаті можна 

ефективно оцінити питому адсорбцію атомів (молекул) рідини на твердій підкладці. Таким 

чином, можна передбачити зміну об’єму розчину рідини з введеними наночастинками за 

допомогою моделювання. 

Запропонований підхід адаптовано для 

оберненої задачі налаштування потенціалу 

взаємодії твердих тіл і рідин. Із залученням 

атомістичного моделювання методами МД 

розрахунків для підбору параметрів потенціалу 

взаємодії речовини краплини та речовини 

підкладки порівнянням їхнього контактного 

кута змочування з відповідним кутом 

змочування, відомим з макроскопічних реальних 

експериментів, найбільш зручним є 

використання модельної “сидячої циліндричної 

нанокраплини”. Такий підхід запропоновано та 

реалізовано автором вперше у роботі [3] для 

випадку гладкої поверхні кремнію та згодом 

використано автором у роботі [4] для випадку 

наноструктурованої кремнієвої підкладки. 

На Рис. 10 показано різницю між 

поведінкою косинуса кута змочування “сидячої 

циліндричної краплини” та “сидячої сферичної 

краплини” (кут визначався між еквімолярними 

поверхнями). У разі “сидячої циліндричної 

краплини” спостерігається слабка залежність 

контактного кута змочування від радіуса 

краплини на відміну від випадку “сидячої 

сферичної краплини”. Встановлено, що припущення, яке використовується в роботі [14*], та 

полягає в тому, що вплив розмірної залежності поверхневого натягу на кут змочування 

сферичної краплини води незначний, справедливе для краплин з розмірами більше, ніж 2.5 нм. 

Таким чином, “сидячі циліндричні краплини” кращі для оцінки параметрів потенціалу 

взаємодії. Зокрема, спостерігалась лінійна залежність кута змочування від глибини 

потенціальної ями (
Si-O ) потенціалу міжчастинкової взаємодії атомів речовини підкладки та 

атомів речовини “сидячої циліндричної краплини”. Оскільки експериментальний кут 

змочування знаходиться у діапазоні 86-88°, то було оцінено 
Si-O  в діапазоні 15.47-15.75 меВ 

із середнім значенням 15.61 меВ замість 15.11 меВ, яке пропонувалося раніше [14*]. 

Враховуючи таке значення параметра 
Si-O , можна вважати, що кути змочування як для 

макро- , так і для мікро- масштабу є порівнянні. Таким чином, використання моделі “сидячої 

циліндричної краплини” дозволяє набагато ефективніше оцінювати параметри взаємодії, 

оскільки не потрібно змінювати розмір краплин. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі проведено дослідження впливу розмірів краплини рідини, що 

змочує тверду підкладку, на форму поверхні краплини та на її рівноважний контактний кут 

змочування із використанням молекулярно-динамічного моделювання та аналітичних 

методів. Головні висновки проведених досліджень полягають у такому. 

Рис. 10. Залежності кута змочування 

для циліндричних (зелені кружечки) і 

сферичних краплин (бордові ромби) від 

параметру енергетичної взаємодії 

кремній-кисень ( ). Для порівняння 

дані для сферичної краплі були взяті з 

публікації [14*]. 
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1. Отримано залежність поверхневого натягу сферичної та циліндричної поверхонь від 

їхнього радіуса кривизни та від температури у загальному вигляді в рамках підходу 

Гіббса-Толмена. Оцінено поправку Толмена, яка характеризує розмірну залежність 

поверхневого натягу на основі термічного рівняння стану. Встановлено, що для води 

величина поправки Толмена у випадку циліндричної поверхні відрізняється від поправки 

Толмена для сферичної поверхні на 4 % за кімнатної температури. 

2. Показано, що поверхневий натяг води для випадку краплини збільшується зі 

зменшенням її розміру на відміну від бульбашок, для яких поверхневий натяг 

зменшується зі зменшенням розміру бульбашок. Крім того встановлено, що швидкість 

зміни поверхневого натягу відрізняється для краплин і бульбашок. 

3. Показано, що у випадку “сидячої циліндричної краплини” (у формі циліндричного 

сегмента) мінімізується вплив лінійного натягу та розмірної залежності поверхневого 

натягу у порівняні зі “сидячою сферичною краплиною” (у формі сферичного сегмента) 

на основі молекулярно-динамічного моделювання краплини води на кремнієвій 

підкладці. Це надало змогу більш ефективно визначати параметри потенціалу взаємодії 

між атомами різного сорту рідкої краплини та твердої підкладки на основі 

експериментального значення кута змочування. 

4. Модифіковано аналітичну макроскопічну модель для опису форми нанорозмірної 

“сидячої циліндричної краплини”, яка знаходиться під дією зовнішнього однорідного 

поля. Запропонована модель враховує наявність прошарку адсорбованих молекул 

речовини краплини на межі з твердою підкладкою. Показано узгодження результатів, 

отриманих у рамках нового підходу, з результатами молекулярно-динамічних 

розрахунків. 

5. Встановлено принципову відмінність у поведінці розмірної залежності кута змочування, 

визначеного між поверхнями натягу, що обмежують краплину зі сторони газопарової 

фази та твердої підкладки, та контактним кутом між аналогічними еквімолярною 

поверхнею на межі інтерфейсу рідини з газопаровою фазою та на межі з твердою 

підкладкою. Показано, що різниця кута змочування визначеного цими двома методами 

може становити до 20о. 

6. Запропоновано пояснення механізму впливу лінійного натягу на контактний кут 

“сидячої” нанорозмірної краплини з поверхнею натягу у формі циліндричного сегменту. 

Це дало змогу отримати вираз модифікованого закону Юнга для випадку “сидячої 

циліндричної краплини” з прямою лінією трифазного контакту та показати його 

відмінність від аналогічного рівняння для “сидячої сферичної краплини”. 
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АНОТАЦІЯ 

Бур’ян С. А. Механізми впливу розмірної залежності поверхневого та лінійного 

натягу на форму та змочуваність нанокраплини. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена встановленню фізичних закономірностей явищ, які виникають у 

міжфазній області, та поясненню механізмів їхнього впливу на нанорозмірну систему в цілому, 

та дослідженню змочування твердої підкладки нанорозмірною краплиною рідини, зокрема. 

Встановлено особливості розмірної та температурної залежність поверхневого натягу краплин 

і бульбашок циліндричної та сферичної форми. Досліджено вплив розмірної залежності 

поверхневого та лінійного натягів на форму поверхні малої краплини та на її рівноважний 

контактний кут змочування. Запропоновано ефективний метод визначення параметрів 

потенціалу взаємодії між атомами різного сорту (рідкої краплини та твердої підкладки) на 

основі експериментального значення кута змочування. Встановлено закономірності впливу 

зворотної адсорбції на форму та розмір нанокраплин. 

Дослідження проведені з використанням методу молекулярної динаміки та з доповненими 

математичними моделями, які ґрунтуються на феноменологічних уявленнях в рамках класичної 

термодинаміки із застосуванням теорії однорідних функцій Ейлера, тензорного числення та 

варіаційних методів математичної фізики, як математичного апарату, для коректного 

формулювання та вирішення поставлених задач. 

Ключові слова: поправка Толмена, кут змочування, поверхневий натяг, лінійний 

натяг, метод Гіббса, нанокраплина, розмірна залежність. 

АННОТАЦИЯ 

Бурьян С. А. Механизмы влияния размерной зависимости поверхностного и 

линейного натяжения на форму и смачиваемость нанокапель. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.14 – теплофизика и молекулярная физика. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена установлению физических закономерностей явлений, 

возникающих в межфазной области и объяснению механизмов их влияния на наноразмерную 

систему в целом, и исследованию смачивания твердой подложки наноразмерной каплей 

жидкости, в частности. Установлены особенности размерной и температурной зависимости 

поверхностного натяжения капель и пузырьков цилиндрической и сферической формы. 

Исследовано влияние размерной зависимости поверхностного и линейного натяжения на форму 

поверхности малой капли и на ее равновесный контактный угол смачивания. Предложен 

эффективный метод определения параметров потенциала взаимодействия между атомами 

разного сорта (жидкой капли и твердой подложки) на основе экспериментального значения угла 

смачивания. Установлены закономерности влияния обратной адсорбции на форму и размер 

нанокапель. 

Исследования проведены с использованием метода молекулярной динамики и с 

дополненными математическими моделями, которые основываются на феноменологических 

представлениях в рамках классической термодинамики с применением теории однородных 

функций Эйлера, тензорного исчисления и вариационных методов математической физики, как 

математического аппарата, для корректной формулировки и решения поставленных задач. 

Ключевые слова: поправка Толмена, угол смачивания, поверхностное натяжение, 

линейное натяжение, метод Гиббса, нанокапля, размерная зависимость. 
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SUMMARY 

Burian S. A. Mechanisms of influence of the size dependence of the surface and the 

linear tension on the shape and wettability of a nanodroplet. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Science in Physics and Mathematics by specialty 

01.04.14 – Thermophysics and Molecular Physics. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The research carried out using the atomistic approach and computer simulations by methods 

of classical molecular dynamics (MD) and mathematical models, which are based on 

phenomenological representations in the classical thermodynamics using the theory of Euler's 

homogeneous function, tensor calculus and variational methods of mathematical physics, like a 

mathematical apparatus, for the correct formulation and the achievement of the envisaged targets 

were presented in this dissertation. 

The regularities of the size dependence of the surface tension and an analogue of the Gibbs-

Tolman-Koenig-Buff (GTKB) equation for the case of a cylindrical surface of tension was 

established in the Gibbs-Tolman approach. The solution of the GTKB equation in the 

approximation, according to which the Tolman length δ does not depend on the radius of curvature 

of the free surface of tension, was obtained and estimated. The solution of the GTKB equation for 

positive and negative values of the Tolman length δ is a continuous function for all positive and 

negative values of the curvature of a surface, including the case of a flat interface. the Tolman 

length δ for cylindrical and spherical drops at a temperature of 300 K turned out to be 

−0.632±0.003 Å and −0.659±0.003 Å respectively. 

Molecular dynamics simulations of an argon nanofilm and argon nanodroplets in the form 

of a cylindrical segment (“sessile cylindrical drops”) were carried out, for which the positions of 

the tension surface and the equimolar surface were calculated. the Tolman length δ was 7±1.8 Å 

at the liquid-gas interface at the temperature of the triple point of argon and does not differ from 

the case of flat surfaces within the error limits. The values of contact angles formed by equimolar 

surfaces and surfaces of tension for a “sessile cylindrical drop” with a radius of the tension surface 

of 11.8 ± 0.4 Å were calculated as 79.5о±2.7о and 100.2о±2.1о respectively. 

It was suggested to use the radii of the main curvatures of the tension surfaces, defined on 

their boundaries along the straight tension line, as geometric variables for linear tension. It was 

shown that should be taken into account the thermodynamic work of the deformation of the three-

phase zone of intersection of three interphase regions of adjacent phases in the coefficient of linear 

tension of a straight three-phase contact line, which in fact is taking into consideration the local 

interaction of the interfaces. 

The results of MD simulations of the contact angle of spherical and cylindrical water droplets 

on a silicon surface are presented in this dissertation. It has been established there is a possibility 

to minimize the influence of the tension line and neglect the Tolman length δ due to its low 

significance in the case of the “water/water vapor” interface. Therefore, droplets in the form of a 

cylindrical segment, in some cases, are much more efficient for finding the parameters of the 

interaction potential. In particular, a linear dependence of the contact angle on the depth of a 

potential well of the potential of a interparticle interaction between the atoms of the substrate 

material and the atoms of the material of the cylindrical droplet was observed. Using this 

dependence, the interaction parameter in the range of 15.47-15.75 meV was determined to ensure 

agreement on the experimental results. 

Keywords: Tolman length, wetting angle, surface tension, linear tension, Gibbs method, 

nanodroplet, size dependence. 


