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 چکیده

ها، ها، چسبپوششهای بسپاری پوشش یافته بر روی سطوح جامد در صنایع مختلفی از جمله در سالیان اخیر، فیلم

، ابدییم شیسطوح مشترک افزاتر شدن فیلم تاثیر جا که با نازکاند و از آن، و... کاربرد وسیعی یافتهحسگرها غشاها،

نانومتر، ساختار و خواص فیلم، از جمله خواص  011های حدود زیر های با ضخامتشاهده شده است که در فیلملذا م

شوند. از آنجا که خوش تغییرات قابل توجهی میی بسپار دستسطحی مانند انرژی آزاد سطحی، نسبت به توده

جذب  رینظ یعلم هایدهیپد و یصنعت یندهایفرآاز  یاریبس در رگذارتاثی و کنندهکنترل از عوامل ،یسطحآزاد  یانرژ

رود لذا در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییر می شماربه هادر بسپار ...و  ،کنندگیروان ،یترشوندگ ،یسطح

های انجام پژوهش یبا مطالعه های بسیار نازک بسپاری با ضخامت فیلم پرداخته شده است.انرژی آزاد سطحی فیلم

توان به دو عامل مهم اشاره کرد: های بسیار نازک با ضخامت، میی تغییر انرژی آزاد سطحی فیلمشده در حوزه

ی قرار داده شده روی سطح فیلم، به ای که از سوی زیرالیه بر زنجیرها و نیز بر قطرهنخست، نیروهای بلند دامنه

های گذارند. دوم، افزایش اتصاالت فیزیکی زنجیرها با زیرالیه که در ضخامتیگیری زاویه تماس، اثر ممنظور اندازه

 یاثر اندازه آورد.ها بوجود میهایی را برای تحرک آنحدود دو تا سه برابر شعاع ژیراسیون زنجیرها محدودیت

به شدت بر  توانندیم یولکولمنیدرون و ب هایتنیدگیدرهمدر کنار  ،هیرالیبا ز رهاینقاط اتصال زنج شیمحدود و افزا

 فاتصاالت حذ نیاتاثیر  جیضخامت به تدر شیبا افزا اثر بگذارند کهنازک  هایلمیدر ف های بسپاربندی قطعهصورت

 شوند.)غربال( می

، نیروهای بین ی محدودبلند دامنه، اثر اندازه کنشبرهمهای بسیار نازک، انرژی آزاد سطحی، فیلمواژگان کلیدی: 
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Abstract 

 

In recent years, thin and ultrathin polymer films coated on solid surfaces have been widely used 

in various industries such as coatings, adhesives, membranes, sensors, etc. However, as the film 

becomes thinner, the effect of the interfaces increases, so that in thicknesses below 100 nm, 

the structure and properties of such ultrathin films, including surface properties like surface 

free energy, undergo significant changes relative to the bulk of the same polymer. Considering 

the importance of surface free energy as a controlling factor in many industrial and theoretical 

phenomena such as adsorption, wettability, lubrication, etc. in polymers, this article aims to 

review the changes in surface free energy of ultrathin polymer films with changing their 

thicknesses. Two main factors have been mentioned in literatures in the case of surface free 

energy changes with changing films thicknesses in ultrathin polymer films.  First, long-range 

forces acting on the chains from the substrate as well as on the droplet placed on the surface of 

the film in order to measure the contact angle, and second, the finite size effect that in 

thicknesses comparable to the gyration radius of polymer chains, along with the intra- and 

intermolecular entanglements, can strongly affect the conformation of polymer segments as 



 

 

well as the chain mobility in ultrathin films which are slightly eliminate (screening out) with 

increasing the film thickness. 

Keywords: surface free energy, ultrathin film, long-ranged interaction, finite size effect, 

intermolecular forces 

 

 مقدمه

ی چند نانومتر تا هایی در محدودههای بسپاری پوشش یافته بر روی سطوح جامد، با ضخامتی اخیر، فیلمدر چند دهه

در  1های پوشانندهالیه، [4]، حسگرها [3]، غشاها [2]ها ، چسب[1]ها میکرومتر، در صنایع مختلفی از جمله، پوشش

-نقش کلیدی ایفا می اند. در تمامی کاربردهای ذکر شده، پایداری و یکنواختی فیلمو... کاربرد وسیعی یافته، [5] 2لیتوگرافی

هایی بسیار حائز ی رفتار چنین فیلمیابد، لذا مطالعهکند و از آنجا که با کاهش ضخامت فیلم تاثیر سطوح مشترک افزایش می

 اهمیت بوده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

 یکینامیبه لحاظ ترمود السی ˓از آن شتریب یکم ایو  یشدن آن به ابعاد مولکول کیاهش ضخامت و نزدآن که با ک لیبه دل

 ،نیاست. عالوه بر ا محتملماده  ینسبت به توده لمیدر خواص ف یراتییتغ نچنی وقوع لذا ˓ناهمگن خواهد شد

. شودیماده م ینسبت به توده لمیها در فآن ییفضا شیدر آرا رییتغ عثبا زیرالیهبا  هایردروالس زنجوان یهاکنشبرهم

در  یکینامیخواص ترمود رییخود منجر به تغ یبه نوبه زیماده ن یدر سطح و توده رهایزنج یریقرارگ یدر نحوه راتییتغ نیهم

 ایذرات و  نیبلکه ب تنها، هایمولکول ای و هااتم نینه تنها ب دروالسیوان یروهایالزم به ذکر است که ن [.،،7] دنشویم لمیف

 نییالندن را به منظور تع یهینظر 1337بار در سال  نیاول یبرا Hamakerمختلف هم وجود دارند.  یدو سطح از دو ماده

 کنشبرهم انرژی و والسدروان یرویتوانست ن دگاهید نیا توسطذرات گسترش داد و  نبی والسدروان یروهایمعادالت ن

درشت مولکول با  ایمختلف از جمله دو سطح صاف، دو کره  هایهندسه یذرات و سطوح را برا نبی کنشاز برهم ناشی

 نیب کنشبرهم ی[. به عنوان مثال، برا8] صاف و ... بدست آورد یسطح یکیدر نزد یکرو یذره کیمتفاوت،  هایشعاع
                                                           
1 Masking Layer 
2 Lithography 



 

 

به  بترتی به کنشبرهم یروین و یسطح  صاف قرار گرفته است انرژ کی یکیکه در نزد Rبا شعاع  یکرو یذره کی

 خواهند بود: ریصورت ز

(1                          )                                                                                                                               

 

(2                                  )                                                                                                                               

 

 ی ذره از سطح است.فاصله Dو  3ثابت هاماکر Aکه در این روابط، 

 :[3] دآییبدست م ریز یاز رابطه نیز هر ماده یثابت همکر برا

(3                                                                             )                                                                                           

 

 هستند. ونشیبسامد  ʋ مولکول و ایاتم  یالکترون یریذپقطبش   ثابت پالنک، h که

ی ندهایفرآ ازی اریبس در رگذاریتاث و کنندهکنترل عواملز ای، سطح آزادژی انر ترحیصح عبارت به ایی، سطح کشش

-بهدیگر خواص سطحی در بسپارها  وکنندگی، ی، ترشوندگی، روانسطح جذب ،یچسبندگ رینظی علمهای پدیده وی صنعت

. در سالیان اخیر [11] های یاد شده دارددر ضخامت هالمیف 4نشسایواخ آهنگ وی داریپا براثر قابل توجهی  و رودیم شمار

های بسیار نازک انجام گرفته است که در های بسیاری در خصوص تغییرات انرژی آزاد سطحی با ضخامت در فیلمپژوهش

 ته شده است.ی مروری حاضر به بررسی آنها پرداخمقاله

 انرژی آزاد سطحی در مواد جامد

                                                           
3 Hamaker Constant 

4 Dewetting 



 

 

شود که آن را با نام یم یا دهیپد بروز باعث متراکم فاز کی سطحر د هااتم ناهمگنیابی سازمان ،Sperling فیتعر طبق

-مولکول ای هااتم بر واردی روهاین نبودن کسانی ،رتکاملی فیتعر عنوان به توانیم حال نیا باشناسیم. ، میکشش سطحی، 

 کی که آنجا از .کردی معرف دهیپد نیا شیدایپ عاملی ماده را در توده موجود یهامولکول ای هااتم به نسبتی سطح یها

ی برآورد توانیم رای سطح کششدهد، را از دست می 5اشیچسبهمی هاکنشبرهم ازی مین حدود سطحر د مولکول ای اتم

های تر، کشش سطحی که از آن با نام. به بیان دقیق[12،11]دانست  واحد سطح مساحت یازا بهژی انری کسر نیا از میمستق

 جادیای برا ازین مورد ریپذبرگشت کارشود، ی سطحی، انرژی ذاتی سطحی، یا انرژی سطحی حقیقی نیز یاد میانرژی ویژه

 ریپذکار برگشت ایآزاد  یانرژ راتییتغچسبی که عبارت است از و با توجه به تعریف کار هم است ماده کی در سطح واحد

توان آن را به صورت ، می، در تماس با هم در خال کسانی طیمحدو  ایجدا کردن واحد سطح دو سطح  یانجام شده برا

 :[3]رد ( تعریف ک4ی )معادله

(4                                                                                                         )                                                         

                                

 

شود و واحد آن انرژی به نشان داده می کشش سطحی است که در مواد جامد با   چسبی وکار هم  که در آن،

 است. ، یا ازای مساحت واحد سطح، 

بدین  میتقمس ریغ یهامعموال از روش، و ستین ریپذعمال امکان میمواد جامد به صورت مستق یسطح انرژی آزاد یریگاندازه

وزن  ایبه دما و  یکشش سطح یبا استفاده از وابستگ عیاز حالت ما یابیشامل برون ییهاروش نی. چنشودیاستفاده ممنظور 

 نیاز اشوند. ر میمورد نظ بسپاریسطح جامد  یمختلف بر رو عاتیما یتماس قطره هیزاو یریگاندازه زیو ن، [13] یلکولمو

 نتریاست که از جمله مهم یانواع مختلف یبه کار رفته دارا یهاو معادله هاهیر بوده و بسته به نظرتدوم متداول یدسته انیم

                                                           
5 Cohesion Interaction 



 

 

 Geometric) یهندس نیانگی(، مHarmonic Meanموزون ) نیانگی(، مZisman) سمنیز هایبه روش توانمی هاآن

Meanباز-داسی/دروالسوان-تزشیفی(، و ل (Lifshitz-van der Waals/Acid-Base.اشاره کرد ) 

 گیری زاویه تماس و محاسبه کشش سطحیعوامل موثر بر اندازه

، لذا استسطح ماده  یبر رو ی آزمونتماس قطره هیزاو یریگمواد جامد اندازه یسطح انرژی آزاد نییجا که اساس تعاز آن

، [14] سطح یناهموار ای یزبره از جمل یگریبرخوردار است، عوامل متعدد د یادیز تیکه از اهم یریگبجز دقت ابزار اندازه

مورد استفاده )هرچه  عیما یهامولکول ی، اندازه[15] ه تماسیزاو یریگسطح تا اندازه یقطره رو یریمدت زمان قرارگ

 یماده یوزن مولکول و، [،1] ها در سطح و متورم ساختن سطح وجود دارد(تر باشند امکان نفوذ آنها کوچکمولکول

 ریرا غ یریگزهحاصل از اندا ریمقاد جهیداشته و در نت ریتاثقطره تماس  هیوجود دارند که بر زاو [17] آن عیو توز   بسپاری

 جادیمنجر به انیز تماس  هیزاو یریگاندازه یمورد استفاده براآزمون  عاتیمتفاوت ما تیقطب یسازند. از طرفیقابل اعتماد م

 استفادهمورد  عاتیبه نوع ما یرو مشاهده شده است که اعداد کشش سطح نیو از ا دشویمتفاوت با سطح م یهاکنشبرهم

 یهاروشبه عنوان مثال، است.   تیحائز اهم اریبس زین یکشش سطح یموارد روش محاسبه نی[. عالوه بر ا18] اندوابسته زین

دو  نیب یمولکول نیب یهاکنشهمفرض استوارند که بر نی( بر اساس اGM) یهندس نیانگی( و مHMموزون ) نیانگیم

-برهم نیاز مشارکت ا حاصل ی راآزاد سطح یانرژو در نتیجه  هستند یو قطب ،پراکندگی یدو جزء اصل یداراتنها  ،جسم

-)برهم  3زومی( و ک ییالقا قطبی دو – یدائم یکنش دو قطب)برهم 8ی، دبا7الندن یروهایتنها ناند. بنابراین، دانسته هاکنش

-O وندیپ یدارا هایمولکول نیب یروین ،یدروژنیه وندیمنابع پ ی)در برخ رندیگی( را در نظر میدائم هاییدو قطب نبی کنش

H ،H-F  ایو N-Hو بسپاری ریزنج کیاست که در  یدر حال نی(. اشودیم یبنددسته یقطب هایکنشجز انواع برهم زی، ن 

متفاوت و  تیبا قطب یهامعموال گروه رند،گییتماس مورد استفاده قرار م هیزاو یریگکه به طور معمول در اندازه یعاتیما زین

 .[13] دو روش به آنها اشاره نشده است نیوجود دارند که در ا زین یگرید یکیزیف هاینشکبرهم
                                                           
6 Dispersion 
7 London Forces  
8 Debye  
9 Keesom 



 

 

 های بسیار نازک بسپاریتغییر انرژی آزاد سطحی با تغییر ضخامت در فیلم

ی انرژی آزاد سطحی در مواد گیری زاویه تماس و محاسبهعوامل موثر بر اندازه یو معرف ییجهت شناساها در تالشبه رغم 

های بین سطحی و افزایش اهمیت سطوح آزاد و نیز تغییر در تحرک کنشی، وجود برهمنازک بسپار هایلمی، در فجامد

شوند که زوایای ضخامت فیلم، باعث می های مختلف زنجیر )در پی افزایش نقاط اتصال زنجیرها با زیرالیه( با کاهشبخش

تماس قطره، با وجود کنترل دقیق عوامل ذکر شده در بخش قبل، دچار تغییراتی معنادار و انحراف از حالت توده شوند به 

 با افزایش ضخامت فیلم تاثیر این عوامل به تدریج کاهش یافته و غربال طوری که این تغییرات تابعی از ضخامت فیلم هستند و

در اصل همان  یکشش سطح یروهایکه ن نیا انیبا ب ،[21] 2118و همکارانش در سال  Tadmor شوند.)حذف( می

 اندهاییکنشهماز بر ناشیو در هر دو مورد  دارند،یکنار هم نگه م عاتمای و جامدات در را هاهستند که مولکول ییروهاین

کشیده شده بر روی یک  زکنا لمیف یکشش سطح یبرا یادلهمعا کنند،ینانومتر عمل م 111که در فواصل کمتر از 

 :از ضخامت آن ارائه دادند یبه صورت تابعی جامد زیرالیه

(5                                                               )                                                                    

 

-فاصله و  لمیضخامت ف B ،hو  Aکر دو فاز اماثابت ه ، B و Aدو سطح  نیب یسطح نیکشش ب  در آن که

  است. B و Aفاز  هایمولکول یمولکول نیب ی

 ،(PS) رناستاییپل بسپاراز سه که نانومتر  111تا  5/1ضخامت هایی با لمیف یبررس، با 1333در سال  Extrandاز طرفی، 

هایی از جنس بر روی زیرالیه 11با روش پوشانش چرخشی (NR)ی عیطب کائوچویو  (PMMA)( التیمتاکر لی)متیپل

، بیان کرد هیرالیپوشش کامل ز یحداقل ضخامت الزم برابه صورت  یضخامت بحران با معرفیو  شده بودند، هیتهسیلیکون 

دهد. از طرفی، مقدار ی میرو لمیهر ف یکمتر از ضخامت بحران هایخامت تنها در ضخامتض رییتماس با تغ هیزاو رییتغکه 

                                                           
10 Spin Coating 



 

 

های که در مورد فیلمبود به طوریمتفاوت  سازی زیرالیه قبل از پوشانشبسپار و نیز روش آمادهبه نوع این ضخامت بسته 

-نانومتر و ضخامت 3جنس کائوچوی طبیعی  های ازی سیلیکونی گرمادیده، ضخامت بحرانی فیلمکشیده شده روی زیرالیه

، 11های آمایش شده با ازونکه برای زیرالیهنانومتر گزارش شدند در حالی 2کمتر از  PMMAو  PSهای های بحرانی فیلم

رخ  های کائوچوی طبیعی بدست آمد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که واخیسانشنانومتر برای فیلم 31ضخامت بحرانی 

گیری زاویه )در آزمون اندازهاز قطره  یبخش یریناهمگن و قرارگ یسطح جادیباعث ا هاه در سطح فیلم و ایجاد حفرهداد

شد که با افزایش ضخامت و عبور آن از ضخامت بحرانی، تغییرات مشاهده  لمیسطح ف یبه جا هیرالیسطح ز یبر روتماس( 

 .[21]حذف شدند  های تماس قطرات آزمون نیز به تدریجشده در زاویه

 نیخواص ب سطح به حجم، ینسبت باال لینازک به دل هایلمیدر فطور که قبال در مقدمه نیز گفته شد، از طرفی، همان

 یروهاین ریتحت تاث ایخواص سامانه قو ،یبه ابعاد مولکول کینزد هایو خصوصا در ضخامت افتهی تیبه شدت اهم یسطح

آن ی سطحنیهمان کشش ب قتیسطح در حالت توده در حق کی یسطحنیب یانرژ تر،قیدق انیبه ب. خواهند بود یمولکولنیب

 زیاضافه ن یانرژ زانیم کی یدارا یمولکولنیب یروهایحضور ن لیبا ضخامت محدود به دل هیناح کیکه  یاست در حال

های نازک سطحی در فیلم علت تغییرات انرژی آزاد Extrandی واخیسانش نیز، که توسط بنابراین حتی پدیده. هست

 هایکنشبرهم ریتاثنانومتر است.  111های زیر مولکولی در ضخامت، خود تحت تاثیر شدید نیروهای بین[21]عنوان شد 

باورند  نیبر ا یراستا، برخ نی. در همشوندیغربال م یمشخص هایدر ضخامت شانتیبسته به نوع و ماه روهاین نیاز ا یناش

خود آن  یدرون یروهایاز ن برآمدهجامد جذب شده است نه تنها  یهیرالیز کی یکه بر رو ینازک یهیال یسطح ینرژکه ا

 هانشکبرهم نیانواع ا نتریقابل توجه .هست زین زیرالیهو  هیال هایمولکول نیب هایکنشبلکه نشات گرفته از برهم ه،یال

  13هیدوال کیالکترواستات هایکنش، برهم 12باز-دیاس یقطب یاهکنشدروالس ، برهموان یقطب ریغ هایکنشبرهم شامل

                                                           
11 Ozone-Treated  
12 Polar Acid-Base Interactions 
13 Double Layered Electrostatic Interactions 



 

 

-بآ یو جاذبه 14یپوشآب یاز جمله دافعه ک،ینتروپآبا منشا  هاییکنش(، و برهمیونی هایسطوح باردار در محلول ی)برا

در  Wuو  Mate، در همین راستا .[22،23]هستند (، زیگردوست و آبسطوح آب یرو یآب طیمح یبرا بی)به ترت  15زیگر

پوشش  هیچند ال یدارا یفشرده هایلوح روی بر هااز آلکان ایتماس آب و مجموعه هایهیزاو یرگی، با اندازه1338سال 

 ،1چسبندگیبودند، و با استفاده از مفهوم کار  اتریپرفلوئوروپل ینازک یهیال یکه حاو یکونیلیس هایهیرالیو ز یکربن

مذکور پرداختند. در  هایهیرالیآزمون و ز هایقطره نبی کنشبرهم ی(، به بررسدوپره )-انگی یادلهمع

کنش قطره با سطح کردند که بخش اول مربوط به برهم متقسی بخش دو به را سطح با قطره کنشبرهم هاآن ها،مورد آلکان

است. سپس با فرض ثابت بودن  هیرالزی سطح با قطره کنشبرهم گرانی( و بخش دوم بمیمستق )تماس اتریپرفلوئورو پل لمیف

 یبرا ریرا به شکل ز ایرابطه لم،یضخامت ف شیبا افزا چسبندگیمشاهده شده در کار  ییبخش اول و با توجه به کاهش نما

 بیبه ترت و  و  هیرالزی با کنشبرهم لطول غربا  لم،یضخامت ف  Lآن  در که دادند ارائه کنشدو برهم نیا

 هستند: هاکنشبرهم نیقدرت ا فیجهت توص پارامترهایی

(،                  )                                                                                                    

 

آنگستروم بدست آمد که این طول قابل مقایسه با قطر  11تا  2یرالیه حدود کنش قطرات آلکان با زبرهم ،1طول غربال

با افزایش ضخامت، که  افتندیدر مورد قطرات آب در نچنیآنها همآنگستروم( است.  ،اتر )حدود زنجیرهای پرفلوئوروپلی

 ،ی. از طرفیافتاهش ک کنواختیصورت  هضخامت ب شیتماس قطره با افزا هیزاو نوسیکسگریزتر شد و سطح فیلم آب

که آب  یمعن نبدی. شد آنگستروم گزارش 47تا  21ها و در حدود بیشتر از آلکانبا آب  هیرالیز هایکنشطول غربال برهم

                                                           
14 Repulsive Hydration Interaction 
15 Attractive Hydrophobic Interaction 
16 Screening Length 



 

 

  یامر گشتاور دو قطب نیا لدلی که بود کنشبرهم یدارا هیرالیبا ز لم،یف میضخبه نسبت  یهیال کی حضور وجود با چنانهم

 [.24] ذکر شده است یدروژنیه وندیپ لیتشک یآنها برا یقو لیآب و تما هایبزرگ مولکول

ی پوشش یافته پخت نشده ینانومتر( اپوکس 75تا  5نازک ) هایلمیو همکارانش اثر ضخامت ف Abbasian، 2114در سال 

-ن دادند در ضخامتکرده و نشا یبررسیدومتان، و گلیسیرین آب، دیتماس  یایزوا یرا رو ی سیلیکونیبر روی زیرالیه

 شیبا افزا یقطب عاتیتماس ما هیصورت که زاو نی. به اکندیم رییضخامت تغ رییتماس با تغ هینانومتر زاو 18 ریز های

ضخامت  شیاست که با افزا یبدان معن نی. اابدییضخامت کاهش م شیبا افزا یقطبریغ عیتماس ما هیو زاو شیفزاضخامت ا

، مبنی بر تغییر ماهیت Wuو  Mateنیز نتایج گزارش شده توسط  Abbasianبراین پژوهش بناشده است.  زتریگرسطح آب

چنین با دنبال کردن زوایای تماس با هم هاآنها از ابدوست به آبگریز و برعکس با تغییر ضخامت را تایید کرد.  سطح فیلم

تغییر  Abbasianها با سرعت بیشتری رخ داد. بندی سطح فیلمتر، تغییر در صورتهای ضخیمزمان، نشان دادند در فیلم

 ریتاث نیا و نشان داد کهدانست ی سیلیکونی هیرالیز یبر اثر سطح پر انرژ زاویه تماس مایعات آزمون با تغییر ضخامت فیلم را

 .[25] مشاهده نشد گرینانومتر د 18تا  11 نیکه ب نیغربال شد تا ا جیتدر بهنانومتر  11تا  لمیضخامت ف شیبا افزا

 

 .[25]های نازک اپوکسی وابستگی زوایای تماس آب به ضخامت در فیلم -1شکل 



 

 

 

 .[25]های اپوکسی یدومتان به ضخامت در فیلموابستگی زوایای دی -2شکل 

اع )از انو زگریمواد آب نیب یماکروسکوپ یدامنه بلند هایکنشبرهم به ها،گزارش یدر برخ هیرالیز یاز سو یریتاث نیچن

 ایجاذبه یروهایبه ن زگریآب هایکنشبرهم. [25،،27،2] نام برده شده(، ربط داده شده است یمولکولنیب هایکنشبرهم

 هایی. با وجود آن که با توجه به انرژکنندیدر آب عمل م یقطبریغ یشوندهحل یشتریتعداد ب ایدو  نیکه ب شودیاطالق م

است، اما  یهیبد زگریمواد و سطوح آب نیب یجذب هایکنشبرهم نای حضور ها،سامانه نیموجود در ا یباال یسطحنیآزاد ب

دامنه  بلند هایکنشبرهم دنشان دا Hato[2،]  به عنوان مثال، . ستیمعما باق کی صورت به چنانها همآن ریتاث یدامنه

 هایفاصله در. اندشده لیاز دو جز تشک حداقل کنند،یدر آب عمل م یماکروسکوپ زیگرسطوح آب نی( که بای)جاذبه

سطح، که به صورت  یزیگرو آب کنشبرهمو مقدار جاذبه ی اثر محدوده نیب یمی( ارتباط مستقD˃15-20 nmدورتر )

همان طور که  نیوجود ندارد. بنابرا شوند،یم فیتماس آب تعر هایهیزاو ای ،با آب،  یسطح نیآزاد ب هاییانرژ

Tsao  [ 27و همکارانش] به  مایتوان آن را مستقیداشته و نم کیمنشا الکترواستات هاهفاصل نای در جاذبه اند،کرده انیب زین

به سرعت  ای(، جاذبهD˂5-20 nm) ترکینزد هایاصلهدر ف ینسبت داد. از طرف زیگرآب یدامنه بلند هایکنشبرهم

عمدتا به  هیناح نیکنش در ابرهم انرژی. دانست دروالسوان یروین کیتنها  توانینمکه منشا آن را  کندیرا تجربه م ندهیفزا

-کوتاه هایهمدعاست که جاذبه در فاصل نیبر ا یسطوح است و شاهد یسطح نیآزاد ب یانرژ ادیمثبت و ز اریبس ریمقاد لیدل



 

 

-برهم یمحدوده، بدست آمده جیبا توجه به نتا یو جه،ی. در نتاست زیگرآب یبلند دامنه هایکنشبرهم یکننده منعکس تر

است که  یدر حال نینانومتر دانست. ا 21تا  15را حداکثر  یماکروسکوپ زیگرسطوح آب نیدامنه ب بلند زیگرآب هاینشک

که ( سوار شده روی میکا، OPA) 17های اکتادسیلفسفونیک اسیدالیهبر روی تک و همکارانش Woodwardدر پژوهش 

. [28] نانومتر عنوان شده است 5طول  نای اند،تماس پرداخته هیسطح بر زاو ییایمیش یناهمگون ریتاث یبررس در آن به

Faghihnejad قرار داده شده در  یرناستاییدو سطح پل نبی هاکنشبرهم نیا یریگبا اندازه 2112در سال  زیو همکارانش ن

 ییو بازآرا یابیمقاالت، ساختار نیدر اکردند.  اعالم نانومتر 21 تا 11 را هاآن یدامنه ت،یمختلف الکترول هایمحلول

 [.23] ذکر شده است هاییکنشبرهم نیچن یجهیبه عنوان نت زیگرسطوح آب یکیآب در نزد هایمولکول

با  نراستایینازک پل هایلمیف یآب بر رو یتماس قطره هیزاو یرگی[، با اندازه31و همکارانش ] Li، 2117در سال 

بودند، تحت دو  افتهیپوشش  دیاکس کونیلیاز جنس س هاییهیرالیز ینانومتر که بر رو 711تا  21 یدر محدوده هاییضخامت

مورد  زیتماس را ن هیبر زاو لمیتماس، اثر ضخامت ف یهیاتمسفر بر زاو نوع ریثتا یضمن بررس د،یاکس یاتمسفر هوا و کربن د

در  شیافزا نیکه ا افتی شیافزا زیتماس ن هیضخامت، زاو شیاز آن بود که با افزا ینها حاکقرار دادند. مشاهدات آ شیآزما

قابل  ری( کامال مشهود و غرنیاستایپل یذکر شده برا ونیراسیبرابر شعاع ژ 11نانومتر )حدود  48 ریز هایمورد ضخامت

-برهم لم،یتر شدن فبا نازک -1ذکر شده است:  رخداد  نیا هیدو عامل در توج یپژوهش به طور کل نیبود. در ا یپوشچشم

 شدهتماس مشاهده  هیبر زاو نیو بنابرا افتهی یوابستگ لمیبه شدت به ضخامت ف هیرالزی با دروالسوان یدامنهبلند  هایکنش

به  تواندیم  18دمحدو یباشد، اثر اندازه رهیزنج ونیراسیبا شعاع ژ سهیقابل مقا لمیکه ضخامت ف یزمان -2. گذارندیم ریتاث

 رنیاستایپل یسطح یانرژ جهیبگذارد و در نت رینازک تاث هایلمیدر ف رهیو تحرک زنج بسپار هایقطعه  بندیصورتشدت بر 

 هیزاو رییعامل غالب در تغ نییرا جهت تع یکروسکوپیمدل م کی نچنیهم هاباشد. آن لمیف ضخامتاز  یقو یتابع تواندیم

                                                           
17 Octadecylphosphonic acid 

18 Finite Size Effect 



 

 

 در تنها دروالسوان یدامنه بلند یروهایمدل نشان داد ن نیا قیمحاسبه شده از طر یسطح هایه کششدادند ک شنهادیتماس پ

  هستند. رگذارینانومتر تاث 11 ریز هایضخامت

 

های های مختلف )محور عمودی سمت چپ( و انرژیاستایرن با ضخامتهای پلیزاویه تماس آب بر روی فیلم -3شکل 

 .[31]ها )محور عمودی سمت راست( ظر با آنآزاد محاسبه شده متنا

 گیرینتیجه

چند نانومتر تا  یدر محدوده هاییسطوح جامد، با ضخامت یبر رو افتهیپوشش  بسپاری هایلمیف ر،یاخ یدر چند دهه

 کند.یم فایا یدینقش کل لمیف یکنواختیو  یداریکاربردها پااین  یدر تماماند که افتهیکاربرد  یمختلف عیدر صنا کرومتر،یم

 تیحائز اهم اریبس هاییلمیف نیرفتار چن یلذا مطالعه ابد،ییم شیسطوح مشترک افزا ریاز آنجا که با کاهش ضخامت تاث

 یضخامت ینازک که دارا اریبس یهالمیدر ف بسپار یو خواص توده لمیاند که ساختار فنشان داده یاریبس یهامطالعه .است

 ستند متفاوتند.نانومتر ه 111کمتر از 

 هایو خصوصا در ضخامت افتهی تیبه شدت اهم یسطح نیسطح به حجم، خواص ب ینسبت باال لینازک به دل هایلمیدر ف

مطالعات بسیاری راستا،  نیدر هم خواهند بود. یمولکول نیب یروهاین ریتحت تاث ایخواص سامانه قو ،یبه ابعاد مولکول کینزد



 

 

 یروهایاز ن برآمدهجامد جذب شده است نه تنها  یهیرالیز کی یکه بر رو ینازک یهیال یسطح یکه انرژ اندنشان داده

 هست.  زین هیرالیو ز هیال هایمولکول نیب هایکنشبلکه نشات گرفته از برهم ه،یخود آن ال یدرون

 لم،یبا نازکتر شدن ف -1: کردهای نازک با ضخامت بیان تغییر انرژی آزاد فیلم هیدر توجتوان را میدو عامل به طور کلی 

بر  نیو بنابرا افتهی یوابستگ لمیبه شدت به ضخامت ف هیرالزی با دروالسوان هایکنشاز جمله برهم دامنه بلند هایکنشبرهم

)حدود دو  باشد رهیزنج ونیراسیبا شعاع ژ سهیقابل مقا لمیکه ضخامت ف یزمان -2. گذارندیم ریتماس مشاهده شده تاث هیزاو

یابد که همین تا سه برابر شعاع ژیراسیون( زنجیرها به حالت کشیده درآمده و نقاط اتصالشان با سطح زیرالیه افزایش می

و افزایش نقاط اتصال زنجیرها با  محدود یاثر اندازهآورند. ها بوجود میهایی را برای تحرک زنجیرهاتصاالت محدودیت

-لمیدر ف بسپار  هایی ازخشب  بندیصورتبه شدت بر  تواندیمن و بین مولکولی درو 13هایدرهم تنیدگیزیرالیه در کنار 

اثرگذار باشند. با افزایش ضخامت به تدریج این اتصاالت حذف و زاویه تماس قطره روی سطح فیلم در نازک  های

 شود.ی ماده میهای مختلف یکسان و برابر با زاویه تماس تودهضخامت
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