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   Surface Tension :انسطذي (انشذ)انزٕرش

 

 جضيئبد ثيٍ رًبسك لٕح ٔجٕد إصش رذذس فيضيبئيخ ظبْشح ْي انسطذي انزٕرش

  .انًزًبسكخ األغشيخ صفخ انسٕائم رؼطي ديش انسبئهخ، انًبدح

 كم يٍ انشذ نمٕٖ انسبئم داخم انًٕجٕدح انجضيئبد رؼشض إصش ٔرذذس

  .األخشٖ يًُٓب كم فزهغي االرجبْبد،

 األسفم في انًٕجٕدح ثبنمٕٖ فززأصش انسبئم سطخ ػهٗ انًٕجٕدح انجضيئبد أيب

 أَظش غشبء ْيئخ ػهٗ فيظٓش نألسفم؛ يشذٔدا   انسطخ يجؼم يًب ٔانجٕاَت،

  .األسفم انشكم

 بما تتأثر المتجانسة السائلة المادة داخل الموجودة الجزٌئات فإن أّدق وبشكل

 التماسن أواصر تُوطد حٌث الجزٌئٌة، الجذب لوى أو التماسن بموى ٌعرف

  األجسام فً لٌمها من ألل الموى هذه لٌمة وتكون ،المادة هذه جزٌئات بٌن

 ،فٌه ٌوضع الذي اإلناء شكل ٌأخذ السائل شكل فإن ذلن على وبناء   ،الصلبة

 .التالصك بموى السائل فً الجزٌئات أٌضا   تتأثر كما ،ذلن علٌه وٌسهل

 :انسطذي انزٕرش في انًؤصشح انؼٕايم

 انسبئم َٕع .1

 في انسطذي انزٕرش فًضل   ،آخش إنٗ سبئم يٍ انسطذي انزٕرش ظبْشح أصش يزفبٔد

 كأَٓب انضئجك لطشاد رظٓش نزنك ،انًبئي انسبئم في يُٓب أكجش ركٌٕ انضئجك سبئم

   .انًبء يٍ ركٕسا   ألم انكذٕل لطشاد ركٌٕ ثيًُب ،انًبء يٍ ركٕسا   أكضش

 

 انذشاسح دسجخ .2

 فكهًب ،ػكسيخ ػللخ انذشاسح ٔدسجخ انسطذي انزٕرش ظبْشح ثيٍ انؼللخ رؼزجش 

 .نهسبئم انسطذي انزٕرش لم   انذشاسح دسجخ اسرفؼذ
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 :السطحً التوتر لٌم

 معٌنة؛ حرارة درجات عند السوائل من عدد بٌن السطحً التوتر لٌم تتفاوت

 ،(0.05±72.86) للماء 20oC درجة عند السطحً التوتر لٌمة تصل فمثال  

 فً السطحً التوتر لٌمة تصل بٌنما ،28.88)) لٌمة مثال   البنزٌن ٌتخذ بٌنما

 .  N/m    ثـ انميى ْٔزِ (486.5) نحو إلى الزئبك

انسطذي في انذيبح انيٕييخانزٕرش    

 ٔكًب ديبرُب في انشبئؼخ انظٕاْش يٍ نكضيش رفسيشا   انسطذي انزٕرش ظبْشح رمذو

 :يهي

 ظبْشح ثسجت كشٔيخ شجّ أشكبل انسٕائم لطشاد رأخز انًضبل سجيم فؼهٗ .1

  .األلم انسطخ يسبدخ رٔ انُٓذسي انشكم ْي انكشح ألٌ ٔرنك انسطذي، انشذ

 

 ثبنًبدح االنزصبق ٔلٕٖ انسبئم جضيئبد رًبسك لٕٖ يذٖ رجبيٍ أٌ كًب .2

 ال أَّ ديٍ في انًٕاد ثؼط يؼيٍ سبئم  يجهم نًبرا نُب يفسش ثبنسبئم انًذيطخ

 .أخشٖ يٕاد يجهم

األسطخ انُبيهٌٕ أٔ سجيم انًضبل فئٌ انًبء ال يُزشش ػهٗ األسطخ فؼهٗ 

ألٌ لٕٖ رًبسك جضيئبد انًبء يغ ثؼعٓب انًغطبح ثبنشًغ ٔرنك 

،انجؼط أكجش يٍ لٕٖ انزصبق انًبء ثبنسطخ انًشًغ  

ٔثبنزبني رزجًغ لطشاد انًبء فٕق رنك انسطخ ػهٗ شكم لطشاد يًكٍ  

. أٌ رسمػ ثسٕٓنخ دٌٔ أٌ رجهم انسطخ  
.صُبػخ يؼبغف انًطش ٔانًظلدْزِ انًلدظبد في اسزغلل ٔلذ رى    

  

 فمبػبد ػًم إليكبَيخ رفسيشا   انسطذي انزٕرش ظبْشح ٔرمذو .3

 .ٔدذِ انُمي انًبء ثبسزخذاو فمبػبد ثؼًم انميبو يًكٍ ال ثيًُب انصبثٌٕ

 ثئظبفخ ٔنكٍ كجيشح، سطذي رٕرش لٕٖ نذيّ انُمي انًبء ألٌ ٔرنك

 ػشش يٍ ثأكضش انمٕٖ رهك رمم إنيّ (كبنصبثٌٕ) انسطٕح يُشطبد

 كجيشح سطٕح راد فمبػبد ػًم انًًكٍ يٍ يصجخ ٔثزنك ،أظؼبف

 .انسبئم يٍ لهيهخ ثكزهخ
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 رمهيم ػجش يًزبصا   يُظفب   رجؼهّ انًبء إنٗ انصبثٌٕ إظبفخ أٌ كًب .4

 ثبألٔسبر ٔاإلدبغخ رجهيم ػهٗ لبدسا   رجؼهّ ٔثبنزبني انسطذي رٕرشِ

 انصبثٌٕ ثؼط ثبسزخذاو رنك يٍ انزذمك ٔيًكُك .إصانزٓب نزسٓم

 ْزِ في انصبثٌٕ يؼًم ديش .يضل   ثبنضيذ انًبء يضط يٍ رزًكٍ دزٗ

 ظئيهخ لطشاد ػًم إيكبَيخ يزيذب   انسطذي انزٕرش رمهيم ػهٗ انذبنخ

 يكٍ نى نٕ ثيًُب .انؼكس أٔ انًبء يٍ يمذاس داخم انضيذ يٍ انذجى

 انسطذي انزٕرش لٕٖ ألٌ ٔرنك انسبئلٌ ايزضط نًب يٕجٕدا   انصبثٌٕ

 ْزِ كم .اآلخش يغ أدذًْب رًبسك لٕٖ يٍ أكجش انسبئهيٍ يٍ كم نذٖ

   .انسطذي انزٕرش نظبْشح انجبنغخ األًْيخ رظٓش األيٕس

 ْٕ انسطذي انزٕرش ظبْشح رفسشْب انزي األخشٖ انًلدظبد ٔيٍ .5

 في ٔظؼٓب ػُذ يمؼش سطخ أٔ يذذة نسطخ انسٕائم ثؼط ركٕيٍ

 انزصبق ٔلٕح انسطذي انزٕرش لٕح نزجبيٍ يؼٕد ٔرنك .أَجٕثي ٔػبء

 .انًذيػ ثبنٕػبء انسبئم جضيئبد

  Surface Energy:السطحٌة الطالة

 بعض نحضر أن الضروري من فإنه السائل سطح مساحة بزٌادة نموم لكً

 لوى على التغلب ٌتطلب وهذا السائل سطح إلى السائل داخل من جزٌئات

 .الموة هذه على للتغلب شغل بذل ٌعنى وهذا السائل جزئٌات بٌن التماسن

 من أكبر السائل سطح على الجزٌئات طالة أن ٌتضح فإنه األساس هذا وعلى

 .السطح طالة اسم الزٌادة هذه على وٌطلك السائل داخل الجزٌئات طالة

 له المسببة الموة ولٌمة السطح طالة لزٌادة المسبب  الشغل لٌمة ولحساب

 إطار على سائل من غشاء لنأخذ .السائل سطح فٌها ٌزداد التً الحالة نبحث

 الضلعٌن على بحرٌة  L طوله سلن وٌتحرن أضالع ثالثة ذو السلن من

 وعمودٌا   اإلطار مستوى فً F بموة السلن هذا على أثرنا فإذا . اآلخرٌن

   b لدرها إزاحة حدوث أثناء الموة بهذه المبذول الشغل فٌكون السلن، على

 : بالعاللة ٌعطى
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