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بانة الموة المؤثرة عمودٌا على وحدة الطول باتجاه مماس : السطحًالتوتر 

 .لسطح السائل

 

 = :                       بالعاللةتعطى    ACالمؤثرة على السطح والموة 
F
L

 

 

 المعدنً االطار طول ضعف ٌساوي السطحً الشد لوة فٌه تؤثر الذي الطول أن

 المستمٌم على عمودٌة بصورة تؤثر السطحً الشد لوة ان وبما .  2L أي

 :ان على   السطحً الشد معامل تعرٌف ٌمكن فانه السائل لسطح المماس

 =
𝑭

2L
 

 

F= 2L 

W=2Lb=(2Lb) 

 أو السائل سطح مساحة فً اإلجمالٌة الزٌادة ٌمثل 2Lb الممدار أن وحٌث

  .الغشاء

 

 

 : السطحً التوتر معامل تعرٌف نؤكد أن نستطٌع وهنا

 وحدة بممدار السائل سطح مساحة لزٌادة الالزم الشغل بأنه 

 .الحرارة درجة ثبوت حالة فً المساحات

 

 .استخدام الماء الحار مع الصابون إلزالة بمع الدهون: علل

 

 الجواب
 

 .  ٌمل الشد السطحً للبمع الدهنٌة بتأثٌر الحرارة وتتفتت البمع
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 Capillarity :الشعرٌة الخاصٌة
 انخبصٍت ببعم انشعشٌت األوببٍب فً انغىائم اوخفبض او استفبع ظبهشة تعشف

 : عهى انشعشٌت األوبىبت داخم   h االستفبع  وٌعتمذ .انشعشٌت

 .طبٍعت انغبئم. 1

 .(h االستفبع ادص انقطش قم كهمب ) انشعشٌت األوبىبت قطش .2

 

   h واالستفبع  r األوبىبت قطش وصف بٍه انعالقت وإلٌجبد

 االوبىبت جذسان ٌبهم انغبئم كبن ارا) شعشٌت أوبىبت فً ٌشتفع عبئم أن وفشض 

 .ببنشكم كمب (انشعشٌت

 πr2h = الشعرٌة األنبوبة فً المرتفع السائل حجم

  التسارع  x الكتلة = األنبوبة فً المرتفع السائل عمود وزن

 التسارع  x الكثافة  x الحجم =                                                  

                      πr2hg=                  

 النتشاره المسببة للموة مساوٌا أصبح وزنه أن ٌعنى األنبوبة فً السائل وثبات

 :السطحً التوتر لوة وهى

   = 
F
L

 

 2πr = تمثل المحٌط أي تساوى  Lوحٌث

            F=L:اذن تساوى وزن عمود السائلوهى  إذن لوة التوتر السطحً 

           

πr2hg=2πr  

 : ٌغبوي hومىهب االستفبع 

                                              h=
2

rg
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  Contact Angle(: االتصبل) صاوٌت انتالمظ
فإوىب والحع استفابع انمابء فاً فٍه مبء عىذ وضع أوبىبت شعشٌت فً إوبء 

كماب هاى مىضاا فاً  مقعاشاألوبىبات انشاعشٌت وٌكاىن شاكم عاطا انمابء 

قااىة انتالصاان بااٍه انماابء واألوبىباات إن  ٌشجااع إنااى وتٍجاات وهاازا انشااكم 

 .بٍه جضٌئبث انمبء مبعكأكبش مه قىة انت

انخفاا  نالحا  فٌاه زئباك فننناا أما عند وضع أنبوبة شعرٌة فً إنااء 

كماا هاو محادب شكل سطح الزئباك فٌكون األنبوبة الشعرٌة الزئبك فً 

باااٌن التماسااان لاااوة إن  ٌرجاااع إلاااى نتٌجاااة وهاااذا موضاااح فاااً الشاااكل 

 .الزئبك واألنبوبةبٌن  التالصكمن لوة الزئبك أكبر جزٌئات 

انمحصااىسة بااٍه انمماابط نغااطا انغاابئم انضاوٌاات  هااً :زاوٌااة الااتالمس

 .وجذاس األوبىبت 

 .فً حبنت انمبء حبدةزاوٌة التالمس وتكىن 

 .الزئبكفً حالة  مىفشجتصاوٌت انتالمظ وتكىن 

 

 

 

 

 

 أكبر التالصك لوى كانت إذا حادة تكون التالمس زاوٌة :ملحو ة

 .التماسن لوى من

 . التماسن لوى من ألل التالصك لوى كانت إذا منفرجة تكون بٌنما 

 

 :على التالمس زاوٌة تعتمد

 .السائل طبٌعة .1

 .السائل ٌالمس الذي الصلب السطح طبٌعة .2

 .السائل سطح فوق الموجود الوسط طبٌعة .3


