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Група №26  

Фізика і астрономія  

Урок № 1 

Тема уроку: Поверхневий натяг рідини. Розв’язування задач за темою: 

«Поверхневий натяг рідини». 

Мета уроку:  

Навчальна. Формувати уявлення учнів про особливості будови та 

властивості рідин, про прояв дії сил поверхневого натягу; формувати вміння 

учнів пояснювати явища поверхневого натягу основі МКТ; формувати вміння 

пояснювати фізичні явища і процеси, планувати та проводити есперименти; 

застосувати набуті знання для збереження власного здоров’я та здоров’я інших. 

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння встановлювати 

головне, суттєве у матеріалі, що вивчається; самостійно знаходити причинно-

наслідкові зв’язки (робити висновки); систематизувати, встановлювати зв’язки 

нового з раніше вивченим. 

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість. 
 

! Під час вивчення фізики у цьому навчальному році використовуйте, будь 

ласка, підручник «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною 

програмою авторського колективу під керівництвом О.І.Ляшенка) підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти/авт. М.В. Головко, І.П. Крячко, 

Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В. Сіпій – Київ: Педагогічна думка, 2019. – 

288 с.: іл.».  

Посилання: https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-

golovko.html 

Усі уроки, будь ласка, охайно конспектуйте у зошит. Не забувайте 

виконувати домашні завдання та надсилати їх у вигляді фото на електронну 

адресу alinaskubko@gmail.com 
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Матеріал до уроку 

1. Поверхневий шар рідини 

На кожну молекулу рідини діють 

сили притягання сусідніх молекул. Ці 

сили для молекули М1 що містяться 

всередині рідини, взаємно 

скомпенсовані, тобто середнє 

значення рівнодійної сил притягання 

близьке до нуля. 

Рівнодійна сил притягання F, що 

діє на молекули, які містяться на поверхні рідини, відмінна від нуля, адже з 

рідини на неї діє набагато більше молекул, ніж із газу. 

Це означає, що молекули поверхневого шару рідини (порівняно з молекулами 

всередині рідини) мають надлишкову потенціальну енергію.  

 

Поверхнева енергія 𝑾пов – надлишкова енергія, що є складником 

внутрішньої енергії рідини. 

𝑊пов = σ𝑆 
S – площа поверхні рідини 

σ (сигма) – коефіцієнт пропорційності (поверхневий натяг рідини) 

 

Поверхневий натяг рідини – фізична величина, яка характеризує дану 

рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини. 

σ =
𝑊пов

𝑆
 

Одиниця поверхневого натягу в СІ – ньютон на метр: 

[σ] = 1
Дж

м2
= 1

Н ∙ м

м2
= 1

Н

м
 

 

Поверхневий натяг рідини залежить: 

(робота з підручником) 

1) від природи рідини: у летких рідин (ефір, 

спирт, бензин) поверхневий натяг менший, ніж 

у нелетких (ртуть, рідкі метали); 

2) від температури рідини: чим вища 

температура рідини, тим меншим є 

поверхневий натяг рідини; 

3) від наявності в складі рідини поверхнево 

активних речовин; їх наявність значно зменшує 

поверхневий натяг рідини; 

Рідина 𝒕, ℃ 𝛔,
Н

м
 

Вода (чиста) 20 0,0728 

Розчин мила 20 0,040 

Спирт 20 0,0228 

Ефір 20 0,0169 

Ртуть 20 0,4650 

Золото 1130 1,102 

Водень -253 0,0021 

Гелій -269 0,00012 



4) від властивостей газу, з яким рідина межує. У таблицях зазвичай наводять 

значення поверхневого натягу на межі рідини і повітря за певної температури. 

 

2. Сила поверхневого натягу 

Проведемо дослід 

Якщо дротяний каркас із прив’язаною до нього 

ниткою занурити в мильний розчин, каркас затягнеться 

мильною плівкою, а нитка набере довільної форми. Якщо 

ж обережно проткнути голкою мильну плівку з одного 

боку від нитки, сила поверхневого натягу мильного 

розчину, яка діє з іншого боку нитки, натягне нитку. 

 

Сила поверхневого натягу – це сила, яка діє вздовж 

поверхні рідини перпендикулярно до лінії, що 

обмежує цю поверхню, і прагне скоротити площу 

вільної поверхні до мінімуму. 

 

Проведемо дослід 

Опустимо в воду дротяну рамку, одна зі сторін якої 

рухома. На рамці утвориться плівка. Будемо розтягувати 

цю плівку. 

На поперечину діють три сили: зовнішня сила �⃗�зовн і 

дві сили поверхневого натягу �⃗�пов, що діють уздовж 

кожної з двох поверхонь плівки. 

𝐴 = 𝐹зовн∆𝑥 = 2𝐹пов∆𝑥 

𝐴 = ∆𝑊пов = σ∆𝑆 = σ ∙ 2𝑙∆𝑥 

2𝐹пов∆𝑥 = σ ∙ 2𝑙∆𝑥       =>        𝐹пов = σ𝑙                σ =
𝐹пов

𝑙
 

 

3. Приклад розв’язування  

    1) Для визначення поверхневого натягу рідини методом відривання крапель 

піпеткою, яку тримають вертикально, накрапали 250 крапель загальною масою 

1,57 г. Діаметр вихідного отвору пінетки становить 0,4 мм. Чому дорівнює 

поверхневий натяг рідини за результатами досліду? Вважайте, що діаметр шийки 

краплі у момент відривання від піпетки дорівнює діаметру отвору, g = 10 м/с2,  = 

3,14. 

 

                                                     Розв'язання 

                          Крапля утримується біля отвору піпетки завдяки силі 

поверхневого натягу. 



На краплю діють дві сили — сила тяжіння: Fтяж = m0g і сила поверхневого 

натягу рідини: Fпoв = l. 

 

Безпосередньо перед відривом крапля перебуває у стані спокою, тому 

Fтяж = Fпов, тобто m0g = l. Оскільки m0 = , а l = 2 r = d (довжина кола), 

то  =  ∙ ( d)   =  =  = 0,05 ( ). 

У завданнях часто розглядається явище поверхневого натягу рідшій, 

зазвичай це задачі па умову рівноваги тіл під дією кількох сил, однією з яких є 

сила поверхневого натягу рідини. 

Під час розв'язування подібних задач слід виконати рисунок, зобразити 

сили, які діють на тіло, записати умову рівноваги та формули для визначення сил. 

Сила поверхневого натягу розраховується за формулою 

Fпов = l, 

де  поверхневий натяг рідини; 

l - довжина лінії, яка обмежує площину дотику тіла з поверхнею рідини. 

Сила Fпов напрямлена вздовж поверхні рідини й намагається зменшити 

(стягнути) цю поверхню. 

Домашнє завдання:  

1. Написати конспект.  

2. Опрацювати додатково параграф §29. 
3. Запам'ятати формули 


