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Група 26 

Фізика і астрономія  

Урок № 3-4 

Тема уроку: Змочування. Капілярні явища. Практична робота №2 Розв’язування 

задач «Капілярні явища» 

Мета уроку:  

навчальна – познайомити учнів з явищами змочування і капілярності;  

розвивальна – розвивати уяву, творчі здібності учнів, вдосконалювати вміння 

застосовувати набуті знання на практиці; 

виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння 

виступати перед аудиторією. 

 

Матеріал до уроку 

  

Дослід. Наберіть в піпетку воду й капніть на 

поверхню: - чистого скла;  - поверхню скла, натертого 

парафіном.  

Що спостерігаєте?  (На поверхні чистого скла 

рідина розтеклася, а на склі, натертому парафіном, 

зібралась у краплину.) 

Сформулюйте висновок. Якщо сили притягання між молекулами рідини й 

твердого тіла переважають сили взаємодії між самими молекулами рідини, то рідина 

змочує тверде тіло. Якщо сили притягання між молекулами 

рідини переважають сили взаємодії між молекулами рідини й 

молекулами твердого тіла, то рідина не змочує тверде тіло. 

Явище змочування й 

незмочування рідиною 

твердого тіла є наслідком 

поверхневого натягу рідини. 

 

        Капілярні явища. Змочування чи 

незмочування рідиною стінок посудини впливає на 

форму її вільної поверхні. Якщо велика кількість 

рідини налита в широку посудину, то форма 

поверхні горизонтальна внаслідок дії сили 

тяжіння. Але біля країв посудини зазнає 

викривлень. Якщо діаметри трубок невеликі, то 

майже вся поверхня води в них буде викривленою. 

Викривлену поверхню називають меніском, 

вузенькі трубки – капілярними, а підняття рідини 

в них – явищем капілярності, або просто 
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капілярністю. 

Вода в капілярах піднімається завдяки надмірному тиску, який виникає внаслідок 

поверхневого натягу.  

Капілярні явища мають велике значення в природі та техніці. Завдяки цим 

явищам відбувається проникнення вологи з ґрунту в стебла й листя рослин. Саме в 

капілярах відбуваються основні процеси, пов'язані з диханням і живленням організмів. 

У тілі дорослої людини приблизно 160 -109 капілярів, загальна довжина яких сягає 60 - 

80 тис. км. 

   У будівництві враховують можливість підняття вологи по капілярних порах 

будівельних матеріалів. Для захисту фундаменту й стін від дії ґрунтових вод та вологи 

застосовують гідроізоляційні матеріали: толь, смоли тощо. Завдяки капілярному 

підняттю вдається фарбувати тканини. 

 

Змочування або незмочування рідиною стінок посудини впливає на форму вільної 

поверхні рідини, а також призводить до її підняття або опускання у посудині, в яку 

занурено капіляр. Ці явища називаються 

капілярними. Як їх пояснити?  

Зануримо в рідину густиною ρ 

циліндричний капіляр радіусом r ≈ 1 мм. Її 

підняття в капілярі припиниться тоді, коли 

сила тяжіння піднятого стовпа рідини 

зрівноважить рівнодійну сил поверхневого 

натягу:       . 

Сила поверхневого натягу        . Сила тяжіння      .. Оскільки      

     , справедливою є рівність: 

             

Звідси висота підняття рідини в циліндричному капілярі: 

  
  

   
 

де h — висота підняття рідини в циліндричному капілярі; σ — коефіцієнт 

поверхневого натягу рідини; ρ — її густина; r — радіус капіляра; g — прискорення 

вільного падіння.  

Якщо рідина не змочує капіляр, то її рівень у ньому буде нижчим від рівня рідини 

в посудині. Різниця цих рівнів, яку також позначають h, має таку ж залежність від σ, ρ 

і r, як і під час змочування.  

Капілярні явища мають велике значення в природі й техніці. Завдяки їм 

здійснюється проникнення вологи з ґрунту в стебла і листя рослин. Саме в капілярах 

відбуваються основні процеси, пов’язані з диханням і живленням організмів.  

У будівництві враховують можливість підняття вологи капілярними порами 

будівельних матеріалів. З метою захисту фундаменту і стін від дії ґрунтових вод та 

вологи застосовують гідроізоляційні матеріали: толь, смоли тощо. Завдяки 



капілярному підняттю вдається фарбувати тканини. Часто капілярні явища 

використовують і в побуті. Застосування рушників, серветок, гігроскопічної вати, 

марлі, промокального паперу можливе завдяки наявності в них капілярів. 

 

 Всяка поверхнева плівка рідини під дією сил поверхневого натягу намагається 

скоротитися до мінімальної площі.  Зокрема, якщо поверхнева плівка крива, то вона 

намагається стати плоскою. Площа поверхні меніска  більша  за площу  внутрішнього 

перерізу трубки. Намагаючись стати плоскою, опукла плівка збільшує тиск  на рідину, 

а вгнута – зменшує його, інакше кажучи,  крива поверхнева плівка створює на рідину 

додатковий тиск до тиску на рідину плоскої поверхневої плівки. 

- додатковий тиск  під сферичною поверхнею 

рідини( формула  Лапласа ) 

 

Задача 1. На яку висоту підніметься рідина в капілярній трубці діаметром 0,03 

мм, якщо коефіцієнт поверхневого натягу рідини 0,022 Н/м, а її густина 800 кг/м
3
 ? 

 

Задача 2. Вода в піщаних грунтах піднімається на висоту 30-40 см,  у лесовидних 

суглинках на 3-4 м, а іноді на 6 – 7 м. Якого діаметра капіляри треба взяти, щоб вода в 

них піднялася на таку ж висоту ? 

 

https://sites.google.com/site/kylymysta9/10klt1/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA3.PNG?attredirects=0


Задача 3. На скільки зменшиться висота стовпчика води в капілярній трубці з 

діаметром 1 мм, якщо температуру води збільшити з 20 °С до 80 °С? Відомо, що 

поверхневий натяг води при температурі 20 °С дорівнює 73 мН/м, а при температурі 

80 °С — 63 мН/м. Густина води дорівнює 1000 кг/м3, g = 10 м/с2. Тепловим 

розширенням тіл під час нагрівання знехтуйте. 

 
 

Задача 4. Яким має бути радіус капілярної трубки, щоб при повному змочуванні 

вода піднялась в ній на 8см? Коефіцієнт поверхневого натягу 7·10
2
Н/м. 

 
 

 

 

Домашнє завдання. 

опрацювати §30, впр.3,4,5. 

 

Зворотній зв'язок:  

E-mail: vitasergiivna1992@gmail.com  
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