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 (14/3/2020 تبسلا) 6محاضرة                     جامعة دمنهور 

 التوتر السطحً                    كلٌة الزراعة   

 لسم الموارد الطبٌعٌة والهندسة الزراعٌة

 خواص السوائل

 المادة: المواد الصلبة و المواد السائلة و المواد الغازٌة

 وهً الصلبة والسائلةالمواد المكثفة ) ذات كثلفة عالٌة ( 

 الموائع : )ذات المدرة علً اإلنسٌاب تحت تأثٌر التدرج فً جهدهما( وهً السائلة والغازٌة 

 أوال : التوتر السطحً:

 دراسة ظاهرة التوتر السطحً مثل 

 

 تعلك لطرة من المٌاة فً فوهة صنبور مٌاة -1
 شفرة الحاللة أو دبوس علً سطح المٌاةطفو  -2
فً صورة لطرات وسبب لطرات الندي علً الزجاج أو أوراق األشجار سموط ماء المطر  -3

 صباحا
 

 تعرٌف التوتر السطحً :

  2ووحداته هى ارج/سم 2سم1السطح  يعرف التوتر السطحى بأنه الشغل الالزم لزيادة

erg.cm-2) ) 

ً على طول  سم من السطح ووحداته داٌن / سم 1أو هو الموة التى تعمل مماسٌة للسطح عمودٌا

dyne cm-1)) 

   Cohesion & Adhesionالتماسك وااللتصاق : 
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هى لوى الجذب التى تعمل بٌن الجزٌئات المتماثلة وهى  cohesion forceلوى التماسن 

 المسئولة عن تماسن المادة. 

فهى لوى الجذب التى تعمل بٌن جزٌئات المواد المختلفة  force Adhesionأما لوى االلتصاق 

 مثل التصاق بعض الماء أو الزٌت على جدار إناء عند سكبه من هذا اإلناء.

 

 :تفسير ظاهرة التوتر السطحى )النظرية الجزيئية(

وبع دد ا ولهن ددا ت ت دد   ندده تو ددد تددوب ت ددازي اددال  زيإددا  السدداإلإعنددد و ددئ سدداإل ءددى  نددا  ء
 ءى الشكل المو ح  (C,B,A)ال زيإا   لحسي موتئ ال زب  ءى هزا اإلنا  مث

 

اتأثر بقوب ت ازي اانه وبال ال زيإا  المحيطة به مل  ميدئ ال  دا  وهدزل القدوب  (A) ءال زي 
 ال دزي القريدي مدل سدطح السداإل مو  (B) ال دزي تهول متزنة )طبقًا لقانول ناوتل ل  ازايدة( ممدا 

(C)  الواتددئ ع ددى سددطح السدداإل ءإندده يقددئ تحدد  تددأثار تددوب ااددر متزنددة حادد  عدددد ال زيإددا  التددى
ال ارج وتهول   لى هعدد ال زيإا  التى ت زبمل الى الدا ل ) زيإا  الساإل( يكول مهار  هت زب

 مددا يقددئ تحدد  تددأثار المحتدد ة التددى تعمددل الددى الدددا ل والتدد  تددزداد تيمت ددا ك ال ددزي النتا ددة مل 
 مل اإلءال  مل السطح ويبقى ءى بطل الساإل . ال زي مل سطح الساإل وتمنئ  ب اتتري ال ز 

 (D) الجزيءأما جزٌئات السائل المرٌب من السطح وفى نفس الولت لرٌب من جدار اإلناء مثل  

فإنه باإلضافة الى لوى التماسن لجزٌئات السائل توجد لوى أخرى وهى لوى االلتصاق بٌنة 
 .وبٌن الهواء وكذلن بٌنه وبٌن جدار اإلناء

 

 زاوية التالمس:

 زا لددوحس سددطح المددا  الددزب مرتبددئ ءددى مناوبددة شددعرية ءإننددا ن ددد مل سددطح المددا  المالمددس  
ركزها ويكول ع دى شدكل نتد  كدرة ونبدس الشدى  ل درال األناوبة مع ى مل مستوب سطحه ءى م

يالحدددس  زا و دددئ المدددا  ءدددى وعدددا  ز دددا ى نظاددد  ممدددا اددددا ع دددى مل تدددوب ال دددزي ادددال  زيإدددا  
ممددا ءددى حالددة الزإادد  يشدداهد .الوعددا  و زيإددا  السدداإل تبددوت ت دد  التددى اددال  زيإددا  السدداإل نبسدده 
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ادددا ع ددى مل تددوب ال ددزي  ان بدداض سددطح الزإادد  المالمددس ل ز دداج ع ددى مسددتوال ءددى الوعددا  ممددا
  المحتددورة اددال الممدداس لسددطح θوالزاويددة   .والز دداج اهاددر من ددا اددال الزإادد  اددال  زيإددا  الزإادد 

تعددرف ازاويددة الددتالمس وتتوتدد   مقاسددة دا ددل السدداإلو دددار الوعددا  السدداإل عنددد نقطددة الددتالمس 
 .ا ما ونقاوت مزاوية التالمس اال سطحال ع ى در ة نظاءت 

 

 

 سطح السائل ممعر سطح السائل محدب

 زجاج -ماء  زجاج -زئبك

 زاوٌة التالمس حادة زاوٌة التالمس منفرجة

 لوة التالصك < لوة التماسن لوة التالصك > لوة التماسن

 سائل مبلل سائل غٌر مبلل

 قة بين التوتر السطحى والطاقة السطحية:العال

و ود اشا  رتا  مل ساإل ع ى هاإدة مسدتطال محتدور ادال مربعدة مسدال   نا زا اءتر  
متوازيددال والمسدداءة  B , Aكمددا بالشددكل حادد  ( A,B,C)رءيعددة من ددا ثالثددة م ددالع ثااتددة وهددى 

والددى ال ددارج ءددإزا  (C)ءدديمكل تحريكدده موازيددًا لنبسدده ول  دد ئ  ( D)ممددا السدد   الرابددئ  ( L)اان مددا 
دول مل  '(D)  لدى (M)عموديدة ع يده وحركتده مسداءة ( D)ى السد  مثر  ع  ( F) ءرض مل القوة

تعادا القوة الناشإة عل التوتر السطحى والتى تؤثر ع ى  (F)انبتل عل الغشا  نالحس مل القوة 
ءى االت ال الم اد ألن ا لو كان  متغر من ا لما استطاع  مل تحر  السد     ولدو  (D)الس   

( وهددو  δكاندد  مهاددر من ددا النبتددل السدد   عددل الغشددا  ءددإزا كددال التددوتر السددطحى ل غشددا  هددو ) 

ᶿ ᶿ 

 سطح الزئبق
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سدم مدل سدطح السداإل ءدإل القدوة اله يدة الناشدإة عدل 1ع ى حسي التعريد   القدوة التدى تدؤثر ع دى 
   حا  الغشا  له سطحال وتتبح 2وتم ال ري ءى ( Lδ)2وب التوتر السطحى تسا

 

 

 

 

                                               

  يكول  ( ءإل الشغل المازواF( تح  تأثار القوة )mوعندما اتحر  الس   مساءة )

)1(Fmwork   

وتتددبح  2Lmوتزيددد المسدداحة بمقدددار  Lmوينددتع عددل هددزل الحركددة زيددادة مسدداحة الغشددا  بمقدددار 
  2سم1تساوب الشغل الالزم ازله لزيادة مساحة السطح بمقدار SEالطاتة السطحية ل ساإل

 

    

 

 

 مب مل التوتر السطحى ل ساإل ووحداته داال / سم 

 2ووحدات ا ارج/سميساوب الطاتة السطحية لنبس الساإل عدديًا 

 :األنابيب الشعرية فيرتفاع السوائل أ

السب ى ءى ساإل كالما  )زاوية الدتالمس  طرء ا وامر ى زا ثات  مناوبة شعرية ءى و ئ رمس
وبك مددا  م ددرب ءإندده  زا كاندد   – حددادة( ءإندده ءددى هددزل الحالددة ارتبددئ السدداإل ءددى األناوبددة الشددعرية
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زاوية التالمس حادة ءدإل  دغا السداإل ءدى األناوبدة يكدول متدل مدل  دغا ال دوا  وع دى زلد  ءدإل 
ال ددغا ال ددوب المددؤثر ع ددى سددطح السدداإل ءددى الوعددا  ارءددئ مسددتوب السدداإل ءددى األناوبددة بمقدددار 

ghr=اتعادا عندل وزل عمود الساإل    مئ ءرت ال غا.  2

 

سم توة التدوتر  (r)( ونت  تطر األناوبة هو hءى األناوبة الشعرية هو )ءإزا كال ارتباع الساإل 
 سددطح مب ءددى لتعمددل مماسددية  δالتددوتر السددطحى تددوة وحادد   (θ)وزاويددة الددتالمس  - δالسددطحى 

( ع ى  دار  نا  األناوبة وهزل القوب تؤثر ع ى السدطح الع دوب ل سداإل عندد θات ال يمال ازاوية )
  اج. ميئ نقا تالمسه مئ الز 

مع ى تساوب   لى السطح توة التوتر   زل r 2cos 

 وزل عمود الساإل ألسبل = توة التوتر السطح  ألع   

)5(2cos2 rhgr   

)6(
cos2 




ghr
 

وءى حالة الما  والز اج ءإل زاوية التالمس تغارة  دًا وتساوب تقريبًا تبر وكثاءة المدا  تسداوب 
 .3 رام / سم1تقريبًا 

)7(
2

rhg
waterof
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 العوامل المؤثرة ع   مرتباع الساإل بال اتية الشعرية  

 .لساإل ك ما نقص نت  تطر األناوبةنت  تطر األناوبة الشعرية حا  ازداد ارتباع ا .1
 زاوية التماس حا    .2

ارتبئ الساإل ءى األناوبة عل سطحه ال الص  ار  ا  زا كان  زاوية التماس اال السداإل و    ( م
 كمية مو بة.  cosθمادة األناوبة حادة و ازل  يكول  اي تمام ا مب المقدار 

التمداس منبر دة حاد  مل   ان بض الساإل ءى األناوبدة عدل سدطحه  ار  دا  زا كاند  زاويدة  ( ي
 سالبا.  اي تمام ا يكول 

 .تحيحك ما ت   الهثاءة و العكس  االن باضمو  االرتباع( كثاءة الساإل حا  ازداد 3

 السطح المقعر يساوب     انا  ى ع ΔPنشت  مل العالتا  السابقة ال ءرت ال غا 

)9(
cos2

r
ghP


  

 تطبيقات الخاصية الشعرية 

ءدد  سددريال المددا  ءدد  النباتددا  الحيددة. ء دد  التدد  تمكددل  مت عددي ظدداهرة ال اتددية الشددعرية دورا هددا 
 ددزور النبددا  مددل امتتدداص المددا  بمددا ءيدده مددل مددواد مغزيددة زاإبددة مددل التربددة. كمددا مل ال اتددية 
الشعرية ه  الت  ت عل الما  يسرب  لى سطح التربة  الا البرااا  الشعرية اال حاابا  التربة. 

إلتدالا مدل ءقدد التربدة ل رطوبدة و زلد  بدأل ا ع دوا التربدة و ءى المناط  ال اءة يحاوا المزارعول ا
السطحية متل تماسكا و بالتال  تتسئ البتحا  الشعرية ع ى السطح و يقل سريال الما   لى مع ى 
مي تحددتبس األرض بالمددا  ءتددرة مطددوا. مددل األمث ددة األ ددرب ع ددى ال اتددية الشددعرية هدد  مندد   زا 

سدت د مل المدا  ارتبدئ ادبا   لدى مع دى البوطدة. كمدا   رةامر  طرف ءوطة ءى المدا  و تركت دا ءتد
 مل الهاروسال ارتبئ ءى شريا متباح الهاروسال بال اتية الشعرية.

 :السطحيتؤثر على التوتر  التيالعوامل 
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بسدطح السداإل  ا ت طد   اتغار التوتر السطحى مباشرة ازا مدا  تلوث سطح السائل -1
 نوع مل الشواإي . مي

الت دازي     ءدإزا مدا كاند  المدواد عاليدة الدزوبال ءدا ل فىى السىائلوجود مواد ذائبة  -2
مدل الت دازي ادال  زيإدا  السداإل نبسد ا ءدإزا مدا  اال  زإيا  المزاي والساإل مهار

. ازيدددادة طاتدددة السدددطحية وزاد التدددوتر السدددطحىتوا دددد المدددزاي عندددد السدددطح زاد  ال
 تركاز المادة المزابة ازداد التوتر السطح .

 .ازيادة در ة الحرارة يقل التوتر السطح  ل ساإل  الحرارة تغير درجات -3

 :تطبيقات على دراسة التوتر السطحى

دراسددة التددوتر السددطحى زا  مهميددة بالغددة حادد  من ددا مسدداس لب ددم كثاددر مددل األمددور التطايقيددة 
 ومثاا زل    

    ارتفاع الماء بالخاصية الشعرية (1)
ترش الماادا  ا  ط ا بمواد زا  توتر سطحى عند رش الماادا    ءى هزل العم ية الاد مل  (2)

 .)مواد ناشرة تق ل التوتر السطح ( معال وتاا ة لالنتشار حتى تغطى مهار مساحة مل النباتا 
احتوا   ئتستطيكزل  محالال التنظا    الاد مل تهول منتشرة ع ى سطح المنسو ا  حتى   (3)

زاات االطبقا  الدهنية   .رة مل التوتر السطحى وزاوية التالمسلزل  ءال اد ل ا مل تيم تغا وا 
 .ل وزيو  التشحيم  المقاومة ل ا األتمشةهنا  تطايقا  م رب ءى عم يا  ال حام وتتنيئ  (4)

 

 المط وي   

 112حل األسإ ة ص  -1
 مت  يكول الماإئ ما ل ل  دار ومت  يكول اار زل ؟ -2
 ما هو تأثار در ة الحرارة ع   التوتر السطح ؟ -3
 السطح  ال  مرتباع ومن باض السواإل ء  األناااي الشعرية؟كا  اؤدي التوتر  -4
وتدوترل  1.37g/cm3امر محد طرءيدة ءد  سداإل كثاءتده  0.2mmمناوي شعري نت  تطرل  -5

 دا ل األناوي. محسي زاوية التالمس له؟ 2cmءأرتبئ الساإل  27dyne/cmالسطح  
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وة اإل داءية الالزمده لشدد امس ء  ساإل ءأزا كاند  القد 5cmمزا كال س   داإري مءق  تطرل  -6
ءأحسددددي تيمددددة التددددوتر  3N-10*7.27السدددد    ددددارج السدددداإل بسدددداي التددددوتر السددددطح  هدددد  

 السطح  .

 الل طوا الس   عبارة عل محيا الداإرة L=2*3.14*rع ما مل 

 

 

 


