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MERANIE POVRCHOVÉHO NAPÄTIA KVAPALÍN 

 

Vzdialenosti medzi molekulami kvapaliny sú v porovnaní s plynmi veľmi malé, kvapaliny 

majú vyššiu hustotu a sú menej stlačiteľné ako plyny. Súvisí to so silnými príťažlivými 

kohéznymi silami medzi molekulami kvapaliny. Pôsobia v blízkom okolí molekuly 

v priestore tvare gule s polomerom rm  1 nm (sféra molekulového pôsobenia). Na molekulu 

vo vnútri kvapaliny pôsobia zo všetkých strán susedné molekuly príťažlivými kohéznymi 

silami a ich účinky sa navzájom rušia. Ich výslednica je teda nulová (obrázok 1). V inej 

situácii sú molekuly, ktoré sa nachádzajú na povrchu kvapaliny, teda tvoria jej hladinu. 

Molekuly plynu, ktorý sa nachádza nad hladinou kvapaliny, tiež pôsobia na molekuly 

kvapaliny príťažlivou silou. Toto silové pôsobenie je však oveľa menšie (počet molekúl 

v objemovej jednotke plynu je menší ako v kvapaline a tiež vzdialenosti medzi molekulami sú 

podstatne väčšie ako v kvapaline) a môžeme ho zanedbať. Preto na molekuly na voľnom 

povrchu kvapaliny pôsobí nenulová výsledná sila, kolmá na voľný povrch kvapaliny, ktorá 

má smer dovnútra kvapaliny (obrázok 1). Vrstva molekúl, ktorých vzdialenosť od voľného 

povrchu kvapaliny je menšia ako rm, sa preto správa ako pružná fólia, ktorá zabezpečuje, aby 

povrch kvapaliny bol čo najmenší. Pokiaľ by na kvapalinu nepôsobili vonkajšie sily, mala by 

guľovitý tvar, pretože guľa má zo všetkých geometrických útvarov s rovnakým objemom 

najmenší povrch.  

Zväčšenie povrchu kvapaliny o hodnotu S je spojené s prechodom určitého množstva 

molekúl z vnútra kvapaliny na jej povrch. Pre uskutočnenie tohto prechodu treba prekonať 

vzájomné príťažlivé sily medzi molekulami, teda vykonať prácu W. Tým vzrastie povrchová 

energia o hodnotu E, ktorá je priamo úmerná zväčšeniu plochy S podľa vzťahu 

 

  ∆𝐸 = 𝑊 = 𝛾 ∙ ∆𝑆      (1) 

 

Konštanta úmernosti  charakterizuje silové pôsobenie medzi molekulami kvapaliny a nazýva 

sa povrchové napätie. Základnú jednotku povrchového napätia odvodíme podľa vzťahu (2): 
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Obrázok  1: Schéma pôsobenia príťažlivých medzimolekulových síl na povrchu a vo 

vnútri kvapaliny 

 

Povrchové napätie () je možné tiež definovať pomocou sily F pôsobiacej kolmo na 

ľubovoľnú čiaru s dĺžkou l vedenú v povrchovej vrstve kvapaliny: 

 

𝛾 =
𝐹

𝑙
         (3) 

 

Sila F leží v povrchovej vrstve alebo má smer dotyčnice k povrchu. Zo vzťahu (3) opäť 

vidíme, že základnou jednotkou povrchového napätia je N m–1. 

Definíciu podľa vzťahu (3) môžeme objasniť na jednoduchom experimente. 

Predstavme si, že máme rámček s jednou pohyblivou stranou. Keď rámček ponoríme do 

mydlovej vody, v uzatvorenej časti sa utvorí tenká vrstvička mydlového roztoku. Na 

pohyblivú časť rámčeka s dĺžkou l pôsobí podľa rovnice (3) sila F=2l (povrch kvapaliny je 

na dvoch stranách mydlovej vrstvy). Ak chceme zväčšiť plochu mydlovej vrstvy, potrebujeme 

ťahať pohyblivú stranu rámčeka a posunúť ju o vzdialenosť x. Vykonáme pri tom prácu 

W=F. x=2l x=S, kde S=2 l x je zväčšenie vrchnej aj spodnej plochy mydlovej 

vrstvičky. Vidíme, že definície povrchového napätia pomocou vzťahov (1) a (3) sú identické. 

Pri vyššej teplote sa molekuly kvapalín pohybujú rýchlejšie, sú medzi nimi väčšie 

vzdialenosti, a preto na seba pôsobia menšími silami. Povrchové napätie kvapalín s rastúcou 

teplotou preto klesá. 

V tabuľke 1 sú uvedené povrchové napätia niektorých kvapalín. Vďaka existencii 

vodíkových väzieb medzi molekulami vody je povrchové napätie vody vyššie ako povrchové 

napätie bežných organických rozpúšťadiel. Veľmi vysoká hodnota povrchového napätia je 

typická pre ortuť. 
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Tabuľka 1: Hodnoty povrchového napätia niektorých kvapalín 

kvapalina Povrchové napätie pri 20 C [N/m] 

voda 0,072 

etanol 0,022 

metanol 0,023 

glycerol 0,063 

kyselina octová 0,028 

ortuť 0,49 

 

Ak sa kvapalina nachádza v nádobe, medzi molekulami kvapaliny a materiálom 

nádoby pôsobia príťažlivé adhézne sily. Ak kvapalina zmáča materiál nádoby, vystúpi pri 

stene nádoby nad úroveň okolitej hladiny, napríklad voda v sklenej nádobe. Naopak, ak 

kvapalina nezmáča povrch nádoby, hladina pri stene nádoby je nižšie ako v okolitej kvapaline 

(ortuť v sklenej nádobe).  

Tieto javy sa najvýraznejšie prejavujú v trubiciach s malým polomerom, ktoré 

nazývame kapiláry, a preto ich označujeme ako kapilárne javy. Pri ponorení kapiláry zvislo 

do kvapaliny často nastáva zmena výšky hladiny v kapiláre v porovnaní s hladinou mimo 

kapiláry. Kapilárna elevácia, nastáva, ak kvapalina v kapiláre vystúpi vyššie ako je hladina 

kvapaliny v nádobe a tvar menisku v kapiláre je vydutý (obrázok 2 vľavo). Kapilárnu 

depresiu pozorujeme, ak kvapalina v kapiláre klesne nižšie ako je hladina kvapaliny v nádobe 

a meniskus v kapiláre je vypuklý (obrázok 2 vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Kapilárna elevácia (vľavo) a kapilárna depresia (vpravo) 

 

V prípade vodných roztokov v sklených nádobách a kapilárach sa stretávame s kapilárnou 

eleváciou. Kvapalina je nasatá do kapiláry vplyvom kapilárneho tlaku pK, ktorý závisí priamo 
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úmerne od povrchového napätia kvapaliny  a nepriamo úmerne polomeru kapiláry r. 

V prípade dokonalého zmáčania pre kapilárny tlak platí: 

𝑝𝐾 =
2∙𝛾

𝑟
       (4) 

Na meranie povrchového napätia kvapalín sa používa viacero metód.  

 

Stanovenie povrchového napätia metódou pretláčania bubliniek cez kapiláru 
 

Na meranie povrchového napätia kvapalín sa používa aparatúra na obrázku 3. Jej podstatnou 

časťou je kapilára K ponorená do hĺbky h v kvapaline, ktorej povrchové napätie  chceme 

stanoviť.  

 
Obrázok 3: Aparatúra na meranie povrchového napätia kvapalín metódou pretláčania 

bubliniek cez kapiláru (K) 

 

Na pretlačenie bublinky vzduchu cez kapiláru ponorenú v skúmanej kvapaline treba vyvinúť 

zvýšený tlak vzduchu p. Tento zvýšený tlak vzduchu p je vytvorený tlakom vody z nádoby 

A po otvorení kohútika (obrázok 3) a meriame ho vodným manometrom (M na obrázku  3). 

U-trubica manometra je naplnená destilovanou vodou s hustotou 1. Ak rozdiel výšok hladín 

v manometri M pri unikaní bubliniek z kapiláry je h1, tlak vzduchu v aparatúre má hodnotu 

 

𝑝 = ℎ1 ∙ 𝜌1 ∙ 𝑔       (5) 
 

Tlak p musí byť dostatočný na prekonanie jednak kapilárneho tlaku pK, ktorý drží stĺpec 

kvapaliny v kapiláre nad hladinou v okolitej nádobe (kapilárna elevácia) a tiež na vytlačenie 

kvapaliny z ponorenej časti kapiláry, t. j. na prekonanie hydrostatického tlaku ph 
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𝑝 = 𝑝𝐾 + 𝑝ℎ       (6) 
 

Pre kapilárny tlak pK použijeme vzťah (4). Pre hydrostatický tlak ph platí: 

 

𝑝ℎ = ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔       (7)  
 

Po dosadení rovníc (4), (5) a (7) do rovnice (6) dostaneme vzťah: 

 

ℎ1 ∙ 𝜌1 ∙ 𝑔 =
2∙𝛾

𝑟
+  ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔     (8) 

 

Povrchové napätie  potom môžeme vyjadriť v tvare: 
 

𝛾 =
𝑟

2
(ℎ1 ∙ 𝜌1 − ℎ ∙ 𝜌) ∙ 𝑔     (9) 

 

kde   je povrchové napätie skúmanej kvapaliny, v ktorej je ponorená kapilára, r je polomer 

kapiláry,  je hustota skúmanej kvapaliny, h je hĺbka ponoru kapiláry, g je gravitačné 

zrýchlenie, h1 je rozdiel výšok hladín vody v manometri a 1 je hustota vody. 

Z rovnice (9) vidíme, že na určenie povrchového napätia   skúmanej kvapaliny 

potrebujeme poznať okrem hustôt  a 1 a výšok h a h1, aj hodnotu polomeru kapiláry r. 

Môžeme ju určiť tak, že na meranie použijeme najprv kvapalinu so známym povrchovým 

napätím (napríklad vodu) a zo vzťahu (9) vyjadríme polomer kapiláry r 

 

𝑟 =
2∙𝛾

(𝜌1∙ℎ1−𝜌∙ℎ)∙𝑔
       (10) 

 

V tomto meraní bude  aj 1 predstavovať hustotu vody a   povrchové napätie vody. 

 

Stanovenie povrchového napätia pomocou stalagmometra 

 

Traubeho stalagmometer je sklenená nádobka so zabrúsenou kapilárou na konci (obrázok 4). 

Ak kvapalina vyteká z úzkej zvislej trubice stalagmometra, na jej spodnom okraji sa vytvárajú 

kvapky. Na to, aby sa kvapka s hmotnosťou m odtrhla, musí jej tiaž G=mg prekonať 

povrchovú silu  F = l= 2r pôsobiacu na povrchu kvapaliny pozdĺž vonkajšieho obvodu 

kapiláry s polomerom r. V okamihu odtrhnutia kvapky (obrázok  5) platí: 

 

   mg=2 r      (11) 
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Obrázok 4: Traubeho stalagmometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5: Vznik kvapky 

 

Zo vzťahu (11) vyplýva, že hmotnosť kvapky m je priamo úmerná povrchovému napätiu  

kvapaliny. Pre dve rôzne kvapaliny, ktoré necháme vykapkávať z toho istého stalagmometra 

potom platí, že pomer hmotností kvapiek sa rovná pomeru  ich povrchových napätí: 

  
𝑚

𝑚𝑃
=

𝛾

𝛾𝑃
      (12) 

Index P označuje porovnávaciu kvapalinu, zvyčajne to býva destilovaná voda. Ako možno 

sledovať z obrázku 2, neodtrhne sa celá kvapka, ale asi len 2/3 pôvodnej kvapky. Zo 

štatistického hľadiska je preto vhodné porovnávanie hmotnosti väčšieho počtu kvapiek, napr. 

20. Pre výpočet povrchového napätia  neznámej kvapaliny metódou váženia kvapiek platí: 

  𝛾 =
𝑚

𝑚𝑃
∙ 𝛾𝑃       (13) 

 

 povrchové napätie neznámej kvapaliny 

P povrchové napätie porovnávacej kvapaliny, ktorej povrchové napätie je známe m

 hmotnosť určitého počtu kvapiek neznámej kvapaliny 

mP hmotnosť rovnakého počtu kvapiek porovnávacej kvapaliny 

Určovanie povrchového napätia podľa vzťahu (13) má názov metóda váženia kvapiek. 

 

Metóda počítania kvapiek vychádza z toho, že na stalagmometri sú vyznačené dve rysky 

(H1 a H2 na obrázku 5). Objem V ľubovoľnej kvapaliny medzi týmito ryskami je rovnaký. 

Určujeme počet kvapiek, ktoré sa z tohto objemu kvapaliny vytvoria. 

Hmotnosť kvapaliny s objemom V medzi dvoma ryskami stalagmometra je rovná 

súčinu V , kde  je hustota kvapaliny. Počet kvapiek, ktoré sa utvoria z objemu V, označíme 
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n. Potom hmotnosť m jednej kvapky skúmanej kvapaliny a jednej kvapky porovnávacej 

kvapaliny mP môžeme vyjadriť vzťahmi 

 𝑚 =
𝑉∙𝜌

𝑛
   𝑚𝑃 =

𝑉∙𝜌𝑃

𝑛𝑃
    (14) 

kde  je hustota skúmanej kvapaliny a P je hustota porovnávacej kvapaliny, n je počet 

kvapiek skúmanej kvapaliny a nP je je počet kvapiek porovnávacej kvapaliny. Dosadením 

vzťahov (14) do rovnice (13) dostaneme pre povrchové napätie skúmanej kvapaliny 

 𝛾 =
𝜌

𝜌𝑃

𝑛𝑃

𝑛
𝛾𝑃        (15) 

Pri tejto metóde síce nie je nutné použiť váhy, na druhej strane potrebujeme poznať hustoty 

sledovanej aj porovnávacej kvapaliny.  
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