
SKYSČIO PAVIRŠIAUS ĮTEMPIO KOEFICIENTO MATAVIMAS 

ŽIEDO METODU 
 

Darbo tikslas. Susipažinti su skysčių paviršiaus įtempimo reiškiniu, skysčių paviršiaus 

įtempio koeficiento nustatymu žiedo metodu bei įvertinti kaip šis koeficientas priklauso nuo 

vandenyje ištirpintų priemaišų rūšies. 

 

Teorinė dalis. 

Skysčių molekulių sąveika. Molekulinės ir paviršiaus įtempimo jėgos bei paviršiaus 

įtempio koeficientas. 

Kūnai gali būti keturių agregatinių būsenų: kietasis kūnas, skystis, dujos ir plazma. 

Struktūriniu požiūriu skysčiai yra tarp kietųjų kūnų ir dujų.  

Skysčių molekulės tik labai trumpai 10
-12

÷10
-10

 sekundės svyruoja apie pusiausvyros 

padėtis, po to peršoka į naujas pusiausvyros padėtis. Dėl jiems būdingos artimosios tvarkos 

skysčiai geba išlaikyti savo tūrį, bet skirtingai negu kietieji kūnai neišlaiko formos.  

Molekulę A, esančią skysčio viduje, supa kitos molekulės, veikiančios molekulę A 

traukos jėgomis, kurios tarpusavyje kompensuojasi, t.y. jų jėgų atstojamoji yra apytiksliai lygi 

nuliui. Tuo tarpu skysčio paviršiuje, esančias molekules B (skysčio molekulė nutolusi nuo 

laisvojo paviršiaus atstumu mažesniu, negu taip vadinama molekulinio veikimo sfera, kurios 

spindulys lygus 10
-9

 m) arba C, vidinių sluoksnių ir išorinės aplinkos molekulės veikia 

skirtingomis jėgomis. Todėl šių jėgų atstojamoji nėra lygi nuliui, kuri nukreipta į skysčio 

išorę arba vidų (molekulė B), arba tik į skysčio vidų (molekulė C) (1 pav.). Skysčio paviršiaus 

molekulę veikiančių jėgų atstojamoji nukeipta į skysčio vidų yra tuo didesnė, kuo molekulė 

yra arčiau laisvojo paviršiaus (pavyzdžiui, FC > FB).  

Suradę šių jėgų, veikiančių visas skysčio paviršiaus molekules, atstojamąją ir padalijus 

ją iš paviršiuje išsidėsčiusių molekulių ploto, gausime molekulinį slėgį, kuriuo skysčio 

paviršiaus sluoksnis veikia skysčio masę. Skysčių molekulinis slėgis yra didelis (vandens 

skysčio molekulinis slėgis yra lygus 1,1 GPa), dėl šios priežasties skysčiai yra sunkiai 

suslegiami. Toks didelis slėgis sąlygoja pastovų skysčio tūrį. Todėl norėdami pastebimai 

sumažinti skysčių tūrį, išorinis skystį veikiantis slėgis turi prilygti molekuliniam slėgiui. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 pav.  

 

Skysčio paviršiaus molekulės sąveikauja ne tik su skysčio vidinių sluoksnių 

molekulėmis, kurios yra veikiamos molekulinio slėgio jėgų, nukreiptų į skysčio vidų, bet ir 

tarpusavyje su gretimomis molekulėmis. Šios jėgos yra nukreiptos paviršiaus liestinės 

kryptimi į skysčio vidų, statmenai paviršiaus ribai (molekulė C – 1 pav.). Molekulinės jėgos, 

kurios yra nukreiptos į skysčio vidų, stengiasi sumažinti paviršiaus plotą. Tokios jėgos yra 

vadinamos paviršiaus įtempimo jėgomis Fįt. Paviršiaus įtempimo jėga Fįt yra proporcinga 

paviršiaus kontūro ilgiui l: kuo didesnis skysčio paviršiaus kontūro ilgis l, vadinasi tuo 

didesnis jame esančių molekulių skaičius ir tuo didesnė paviršiaus įtempimo jėga Fįt: 

 

𝐹į𝑡 = 𝜎𝑙   (1) 

 

A 

B C 

FC FB 



l – skysčio paviršiaus kontūro ilgis;  – proporcingumo koeficientas, kuris priklauso 

nuo skysčio prigimties ir yra vadinamas skysčio paviršiaus įtempio koeficientu. 

Jeigu l = 1 m, tai iš (1) formulės gauname, kad   F, t.y. skysčio paviršiaus įtempio 

koeficientas  skaitine verte yra lygus jėgai, kuri veikia paviršiaus liestinės kryptimi 1 m ilgio 

kontūrą l.  
Norint skysčio molekulėms, pereiti iš vidinių sluoksnių į paviršių turi būti įveiktos 

molekulinės jėgos, t.y. savo kinetinės energijos sąskaita molekulės atlieka darbą. Pagal 

energijos tvermės dėsnį atlikto darbo dydžiu padidėja skysčio paviršinio sluoksnio molekulių 

potencinė energija. Tokiu atveju, paviršinio sluoksnio molekulės vidinių skysčio sluoksnių 

molekulių atžvilgiu turi potencinės energijos perteklių, kuris yra vadinamas paviršine 

energija Wp. Taigi kuo didesnis skysčio paviršiaus plotas, tuo didesnis skaičius molekulių turi 

šią perteklinę potencinę energiją. 

𝑊𝑝 = 𝜎𝑆   (2) 

 

S – skysčio paviršiaus plotas;  – paviršiaus įtempio koeficientu. Iš čia gauname, kad 

paviršiaus įtempio koeficientas  gali būti matuojamas darbu, kurį reikia padidinti norint 

skysčio paviršiaus plotą padidinti vienu ploto vienetu, esant pastoviai temperatūrai. Paviršaus 

įtempio koeficiento  SI matavimo vienetas yra N/m arba J/m
2
. 

Norint padidinti skysčio paviršiaus plotą dydžiu S, reikia įveikti paviršines įtempimo 

jėgas Fįt, todėl išorinės jėgos turi atlikti darbą A, kuris yra lygus potencinės energijos pokyčiui 

Wp: 

𝐴 = ∆𝑊𝑝 = 𝜎∆𝑆   (3) 

 

Taigi skysčio paviršiaus įtempimo koeficientą galima apibūdinti (1) ir (3) formulėmis. 

Skysčio paviršiaus įtempio koeficientas  priklauso nuo skysčio prigimties, 

temperatūros ir priemaišų. Didėjant temperatūrai paviršiaus įtempio koeficientas  mažėja, o 

kritinėje temperatūroje  = 0, nes šioje temperatūroje išnyksta skirtumas tarp skysčio ir garų, 

kartu išnyksta ir paviršius, skiriantis abi būsenas. Paviršiaus įtempimas priklauso nuo 

priemaišų, pavyzdžiui, valgomoji druska arba cukrus vandens paviršiaus įtempimą didina, 

kitos, pavyzdžiui, alkoholis, muilas ir kt. medžiagos – mažina. Medžiagos, kurios ištirpintos 

vandenyje, mažina jo paviršiaus įtempimą, vadinamos aktyviojo paviršiaus medžiagomis. 

Tokių medžiagų molekulės pirmiausiai patenka į paviršinį sluoksnį ir tik tuomet, kai 

paviršinis sluoksnis yra tankiai užpildytas jomis, jos pradeda skverbtis į skysčio tūrį. Toks 

priemaišinių medžiagų kaupimasis skysčio paviršiuje yra vadinama adsorbcija.  

Medžiagos, kurios ištirpintos vandenyje padidina skysčio paviršiaus įtempimą. Tokios 

medžiagos kaupiasi ne skysčio paviršiuje, o išstumia aktyviojo paviršiaus medžiagas į 

paviršių, yra vadinamos vidinio aktyvumo medžiagomis. 

Su skysčio paviršiaus įtempimo jėgomis bei paviršine energija susiję tokie reiškiniai, 

kaip molekulinis slėgis, adsorbcija, drėkinimas, kapiliariniai reiškiniai ir kt.  

 

Paviršinis (molekulinis) slėgis. Kapiliariniai reiškiniai. 

Paviršinio sluoksnio molekulėms sąveikaujant su vidinių sluoksnių molekulėmis 

susidaro taip vadinamas paviršinis (molekulinis) slėgis ppav. Šis slėgis po kreivu skysčio 

paviršiumi skiriasi nuo slėgio po lygiu (plokščiu) paviršiumi, nes esant kreivam paviršiui, 

susidaro paviršiaus įtempimo jėgos, kurios taip stengiasi sumažinti paviršiaus plotą ir 

paviršinę energiją. Taip yra sukuriamas papildomas slėgis p, kuris yra nukreiptas į 

paviršiaus kreivumo centrą. Tokiu atveju, paviršinis slėgis ppav po išgaubtu paviršiumi dydžiu 

p yra didesnis (ppav = p0 + p, p0 – molekulinis slėgis po plokščiu paviršiumi), kai tuo tarpu 

po įgaubtu – mažesnis ppav = p0 – p (2 pav.). 

 

 



 
 

2 pav. Paviršinio (molekulinio) slėgio ppav priklausomybė nuo skysčio paviršiaus kreivumo: kai 

A – paviršius plokščias ppav = p0; B – paviršius išgaubtas ppav = p0 + p; ir 

C – paviršius įgaubtas ppav = p0 - p. 

 

Papildomo slėgio p didumas priklauso nuo skysčio paviršiaus įtempio koeficiento  ir 

nuo paviršiaus kreivumo spindulio R, tokiam sferiniam paviršiui tinka Laplaso formulė: 

 

𝑝 = 2𝜎/𝑅   (4) 

 

Iš (4) formulės gauname, kad papildomas ir paviršinis slėgiai priklauso nuo skysčio 

paviršiaus įtempio koeficiento  ir skysčio paviršiaus kreivumo spindulio R. Papildomas 

slėgis p tuo didesnis, kuo kreivesnis skysčio paviršius (mažesnis kreivumo spindulys R). 

 

Kapiliarai, tai mažo spindulio R arba didelio kreivumo vamzdeliai. Kapiliaruose skystis 

gali pakilti arba nusileisti – tokie reiškiniai yra vadinami kapiliariniais reiškiniais. 

Kapiliariniams reiškinių vyksmo priežastis yra papildomas slėgis, kuris susidaro dėl skysčio ir 

kieto kūno molekulių sąveikos lietimosi riboje. Kai skysčio molekulės tarpusavyje sąveikauja 

silpniau, negu su kieto kūno molekulėmis, tokiu atveju laikome, kad toks skystis drėkina kūną 

(skysčio paviršius prie kieto kūno sienelių yra įgaubtas – 3.A. pav.), ir atvirkščiai, – kai 

skysčio molekulės tarpusavyje sąveikauja stipriau, negu su kieto kūno molekulėmis, tokius 

atveju laikome, kad skystis nedrėkina (skysčio paviršius prie kieto kūno sienelių yra  

išgaubtas – 3.B. pav.). Apibūdinimui, ar skystis paviršių drėkina, ar – nedrėkina yra įvedama 

drėkinimo kampo  sąvoka. Drėkinimo kampas , tai kampas tarp kietojo kūno ir skysčio 

paviršių jų lietimosi riboje (3 pav.): 

1) Kai kampas  = 0° laikoma, kad skystis kietą kūną visiškai drėkina. 

2) Kai kampas  < 90° laikoma, kad skystis kietą kūną drėkina. 

3) Kai kampas  > 90° laikoma, kad skystis kieto kūno nedrėkina. 

4) Kai kampas  = 180° laikoma, kad skystis kieto kūno visiškai nedrėkina. 

 

 
3 pav. Dėl molekulių sąveikos skysčio su indo sienelėmis, skysčio paviršius prie indo sienelių 

išlinksta: A – drėkinantis skystis kapiliare įsigaubia ir pakyla (drėkinimo kampas  < 90°);  

B – nedrėkinantis skystis kapiliare išsigaubia ir nusileidžia (drėkinimo kampas  > 90°). 

 

A B C 

p 

p 



Kapiliaro sieneles drėkinantis skystis pakyla, o nedrėkinantis nusileidžia iki tam tikro 

lygio h tiek, kad susidariusio skysčio stulpelio hidrostatinis slėgis p=gh kompensuotų 

papildomą slėgį p. Taigi įmerkus į vandenį stiklinį kapiliarą, kapiliare susidaro įgaubtas 

vandens paviršius (meniskas), po kuriuo susidaro neigiamas papildomas slėgis p. Tokiu 

atveju, susidaręs molekulinis slėgis kapiliare yra mažesnis už slėgį pačiame inde (3.A. pav.) 

Kai skysčio stulpelio hidrostatinis slėgis p susilygina su kapiliariniu (papildomu) slėgiu p, 

skystis nustoja kilęs. 

𝑝 = 𝑝;  𝜌𝑔ℎ = 2𝜎/𝑅  (5) 

 

Iš 3.A. paveikslo menisko kreivumo spindulys R gali būti išreikštas kapiliaro spinduliu 

r:  

𝑅 = 𝑟/𝑐𝑜𝑠𝛼   (6) 

 

Iš (5) ir (6) formulių skysčio pakilimo aukštis h kapiliare apskaičiuojamas pagal 

formulę: 

ℎ =
2𝜎∙𝑐𝑜𝑠𝛼

𝜌𝑔𝑟
   (7) 

 

Taigi išmatavus pakilusio skysčio stulpelio hidrostatinį slėgį p  gh ir žinant kapiliaro 

spindulį r galima rasti skysčio paviršiaus įtempio koeficientą . 

Kapiliariniai reiškiniai labai svarbūs gamtoje vykstantiems procesams: dirvožemio 

kapiliarinis vanduo yra pagrindinis augalų maitinimosi šaltinis. Kapiliarinės jėgos stipriausios 

3÷100 m spindulio kapiliaruose. Dėl to, pavyzdžiui, smėlyje kapiliarinis vanduo pakyla 

0,2÷0,5 m, o molyje gali pakilti iki 3 m ir daugiau.  

Pačiuose augaluose taip pat gausu kapiliarų, kuriais drėkinantis skystis, t.y. vanduo su 

jame ištirpusiomis medžiagomis, kyla aukštyn. toks procesas lemia vandens apykaitą, 

garavimo ir kondensacijos procesus. 
 

Darbo metodika.  

Skysčio paviršiaus įtempio koeficientą  galima nustatyti žiedo metodu, spyruokliniu 

dinamometru išmatuojant žiedo atitrūkimą nuo skysčio paviršiaus. Leidžiant reguliuojamą 

stalelį žemyn, skysčio paviršiaus įtempimo jėgos priešinasi žiedo atitrūkimui. Žiedas 

atitrūksta nuo skysčio paviršiaus, kai žiedą keliančios jėgos ir skysčio paviršiaus įtempimo 

jėgos moduliai lygūs: |Fkėl|=|Fįt| (4 pav.)  

 
 

4 pav. Schematinis žiedo, esančio tiriamajame skystyje, vaizdas: kur Fkėl – žiedą kelianti jėga; 

Fįt – skysčio paviršiaus įtempimo jėgą; džiedo1 – žiedo vidinis spindulys; džiedo2 – žiedo išorinis 

spindulys. 

 



Paviršiaus įtempimo jėga Fįt (paveiksle pavaizduota jėgų Fi atstojamoji) yra 

proporcinga paviršiaus kontūro ilgiui l: 

 

𝐹į𝑡 = 𝜎𝑙 = 𝜎(𝑑ž𝑖𝑒𝑑𝑜1 + 𝑑ž𝑖𝑒𝑑𝑜2)  (8) 

 

Tuomet tiriamojo skysčio paviršiaus įtempio koeficientas apskaičiuojamas pagal šią 

formulę: 

𝜎 =
𝐹į𝑡−𝑃ž𝑖𝑒𝑑𝑜

2𝜋𝑑ž𝑖𝑒𝑑𝑜
=

𝐹į𝑡−𝑚ž𝑖𝑒𝑑𝑜∙𝑔

2𝜋𝑑ž𝑖𝑒𝑑𝑜
  (9) 

 

Pastaba: įprastai tiriamasis skystis “prilimpa”, tiek prie vidinio, tiek prie išorinio žiedo 

paviršių, todėl reikia atsižvelgti į juos abu kaip ir pateikta (8) formulėje. Tačiau galima 

supaprastinti skaičiavimus panaudojant vidutinį žiedo skersmenį džiedo, t.y. suvidurkinant 

vidinio ir išorinio žiedo skersmenis. Todėl, jeigu apvalaus kūno ilgis yra lygus d, ir vietoj 

įprastai naudojamų dviejų skersmenų yra naudojamas tik vienas, tokiu atveju viso su žiedu 

sąveikaujančio skysčio kontūras yra du kartus ilgesnis, t.y. lygus 2d. 

 

Darbo priemonės. 

 

Tiriamųjų skysčių paviršiaus įtempio koeficientui išmatuoti žiedo metodu naudojamos 

šios darbo priemonės (5 pav.): 

 
 

 

 

 

 

5 pav. Darbe naudojama aparatūra: 

1. Atraminis strypas Ast; 

2. Strypelis su kabliuku Sk; 

3. Rankenėle R reguliuojamas stalelis St;  

4. Dinamometras D;  

5. Žiedas skysčio paviršiaus įtempimui matuoti Ž;  

6. Petri lėkštelės Pl; 

7. Tiriamieji skysčiai Tsk. 

 

 

 

 

 

 

Darbo eiga. 

1. Ant strypelio su kalbiuku Sk pakabinkite dinamometrą D ir nustatykite jį ties 0. 

Tuomet prie dinamometro D kilpelės pakabinkite matavimams skirtą žiedą Ž  

(5 pav.).  

2. Švarią ir matavimams paruoštą Petri lėkštelę Pl padėkite ant reguliuojamo stalelio 

St. Į Petri lėkštelę Pl supilkite tiriamąjį skystį Tsk: distiliuotą vandenį (šiek tiek 

daugiau negu puse lėkštelės) Tskd. 

3. Sukdami, reguliuojamo stalelio St, rankenėlę R (5 pav.), Petri lėkštelę Pl su 

distiliuotu vandeniu pakelkite tiek, kad pakabintas žiedas Ž į tiriamąjį skystį Tskd 

panirtų ~3mm.  

4. Po to, reguliuojamą stalelį St, sukdami rankenėlę R (5 pav.), iš lėto leiskite žemyn ir 

atidžiai stebėkite dinamometro D spyruoklės tempimąsi ir išmatuokite distiliuoto 

A

Sk 

St 

D 

Ž 

Pl 

Ts

R 



vandens paviršiaus įtempimo jėgą Fįt, žiedo Ž atitrūkimo nuo tiriamojo skysčio Tskd 

paviršiaus momentu. Spyruoklei tempiantis (deformuojantis), ją veikia vertikaliai 

aukštyn nukreipta tamprumo jėga Ftampr.  

5. Žinant žiedo Ž skersmenį džiedo = (20,0  1,0) mm, masę mžiedo = (0,88  0,01) g bei 

išmatuotą distiliuoto vandens paviršiaus įtempimo jėgą, apskaičiuokite žiedo svorį  

Pžiedo= mžiedog ir pagal (8) formulę apskaičiuokite tiriamojo skysčio Tskd paviršiaus 

įtempio koeficientą skd. 

6. Apskaičiuokite distiliuoto vandens paviršiaus įtempio koeficiento skd absoliutinę 

paklaidą skd. 

 

∆𝜎𝑠𝑘𝑑 = ±𝜎𝑠𝑘𝑑 (
∆𝑑ž𝑖𝑒𝑑𝑜

𝑑
+

∆𝑚ž𝑖𝑒𝑑𝑜

𝑚
+

∆𝐹

𝐹
+

∆𝑔

𝑔
)  (10) 

 

7. Pakartokite matavimus ir skaičiavimus pasirinkus kitus tirpalus. 

 

 

Kontroliniai klausimai. 

1. Paaiškinkite skysčio molekulinio slėgio susidarymą.  

2. Paaiškinkite skysčio paviršiaus įtempimo susidarymą. 

3. Ką apibūdina skysčio paviršiaus įtempio koeficientas ir nuo ko jis priklauso?  

4. Kas yra adsorbcija? 

5. Paaiškinkite papildomo slėgio po kreivu skysčio paviršiumi susidarymo priežastis.  

6. Parašykite ir paaiškinkite Laplaso formulę.  

7. Paaiškinkite, kas yra kapiliariniai reiškiniai ir kokia yra jų atsiradimo priežastis.  

8. Paaiškinkite, kada skystis kūną drėkina, kada – nedrėkina. 

9. Nuo ko priklauso skysčio pakilimo aukštis kapiliare (parašykite formulę)? 

10. Kokia jėga laiko žiedą ir kokia atitraukia jį nuo skysčio paviršiaus? 

  



Darbo rezultatai. 

Vanduo:  F=19 mN=0,019N 

 P=0,0086N 

 mž=(0,880,01?) užsirašyti matavimo tikslumąg=0,00088kg 

 g=9,81 𝑚/𝑠2 

 džteorinis=(20,01,0)mm=0,020m 

  

𝜎 =
𝐹 − 𝑃

2𝜋𝑑ž
=

𝐹 − 𝑚ž𝑔

2𝜋𝑑ž
=

(19 ∙ 10−3𝑁) − (0,00088𝑘𝑔 ∙ 9,81𝑚/𝑠2)

2 ∙ 3,14 ∙ 0,020𝑚
= 0,083

𝑁

𝑚
 

 

Kai t=20°C 

Teorinė vandens paviršiaus įtempimo reikšmė lygi 0,073 N/m (išmatuota 0,083 N/m t=?) 

Teorinė glicerino paviršiaus įtempimo reikšmė lygi 0,062 N/m 

Teorinė muiluoto vandens paviršiaus įtempimo reikšmė lygi 0,040 N/m 

Teorinė spirito paviršiaus įtempimo reikšmė lygi 0,022 N/m (išmatuota 0,033 N/m t=?) 

Teorinė alyvuogių aliejaus paviršiaus įtempimo reikšmė lygi 0,040 N/m 

 

Reikia pasiruošti: 

Tirpalus 

Buteliukus 

Temperatūrai matuoti, termometras patalpoje 

 


