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ZÁVISLOST HUSTOTY 
KAPALINY NA TEPLOTĚ, 
KAPILÁRNÍ JEVY

• zahřívání kapaliny   
• rychlejší pohyb molekul
• zvětšuje se vzdálenost mezi molekulami 
a   také objem kapaliny      
• hustota kapaliny se zmenšuje
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• hmotnost se nemění a objem se zvětšuje

• nepřímá úměrnost hustoty a objemu
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Teplotní anomálie vody

• voda při teplotě 40C má největší hustotu

• voda je vyjímkou, její objem se při 
zvýšení teploty mezi 0 0C a 4 0C zmenšuje 
a hustota se zvětšuje

• hustota ledu je menší než hustota vody

• 4 0C je u dna velkých rybníků a jezer
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KAPILÁRNÍ JEVY

• kapilára : velmi tenká trubička (vnitřní 
průměr menší než 1 mm) z materiálu, který 
je smáčen kapalinou

• voda v kapilárách stoupá - vzlíná
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smáčení  

• kapalina smáčí stěny nádoby, když síly
od molekul stěny nádoby jsou větší než
síly mezi molekulami kapaliny

• stěny - sklo, kov, dřevo

• hladina kapaliny se u stěny zvedne
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využití vzlínání 

• voda v rostlinách
• voda v textiliích, savém papíře
• voda v půdě
• cévy v lidském těle (vlásečnice)
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nesmáčení

• kapalina nesmáčí stěny nádoby, když jsou 
síly, kterými působí molekuly stěny nádoby 
na molekuly kapaliny menší než síly mezi 
molekulami kapaliny

• molekula kapaliny je přitahována více 
dovnitř kapaliny
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• hladina kapaliny u stěny poklesne

• rtuť nesmáčí sklo

• v kapiláře je hladina kapaliny níže než hladina 
v nádobě
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smáčení
nesmáčení
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smáčení

voda
sklo
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nesmáčení

rtuť

sklo
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