ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ
Soru 1: Şekil ile verilen sistem, 0.0010 m çapındaki tübün
içinde 15 cm sıvı yüksekliği ölçülmesiyle tanktaki P1
basıncının hesaplanması için kullanılmaktadır. Tanktaki
akışkanı su olarak alınız ve tüpteki gerçek akışkan
yüksekliğini [m] olarak hesaplayınız. Kılcallıktan dolayı
oluşan hata yüzdesini belirleyiniz. [Su, 20°C sıcaklıktadır.
Yerçekimi ivmesi: 9.81 m/s²].

Çözüm 1:
Verilenler: Su 20°C sıcaklıktadır. Yerçekimi ivmesi: 9.81 m/s²
Kılcal yükselme veya alçalma: h  2s cos 
gR

[m], [  (°), temas açısı, R (m), boru

yarıçapı].
Tüpün çapı 1 cm değerinden küçük ve tüp içinde akışkan olarak su olduğu için kılcallıktan
dolayı bir yükselme olacaktır.
Bu sorunun çözümü aşağıda verildiği gibi sınıfta öğrenciler ile birlikte adım-adım yapılacaktır.

Hesaplama Adımları

Hesaplama Sonuçları

Adım 1: 20°C sıcaklıktaki suyun yoğunluğu ilgili
tablodan bulunuz ve [kg/m³] olarak yan tarafa yazınız.
Adım 2: Su için temas açısının   değerini saptayıp
yan tarafa [°] olarak yazınız.
Adım 3: Su için yüzey gerilimi  s  değerini saptayıp
yan tarafa [N/m] olarak yazınız. [İlgili tabloya bakınız]
Adım 4: Kılcal yükselme değerini hesaplayıp yan
tarafa [m] olarak yazınız.
Adım 5: Gerçek akışkan yüksekliğini hesaplamak için
tüpün içindeki sıvı yüksekliğinden kılcal yükselme
değerini çıkarıp yan tarafa [m] olarak yazınız.
Adım 6: Meydana gelen hatayı hesaplayıp yan tarafa
[%] olarak yazınız.
Yorum: Kılcal yükselme veya alçalma eşitliğini tüp çapına ve özgül ağırlığa göre yeniden elde
ediniz. Yüzey gerilimi biriminin neden [N/m] olduğunu araştırınız. Temas açısının alacağı
değerlere dikkat ediniz. Kılcal alçalma ne zaman olur ve tüp çapı 1 cm’den büyük olduğunda
kılcal değişim neden ihmal edilebilir açıklayınız. Yüzey geriliminin sıvı sıcaklığı ile değişimini
(artar mı azalır mı?) ve kritik noktada alacağı değeri araştırınız.
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Bilgi: Atmosferik havada suyun (ve birçok organik sıvının) cam ile yaptığı temas açısı hemen
hemen sıfır değerine eşittir    0  . Dolayısıyla cam bir boruda su üzerindeki yüzey gerilimi
kuvveti, suyu yukarı çekmeye çalışacak şekilde çevresel olarak yukarı doğru etkir. Bunun
sonucunda sıvı, boru içerisinde borudaki sıvı ağırlığı yüzey gerilimi kuvveti ile
dengeleninceye kadar, kaptaki sıvı seviyesinin üzerine yükselir.
Havada cıva-cam için temas açısı 130° ve gazyağı-cam için 26° değerindedir. Temas
açısının genellikle farklı ortamlarda (hava yerine başka bir gaz veya sıvı) farklı değerler
alacağına dikkat edilmelidir.
Kılcallık olgusu, mikroskopik olarak, kohezyon kuvvetlerini (su-su çifti gibi benzer moleküller
arasındaki çekim kuvvetleri) ve adhezyon kuvvetlerini (su ve cam gibi birbirinden farklı
moleküller arasındaki çekim kuvvetleri) dikkate almak suretiyle açıklanabilir. Katı-sıvı
arayüzeyindeki sıvı molekülleri, hem başka sıvı molekülleri tarafından uygulanan kohezyon
kuvvetlerine hem de katı molekülleri tarafından uygulanan adhezyon kuvvetlerine maruzdur.
Bu kuvvetlerin birbirlerine göre olan büyüklükleri, Sıvının katıyı ıslatıp ıslatmayacağını
belirler. Su molekülleri, cam molekülleri tarafından başka su moleküllerinin uyguladığından
daha güçlü şekilde çekilir. Bu nedenle su, cam yüzey boyunca yükselme eğilimindedir. Cıva
için ise, bu olayın tersi gerçekleşir.
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Soru 2: Ağırlığı 0.2 N olan yüzük biçimindeki malzeme su yüzeyinde durmaktadır. Eğer
malzemeyi su yüzeyinden kaldırarak serbest hale getirmek için gerekli dik kuvvet P = 0.245
N ise, suyun yüzey gerilimini [N/m] olarak hesaplayınız.

Çözüm 2:
Bu sorunun çözümü aşağıda verilen kutu içine yapılacaktır.
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Kaynak: Çengel YA, Cimbala JM, “Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları”, Çeviri Editörü: T. Engin,
Güven Bilimsel, 2008.
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