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UE1080400UE1080400 YÜZEY GERİLİMİ

MEK ANİK / SIV I VE GAZLARIN MEK ANİĞİ

ÖZET
Bir sıvının yüzey gerilimini belirlemek için bir 

blade sıvının içerisine yatay olarak batırılır ve 

çekme kuvveti ölçülerek yavaşça yukarı 

doğru çekilir. Blade şekil veren sıvının lameli 

kuvvet belli bir değerde arttıkça ‘koparılır’. Bu 

kuvvetten ve kanadın uzunluğundan yüzey 

gerilimi hesaplanabilir. 

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Halka şeklindeki “blade” ve sıvının yü-

zeyi arasındaki sıvının lameli, halkayı 

sıvının içerisinden yavaşça çıkararak 

şekillendirin 

•  Sıvı lamel koparılmadan hemen önce 

çekme kuvvetini ölçün 

•  Ölçülen çekme kuvvetinden yüzey 

gerilimini belirleyin 

TEMEL İLKELER
Sıvının yüzey gerilimi sıvı ve onunla etkileşimde bulunan havanın ara-

sındaki ara yüz özelliğidir. Bu durum sıvının içerisindeki bir molekül 

tüm kısımlardaki kuvvetten etkilenirken yüzeydeki sıvı molekülünün 

yalnızca bir tarafındaki komşu moleküllerinden gelen kuvvetten etki-

lenmesiyle ortaya çıkar (Şekil 1). Sonuç olarak yüzeydeki molekül sıvı-

nın içerisine doğru yüzeye dik olan net kuvvetten etkilenir. Bu sebep-

le yüzey alanını yüzeye daha fazla molekül ekleyerek arttırmak için 

enerji tedariki gereklidir.  

Oran

(1) , 

Yüzey alanındaki artışla ΔA  bölünen sabit sıcaklıkta eklenen Enerjiden 

kaynaklanan ΔE yüzey gerilimi ya da yüzey enerji yoğunluğu olarak 

adlandırılır. 

Bu tanımı anlaşılır hale getirmek için başta tamamen sıvının içinde 

gömülü olan halka şeklindeki “blade” örneğini düşünün. Eğer halka 

yavaşça sıvıdan çıkarılırsa sıvının yaprakçıkları da alt kenardan yukarı 

doğru çekilecektir (şekil 2). Halka ek mesafeyle kaldırıldığında Δx, hal-

kanın içindeki ve dışındaki lamelin toplam yüzey alanı aşağıdaki gibi 

artar

(2) , 

R: halkanın yarıçapı. 

Bunun için, kuvvet 

(3)  

uygulanmalıdır. Eğer halka kaldırılırken kuvvet uygulanırsa sıvı lameli 

koparılır. 

Bu deneyde keskin alt kısmıyla metal bir halka hassas dinamometre-

den yatay pozisyonda asılmıştır. Öncelikle halka test sıvısına tamamen 

batırılmış (örneğin suya) sonrasında yavaş yavaş yukarıya doğru çekil-

miştir. Çekme kuvveti F limit değeri F0 aştığında sıvının lameli koparıl-

mıştır.

DEĞERLENDİRME

Denklem (1), (2) ve (3)’ten, 

Bu yüzden yüzey gerilimini belirlemek için gereken denklem 

Şekil 1: Yüzeyde sıvı molekülün üzerindeki, komşu moleküller tarafın-

dan uygulanan etkileşim kuvvetleri ve sıvının içerisindeki molekül

Şekil 2: Şematik grafik 

AMAÇ
“Koparılma” yöntemiyle yüzey gerilimleri-

nin ölçülmesi 

GEREKLİ CİHAZLAR
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Yüzey Gerilimi Halkası 1000797

1 Hassas Dinamometre 0.1 N 1003102

1 Takım 10 cam kap, kısa şekilde 1002872

1 Laboratuar kaldırma platformları Laborboy II 1002941

1 Destek ayağı, 3 bacaklı Bacak uzunluğu: 150 mm 1002835

1 Destek çubukları Uzunluk: 470 mm 1002934

1 Kancalı manşon 1002828

1 Çapölçer, 150 mm 1002601
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