الخواص الفيزيائية للسوائل
الكثافة:
كثافة المادة هً نسبة كتلتها على حجمها .وٌرمز لها بالرمز  dووحدتها  g /cm3أو
 Kg /m3بالوحدة الدولٌة.
d = M/ V
تتغٌر الكثافة بتغٌر كل من درجة الحرارة والضغط  .برفع درجة الحرارة تتناقص الكثافة،
وبزٌادة الضغط تتزاٌد الكثافة.
كثافة الماء المقطر تساوي  99.9720 ≈ 1 g /cm3عند ضغط  1جو ودرجة حرارة  4مئوٌة.
طرق قياس الكثافة:
 من أجل األجسام المتجانسة ،بقسمة كتلة الجسم على حجمه .نعٌن بسهولة كتلة الجسم
بواسطة مٌزان دقٌق وحجم الجسم من خالل الشكل الهندسً للجسم المتناظر ،أو
بواسطة حجم الماء المنزاح لدى غمره بالماء من أجل الشكل الهندسً المعقد للجسم.
مثال :أحسب كثافة جسم كتلته  038غرام ،وحجم الماء المنزاح عند غمر الجسم بالماء 358
سم 2عند الدرجة  25مئوٌة.
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 من أجل األجسام غٌر متجانسة ،تتغٌر الكثافة تبعا ً لتغٌر تركٌب ومحتوى المنطقة
المأخوذة منها العٌنة من موضع معٌن .لذلك تحسب الكثافة من أجل حجم صغٌر حول
المنطقة التً ٌراد حساب كثافتها.
 من أجل المساحٌق ،تعتمد على حجم المسحوق حٌث أنه قابل لالنضغاط.

مثال :من أجل كتلة مسحوق ما ،له حجم معٌن حٌث ٌتخلله حجما ً من الهواء ،عند ضغط هذا
المسحوق ٌؤدي ذلك إلزاحة أو طرد الهواء على حساب تناقص حجم كتلة المسحوق ،إذا سوف
تتزاٌد كثافة المسحوق من الحالة األولى إلى الحالة الثانٌة (مضغوط).

اللزوجة
وهً مقٌاس لمقاومة السائل من االنسكاب وهو مقٌاس الحتكاك جزٌئات السائل مع بعضها
البعض عند االنسكاب و ٌَرمز لها بالرمز .ηتزداد قوة االحتكاك مع زٌادة مساحة السطح وتدرج
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طرق قياس اللزوجة:
 .1طرٌقة األنبوب الشعري :تعتمد هذه الطرٌقة على العالقة بٌن اللزوجة والزمن الالزم
لمرور حجم معٌن من سائل من خالل أنبوب شعري ،وٌُعطى بالعالقة التجرٌبٌة التالٌة:
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حٌث أن t :الزمن الالزم لمرور حجم معٌن من السائل V ،حجم السائل R ،نصف قطر األنبوب
الشعري l ،طول األنبوب P ،فرق الضغط بٌن طرفً األنبوب.
إن نسبة تغٌر الضغط على حجم المحلول تمثل كثافة المحلول d :
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 .2باستخدام جهاز أوستوالد:

Ostwald's apparatus

حٌث تعٌن اللزوجة لسائل بطرٌقة المقارنة مع سائل قٌاسً معلوم اللزوجة .نحدد زمن مرور
حجم معٌن من سائل معلوم الكثافة ومجهول اللزوجة ،ثم نقارن هذا الزمن بزمن مرور نفً
الحجم من الماء (معلوم الكثافة واللزوجة) ونطبق العالقة التناسب التالٌة:
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 .3طرٌقة الكرة الساقطة:
عند سقوط كرة معدنٌة تحت تأثٌر الثقالة األرضٌة فً سائل لزج فإن الكرة تتعرض لمقاومة
الوسط السائل .تعطى قوة المقاومة بقانون ستوكf  6   r   u :

Falling ball apparatus

تخضع الكرة الساقطة فً السائل لقوتٌن هما:
 الثقالة األرضٌة:
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حٌث أن  Dكثافة الكرة .و  gالثقالة األرضٌة .و  Rنصف قطر الكرة.
 دافعة أرخمٌدس:
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حٌث أن  dكثافة السائل.
إذا ُ محصلة القوى تساوي:
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عند التوازن:
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التوتر السطحي
تسعى قطرة السائل بأخذ شكل الكرة حٌث تمتلك الكرة شكل هندسً ممٌز (أصغر نسبة
بٌن السطح والحجم) ،لذلك فإن النسبة المئوٌة لعدد الجزٌئات التً تقع على سطح قطرة الكروٌة
لسائل ما ،تكون أصغر من النسبة المئوٌة لعدد الجزٌئات التً تقع على سطح أي شكل هندسً
آخر .هذا ٌعنً أن طاقة الجزٌئات التً تقع على سطح السائل أكبر بكثٌر من طاقة الجزٌئات
الواقعة فً حجم السائل وان الجزٌئات تفضل أن تتراص داخل حجم السائل.
تختلف محصلة القوى على جزٌئه واقعة على سطح السائل عنها لجزٌئه واقعة داخل السائل.
تكون محصلة القوى الجزٌئٌة المؤثرة على جزٌئه داخل المحلول من بقٌة جزٌئات محٌطة بها
تساوي الصفر .فً حٌن أن محصلة القوى الجزٌئٌة لجزٌئه واقعة على سطح السائل لٌست
معدومة وهً تتجه نحو األسفل .أي تسعى الجزٌئات داخل السائل لسحب الجزٌئات الواقعة على
سطح سائل بقوة عمودٌة على السطح ومحسوبة من أجل سنتٌمتر واحد وتسمى بالضغط
الجزٌئً أو الضغط الداخلً وٌُقدر بوحدة  dyn/cm2أو ٌ .N/cm2بٌن الشكل التالً محصلة
القوى الجزٌئٌة لجزٌئه تقع على سطح السائل وأخرى فً داخل السائل.
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هذا ٌؤدي إلى تشكل سطح سائل جدٌد مشوه وٌتطلب صرف مقدار معٌن من العمل أو الطاقة
للتغلب على قوى التأثٌر الجزٌئٌة ،وٌدعى هذا العمل بالطاقة السطحٌة:
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حٌث  الطاقة الحرة لوحدة السطوح أو التوتر السطحً و  sمساحة السطح الفاصل .إذا
ٌسمى المقدار  بالتوتر السطحً وهو العمل الالزم بذلة من أجل زٌادة سطح السائل بمقدار
سنتٌمتر مربع واحد .أو هو العمل المنسوب إلى واحدة السطوح باعتباره قوة تؤثر على وحدة
طول سنتمتر واحد من الخط المحٌط بسطح السائل والتً تعمل على تقلٌصه.
تجربة ماكسويل:
سلك معدنً على شكل حرف ٌ Uتحرك بحرٌة على ضلعٌه السلك  Bخفٌف جداًٌُ .علق على
السلك الثقل  .Pكما فً الشكل:
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نسحب السلك المتحرك كً ٌالمس تماما ً المقطع العلوي لإلطار ومن ثم نغمرها فً محلول من
الصابون .تحت تأثٌر الثقل ٌ Pنزلق السلك إلى المسافة  hلٌشكل غشاء من السائل بٌن السلك
واإلطار .لكً تصبح الجملة بحالة توازن ٌجب أن ٌتحقق التساوي بٌن قوة التوتر السطحً مع
قوة الثقل  Pوتساوي:
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مساحة غشاء الصابون تساوي لكال الوجهٌن (  ) 2  b  hفتكون قوة التوتر السطحً:
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بتساوي العالقتٌن  2و  3نجد:
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وحدات التوتر السطحً:
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تمتلك السوائل ذات التطاٌر السرٌع توتر سطحً صغٌر والسوائل صعبة التطاٌر توترها
السطحً كبٌر جداًٌ .وضح الجدول التالً قٌم التوتر السطحً لبعض المركبات عند الدرجة
:20C0
السائل

)  (erg / cm 2

Hg

471.6

H 2O

72.75

Cs 2

30.50

CH 3COOH

27.63

CH 3COCH 3

23.7

C2 H 5 OH

22.30

تسمى المواد التً تضاف لبعض السوائل بهدف تخفٌض التوتر السطحً بالمواد الفعالة سطحٌاً.
ظاهرة التبلل:
نالحظ ظاهرة التبلل على الحدود الفاصلة بٌن ثالثة أطوار أحدها هو الجسم الصلب وكنتٌجة
لقوى التجاذب فٌما بٌن جزٌئات السائل نفسها وبٌن جسٌمات الجسم الصلب ٌتبٌن وجود طاقة
سطحٌة بٌن السطح الصلب والسائل.
إذا وضعنا قطرة من السائل على سطح صلب ،نمٌز بهذه الحالة سلوك القطرة كالتالً:
 .1حالة تبلل مثالً (انسٌاب القطرة بشكل غٌر محدود على السطح الصلب) .مثل قطرة
اإلٌثر البترولً.
 .2حالة تبلل جزئً (انسٌاب القطرة بشكل جزئً لٌصنع السائل زاوٌة  مع الجسم الصلب
تدعى بزاوٌة التبلل) .مثل قطرة الماء
 .3حالة الالتبلل (تحافظ القطرة على شكلها الكروي) .مثل قطرة الزئبق.
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 :  12التوتر السطحً بٌن الطورٌن السائل والصلب.
 :  13التوتر السطحً بٌن الطورٌن الغاز والصلب.
 :  23التوتر السطحً بٌن الطورٌن السائل والغاز.
جمٌع هذه القوى تؤثر فً نقطة واحدة من محٌط القطرة لذلك فإن السائل سوف ٌتحرك على
سطح الطور الصلب إلى أن تتوطد حالة التوازن التً تمثل بالعالقة التالٌة:
 :  12التوتر السطحً بٌن الطورٌن السائل والصلب.
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إن المقدار ٌ cos  Bستخدم كمعٌار لتقدٌر التبلل بصورة كمٌة .فاألجسام الصلبة تبللها
السوائل التً ٌكون من أجلها  ، 00    90 0وفً حالة عدم التبلل ٌتحقق الشرط زاوٌة التبلل
   90 0وٌكون.
نالحظ من أجل السوائل المبللة أن شكل سطح السائل فً أنبوب ٌأخذ الشكل المقعر ومن أجل
السوائل غٌر المبللة ٌأخذ الشكل المحدب كما فً الشكل:

الظواهر الشعرية وارتفاع السائل في األنابيب الشعرية:
عند غمر أنبوب شعري فً وعاء ٌحتوي على ماء نالحظ ارتفاع الماء داخل األنبوب الشعري
وٌستقر عند ارتفاع  hمشكالً سطحا ً مقعراً (سائل مبلل).
للتغلب على ارتفاع مستوى الماء أو السائل بشكل عام فً أنبوب شعري ٌجب أن نطبق ضغطا ً
مقداره ٌ Pتعلق هذا الضغط بالتوتر السطحً
للسائل  وبنصف قطر االنحناء وترتبط هذه
المقادٌر بالعالقة التالٌة:
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نالحظ من الشكل:
إلٌجاد ضغط نقطة تقع تحت الهالل المقعر ألجل
سائل مبلل فً انبوب شعري فإن هذا الضغط أصغر
2 12
من الضغط الجوي  Patبمقدار
R

 P أي ان
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هذا الضغط ٌساوي  Pat  Rأما الضغط فً نقطة تقع على عمق  hمن مستوي الهالل فإنه
ٌضاف إلى الضغط الجوي الضغط الهٌدروستاتٌكً (ضغط عمود سائل)
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بما أن الجملة فً حالة توازن فإن:
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حٌث  Rنصف قطر االنحناء .ونظراً لصعوبة قٌاس ٌُ Rفضل استخدام عالقة نصف قطر
أنبوب شعري  rوٌساوي بداللة زاوٌة التبلل:
r
cos 

r  R cos   R 
2 cos 
dgr

h

تدعى هذه العالقة بعالقة جورٌن وتصبح بحالة تبلل كامل عندما cos   1

2
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ونظراً لصعوبة قٌاس نصف قطر األنبوب الشعري نستخدم عملٌا ً طرٌقة المقارنة باستخدام
سائل عٌاري معروف التوتر السطحً وكثافته عند درجات حرارة معٌنة وغالبا ً ما ٌكون الماء
المقطر حٌث:
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مسألة:
إذا كان التوتر السطحً للكحول اإلتٌلً ٌساوي  22.6 10 3 N / Mعند الدرجة  20C 0وكثافته
تساوي  790 Kg / m 3عند نفس الدرجة من الحرارة .ما هو نصف قطر األنبوب الذي ٌستطٌع أن
ٌصعد السائل فٌه إلى ارتفاع  1.5 cm؟.
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  22.6  10 3 N / M

h  1.5cm  15  10 3

d  790 Kg / m 3

g  9.806 m / sec 2

2  22.6  10 3
45.2  10 3

 3.889  10  4 m
0.015  790  9.806
116.2
r  0.03889cm

r

