Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Ρευστά.

Δύο υγρά που δεν αναμειγνύονται.
Σε σωλήνα σχήµατος U, τοποθετούµε δύο υγρά Α και Β, τα οποία δεν αναµειγνύονται, οπότε προκύπτει µια
κατάσταση, η οποία εµφανίζεται σε ένα από τα παρακάτω σχήµατα.
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i) Για τις πυκνότητες των δύο υγρών ισχύει:
α) ρΑ < ρΒ,

β) ρΑ = ρΒ, γ) ρΑ > ρΒ.

ii) Ποια από τις τρεις παραπάνω εκδοχές είναι σωστή;
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση.
i) Και στις τρεις παραπάνω εκδοχές βλέπουµε στο κάτω µέρος του σωλήνα να υπάρχει το υγρό Β, ενώ
πάνω του να ηρεµεί το υγρό Α. Αλλά τότε το υγρό Α έχει µικρότερη πυκνότητα από το Β.
Σωστό το α).
ii) Έστω δύο σηµεία Κ και Λ, στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, όπου του Κ βρίσκεται στη
διαχωριστική επιφάνειες των δύο υγρών. Η πίεση στα σηµεία αυτά είναι ίση, αφού
και τα δύο σηµεία είναι σηµεία του υγρού Β και δεν υπάρχει κατακόρυφη απόστα-
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ση µεταξύ τους (pΚ-pΛ=ρgh). Αλλά, το σηµείο Κ είναι και σηµείο του υγρού Α,
οπότε:

pΚ=pατµ+ρΑghΑ ενώ pΛ= pατµ+ρΒghΒ →
ρΑghΑ =ρΒghΒ →
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Σωστό το (γ) σχήµα.

Σχόλιο:
Έστω ότι στο κάτω µέρος ενός σωλήνα όπως παραπάνω, υπήρχε ένα διάφραγµα, το οποίο τον χώριζε στα δύο. Στο αριστερό σκέλος ρίχνουµε ένα υγρό µε πυκνότητα ρΑ και
στο δεξιό υγρό µε πυκνότητα ρΒ, όπου ρΒ>ρΑ, στο ίδιο ύψος h, όπως στο διπλανό σχήµα.
Τότε το διάγραµµα δέχεται από τα υγρά τις δυνάµεις που έχουν σηµειωθεί στο σχήµα, µε
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FΑ=pΑ·Α=(pατ+ρΑgh)Α και FΒ=pΒ·Α=(pατ+ρΒgh)Α,
οπότε και η δύναµη από το Β υγρό έχει µεγαλύτερο µέτρο. Αλλά τότε αν το διάφραγµα είχε τη δυνατότητα
µετακίνησης, θα είχαµε µετακίνησή του προς τα αριστερά µε τελική εικόνα αυτή του (γ) σχήµατος. Προφανώς το ίδιο συµβαίνει και όταν δεν υπάρχει κανένα διάφραγµα, απλά τα υγρά δεν αναµιγνύονται.
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Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους…
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