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 اساسی سؤاالت

  ؟است چه میزان تا ومعیار ساخت آن چیست ی مویینلوله 

 ؟نمونه از کاربرد های لوله های مویین در طبیعت را نام ببریدند چ 

  موثر در فرآیند مویینگی را نام ببرید.نیروهای 

 ؟از زاویه سطح مایع با دیواره چیست و چرا این زاویه تشکیل می گرددر نظوم 

 یست؟چدر داخل لوله های مویین ناشی از محدب و یا مقعر برای سیاالت مختلف کل ش 

 

 آزمایش هدف

 شده در لوله های مویین با قطر های داخلی مختلف اندازه گیری افزایش سطح مویینگی تولید

 مبانی آزمایش

 یانیجر ایروند  ینگییاست. اثر مو یسطح یچسبندگ یروهایاز ن یناش یکیزیف یهادهیاز پد یکی ینگییمو

و به شاخه ها و برگ  دیباال آ اهانیگ یو ساقه ها شهیر قیاز درون خاک و از طر عیشود ما یاست که باعث م

 ]1[است. انیجر نیاز هم یناش زین ی. نفوذ و عبور آب از دستمال کاغذها برسد

وقتی که یک استوانه ی شیشه ای با قطر کم داخل داخل مایع قرار می گیرد، سطح مایع داخل لوله ممکن  

ح طاست باالتر یا پایین تر از سطح آزاد مایه بیرون لوله قرار گیرد که این موضوع بستگی به زاویه ی برخورد س

مایع های مختلف با آن سطح دارد. در مایعاتی مانند آب که سطح لوله را خیس می کنند، نتیجه افزایش 

سطح مایع داخل لوله است در حالیکه در مایعاتی که سطح لوله را خیس نمی کنند مانند جیوه نتیجه برعکس 

و سطح آن  رودیآب در لوله باال م میآب قرار ده سیالی مانند را در یاشهیش نییلوله مو کیاگر  ]2[ است.

 ستدیایم ترنییخود پا یاز سطح قبل وهیج م،یقرار ده عیما وهیلوله را در ج نیکاو )مقعر( خواهد بود اما اگر هم
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 یرویاز ن تریقو یسطح یچسبندگ یروین شهیآب و ش یهامولکول نیب .کندیم دایو سطح کوژ )محدب( پ

 یهالبه طرف مولکو شتریآب هرچه ب یهامولکول نیاست بنابرا گریکدیآب با  یهامولکول نیب یوستگیپ

 یرویبرعکس، ن وهیدر مورد ج اما. روندیو در لوله باال م شوندیم دهیکش نیلوله موئ یدر سطح داخل شهیش

 شهیو ش وهیج یهامولکول نیب یسطح یچسبندگ یرویاز ن تریقو گریکدیبا  وهیج یهامولکول نیب یوستگیپ

 ]1[ .ابندییبرجسته تجمع م یو در سطح شوندیم دهیبه طرف مرکز لوله کش وهیج یهات پس مولکولاس

نیروی جاذبه ای که بر سطح مایه افزایش یافته اعمال می شود باید با توسط کشش سطحی خنثی گردد .این 

 نیرو روی محیط لوله عمل می کند، لذا داریم:

𝜌𝑔ℎ
𝜋𝑑2

4
= 𝑑(𝑐𝑜𝑠𝜃)𝜎𝜋 

ℎ =
(4𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝜌𝑔𝑑
 

d .قطر داخلی لوله است 

 صفر است، بنابراین داریم: 𝜃اگر مایع سطح دیواره ی لوله را خیس کند، زاویه ی برخورد سطح یا 

ℎ =
4𝜎

𝑔𝑑𝜌
 

کشش سطحی بین آب و دیواره   𝜎،تر ممیلی بر حسب است  افزایش سطح مایع داخل لوله hدر این رابطه 

شتاب  g،  گرم بر سانتی متر مکعب ...07برابر  آب گالیچ𝜌متر،متر بر نیوتن،  070.0ی لوله به مقدار 

 هر لوله است.برای  متربر حسب  قطر داخلی  dو  بر حسب نیتون متر بر مجذور ثانیه گرانش زمین

اثر مویینگی ممکن است باعث خطاهای جدی در هنگام اندازه گیری های مختلف شود البته فقط برای  این 

 ]2[ قطر خیلی کوچک.لوله های با 

 

 

 ]2[ عملکرد اثر مویینگی برای دو نوع سیال مختلفشماتیکی 



سیاالتآزمایشگاه  –مهندسی مکانیک دانشکده ی    

4 
 

 

 شرح دستگاه

 های مختلف زیر است:دارای بخش یاالتسموجود در آزمایشگاه  مویینگیآزمایش  ستگاه د

 میلی متر به همراه صفحه ی مدرج نگه دارنده 272و  .17، 172مویین با قطر های داخلی لوله ی ه س

 

 

 

 دانشگاه علم و صنعت ایران تسیاال از شکل دستگاه آزمایش مویینگی در آزمایشگاهمایی ن

 

 

 ]1[ ینگییدر برابر قطر مو ینگییاز ارتفاع آب در مومایی ن
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در شکل  هم چنینمشخص است. آن  نیلوله های موی مویینگی و  مایی از دستگاه آزمایشن( 2-0در شکل )

با  .ن داده شده است که جالب توجه استشان ر برابر قطر مویینگیدمویینگی رتفاع آب در امایی از ن( 0-3)

ر د بیش تر است.داخل لوله ی مویین توجه به این نمودار هرچه قطر لوله ی مویین کم تر باشد، ارتفاع آب 

 شود.اشاره میروش انجام آزمایش  هبادامه 

  ها و خواسته روش انجام آزمایش

 ابتدا مطمئن شوید که لوله های مویین کامال تمییز باشند. -1

صفحه ی لوله های مویین را داخل محفظه ی آب با سطح مشخصی از آب قرار دهید به طوری که  -2

  لوله های مویین کامال داخل آب قرار گیرند.

شده یادداشت کنید.)دقت شود که این  داخلی مشخصرا رو به روی قطر  آب داخل هر لوله ارتفاع -3

 ارتفاع آب نسبت به سطح آزاد آب در بیرون لوله است.(

می توانید برای بهتر خواندن ارتفاع آب داخل هر لوله، سطح آزاد آب داخل محفظه را کم یا زیاد  -0

 نمایید. 

ن یا عکس برای دقت در یادداشت ارتفاع آب داخل هر لوله می توان از صفحه ای برای عالمت زد -5

 برداری استفاده نمود.

h𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛با استفاده از فرمول  -6 =
4.𝜎

𝜌.𝑔.𝑑
مقدار ارتفاع آب داخل لوله را محاسبه کنید و با مقدار  

𝜎تجربی مقایسه نمایید. ) = 0.074 𝑁/𝑚) ]2[ 

 

 آزمایش هر بارها در جدول ثبت داده

Calculated ℎ (mm) h (mm) d (mm) 

  1.2 

  1.7 

  2.2 
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 نمونه نتایج و محاسبات

Calculated ℎ (mm) h (mm) d (mm) 

25720 5 1.2 

 

ℎ =
4𝜎

𝑔𝑑𝜌
 

 

ℎ(𝑚𝑚) =
4 ∗ 0.074(

𝑁
𝑚)

9.8(
𝑁
𝑘𝑔

) ∗ 1.2 ∗ 0.001(𝑚) ∗ 0.997(
𝑔𝑟

𝑐𝑚3)
 

 

ℎ = 25.25 (𝑚𝑚) 
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 مراجع
[1] https:// wikipedia.org 

[2] Edibon Co. /Manuals/Spain 
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