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YÜZEY GERİLİMİ 
1. Suyun üzerinde yüzen bir ataç gördünüz. Ataç sudan daha yoğundur. Sudan yoğun 

cisimler genellikle batar. Sizce bir ataç sudan daha yoğun olduğu halde neden su 

yüzeyinde kaldı? 

Atacın su yüzeyinde kalmasının nedeni su moleküllerinin su yüzeyindeki molekülleri çekerek 

oluşturduğu “yüzey gerilimi” dir. 

2. Deney tüpüne ve paraya su damlası eklediğimizde suyun şekli nasıl olmuştur? 

Deney tüpü ve paradaki su “kubbe”, “tepecik” şeklini almıştır. 

3. Aşağıdaki şekli kullanarak suyun neden kuvvetli bir yüzey gerilimine sahip olduğunu açıklayın.  

Suyun yüzey gerilimi denildiğinde su molekülleri arasındaki çekim akla gelmelidir. Su içindeki 

moleküller tüm su moleküllerin çekiminden etkileniyor ancak yüzeydeki su molekülleri sadece 

onlara yakın su moleküllerinden etkilenir. Yüzey molekülleri iç kısımdaki moleküller tarafından 

çekildiği için içeriye doğru bükülür. Bu bükülme su moleküllerini sıkıştırır ve sıkıca düzenlenmesini 

sağlar. Bu sıkı düzenlenme “yüzey gerilimi” olarak adlandırılır. Yüzeydeki su moleküllerinin içe 

doğru çekilmesi su moleküllerinin bir araya büzülerek küre şeklini oluşturmasını sağlar. Bu para 

yüzeyini veya bir deney tüpünü tamamlarken suyun kubbe şeklinde olmasının nedenidir.  

4. Paralar üzerine her bir sıvıdan en fazla kaç damla damlattınız? Çeşitli cevaplar gelebilir 

5. Alkolün mü yoksa suyun mu yüzey gerilimi en büyüktür? 

Su molekülleri birbirlerini alkole göre daha kuvvetli çektiği için suyun yüzey gerilimi alkole 

göre daha büyüktür. 

Bunu nasıl anladınız? 

Paraya su ve alkol eklediğimizde para üzerine suyu alkolden daha fazla damlattık. Su 

molekülleri birbirlerini çok kuvvetli çektiği için bu gerçekleşmiştir. 

6. Alkol ve su moleküllerinin polaritesi her bir sıvının yüzey gerilimini nasıl etkiler? 

Su molekülleri polardır ve birbirlerini daha çok çekerler. Alkol moleküllerinin sadece bir tarafı 

polardır ve birbirlerini az çeker. Su moleküllerinin başka su moleküllerini çektiği kadar alkol 

başka alkol moleküllerini çekmez. 

7. Geniş su damlasına küçük miktarda deterjan eklendiğinde ne oldu? 

Deterjanlı kürdan suya batırıldığında ise su molekülleri çözünür ve su paranın kenarında akar. 

8. Resmi kullanarak deterjanın suyun yüzey gerilimine nasıl müdahale ettiğini açıklayın. 

Deterjanın bir ucu yüklü diğer ucu uzun yüksüz iki kısımdan oluşur. Yüklü kısım deterjan 

molekülünün baş kısmını yani “polar = hidrofil = suyu seven” kısmını oluştururken, yüksüz 

kısım deterjan molekülünün kuyruk kısmını yani “apolar = hidrofob = suyu sevmeyen” kısmını 

oluşturur Deterjan moleküllerinin yüklü kısımları su moleküllerinin etrafını sararak su 

moleküllerinin birbirleri arasındaki çekimini azaltır. Su molekülleri arasındaki çekim azaldığı 

için su moleküllerinin yüzey gerilimi azalır. Böylece su moleküllerinin kubbe şekli bozulur ve 

su metal para etrafında akmaya başlar.  

9. Kâğıt havlu suyu emer ve yağlı kâğıt suyu emmezse, kâğıt havlu ve yağlı kâğıt polaritesi 

hakkında ne söyleyebiliriz?    

Kâğıt havluyu oluşturan moleküller muhtemelen polar ve yağlı kâğıt dediğimiz balmumu 

kâğıdı oluşturan moleküller ise muhtemelen apolardır. 
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