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Η Τριβή στα Ρευστά

Α.  Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1. Ιξώδες ενός ρευστού ονομάζουμε
α. τις δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνησή του όταν αυτό είναι ιδανικό.
β. τις δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνησή του όταν αυτό είναι πραγματικό.
γ. τις εξωτερικές δυνάμεις που αναγκάζουν το πραγματικό ρευστό να κινηθεί.
δ. το φυσικό μέγεθος που καθορίζει τη φύση του.

2. Ο συντελεστής ιξώδους ενός ρευστού
α. εξαρτάται από τη φύση του ρευστού.
β. αυξάνεται όταν η ταχύτητα του ρευστού αυξάνεται.
γ. δεν έχει διαστάσεις.
δ. αναφέρεται μόνο στα Νευτώνεια ρευστά.

3. Τοποθετούμε ένα ρευστό με συντελεστή ιξώδους  η
ανάμεσα σε δύο οριζόντιες πλάκες εμβαδού Α οι
οποίες απέχουν l μεταξύ τους. Κατά την μετακίνηση
της πάνω πλάκας με σταθερή ταχύτητα υ σε σχέση με
την κάτω πλάκα, εμφανίζεται δύναμη τριβής Τ η οποία
δίνεται από τη σχέση
α. Τ=n . . β. Τ=n . . γ. Τ=nΑυl. δ. Τ= . .

4. Νευτώνεια ρευστά ονομάζουμε αυτά που
α. υπακούουν στο νόμο του Νεύτωνα.
β. υπάρχει γραμμική αναλογία μεταξύ της εσωτερικής τριβής και της ταχύτητας ροής τους.
γ. δεν υπακούν στη σχέση Τ=n . .
δ. έχουν την ιδιαιτερότητα καθώς αυξάνεται η ταχύτητα ροής, τα σωματίδια του ρευστού να
παραμορφώνονται ώστε να διευκολύνουν τη ροή.

5. Το αίμα
α. είναι ένα Νευτώνειο ρευστό.
β. υπακούει στη σχέση  Τ=n . .
γ. έχει την ιδιαιτερότητα καθώς αυξάνεται η ταχύτητα ροής, τα σωματίδιά του να
παραμορφώνονται ώστε να διευκολύνουν τη ροή.
δ. έχει σταθερό συντελεστή ιξώδους.

6. Για τη λίπανση των μηχανών χρησιμοποιούμε
α. το νερό γιατί έχει μικρό συντελεστή ιξώδους.
β. το μηχανέλαιο γιατί έχει μικρότερο συντελεστή ιξώδους από το νερό.
γ. το μηχανέλαιο γιατί έχει μεγάλο συντελεστή ιξώδους.
δ. ένα οποιοδήποτε Νευτώνειο ρευστό με μικρό συντελεστή ιξώδους.

7. Η εσωτερική τριβή μέσα σ’ ένα ρευστό ονομάζεται
α. τυρβώδης. β. δύναμη συνάφειας. γ. ιξώδες. δ. νευτώνεια.
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8. Στο σχήμα βλέπετε την κατανομή ταχυτήτων για δύο ρευστά που
ρέουν στους κυλινδρικούς σωλήνες α και β.
Ποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις είναι σωστές;
α. Το ρευστό του σωλήνα α είναι πραγματικό.
β. Το ρευστό του σωλήνα β είναι ιδανικό.
γ. Ο συντελεστής ιξώδους για το ρευστό α είναι μηδέν.
δ. Για το ρευστό που ρέει στο σωλήνα β εμφανίζονται τριβές μόνο
μεταξύ των μορίων του υγρού και του εσωτερικού τοιχώματος του
σωλήνα.
ε. Για το ρευστό που ρέει στο σωλήνα β εμφανίζονται τριβές και
μεταξύ των μορίων του αλλά και μεταξύ των μορίων του και του
εσωτερικού τοιχώματος του σωλήνα.

Β.  Ερωτήσεις με αιτιολόγηση

1. Στην διάταξη, η πλάκα Π2 είναι ακλόνητη, ενώ η Π1 μπορεί να κινείται μέσω μιας
ασκούμενης σε αυτήν εξωτερικής οριζόντιας δύναμης F η
οποία οφείλεται στο βάρος w του σώματος Σ. Μεταξύ των
πλακών υπάρχει ένα παχύρευστο υγρό.
Παρατηρούμε ότι μετά από λίγο, η Π1 κινείται προς τα
δεξιά με σταθερή ταχύτητα υ.
α. Η ενέργεια που προσφέρεται από την δύναμη F αφαιρεί
μηχανική ενέργεια από την πλάκα Π1 με συνέπεια την
αύξηση της θερμοκρασίας του ρευστού.
β. Η μείωση της δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ έχει ως συνέπεια τη μείωση της μηχανικής
ενέργειας της πλάκας Π1.
γ. Η ενέργεια που προσφέρεται από την δύναμη F αναπληρώνει την ενέργεια που χάνεται λόγω
του ιξώδους του ρευστού.
Να διαλέξεις τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσεις.

2. Οι κατακόρυφοι σωλήνες του σχήματος είναι ίδιοι και ανοικτοί στο πάνω τμήμα τους. Στον
οριζόντιο σωλήνα ρέει με φορά προς τα δεξιά ένα πραγματικό υγρό με σταθερή ταχύτητα. Τα ύψη
στους κατακόρυφους σωλήνες είναι σωστά σχεδιασμένα στο σχήμα

α. (i). β.(ii). γ.(iii).
Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσεις.
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3. Ένα πραγματικό ρευστό ρέει σε οριζόντιο σωλήνα σταθερής κυλινδρικής διατομής.
Η μέση ταχύτητα ̅ του ρευστού στην κατεύθυνση ροής του δίνεται από το διάγραμμα

α. (i). β.(ii). γ.(iii).
Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσεις.

4. Ένα πραγματικό ρευστό ρέει σε οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής με σταθερή ταχύτητα.
Η πίεση κατά μήκος του σωλήνα στην κατεύθυνση ροής του ρευστού μπορεί να δίνεται από το
διάγραμμα.

α. (i). β.(ii). γ.(iii).
Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσεις.

5. Στην διάταξη, η πλάκα Π2 είναι ακλόνητη, ενώ η Π1 μπορεί να κινείται μέσω μιας ασκούμενης
σε αυτήν εξωτερικής οριζόντιας δύναμης F. Μεταξύ
των πλακών υπάρχει ένα παχύρευστο υγρό.
Τοποθετούμε βάρος w και παρατηρούμε ότι μετά από
λίγο, η Π1 κινείται προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα
υ1. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα χρησιμοποιώντας
μεγαλύτερο βάρος.
α. Η πλάκα Π1 μετά από λίγο θα κινείται και πάλι με
σταθερή ταχύτητα.
β. Η πλάκα θα επιταχύνεται συνεχώς.
γ. Θα μεγαλώσει το ιξώδες του υγρού με αποτέλεσμα η πλάκα να αποκτήσει μετά από λίγο
σταθερή ταχύτητα.
Να διαλέξεις τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσεις.
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6. Στη διπλανή διάταξη, η πλάκα Π2 είναι ακλόνητη, ενώ η
Π1 μπορεί να κινείται μέσω μιας ασκούμενης σε αυτήν
εξωτερικής οριζόντιας δύναμης F η οποία οφείλεται στο
βάρος w του σώματος Σ. Μεταξύ των πλακών υπάρχει ένα
παχύρευστο υγρό. Παρατηρούμε μετά από λίγο, η
Π1 κινείται προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα
υ. Αντικαθιστούμε το σώμα Σ με ένα άλλο μεγαλύτερου
βάρους. Για να κινηθεί η πλάκα Π1 πάλι προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα υ πρέπει να
α. αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ των πλακών και να διατηρήσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία
(ρευστό, εμβαδόν πλακών) σταθερά.
β. αυξήσουμε το εμβαδόν των πλακών και να διατηρήσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία (ρευστό,
απόσταση μεταξύ πλακών) σταθερά.
γ. αντικαταστήσουμε το ρευστό με άλλο που έχει μικρότερο συντελεστή ιξώδους και να
διατηρήσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία (εμβαδόν πλακών και απόσταση μεταξύ τους) σταθερά.
Να διαλέξεις τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσεις.

Γ.  Ασκήσεις – Προβλήματα

1. Μια λεπτή πλάκα εμβαδού Α=25 cm2 τοποθετείται πάνω σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια.
Μεταξύ της πλάκας και της επιφάνειας παρεμβάλλεται στρώμα γλυκερίνης πάχους l με ιξώδες
nγ=800·10-3 Νs/m2. Ασκούμε οριζόντια δύναμη F=20 mN και παρατηρούμε ότι η πλάκα μετά
από λίγο μετατοπίζεται με σταθερή ταχύτητα υ=10 cm/s. Να βρείτε:
α. Το πάχος του ρευστού που παρεμβάλλεται μεταξύ της πλάκας και της επιφάνειας.
β. Την ισχύ της δύναμης η οποία ασκείται για να υπερνικηθούν οι τριβές.
γ. Αφαιρούμε το ρευστό και τοποθετούμε νερό ίδιου πάχους με ιξώδες nν=10-3 Νs/m2. Ασκούμε
στην πλάκα την ίδια οριζόντια δύναμη και αυτή μετά από λίγο μετατοπίζεται πάλι με σταθερή
ταχύτητα υ1. Να βρείτε το μέτρο της υ1.


