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ద్ర వ పదారా్థలు 

ద్ర వ పదారా్థలో్ల అణువుల మధ్య బంధ్దూరం ఎక్కువగా ఉండటం వలో వాటికి నిరి్ధష్ట  ఆకారం రూపం, ఘనపర్ధమాణం 

ఉండవు. కానీ ఏ పాత్ర ల్ల నింపితే ఆ పాత్ర  ఆకారం, రూపం, ఘనపర్ధమాణాలను ద్ర వం పందుతంది. అయితే పర తి ద్ర వ 

పదారాం కింది ధ్ర్థాలను పర ద్ర్ధిస్త ంది. 

1)త్లత్నయత్ 

2)కేశనాళికీయత్ 

3)స్నిగి్త్ 

4) ద్ర వ పీడనం 

బలాలను రండు రకాలుగా వరీ్గకర్ధంచవచ్చు.. 

1. సంసంజన బలాలు 

 ఒకే రకమైన అణువుల మధ్య ఉని ఆకరష ణ బలాలను సంసంజన బలాలు అంటారు. 

 గ్ర్ధష్ట  సంసంజన బలాలు ఉని ద్ర వపదారాం పాద్రసం. కానీ నీరు, ఆలుహాల్, కిరోస్నన్ మొద్లైన వాటిల్ల ఈ 

బలాలు చాలా బలహీనంగా ఉంటాయి. 

2. అసంజన బలాలు 

 వేర్వేరు అణువుల మధ్య ఉని ఆకరష ణ బలాలను అసంజన బలాలు అంటారు. 

పై రండు బలాలను ఆధారంగా చేస్కొని ద్ర వ ధ్ర్థాలను వివర్ధంచవచ్చు. 

ద్ర వధర్మాలు 

తలతనయత  

ద్ర వంల్లని పర తి అణువు త్న చ్చట్టట  ఉని ఇత్ర ద్ర వ అణువులను 108మీ. పర్ధధిల్ల సంసంజన బలాల వలో త్నవైపు 

ఆకర్ధష స్త ంది. పర తి ద్ర వం కూడా చిని చిని ద్ర వ బందువుల రూపంల్ల ఉండటానికి పర యతిించే ఈ ధ్ర్థానిి 

త్లత్నయత్ అంటారు. ఈ ధ్రాం వలో పర తిద్ర వం ఒక ఉపర్ధత్లానిి కలిగి ఉండి సాగ్దీస్నన పరలా పర వర్్ధస్త ంది. 
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త్లత్నయత్  

ఉదా: 

 వరష ం చినుక్కలు, సబ్బు బ్బడగ్, పాద్రస బందువులు గోళాకారంల్ల ఉండటం. 

 వంట్రర కలక్క నూనె రుదిినపుుడు అవి పరసురం ద్గీ్రగా ర్థవడం. 

 నిలకడగా ఉని నీటి ఉపర్ధత్లం సాగ్దీస్నన పరలా పర వర్్ధంచడం. దీంతో దోమలు, ఇత్ర కీటకాలు స్వేచగగా 

చలిసాత యి. 

 నీటి ఉపర్ధత్లంపై ఒక గీ్రస్ పూస్నన గండు పినుిను కిష తిజ సమాంత్రంగా ఉంచినపుుడు కొంత్ సమయం వరక్క 

అది ఆ ఉపర్ధత్లంపై అలాగే ఉంట్రంది. 

 కాగిత్పు పడవక్క కరూురం బళో్ను కటిట  నీటిపై అమర్ధు దానిి మండిస్వత  నీటి త్లత్నయత్ త్గీ్డంతో ఆ కాగిత్పు 

పడవ కీమ రహిత్ంగా తిరుగతంది. 

 గాజు ఫలకల మధ్య కొనిి నీటి బందువులను వేస్న విడదీయడానికి ఎక్కువ బలానిి పర యోగించాలి. కారణం 

త్లత్నయత్. 

 బర ష్ను పయింట్ల్ల మంచి బయటక్క తీస్ననపుుడు దాని కేశాలనీి పరసురం ద్గీ్రక్క ర్థవడం. 

 సమద్ర ంల్ల బీకర అలలు వచిునపుుడు నూనె పోస్వత  వాటి ఉధ్ృతి త్గీతంది. కారణం నూనె త్లత్నయత్ 

త్క్కువ. 

 చలోని నీటి కంటే నూనె త్లత్నయత్ త్క్కువ. కాబటిట  నీటిపై నూనె విసత ర్ధస్త ంది. కానీ వేడి నీటికనాి నూనె 

త్లత్నయత్ ఎక్కువ కాబటిట  అది వేడినీటిపై బందువులా ఉంట్రంది. 

 రంగలు, ల్యయబర కంటస్ స్లభంగా విసత ర్ధంచడానికి వాటి త్లత్నయత్ను త్గీిసాత రు. 

తలతనయత మార్పునకు కారణాలు.. 

 సేచగమైన ద్ర వ పదారా్థలో్ల మాలినయ కణాలను కలిపినపుుడు వాటిల్ల సంసంజన బలాలు త్గీ్డంతో త్లత్నయత్ 

కూడా త్గీతంది. 

ఉదా: నీటిల్ల డిటరజ ంట్ పౌడర్ను కలిపినపుుడు దాని త్లత్నయత్ త్గీతంది. కారణం డిటరజ ంటస్ 

త్లత్నయత్తో పాట్ర సరి కోణానిి త్గీిసాత యి. 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

 నిలకడగా ఉని నీటిపై కిరోస్నన్ను వద్జలోినపుుడు దాని త్లత్నయత్ త్గీతంది. కాబటిట  ఆ నీటి ఉపర్ధత్లం 

సాగ్దీస్నన పర సేభావానిి కోల్లుతంది. దానిపై ఉని దోమలు, ఇత్ర కీిమి కీటకాలు నీటిల్లపల మనిగి 

నశిసాత యి. 

 ద్ర వాలను వేడిచేస్వత  త్లత్నయత్ త్గీతంది. ఉషో్ణగీ్త్ పర్ధగినపుుడు ద్ర వ అణువుల మధ్య ఉని సంసంజన 

బలాలు బలహీనమవుతాయి.  

 

 సందిగి్ ఉషో్ణగీ్త్ వది్ పర తి ద్ర వ పదారాం త్లత్నయత్ శూనయం అవుతంది. 

 

కేశనాళికీయత 

వంట్రర కవాస్న మంద్ం రంధ్ర ం ఉని గాజు కడీ్డని కేశనాళిక గొటట ం అని అంటారు. ఈ గొటాట నిి ఒక ద్ర వంల్ల ఉంచినపుుడు 

ఆ ద్ర వం త్నంత్ట తానుగా అసలు మటాట నికంటే పైకి ఎగ్బాకడం లేదా త్క్కువ మటాట నికి చేరుతంది. దీనిి 

కేశనాళికీయత్ అంటారు. ద్ర వ పదారా్థలో్ల పాద్రసం త్పు మిగిలిన అనిి ద్ర వ పదారా్థలు కేశనాళిక గొటట ంల్ల అసలు 

మటాట నికంటే పైకి ఎగ్బాక్కతాయి. కానీ పాద్రసం మాత్ర ం అసలు మటట ం కంటే త్క్కువ మటట ంల్లకి చేరుతంది. 

ఉదా: 

 కిరోస్నన్ సట వ్ల్లని ఒతత లు, దీపం, పర మిద్ల్లని ఒతిత , కొవ్వేతిత , పన్ పాళీ పనిచేయడం. 

 కాటన్, సాుంజ్, ఇట్రక, అదిుడు కాగిత్ం, చాక్పీస్ మొద్లైనవి ఎండాకాలంల్ల ద్ర వాలను స్లభంగా 

పీలుుకోవడం. 

 ఇస్క ఎడారులో్ల ఓయాస్నస్లు ఏరుడటం. 

 నలోర్వగ్డి మటిట  పర్ధసర్థలో్లని నీటిని పీలుుకొని ఎలోపుుడూ తేమగా ఉంట్రంది. 

 నేలను చదునుగా దునిడం వలో దాని ల్లపల ఉని కేశనాళిక గొటట ం నశించి నీటి ఆవిర్ధ వయరాం త్గీతంది. 

 మన శర్గరంల్ల రక్ సరఫర్థ జరగ్డం. 

 మొకులు, వేరో దాేర్థ పీలుుకొని నీరు దారువు దాేర్థ ద్ర వోదీ్మం పర కీియ దాేర్థ పైకివళో్డం. 
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 వర్థష కాలంల్ల కరీ త్లుపులు తేమను గీ్హించి ఉబుడం. 

నోట్: కేశనాళిక గొటట ం ల్లపల ద్ర వం అధిరోహణ, అవరోహణను సంసంజన, అసంజన బలాల ఆధారంగా 

వివర్ధంచొచ్చు. 

 కేశనాళిక గొటట ం అణువులక్క (గాజు), ద్ర వ అణువులక్క (నీరు) మధ్య ఉని ఆకరష ణ బలాలను అసంజన బలాలు 

అంటారు. 

 కేవలం ద్ర వ అణువుల మధ్య ఉని ఆకరష ణ బలాలను ఆ ద్ర వం సంసంజన బలాలు అంటారు. 

ఈ విధ్ంగా సంసంజన, అసంజన బలాల పర్ధమాణానిి బటిట  కేశనాళికీయత్ల్ల ద్ర వం ఆరోహణ, అవరోహణలను 

వివర్ధంచొచ్చు. 

సంద్రభం-1: ఒకవేళ్ అసంజన బలాలు, సంసంజన బలాల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ద్ర వ పదారా్థలు కేశనాళిక 

గొటట ంల్ల అసలు మటాట నికంటే ఎక్కువ మటట ంల్లకి ఎగ్బాక్కతాయి. 

ఉదా: నీరు, కిరోస్నన్, ఆలుహాల్ మొద్లైనవి. 

ఈ సంద్రభంల్ల ద్ర వాల చంద్ర ర్వఖ పుటాకారంల్ల ఉంట్రంది. ఈ ద్ర వాల సురికోణం 90° కంటే త్క్కువగా ఉంట్రంది. 

సంద్రభం-2: ఒకవేళ్ అసంజన బలాలు ద్ర వ అణువుల మధ్య ఉని సంసంజన బలాలకంటే త్క్కువగా ఉంటే ఆ ద్ర వ 

పదారా్థలు కేశనాళిక గొటట ంల్ల అసలు మటాట నికంటే త్క్కువ మటాట నిి చేరతాయి. 

ఉదా: పాద్రసం 

ఇలాంటి ద్ర వపదారా్థల చంద్ర ర్వఖ క్కంభాకారంల్ల ఉండటమే కాక్కండా వాటి సురికోణం 90° కంటే ఎక్కువగా 

ఉంట్రంది. 

సంద్రభం-3: ఒకవేళ్ అసంజన, సంసంజన బలాలు పరసురం సమానంగా ఉంటే ఆ ద్ర వ పదారా్థలు కేశనాళికా 

గొటట ంల్లపల, ఆవల ఒకే ఎతత ల్ల ఉంటాయి. 

ఉదా: వండితో చేస్నన కేశనాళిక గొటట ంల్ల నీటి మటట ం. 

ఈ సంద్రభంల్ల సురికోణం 90° క్క సమానంగా ఉంట్రంది. వీటి చంద్ర ర్వఖ ఒక కిష తిజ సమాంత్ర సరళ్ర్వఖలా 

ఉంట్రంది. 

సురశకోణం 

ఒక ద్ర వ పదారాం ఘన పదారాంతో ద్ర వం ల్లపల చేస్వ కోణానిి సురికోణం అంటారు. సురికోణం అనేది ఆయా ద్ర వ 
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పదారా్థలు, ఘన పదారా్థల సేభావంపై ఆధారపడి ఉంట్రంది. పాద్రసంల్ల సంసంజన బలాలు గ్ర్ధష్ట ంగా ఉండటం వలో 

దాని సురికోణం ఎక్కువ. 

గాజుతో కొనిి పదారా్థల సురికోణ విలువలు 

పదారథ ం సురశకోణం 

సేచగమైన నీరు 0° 

గోిసర్ధన్ 0° 

సాధారణ నీరు 8° - 9° 

వండితో నీటి సురికోణం 90° 

పాద్రసం 135° - 140° 

నోట్: ద్ర వాల సురికోణం 90° కంటే త్క్కువగా ఉనిటోయితే ఆ ద్ర వ పదారా్థలు పాత్ర  గోడలక్క అంట్రకొని 

ఉంటాయి.  

ఉదా: నీరు. 

కాబటిట  నీటిని ఉషో్ణగీ్త్ మాపకాలు, భారమితలో్ల ఉపయోగించరు. 

 ద్ర వాల సురికోణం 90° కంటే ఎక్కువగా ఉనిటోయితే ఆ ద్ర వ పదారా్థలు పాత్ర  గోడలక్క అంట్రకోవు. కాబటిట  

పాద్రసానిి ఉషో్ణగీ్త్ మాపకాలు, భారమితలో్ల ఉపయోగిసాత రు. 

 ద్ర వాల సురికోణం 900క్క సమానంగా ఉనిటోయితే పాత్ర  గోడలను కేవలం తాక్కతంది. పాత్ర  గోడల నుంచి 

విడిపోయి ఉండటం లేదా అంట్రకొని ఉండటం అనేది జరగ్దు. 

 

సురశకోణం మార్పు చంద్డానికి కారణాలు: 

 ద్ర వ పదారా్థలో్ల మాలినయ కణాలను కలిపినపుుడు వాటి సురికోణం మారుతంది. 

ఉదా॥ నీటిల్ల డిటరజ ంట్ పౌడర్ను కలిపినపుుడు ఆ సబ్బు నీటి సురికోణం త్గీి దుస్త ల రంధార లో్లకి చొచ్చుకొని 

వళోి మర్ధకిని స్లభంగా తొలగిస్త ంది. 

 ద్ర వాలను వేడిచేస్ననపుుడు సురికోణం పరుగతంది. కాబటిట  వేడినీటితో సాినం చేయడం వలో శర్గరంపై ఉని 

మర్ధకి స్లభంగా తొలగిపోతంది. 
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స్నిగ్ధ త  

ద్ర వ, వాయు పదారా్థలు ఎలోపుుడు అధిక పీడనం నుంచి అలుపీడనం వైపు పర వహిసాత యి. కాబటిట  వీటిని పర వాహినిలు 

అంటారు. పర వాహినిలు పర వహిస్త నినపుుడు ఒక పరల్ల ఉని అణువులు దాని కింది పరల్ల ఉని అణువులను 

సంసజన బలాల వలో త్మవైపు ఆకర్ధష సాత యి. కాబటిట  రండో పరల్ల ఉని అణువుల వేగ్ం త్గీిపోతంది. ఈ విధ్ంగా 

పర వాహిని వివిధ్ పరల మధ్యల్ల ఉని నిరోధ్క బలాలను (ఘరష ణ) స్నిగి్త్ బలాలు అని అంటారు. ఈ ధ్ర్థానిి 

స్నిగి్త్ అని పిలుసాత రు. స్నిగి్త్ను కొలిచే పర్ధకరం విస్కుమీటర్. పర మాణాలు.. పాయిజ్ (ఎస్ఐ పది్తి), పాసుల్ 

సెకండ్. స్నిగి్త్ బలం అనేది పర వాహినిల సేభావం. ఇది వాటి ఉపర్ధత్లాల వైశాలయంపై ఆధారపడుతంది. స్నిగి్త్ 

వలో పర వాహినిల ఫలిత్వేగ్ం త్గీతంది. 

ఉదా: 

 వరష ం చినుక్కల వేగ్ం, ఒక పార్థచూట్ వేగ్ం త్గీ్డానికి కారణం వాతావరణం పరల వలో కలిగే స్నిగి్త్ బలాలు. 

 సమద్ర ంల్ల ఆట్ర పోటో సమయంల్ల ఉవేతత న లేచిన సమద్ర  కరటాలు ఆ నీటి పరల మధ్య ఉని స్నిగి్త్ వలో 

కీష ణిసాత యి. 

 మానవ శర్గరంల్ల రక్ం ధ్మనులు, స్నరలో్ల పర వహిస్త నిపుుడు వేగ్ం త్గీ్డం. 

 రక్ంల్లని ఎరీ, తెలోరక్ కణాలను వేరు చేయడానికి. 

 త్గినంత్ నీరు ఉని ఒక బావిల్లకి ర్థయివిస్నర్ధనపుడు దానివేగ్ం కీమంగా త్గీ్డానికి కారణం నీటి పరల వలో 

కలిగే స్నిగి్త్ బలాలు. 

 రైలేే టర్ధానళో్ల్ల అధిక స్నిగి్త్ ఉని ద్ర వాలను బఫర్సగా వాడుతారు. 

 భూమి ఉపర్ధత్లంపై ఉని పర తి వస్త వుపైన భూమి గరుతాేకరష ణ బలం సమానంగా ఉంట్రంద్ని గెలీలియో 

పర తిపాదించాడు. 

 

పీడనం (PRESSURE)  

పర మాణ వైశాలయంపై పర యోగించే బలానిి పీడనం అంటారు. 

పీడనం  
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పర మాణాలు:  

1.డైన్/సెం.మీ.2 

2.నూయటన్/మీ2 

3.1పాసుల్ 

4.BAR 

5. TORR 

 ఒక పర వాహిని వలో (ద్ర వాలు, వాయువులు) కలిగే పీడనం P = hdg 

h → పర వాహి ఎతత  

d → పర వాహి సాంద్ర త్ 

g → భూమి గరుత్ే త్ేరణం 

 ఒక వస్త వుతో కలిగించే పీడనం, దాని వైశాలాయని(అడీుకోత్ వైశాలయం)కి విల్లమానుపాత్ంల్ల ఉంట్రంది. 

 

 

కాబటిట  వస్త వుల అడీుకోత్ వైశాలయం త్గీితే వాటి వలో కలిగే పీడనం పరుగతంది. 

ఉదాహరణ: 

 కతిత , కతెత రల అంచ్చలను నునుపుగా త్యారు చేయడం వలో వాటి వలో కలిగే పీడనం పరుగతంది. 

 సూది, ద్బునం, గ్డీపార, మేక్క, మొద్లైన వాటి అడీుకోత్ వైశాలాయలను త్గీించడం వలో వీటి వలన కలిగే 

పీడనం ఎక్కువగా ఉంట్రంది. 

 మానవుడు నేల మీద్ నిలుచ్చనిపుుడు అధిక పీడనానిి కలుగ్జేసాత డు. 

 వడలైున పాత్ర ల్ల ఉండే ద్ర వానిి పడవైన, త్క్కువ వాయసం ఉని పాత్ర ల్ల పోస్ననపుుడు ద్ర వసత ంభ పడవు 

పరగ్డంతో ఆ ద్ర వం వలో కలిగే పీడనం కూడా పరుగతంది. 

 సమాన ఘనపర్ధమాణం ఉని మూడు భిని పాత్ర లో్ల వరసగా పాద్రసం (Hg), నీరు (H2O), ఆలుహాల్ 

నింపారు. వీటిల్ల పాద్రస సాంద్ర త్, నీటిసాంద్ర త్ కంటే ఎక్కువగా ఉంట్రంది. ఈ రండింటి సాంద్ర త్లు ఆలుహాల్ 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

సాంద్ర త్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబటిట  పాద్రసం వలో కలిగే పీడనం ఎక్కువగా, నీటి పీడనం త్క్కువగా, 

ఆలుహాల్ పీడనం కనిష్ట ంగా ఉంటాయి. 

 

భారమితి 

ఒక పర దేశంల్ల ఉండే వాతావరణ పీడనానిి కొలవడానికి భారమితిని ఉపయోగిసాత రు. దీనిి టార్ధసెలోీ అనే శాసత రవేత్త  

కనుగొనాిడు.  

పనిచేసే విధానం: 

భారమితి ఎతత  100 సెం.మీ., వాయసం 1 సెం.మీ. దీనిల్ల పాద్రసానిి ఉపయోగిసాత రు. 

 సాధారణ వాతావరణ పీడనం పాద్రస మటట ం 76 సెం.మీ. లేదా 760 మి.మీ. 

ఫలితాలు: 

 ఒక పర దేశంల్ల భారమితిల్లని పాద్రస సత ంభం పడవు అకసాాతత గా త్గీితే ర్థబోయే తపాన్ను, కీమకీమంగా త్గీితే 

ర్థబోయే వర్థష నిి సూచిస్త ంది. 

 భారమితిల్ల త్గీిన పాద్రస మటట ం కీమకీమంగా పర్ధగితే అకుడ మార్ధన వాతావరణ పర్ధసా్నతలు తిర్ధగి సాధారణ 

సాాయికి చేరుక్కంట్రనాియని అరాం. 

 భారమితి ఎతత , దానిల్ల ఉపయోగించే ద్ర వ సాంద్ర త్క్క విల్లమానుపాత్ంల్ల ఉంట్రంది. 

P = hdg 

 

 

 ద్ర వ సాంద్ర త్ త్గీితే భారమితిల్లని ద్ర వ మటట ం పరుగతంది. 

నోట్: ఇంక్ ఫిలోరస్, గాలిపంపులు, సాట రలు వాతావరణ పీడనానిి అనుసర్ధంచి పనిచేసాత యి. 

1. పరేతాలు ఎకిునపుుడు మక్కు నుంచి రక్ం కారడం, వాంతలు కావడానికి పర ధాన కారణం.. వాతావరణ 

పీడనం కంటే రక్పీడనం ఎక్కువగా ఉండటం. 
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2. విమానాలో్ల పర యాణించేటపుుడు బాల్పన్ల్లని ఇంక్ బయటకి ర్థవడానికి కారణం- వాతావరణ పీడనం కంటే 

పనుిల్లని పీడనం ఎక్కువగా ఉండటం. 

నోట్: 

1. పాద్రసం సాంద్ర త్ ఎక్కువగా ఉండటం వలో దానితో పనిచేస్వ భారమితి ఎతత  1 మీ. ఉంట్రంది. 

2. నీటితో పనిచేస్వ భారమితి ఎతత  నీటి సాంద్ర త్ను బటిట  10 మీ. నుంచి 11 మీ. ఉంట్రంది. ఆలుహాల్తో పనిచేస్వ 

భారమితి ఎతత  13.6 మీటరోు. 

3. పర యోగ్శాలల్ల ఉపయోగించే ఫోర్గట న్ (FORTINE) భారమితి ఎతత  80 సెం.మీ., దీనిల్ల పాద్రసం వాడతారు. 

4. అనారిర భారమితిల్ల ఉండే వివిధ్ పర్ధకర్థలనీి ఘన సా్నతిల్ల మాత్ర మే ఉంటాయి. 

 

బాయిల్ నియమం 

సా్నరమైన ఉషో్ణగీ్త్ వది్ నియమిత్ ద్ర వయర్థశిని ఉని వాయువు ఘనపర్ధమాణం, దానిపై పర యోగించిన పీడనానికి 

విల్లమానుపాత్ంల్ల ఉంట్రంది. 

 

 

ఉదాహరణ: 

1. నీటి అడుగ భాగ్ంల్ల ఉండే గాలి బ్బడగ్ ఉపర్ధత్లం పైకి చేర్ధనపుుడు గాలిపై నీటి వలో కలిగే పీడనం ఉండదు. 

కాబటిట  గాలి బ్బడగ్పై పనిచేస్త ని పీడనం త్గీ్డం వలో దాని ఘనపర్ధమాణం పరుగతంది. 

2. భూమి ఉపర్ధత్లం నుంచి పైకి వళో్ల బెల్యన్పై ఉండే వాతావరణ పీడనం త్గీ్డం వలో ఆ బెల్యన్ పర్ధమాణం 

పరుగతంది. 

3. చందుర డిపై ఎలాంటి వాతావరణం లేదు. కాబటిట  అకుడ బెల్యన్ పైకి ఎగ్రదు. 

 

పాసకల్ నియమం 

ఒక పర వాహినిపై కలిగించే పీడనం అనిి వైపులా సమానంగా విభజిత్మవుతంది. 

అనువరత నాలు: 
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1. బటట లు, కాగితాలను అదిమి పటట డానికి ఉపయోగించే ‘బార మాపర స్’సాధ్నం పాసుల్ నియమం ఆధారంగా 

పనిచేస్త ంది. 

2. వయవసాయ రంగ్ంల్ల ఉపయోగించే స్వురయర్ ఈ నియమం ఆధారంగా పనిచేస్త ంది. ఈ సాధ్నానిి ఉపయోగించి 

కీిమిసంహారక మందులను పిచికార్గ చేసాత రు. 

3. హైడార లిక్ బ్రర క్కలు, హైడార లిక్ పంపులు, హైడార లిక్ కీేనోు, టిపురోు, సాధ్నాలు, ఎయిర్ బ్రర క్లు పాసుల్ నియమం 

ఆధారంగానే పనిచేసాత యి. 

 

స్నిగ్ధ త వివరణ 

సమాన ద్ర వయర్థశులు ఉని పకిష  ఈక, ఒక ర్థయిని ఒకే ఎతత  నుంచి జారవిడిచినపుుడు, ఆ ర్థయి వాతావరణంల్లని 

స్నిగి్తా బలాలను తొంద్రగా అధిగ్మించడం వలో ఈక కంటే మందుగా భూమిని చేరుతంది.  

ఒకవేళ్ ఈ రండు వస్త వులను ఒకే ఎతత నుంచి ఒకేసార్ధ శూనయంల్ల జారవిడిచినపుుడు అవి రండూ ఒకేసార్ధ భూమిని 

చేరుతాయి. కారణం.. శూనయంల్ల ఎలాంటి స్నిగి్తా బలాలు ఉండవు. 

 అనిి ద్ర వ పదారా్థల కంటే గీ్రజు స్నిగి్త్ సాానం ఎక్కువగా ఉంట్రంది. తేనె స్నిగి్త్ కూడా ఎక్కువగా ఉంట్రంది. 

నోట్ : 

1. స్నిగి్త్.. పీడనంపై ఆధారపడుతంది. 

2. ఉషో్ణగీ్త్ పర్ధగితే వాయువుల స్నిగి్త్ పరుగతంది. 

3. ఉషో్ణగీ్త్ పర్ధగితే ద్ర వాల స్నిగి్త్ త్గీతంది. 

4. గాలిల్ల ఉని స్నిగి్తా బలాల కంటే నీటిల్లని స్నిగి్తా బలాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబటిట  ఒక వస్త వు భారం 

గాలిల్ల కంటే నీటిల్ల త్క్కువగా ఉంట్రంది. 

 

స్నిగ్ధ త మారడానికి కారణాలు 

 ద్ర వ పదారా్థలను వేడి చేస్ననపుుడు ద్ర వాణువుల మధ్య ఉండే సంసంజన బలాలు బలహీనపడి స్నిగి్త్ 

త్గీిపోతంది. 
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 వాయువులను వేడిచేస్ననపుుడు వాటి అనుచలనం పర్ధగి అవి పరసురం ఒకదానికి మరొకటి ద్గీ్రగా ర్థవడంతో 

స్నిగి్త్ బలం పరుగతంది.   

 

ఆర్కకమెడిస్ నియమం 

ఒక వస్త వును పాకిష కంగా లేదా సంపూరోంగా ఒక ద్ర వంల్ల మంచినపుుడు, ఆ వస్త వు ద్ర వంల్ల కోల్లుయిన భార్థనికి 

సమానమైన ద్ర వ ద్ర వయర్థశిని పకుక్క తొలగిస్త ంది. ఈ సూతార నిి ఉపయోగించి పదారా్థల సేచగత్ను 

తెలుస్కోవచ్చు. 

గ్మనిక: బంగారం, వజర ం సేచగత్ను కొలవడానికి ‘కాయరట్’ అనే పర మాణానిి ఉపయోగిసాత రు. 

1 కాయరట్ = 200 మి.గీా. 

 

పల వన సూతాాలు: వీటిని ఆర్ధుమడిస్ పర తిపాదించాడు. 

1. మొద్టి సూతాం: ఒక వస్త వు (ర్థయి, ఇనుమ, ఉక్కు మొద్లైనవి) సాంద్ర త్ ద్ర వం (నీరు) సాంద్ర త్ కంటే 

ఎక్కువగా ఉంటే అది ద్ర వంల్ల మనుగతంది. 

2. రండో సూతాం: వస్త వు (కాగిత్ం) సాంద్ర త్.. ద్ర వం (నీరు) సాంద్ర త్ కంటే త్క్కువగా ఉంటే ఆ వస్త వు ద్ర వంపై 

తేలియాడుతంది.  

గ్మనిక: ద్ర వంపై తేలియాడే వస్త వు ద్ృశయ భారం శూనయం. 

3. మూడో సూతాం: ఒక వస్త వు (చెకు దిమా) సాంద్ర త్.. ద్ర వం సాంద్ర త్క్క సమానంగా ఉంటే ఆ వస్త వు సగ్ భాగ్ం 

నీటిల్ల మనిగి, మిగిలిన భాగ్ం తేలుతంది. 

అనువరత నాలు: 

1. జలాంత్రీ్థమి పనిచేయడంల్ల పోవన సూతార లను ఉపయోగిసాత రు. 

2. ఒక పాత్ర ల్ల ఉని నీటిపై ఒక మంచ్చమకును అమర్ధుతే... మంచ్చ పూర్్ధగా కర్ధగిన త్ర్థేత్ నీటి మటట ంల్ల 

ఎలాంటి మారుు ఉండదు. 

3. ఆలుహాల్, కిరోస్నన్, పట్రర ల్ మొద్లైన వాటి సాంద్ర త్లు త్క్కువగా ఉంటాయి కాబటిట  అవి నీటిపై తేలుతాయి. 
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4. నీటిపై ఉని ఒక మంచ్చ దిమాపై ఒక ల్లహపు గోళానిి అమర్థురు. ఈ మంచ్చ పూర్్ధగా కర్ధగిన త్ర్థేత్ నీటి 

మటట ం త్గీతంది. ఎందుకంటే గోళ్ం గాలిల్ల ఉనిపుుడు దాని భారం ఎక్కువగా ఉంట్రంది. 

5. మంచ్చ దిమా ల్లపల ఒక ల్లహపు గోళ్ం ఉంది. ఈ మంచ్చ దిమాను నీటిపై అమర్థురు. మంచ్చ పూర్్ధగా కర్ధగిన 

త్ర్థేత్ నీటి మటట ంల్ల ఎలాంటి మారుు ఉండదు. 

6. చెరువుల్ల ఒక పడవ కొనిి ర్థళో్ను మోస్క్కవళుతోంది. కొంత్ దూరం పర యాణించిన త్ర్థేత్ పడవల్లని ర్థళో్ను 

చెరువుల్లకి విస్నర్ధవేశారు. అపుుడు ఆ చెరువు మటట ం త్గీతంది. 

7. చెరువుల్ల పర యాణిస్త ని ఒక ఓడల్ల రంధ్ర ం ఏరుడి, దానిల్లకి నీరు పర వేశించి అది మనిగి పోయింది. అపుుడు 

ఆ చెరువు మటట ంల్ల ఎలాంటి మారుు ఉండదు. 

8. ఎండిపోయిన ఆక్కలు, గ్డీి మొద్లైనవాటిని చెరువుల్ల ఉని నీటిపైకి విస్నర్ధవేస్వత .. ఆ నీటి మటట ంల్ల ఎలాంటి 

మారుు ఉండదు. ఎందుకంటే నీటి సాంద్ర త్ కంటే ఆ పదారా్థల సాంద్ర త్ పర్ధగ్ణనల్లకి తీస్కోలేనంత్ త్క్కువ. 

9. మామూలు నీటి కంటే, సాంద్ర త్ ఎక్కువగా ఉని సమద్ర  నీటిల్ల ఈద్డం స్లభం. 

10. నీటి అడుగ భాగ్ంల్ల ఉని కోడిగడీును పైకి నెటట డానికి ఆ నీటికి ఉపుు కలిపి దాని సాంద్ర త్ పంచాలి. 

11. ఇనుమ, ఉక్కు మొద్లైన పదారా్థలతో త్యారుచేస్నన గోళాలు పాద్రసంపై తేలియాడుతాయి. ఎందుకంటే 

పాద్రసం సాంద్ర త్ నీటి సాంద్ర త్ కంటే ఎక్కువ. 

12. నదిల్ల పర యాణిస్త ని ఒక ఓడ సమద్ర  జలాలో్లకి పర వేశించినపుుడు ఓడ మటట ం పరుగతంది. సమద్ర  నీటి 

సాంద్ర త్ ఎక్కువగా ఉండటమే దీనికి కారణం. 

13. పట్రర ల్ బావిని త్వుేతనిపుుడు సాంద్ర త్ త్క్కువగా ఉని పదారా్థలు మందుగా వలువడుతాయి. వలువడే 

పదారా్థల కీమం.. 1) సహజవాయువు, 2) పట్రర ల్, 3) నీరు. 

బెర్నిలీ సూతాం 

ద్ర వం పర వహిస్త నిపుుడు దాని అనిి శక్్కల మొత్త ం సా్నరం. ద్ర వానికి సా్నతి శక్ి, గ్తి శక్ి, పీడన శక్ి ఉంటాయి. సా్నతి శక్ి 

ఎతత పై, గ్తి శక్ి వేగ్ంపై, పీడన శక్ి ద్ర వపీడనంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. బెర్నిలీ సూత్ర ం శక్ి నిత్యత్ే నియమానిి 

పాటిస్త ంది.  

అనువరత నాలు: 
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1. ఇంజక్షన్ చేస్వ మందు వైదుయడు బొటనవేలితో చేస్వ పీడనానిి స్నరంజి సూది పర్ధమాణం త్గీిస్త ంది. పర వాహి 

వేగానిి కూడా సూది పర్ధమాణం త్గీిస్త ంది. ఇకుడ శక్్కల మొత్త ం సా్నరం. 

2. రండు పడవలు సమాంత్రంగా, ద్గీ్ర ద్గీ్రగా పర వహిస్త నిపుుడు ఒకదానిి మరొకటి నెటిట వేసాత యి. 

3. తఫాన్ వచిునపుుడు గడిసె పై కపుులు కొట్రట క్కపోవడానిి బెర్నిలీ సూత్ర ం దాేర్థ వివర్ధంచవచ్చు. 

4. బెర్నిలీ నియమానిి అనుసర్ధంచి విమానం రకులను నిరో్గత్ పర మాణాలో్ల త్యారుచేసాత రు. 

5. స్నున్బాల్ విస్నర్ధనపుుడు అది సరళ్మారీంల్ల కాక్కండా వకీమారీంల్ల వళుతంది. 

6. ద్ర వ పర వాహ ర్వట్రను కొలిచే వంచ్చర్గ మీటర్ పనిచేయడంల్ల బెర్నిలీ సూత్ర ం ఇమిడి ఉంది. 

7. ద్ర వాలను చిమాడానికి వాడే స్వురయర్ లేదా ఆట్రమైజర్ పనిచేయడం. 

8. బ్బన్సెన్ బరిర్ పనిచేయడం. 

9. వడపోత్ (ఫిలట ర్) పంపు త్ేరగా ద్ర వాలను వడబోయడం. 

 

ప్రర జర్ కుకకర్ 

‘నీటిపై కలుగ్జేస్వ పీడనానిి పంచినపుుడు దాని మర్ధగే సాానం కూడా పరుగతంది’ అనే సూత్ర ం ఆధారంగా పర జర్ 

క్కకుర్ పనిచేస్త ంది. సాధారణ వాతావరణ పీడనం (76 సెం.మీ. పాద్రస మటట ం) వది్ నీరు 100ని సెంటీగగీేడ్ల వది్ 

మరుగతంది. కానీ పర జర్ క్కకుర్ల్ల నీటిపై కలుగ్జేస్వ పీడనం పరగ్డం వలో అది 120ని సెంటీగగీేడ్ల వది్ 

మరుగతంది. కాబటిట  ఆహార పదారా్థలు తొంద్రగా ఉడుక్కతాయి. 

సమద్ర  మటట ం నుంచి ఎతైె పార ంతాలు, పరేతాలపై వాతావరణ పీడనం త్క్కువగా ఉంట్రంది. అందువలో నీరు మర్ధగే 

సాానం కూడా 100ని కంటే త్క్కువగా ఉండి ఆహార పదారా్థలు ఉడకడానికి ఎక్కువ సమయం అవసరమవుతంది. 

మంచ్చపై కలిగించిన పీడనానిి పంచినపుుడు దాని కర్ధగే సాానం త్గీతంది. 

అనువరత నాలు: 

1. మంచ్చపై స్వుటింగ్ సాధ్యపడటానికి కారణం.. మంచ్చ పునర్ ఘనీభవనం. 

2. రండు మంచ్చ దిమాలను కొంత్స్వపు అదిమి పటిట  ఉంచినపుుడు ఒకదానికి మరొకటి తాకే రండు త్లాల మధ్యల్ల 

ఉండే మంచ్చల్ల కొంత్ భాగ్ం ద్ర వీభవించి నీరుగా మారుతంది. ఇది మళోీ ఘనీభవించడం వలో ఆ రండు 

మంచ్చదిమాలు ఒకే పది్ దిమాగా మారుతాయి. 
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ద్ర వాలకు సంబంధంచిన కొనిి ముఖ్యమైెన అంశాలు: 

 ద్ర వాల గర్ధంచి అధ్యయనం చేస్వ శాసత రం - హైడార లజీ 

 ద్ర వ పర వాహాల అధ్యయనం - హైడోర డైనమికస్ 

 ద్ర వ పర వాహ ర్వట్రను కనుగొనేది - వంచ్చర్గ మీటర్ 

 దార వణాల సాపేక్ష సాంద్ర త్ను కొలిచేది - హైడోర మీటర్ 

 గాలిల్లని సాపేక్ష తేమను కొలిచేది - హైగీోమీటర్ 

 ద్ర వాలను చిమాడానికి వాడేది - ఆట్రమైజర్ (స్వురయర్) 

 సామానయ ద్ర వ పర్ధమాణం - బాయరల్  

1 బాయరల్ = 159 లీ. లేదా 35 గాయలనోు. 
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