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Pracovný postup: 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 
Pred príchodom na praktické cvičenie vyplňte časť Základné pojmy a fyzikálny princíp 
(toto je povinné!) 

Na praktickom cvičení: 
1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho.
2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania.
3. Odmerajte teplotu vodného kúpeľa.
4. Odčítajte konštantu viskozimetra uvedenú na jeho plniacej trubici (trubica 4 na

obrázku 1).
5. Skontrolujte množstvo kvapaliny vo viskozimetri. Ak je to potrebné, doplňte trubicou

4 skúmanú kvapalinu tak, aby hladina kvapaliny bola medzi značkami M plniacej
nádobky (obrázok 1, trubica 4, nádobka 8).

6. Pomocou injekčnej striekačky pripojenej gumenou hadičkou k trubici s kapilárou
viskozimetra nasajte kvapalinu do mernej banky nad hornú rysku M1 (obrázok 1,
trubica 3) nasledovnými krokmi:
a) Prstom uzatvorte odvzdušňovaciu trubicu (obrázok 1, trubica 1) viskozimetra.
b) Pomaly vyťahujte piest striekačky a kontrolujte hladinu stúpajúcej kvapaliny

v kapiláre.
c) Keď vystúpi hladina nad vrchnú značku meracej banky (do rezervnej banky),

jemným tlakom na piest zastavte pohyb stĺpca kvapaliny a odpojte striekačku.
d) Otvorte odvzdušňovaciu trubicu (1) viskozimetra.

7. Keď hladina kvapaliny dosiahne značku M1 medzi rezervnou a meracou bankou,
začnite odmeriavať čas stopkami.

8. Keď hladina kvapaliny dosiahne značku M2 pod meracou bankou, zastavte stopky a
odčítajte čas.

9. Meranie realizujte 5 krát.
10. Vypočítajte priemerný  čas a príslušnú smerodajnú odchýlku.
11. Vypočítajte kinematickú viskozitu ν a dynamickú viskozitu η meranej kvapaliny a

príslušné smerodajné odchýlky.
12. Zhrňte svoje výsledky.
13. Odpovedajte na otázky.
14. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol.
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Obr. 1: Schematické znázornenie Ubellohdeho viskozimetra.  
1 - odvzdušňovacia trubica; 2 - odčerpávacia nádobka; 3 - odvzdušňovacia apertúra; 4 - 
plniaca trubica; 5 - rezervná banka; 6 - meracia banka; 7 - kapilára; 8 - plniaca nádobka; M1 - 
horná ryska; M2 - dolná ryska; M - horná a dolná plniaca ryska 
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