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Pracovný postup: 

 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 

 

Na praktickom cvičení: 

1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho. 

2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania. 

3. Nalejte referenčnú  kvapalinu do malej kadičky. 

4. Na hornú trubicu stalagmometra naložte gumovú hadičku s injekčnou striekačkou. 

Spodnú časť stalagmometra ponorte do kvapaliny v kadičke. 

5. Pomocou striekačky nasajte do rezervoára stalagmometra kvapalinu tak, aby jej 

hladina bola nad hornou značkou nad rezervoárom (obr. 1). Nasávanie ukončite 

priškrtením hadičky svorkou (tlačkou) a odpojením striekačky. Dbajte o to, aby ste 

spolu s kvapalinou nenasali do stalagmometra aj vzduch. 

6. Kadičku položte pod stalagmometer tak, aby žiadna časť stalagmometra nebola 

ponorená do kvapaliny. 

7. Uvoľnením hadičky spustite odkvapkávanie kvapaliny. Rýchlosť odkvapkávania 

môžete regulovať tlačkou. 

8. Počítajte počet kvapiek, ktoré odkvapnú zo stalagmometra, kým meniskus kvapaliny v 

stalagmometri klesne od hornej začky po dolnú. 

9. Počet kvapiek zapíšte do tabuľky. 

10. Opakujte meranie (body 4. - 9.)  pre referenčnú kvapalinu ešte najmenej 4-krát. 

11. Opakujte meranie (body 3. - 9.) pre kvapalinu s neznámym povrchovým napätím 

najmenej 5-krát. 

12. Vypočítajte priemerné počty kvapiek a príslušné smerodajné odchýlky. 

13. Vypočítajte priemernú hodnotu neznámeho povrchového napätia dosadením 

priemerných hodnôt počtu kvapiek, tabuľkovej hodnoty povrchového napätia 

referenčnej kvapaliny  

14. a tabuľkových hodnôt hustoty referenčnej a skúmanej kvapaliny do príslušného 

vzťahu. 

15. Vypočítajte chybu merania pre neznáme povrchové napätie, pričom smerodajnú 

odchýlku považujte za absolútnu chybu. Tabuľkové hodnoty považujte za konštanty. 

16. Zhrňte svoje výsledky. Porovnajte svoje výsledky s tabuľkovými hodnotami a 

rozhodnite, či súhlasia. 

17. Odpovedajte na otázky. 

18. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol. 

 

 

 

 

Užitočné vzťahy: 

 
𝜎𝑥 = 𝜎0 ∙

𝜌𝑥 ∙ 𝑁0
̅̅̅̅

𝜌0 ∙ 𝑁𝑥
̅̅̅̅   
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kde σ je povrchové napätie, ρ je hustota a N je počet kvapiek; parametre s indexom "0" sa 

týkajú referenčnej kvapaliny (destilovanej vody), parametre s indexom "x" sa týkajú 

skúmanej kvapaliny 

 

 

 

 

kde sN je smerodajná odchýlka určenia počtu kvapiek, N je počet kvapiek a n je počet meraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1:   Schématický nákres Traubeho stalagmometra. Nad a pod rozšíreným miestom 

kapiláry (zásobníkom) je stupnica umožňujúca merať objem 

 

 

𝑠𝑁 = √
∑ (𝑁𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 


