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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljen zanimiv Kayev pojav, ki ga lahko izvedemo v 

običajnem laboratoriju oziroma učilnici, saj so pripomočki, ki jih pri tem uporabimo 

preprosti in dosegljivi na vsaki šoli. Pojav je atraktiven, a je za natančno pojasnitev 

potrebnega precej fizikalnega predznanja. Cilj diplomskega dela je predstaviti 

optimalno postavitev poskusa, ki je primerna za samostojno delo učencev v višjih 

razredih osnovne šole, ali pa za učitelje naravoslovja, ki poskus prikažejo frontalno. Na 

osnovi meritev in rezultatov sem pojav opisala na način primeren za osnovno šolo.  

V teoretičnem delu diplomskega dela so zbrani operativni obvezni ali izbirni učni cilji 

Fizike in predhodnih naravoslovnih predmetov od četrtega do devetega razreda, ki so 

ključni, da učenci razumejo različne lastnosti snovi, merilne tehnike in fizikalne 

zakonitosti, ki so osnova za razumevanje Kayevega pojava. Nato sledi razlaga Kayevega 

pojava, priprava poskusa in umestitev v učni proces. Empirični del pa vključuje opis 

postavitve poskusa, nabor opreme za merjenje in beleženje rezultatov ter natančni 

opisi izvedenih poskusov z meritvami in interpretacijo rezultatov. Izvedeni poskusi so: 

določitev odvisnosti višine padca tekočine od temperature šampona, pri kateri lahko 

opazujemo pojav, merjenje masnega pretoka in določitev hitrosti iztekanja šampona, 

določitev hitrosti iztekanja šampona z računalniško podprtim merjenjem časa. Vsi 

poskusi so prilagojeni delu v osnovni šoli in znanju, ki so ga učenci predhodno že 

usvojili. Rezultati pridobljeni z meritvami se lepo sovpadajo z meritvami drugih 

avtorjev, ki so pojav že raziskali.  

 

Ključne besede: nenewtonske tekočine, Kayev pojav, temperatura, hitrost, 

eksperimentalno delo, osnovna šola 
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ABSTRACT 

In this thesis, we research and present an interesting phenomenon called the Kaye 

effect, which can be demonstrated in a simple laboratory or school classroom. 

Although the phenomenon is interesting and intriguing, a higher knowledge of physics 

is needed to fully understand it. The goal of this thesis is to present the experiment, in 

a way, that would allow students in higher grades and science teachers to execute it 

alone or as a demonstration for the class. Based on performed measurements and 

results, the Keye effect is presented and explained in a way that elementary students 

can understand it. 

Theoretical part of the thesis serves as an overview of the mandatory and optional 

Physics subjects from 4th to 9th grade which serve as a basic introduction into the 

concepts of Physics: properties of materials, theory of measurements and Physics laws 

which enable the students to understand Kay’s effect. The process of setting the 

experiment up is then described and how it relates to the curriculum. 

Empirical/Practical part of the thesis describes how to execute the experiment and 

discusses when and where the topic should be presented to the class. Three 

experiments are presented: determining the height of the fall of the liquid, determining 

the outflow velocity with the help of mass flow and determining the outflow velocity 

whit the help of a computer simulation. We also discuss the layout of the experiments, 

how to record and gather results of the experiment and interpretation of obtained 

results. All experiments are designed for elementary students and require only 

knowledge that they obtained in previous grades. The results of the experiments 

presented in this thesis coincide with results of other authors who also researched the 

phenomenon. 

 

Keywords: non-newtonian liquid, the Kaye effect, temperature, velocity, viscosity, 

density, experimental work, elementary school 
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1 UVOD 

V vsakdanjem življenju nas obdaja mnogo snovi različnih oblik, vendar se le redko 

poglobimo v njihove fizikalne lastnosti. Že v četrtem razredu osnovne šole se učenci 

učijo, da snovi po agregatnem stanju delimo na trdnine in tekočine, kasneje tudi 

kapljevine ter pline, in velikokrat je to edina delitev, ki jo osnovnošolci ob koncu šolanja 

spoznajo.  

Pri fiziki v osnovni šoli učenci spoznajo definicijo, da trdne snovi ohranjajo lastno obliko, 

ki se ne spreminja brez delovanja zunanjih sil in s tem zasedajo omejen volumen, 

tekočine pa tiste, ki nimajo lastne oblike in pridobijo obliko posode, ki jim je na voljo, 

le da kapljevine tvorijo gladino, plini pa ne. Če dobro premislimo, so po tej definiciji 

majoneza, stepena smetana in zobna pasta trdne snovi, saj obdržijo obliko pod vplivom 

lastne težnosti, na primer steklo pa tekočina, saj teče pod vplivom lastne težnosti, 

vendar je to opazno šele po zelo dolgem časovnem obdobju. Natančneje tekočine 

razdelimo še na newtonske in nenewtonske. Newtonske tekočine so tiste katerih 

viskoznost je pri danem tlaku in temperaturi konstantna, torej neodvisna od smeri, 

jakosti in časa delovanja striga, nasprotno pa se pri nenewtonskih tekočinah viskoznost 

lahko spreminja glede na smer, jakost in čas delovanja strižne sile pri danem tlaku in 

temperaturi. Vse tekočine, ki jih poznamo so realne tekočine, kar pomeni, da v 

določenem območju strižnih hitrosti ali v določenem temperaturnem območju 

izkazujejo newtonsko obnašanje, v skrajnih območjih pa nenewtonsko (tabela 1). 

Tekočine, ki se najbolj približajo newtonskem obnašanju so voda, olje, med, organska 

topila, glicerin in podobne, veliko več pa je tistih, katerih viskoznost je konstantna le v 

ozkem območju delovanja striga [1]. 

Tej delitvi tekočin se učitelji navadno izognejo, saj je razlaga precej kompleksna. So pa 

ravno pojavi iz tega področja zelo zanimivi in poskusi enostavni za izvedbo. Enega takih 

bom raziskala v svojem diplomskem delu in ob njem poskušala ponuditi aktivnosti, 

primerne za učence osnovne šole, ki temeljijo na njihovem predznanju.  
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V tabeli 1 so zbrane fizikalne razlage pojmov, za lažje branje diplomskega dela [1].  

 

Tabela 1: Fizikalne razlage pojmov 

Newtonska tekočina Tekočina, katere lastnosti lahko opredelimo z linearno 

zvezo med strižno napetostjo in strižno hitrostjo pri 

pogojih enostavnega striga in ne kaže razlik v komponenti 

striga, ki deluje pravokotno na površino snovi.  

Nenewtonska tekočina Tekočina, katere deformacija in tok snovi sta pri danem 

tlaku in temperaturi odvisna tudi od strižnih pogojev in/ali 

časa delovanja striga. 

Realna tekočina Tekočina, ki le v določenem območju strižnih hitrosti ali v 

določenem temperaturnem območju izkazuje newtonsko 

obnašanje.  

Strig Plastovito gibanje vzporednih plasti materiala. 

Strižna deformacija Relativna deformacija materiala pod pogoji delovanja 

striga. 

Strižna hitrost Sprememba strižne deformacije na enoto časa [s-1]. 

Strižna napetost Komponenta napetostnega tenzorja, ki deluje v smeri 

delovanja strižne sile v smeri strižne ploskve [Pa]. 

Viskoznost Kvalitativno: lastnost snovi, da se pri delovanju striga 

upira strižni deformaciji in strižni hitrosti, notranje trenje 

tekočine [Pa s = kg m-1 s-1]. 

Kvantitativno: merilo zgoraj opisane lastnosti, ki je 

definirano kot kvocient med strižno napetostjo in strižno 

hitrostjo pri stacionarnih pogojih delovanja enostavnega 

striga.  

Viskoelastičnost Lastnost tekočine, da sočasno izkazuje viskozne in 

elastične lastnosti.  

Stacionaren tok Tok, pri katerem se hitrost v nobeni točki ne spreminja s 

časom.  
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2 PREGLED UČNIH NAČRTOV 

Zakon o osnovni šoli določa, da se z učnim načrtom določi vsebina predmetov ali 

predmetnih področij, ter standardi znanj in cilji pouka pri predmetih in predmetnih 

področjih [2]. 

Zelo pomembno je, da učenci usvajajo nova znanja postopoma in jih lahko v času 

šolanja smiselno nadgrajujejo. Tako se usvajanje fizikalnih znanj o lastnostih snovi 

začenja že v 4. in 5. razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika, nadaljuje v 6. in 7. 

razredu pri predmetu Naravoslovje in nadgradi v 8. in 9. razredu pri predmetu Fizika. 

Učenci tako poznajo veliko različnih snovi in njihovih lastnosti, znajo tudi deliti snovi po 

lastnostih, nikoli pa ne razdelijo tekočin na newtonske in nenewtonske. 

V nadaljevanju bom preučila učne načrte in cilje zgoraj omenjenih predmetov, ki so 

pomembni pri razumevanju Kayevega pojava. Učenci namreč lahko pojav ustrezno 

spoznajo in razumejo le, če so spodaj navedene cilje usvojili v času šolanja.  

 

2.1 PREGLED UČNEGA NAČRTA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V tabeli 2 so zbrani operativni obvezni ali izbirni cilji za 4. razred v povezavi z lastnostmi 

snovi pri predmetu Naravoslovje in tehnika [3]. Razvidno je, da učenci že v 4. razredu 

spoznajo in znajo razvrstiti snovi po različnih fizikalnih lastnostih, poznajo postopke 

mešanja in ločevanja snovi ter prepoznajo različne načine premikanja snovi.  

 

Tabela 2: Operativni obvezni ali izbirni cilji za 4. razred 

Razvrščanje snovi in lastnosti snovi 

Učenci znajo: • razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih 

(gnetljivost, stisljivost, trdota, gostota),  

• pojasniti povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo, 

• utemeljiti uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje 

in transport snovi (npr. steklenice, zabojniki). 

Spreminjanje lastnosti snovi 

Učenci znajo: • opisati primere mešanja in ločevanja snovi v naravi,  

• dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe 

lastnosti snovi. 

Premikanje in prevažanje 

Učenci znajo: • ugotoviti različne načine premikanja teles,  

• prikazati, da se telesa navzdol premikajo zaradi teže (sile), 
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• razložiti pomen lastnosti površin glede na različne načine gibanja 

(drsanje), 

• utemeljiti pomen ustrezne opreme za različne načine gibanja. 

 

V tabeli 3 so zbrani operativni obvezni ali izbirni cilji za 5. razred v povezavi z lastnostmi 

snovi pri predmetu Naravoslovje in tehnika [3]. Učenci v 5. razredu že poznajo pojem 

gostote, znajo dokazati, da se pri prelivanju prostornina in masa snovi ohranjata ne 

glede na obliko posode in prikazati, da tekočine tečejo zaradi tlačne razlike. Prav tako 

že znajo uporabljati termometer ter meriti temperaturo.  

 

Tabela 3: Operativni obvezni ali izbirni cilji za 5. razred 

Shranjevanje snovi 

Učenci znajo: • prikazati, da vsako telo zavzema prostor,  

• utemeljiti, da gre v posodo tem več snovi, čim večjo prostornino 

ima posoda in čim bolj snov stlačimo ali zgostimo,  

• dokazati, da se pri presipanju in prelivanju prostornina in masa 

snovi ohranjata ne glede na obliko posode,  

• pojasniti, da se pri trdnih snoveh s spreminjanjem oblike njihova 

prostornina in masa ohranjata,  

• ugotoviti, da se pri plinih s spreminjanjem prostornine (posode) 

masa ohranja, gostota pa spreminja,  

• razložiti pojem gostote (snovi),  

• poiskati različne načine, posode ali prostore za shranjevanje 

snovi v različnih agregatnih stanjih. 

Tekočine tečejo 

Učenci znajo: • ugotoviti, da tekočine tečejo, če je med gladino in odtočno 

odprtino višinska ali tlačna razlika,  

• prikazati, da tekočine tečejo zaradi tlačne razlike. 

Toplota in temperatura 

Učenci znajo: • dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše,  

• razlikovati med temperaturo in toploto,  

• opisati različne termometre in meriti temperaturo. 
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2.2 PREGLED UČNEGA NAČRTA NARAVOSLOVJE 

V tabeli 4 so zbrani operativni obvezni ali izbirni cilji za 6. razred v povezavi z lastnostmi 

snovi pri predmetu Naravoslovje [4]. Iz učnih ciljev je razvidno, da učenci znajo 

opredeliti pojem snovi in razložijo, da so snovi zgrajene iz gradnikov.  

 

Tabela 4: Operativni obvezni ali izbirni cilji za 6. razred 

Snovi 

Učenci znajo: • opredeliti pojem snovi in spoznajo, da so snovi zgrajene iz 

delcev/gradnikov, 

• razumeti razlike med porazdelitvijo delcev/gradnikov snovi v 

posameznem agregatnem stanju in iz submikroskopskega 

prikaza zgradbe snovi sklepati na agregatno stanje, 

• določiti lastnosti snovi (električna prevodnost, toplotna 

prevodnost, magnetne lastnosti, gostota, kaj se dogaja s snovmi, 

ko jih damo v vodo), 

• razumeti povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo. 

 

V tabeli 5 so zbrani operativni obvezni ali izbirni cilji za 7. razred v povezavi z lastnostmi 

snovi pri predmetu Naravoslovje [4]. Učenci v 7. razredu znajo razlikovati med čistimi 

snovmi in zmesmi.  

 

Tabela 5: Operativni obvezni ali izbirni cilji za 7. razred 

Snovi 

Učenci znajo: • razlikovati med čistimi snovmi in zmesmi. 

 

2.3 PREGLED UČNEGA NAČRTA FIZIKA 

Za razumevanje Kayevega pojava, je potrebno znanje o tekočinah podkrepiti še s 

fizikalnimi zakonitostmi pri gibanju in mirovanju teles, pretvarjanju in ohranjanju 

energije ter toploti in notranji energiji, ki jih učenci spoznajo pri predmetu Fizika v 8. in 

9. razredu.  

V tabeli 6 so zbrani operativni obvezni ali izbirni cilji za 8. razred v povezavi z lastnostmi 

snovi, merjenjem in gibanjem pri predmetu Fizika [5]. Učenci se v 8. razredu že 

spoznajo z eksperimentiranjem, opazovanjem in merjenjem, spoznajo enačbo za 

računanje hitrosti in enačbi za gostoto ter specifično težo.  
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Tabela 6: Operativni obvezni ali izbirni cilji za 8. razred 

Uvod v fiziko 

Učenci: • spoznajo in se naučijo uporabljati metode in oblike dela pri fiziki: 

opazovanje, načrtovanje, merjenje, eksperimentiranje, oblikovanje 

sklepov, interpretacija meritev in izidov poskusov,  

• izvedejo izbrane poskuse, pri katerih spoznajo in uporabijo metode 

in oblike dela pri fiziki s poudarkom na opazovanju, 

eksperimentiranju, merjenjih ter interpretaciji meritev in izidov 

poskusov. 

Enakomerno gibanje 

Učenci: • opredelijo razliko med gibanjem in mirovanjem opazovanega 

telesa glede na okolico,  

• opišejo premo in krivo gibanje, 

• uporabijo enačbo za računanje hitrosti, 

• opišejo enakomerno in neenakomerno gibanje, 

• uporabijo enačbo za računanje poti. 

Gostota, tlak in vzgon 

Učenci: • izmerijo maso telesa (E),  

• znajo izmeriti prostornine negeometrijskih teles, 

• usvojijo, da je gostota količnik mase in prostornine,  

• usvojijo, da je specifična teža količnik sile teže in prostornine,  

• uporabijo enačbo za računanje gostote in specifične teže,  

• vedo, kaj so homogena telesa,  

• ločijo homogena telesa od nehomogenih,  

• razumejo pojem povprečna gostota. 

Tabela 6: Operativni obvezni ali izbirni cilji za 8. razred 

 

V tabeli 7 so zbrani operativni obvezni ali izbirni cilji za 9. razred v povezavi z lastnostmi 

snovi, gibanjem in energijo pri predmetu Fizika [5]. Razvidno je, da učenci poznajo 

oblike energij in spoznajo enačbe povezane z energijami. 

 

Tabela 7: Operativni obvezni ali izbirni cilji za 9. razred 

Delo in energija 

Učenci: • vedo, da je kinetična energija povezana z gibanjem in da je 

sprememba kinetične energije povezana s spremembo hitrosti,  
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• vedo, da je kinetična energija odvisna od mase in hitrosti telesa, in 

uporabijo enačbo za izračun kinetične energije, 

• razložijo, da je sprememba potencialne energije povezana s 

spremembo lege telesa v navpični smeri,  

• uporabijo enačbo za računanje spremembe potencialne energije, 

• razumejo in uporabijo izrek o kinetični in potencialni energiji. 

Toplota in notranja energija 

Učenci: • analizirajo lastnosti snovi in gradnikov, iz katerih je zgrajena snov,  

• razložijo, da višja temperatura pomeni živahnejše gibanje 

gradnikov,  

• raziščejo lastnosti in razlike v zgradbi trdnin, kapljevin in plinov,  

• na mikroskopski ravni razložijo dogajanja ob taljenju, strjevanju, 

izparevanju in kondenzaciji snovi, 

• razložijo primere, v katerih so spremembe notranje energije 

povezane s spremembo temperature,  

• razumejo, da je notranja energija telesa povezana z energijo 

delcev, iz katerih je sestavljena snov, 

• razložijo, da se lahko energija telesa pretvarja iz ene oblike v drugo,  

• opišejo energijske pretvorbe za izbrani primer,  

• opišejo in razložijo energijske pretvorbe sistema teles,  

• razumejo, da se skupna energija telesa ohranja, če telo ne prejema 

in/ali oddaja dela in/ali toplote,  

• usvojijo energijski zakon in ga uporabijo v izbranem primeru,  

• vedo, da se energija ne more uničiti ali iz nič nastati. 

 

Če učenci usvojijo cilje zbrane v tem poglavju, imajo ustrezno predznanje za 

spoznavanje novih lastnosti tekočin in razumevanje Kayevega pojava.  
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3 NEWTONSKE IN NENEWTONSKE TEKOČINE 

Newtonsko obnašanje tekočin je idealizacija realnega obnašanja tekočine, vendar v 

nekaterih primerih dobro ponazarja upor tekočine proti toku pri normalnih, vsakdanjih 

pogojih. Veliko realnih tekočin lahko izkazuje v določenem območju strižnih hitrosti 

newtonsko obnašanje (tabela 1). Torej izkazujejo konstantno viskoznost, ki je lastnost 

snovi. Take snovi so voda, olje, med, organska topila, glicerin in podobne [1]. 

Nestacionarno gibanje newtonske viskozne tekočine opisujejo Navier-Stokesove 

enačbe. Navier-Stokesove enačbe so sistem nelinearnih parcialnih diferencialnih 

enačb, ki jih v komponenti obliki zapišemo kot 

 

(3.1) 

v koordinatno invariantni pa kot 

 
(3.2) 

kjer je 𝜌 gostota tekočine, 𝜕𝑣 parcialni odvod hitrosti, 𝐵 gravitacijsko polje, 𝑝 tlak in 𝜇 

sorazmernostna konstanta, ki uravnava strižno napetost glede na hitrost zmanjševanja 

kota med dvema pravokotnima snovnima linijama, lahko tudi prvi koeficient 

viskoznosti [6].  

Nenewtonske tekočine (tabela 1) pa so realne tekočine, katerih viskoznost pri danem 

tlaku in temperaturi ni konstantna. Viskoznost takih tekočin se lahko spreminja glede 

na jakost in smer delovanja strižne sile, lahko pa je odvisna tudi od časa delovanja 

striga. Tekočine, katerih viskoznost je odvisna le od jakosti delovanja strižne sile 

imenujemo časovno neodvisne nenewtonske tekočine, če pa se viskoznost tekočine pri 

konstantnih strižnih pogojih spreminja tudi s časom in smerjo delovanja striga, tekočine 

imenujemo časovno odvisne nenewtonske tekočine. Viskoznost teh tekočin je odvisna 

tudi od predhodne strižne zgodovine, kar je posledica preurejanja notranje strukture 

tekočine [1]. 

Primeri časovno neodvisne nenewtonske tekočine so kri, saj je viskoznost odvisna le od 

urejenosti rdečih krvničk; paste; šamponi; detergenti. Primeri časovno odvisnih 

nenewtonskih tekočin pa so laki, premazi, cementna masa in podobni [7]. 
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Gibanja nenewtonskih tekočin ne moremo opisati z analitično rešljivimi matematičnimi 

izrazi, saj je njihovo gibanje povsem nepredvidljivo. Običajno jih rešujejo z numeričnimi 

metodami in prav v tem je razvidna kompleksnost opisovanja nenewtonskih tekočin 

[8].  

 

3.1 ODVISNOST VISKOZNOSTI TEKOČINE OD TEMPERATURE 

Viskoznost newtonskih tekočin je pri danem tlaku in temperaturi lastnost tekočine, ki 

je neodvisna od smeri, jakosti in časa delovanja striga. Z naraščajočo temperaturo 

viskoznost tekočine pada zaradi povečanega Brownovega gibanja osnovnih molekul 

oziroma delcev tekočine. Čim bolj je tekočina viskozna, tem bolj je temperaturno 

občutljiva. Odvisnost viskoznosti tekočine od temperature podaja Andradova zveza:  

 
𝜂 = 𝐴

𝐵
𝑇  

(3.3) 

pri čemer je 𝜂 viskoznost tekočine, 𝑇 temperatura tekočine, 𝐴 in 𝐵 pa konstanti, ki sta 

lastnost tekočine. Konstanto B pogosto izrazimo tudi kot 
𝐸𝑎

𝑅
, razmerje aktivacijske 

energije za vzpostavitev toka 𝐸𝑎 in splošne plinske konstante 𝑅. Andradova enačba 

velja za večino nenewtonskih in vse newtonske tekočine [1]. 

 

3.2 VISKOELASTIČNE LASTNOSTI SNOVI 

Večina tekočin istočasno izkazuje tako viskozne kot elastične lastnosti in takrat 

pravimo, da gre za viskoelastično snov (tabela 1). Viskoznost in elastičnost sta dve 

osnovni lastnosti snovi kot odziv na delovanje strižnih, nateznih ali tlačnih sil. V trdnih 

snoveh so pomembne vse tri vrste sil, pri tekočinah pa so pomembne predvsem strižne 

sile. Strižna napetost v idealni tekočini je po Newtonovem zakonu premo sorazmerna 

hitrosti deformacije (slika 1), kar z zapišemo kot  

 𝜏 = η ∙ �̇� (3.4) 

kjer je 𝜏 strižna napetost, 𝜂 viskoznost in �̇� hitrost deformacije [1].  

Torej sta viskoznost in hitrost deformacije obratno sorazmerni, kar pomeni čim višja je 

viskoznost, tem manjša je hitrost deformacije. Pri nenewtonskih tekočinah, ki 

izkazujejo viskoelastične lastnosti, se tako strižna napetost kot viskoznost lokalno 

spreminjata, vključenih pa je še mnogo drugih naključnih dejavnikov, kot so v kolikšnem 

deležu se tekočina obnaša viskozno in v kolikšnem elastično, zato enačbe stanja 

postanejo veliko bolj zapletene. Kljub temu pa ostajata hitrost deformacije in 

viskoznost še vedno v obratnem sorazmerju [1]. 
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Slika 1: Shematični prikaz strižne sile viskoznih tekočin [9] 

 

4 KAYEV POJAV 

Alan Kaye, britanski inženir po katerem je Kayev pojav dobil ime, je leta 1963 v kratkem 

članku revije Nature, opisal pojav, ki ga je naključno opazil pri zlivanju raztopine 

industrijskega topila v tankem curku v odprto posodo. Curek s premerom 1 𝑚𝑚 je 

padal v isto raztopino in se pri zlivanju iz višine 25 𝑐𝑚 krožno zlagal, kar ni bilo nič 

nenavadnega, saj je šlo za tipično obnašanje viskozne tekočine. Ključni trenutek pri 

opazovanju pojava je bil, ko se je curek nenadoma odklonil in odbil od tekočine. Kaye 

ni podal pojasnila, navedel je le, da gre vzroke za pojav najbrž iskati v dejstvu, da gre za 

nenewtonsko in viskoelastično tekočino. Kayevo delo sta nadaljevala A. A. Collyer in P. 

J. Fisher 13 let kasneje, ko sta ugotovila, da so odbiti curki sklenjene zanke tekočine. 

Prav tako sta ugotovila, da ko tekočine s krožnim zlaganjem na kup doseže določeno 

višino, se curek odbije, kup podre in takoj za tem se kup začne znova nalagati. Prav tako 

sta Collyer in Fisher ponudila prvo razlago pojava. Trdila sta, da ima kup na katerem se 

nalaga curek tekočine izjemno visoko viskoznost in prestavlja telo, od katerega se curek 

odbije. Predpostavila sta, da mora za uspešnost poskusa tekočina imeti visoko 

viskoznost in značilen elastičen značaj, torej mora biti viskoelastična tekočina (tabela 

1) [10]. 

Kayev pojav je eden najzanimivejših pojavov, ki ga lahko izvedemo v običajnem 

laboratoriju oziroma učilnici, saj so pripomočki, ki jih pri tem uporabimo preprosti in 

dosegljivi na vsaki šoli. Vendar ga učitelji zaradi konceptualne zahtevnosti zelo redko 

predstavijo učencem. Kljub temu pojav lahko predstavimo kot uvodno motivacijo v 

uvodnem delu ure ali kot uvod v obravnavo nove snovi pri snovi o gibanju, tekočinah 

ali energiji, saj sproži pri učencih tako imenovan efekt presenečenja, ki je zelo zaželen 

za zbujanje zanimanja in motivacije za šolsko delo.  

Glavna vizualna privlačnost pojava je, da ko tekočino v tankem curku spustimo proti 

gladki podlagi se le ta od podlage odbije in ob tem spreminja smer odbitega curka. Pri 

stabilnih pogojih lahko dosežemo celo, da se curek večkrat zapovrstjo odbije in tako 

ustvari stabilni Kayev pojav (slika 2) [11]. 
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Slika 2: Prikaz vpadnega in odbitega curka pri Kayevem pojavu [11] 

 

4.1 KVALITATIVNA RAZLAGA KAYEVEGA POJAVA 

Ko sprožimo poskus in šampon prosto steče, se najprej le ta razlije v tanko plast, nato 

pa se začne kopičiti ob dnu iztekanja, saj se curku šampona zmanjša hitrost in tako 

poveča viskoznost (enačba 3.4). Tvori tako imenovano spiralno kopico, kjer se curek 

krožno zlaga in z vsako zanko kopico poviša (slika 3.1). V nekem trenutku, ko je spiralna 

kopica dovolj stabilna in curek diagonalno udari v vanjo, se zaradi velikih strižnih sil 

odbije stran od kopice (slika 3.2). To dokazuje elastično vedenje nenewtonskih tekočin, 

saj bi se v newtonski tekočini curek preprosto potopil v okoliško tekočino. Nenewtonski 

curek pa ustvari zanko, ki se dviguje vedno višje, kopica se nato podre (slika 3.3 in 3.4) 

in na tem mestu se ustvarja vedno globlja jamica (slika 3.5). Ko se pojav uravnovesi, 

curek ustvari lok podoben sledi objekta pri vodoravnemu metu. Kopica se počasi podre 

(slika 3.6) in takoj se začne curek šampona spet spiralno navijati [12]. 

 

Slika 3: Zaporedje slik pri Kayevem pojavu [12] 
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Pri odboju se curku spremenita hitrost in premer curka, masni tok tekočine pa ostane 

enak, kar prikazuje slika 4.  

 

Slika 4: Shematski prikaz odbitega curka [11] 

4.2 POSTAVITEV POSKUSA 

Foley v članku Laser soap fountain opisuje postavitev poskusa, ki naj bi bila primerna 

za obravnavo v razredu, kot je prikazan na sliki 5. Prednost postavitve je, da jo lahko 

uporabimo večkrat, ne da bi bilo potrebno posamezne komponente razstavljati. Za 

postavitev potrebujemo: 

• leseno ogrodje s poličkami z luknjo, 

• desko prevlečeno z gladkim premazom, 

• šampon, 

• lijak, 

• zbiralnik šampona, 

• laser [13]. 

 

Slika 5: Predlog postavitve poskusa v članku Laser soap fountain [13] 
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V istem članku avtor navaja tudi nekaj pomembnih pogojev, ki jih moramo upoštevati. 

Najprej moramo biti pozorni pri izbiri šampona ali podobne nenewtonske tekočine, kot 

so tekoče milo, detergent za pomivanje posode ali tekoči pralni prašek, saj mora imeti 

primerno viskoznost. Viskoznost je v tem primeru odvisna od strižnega tlaka, kar 

pomeni, da se viskoznost tekočine s tlakom spreminja. Čim višje so strižne sile, tem 

višja bo viskoznost tekočine. Le ta pa je ključna za izvedbo poskusa, saj mora biti pred 

odbojem curka viskoznost tekočine v kopici zelo visoka, da se curek lahko odbije. 

Gladka podlaga, na katero pade šampon, naj bo nagnjena, saj tako šampon sproti 

odteka, ustvari pa tanko plast, ki je pomembna, da do pojava sploh pride. Zelo 

pomemben dejavnik je velikost luknjice, ki naj bo premera med 2 mm in 4 mm, saj le 

ta neposredno določa hitrost pretoka tekočine. Luknjica naj bo čim bolj okrogla in z 

gladkim robom, da zagotovimo stacionaren tok (tabela 1) [13].  

 

4.2.1 ODVISNOST GOSTOTE OD TEMPERATURE 

Vse snovi, tudi tekočine, se razlikujejo po gostoti, to pomeni, da imajo snovi z enako 

prostornino različno maso pri isti temperaturi. Gostoto snovi označimo s črko 𝜌 in je 

razmerje med masno in prostornino snovi 

 𝜌 =
𝑚

𝑉
 (4.1) 

kjer je 𝑚 masa snovi, 𝑉 pa prostornina snovi.  

Gostota je odvisna od temperature, saj se snovi pri ohlajanju krčijo pri segrevanju pa 

raztezajo, s tem pa se jim spreminja tudi prostornina. Gostoto merimo na različne 

načine. Osnovni je ta, da stehtamo snov in ji izmerimo prostornino in iz razmerja 

izračunamo gostoto [14]. Gostota šampona pri 20 °𝐶 je 1020
𝑘𝑔

𝑚3, kar je približno 2% 

več kot voda [15]. 

 

4.2.2 TOK TEKOČIN 

Tekočina teče iz zbiralnika na ploščo. Toliko tekočine kot izteče iz zbiralnika, toliko se 

je zbere na plošči. Torej nimamo nobenih izgub pri izteku šampona. Kakšna masa 

tekočine preteče skozi luknjico v določenem času, nam pove podatek o masnem toku, 

ki ga zapišemo z enačbo 

 ∅𝑚 =
∆𝑚

∆𝑡
 (4.2) 

kjer je ∅𝑚 masni tok, ∆𝑚 sprememba mase in ∆𝑡 časovni interval.  



14 

 

Če se masni tok curka šampona s časom ne spreminja, se tudi hitrost iztekanja tekočine 

ne. Torej, če poznamo masni tok šampona, lahko izračunamo hitrost iztekanja tekočine 

kot 

 𝑣 =
∅𝑚

𝜌 ∙ 𝑆
 (4.3 

pri čemer je 𝑣 hitrost tekočine, ∅𝑚 masni tok, 𝜌 gostota in 𝑆 presek curka [12].  

Drugi način za določitev hitrosti iztekanja šampona pa je, da z video analizo in znane 

višine padca tekočine, določimo hitrost premikanja zračnih mehurčkov v šamponu. 

Hitrost izračunamo po enačbi  

 
𝑣 =

∆𝑠

∆𝑡
 (4.4) 

kjer je ∆𝑠 sprememba poti in ∆𝑡 sprememba časa.  

Hitrost premikanja zračnih mehurčkov v odvisnosti od višine padca šampona je 

prikazana v grafu 1. Hitrost premikanja mehurčkov je Bnder v članku The Kaye effect 

določal z video analizo 120 mehurčkov. Mehurčkom je meril čas padanja v tekočini od 

izteka do podstavka [12].  

 

Graf 1: Hitrost premikanja zračnih mehurčkov v odvisnosti od višine padca šampona [12] 
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5 EMPIRIČNI DEL 

Po pregledu literature sem se odločila, da bom poskuse v povezavi s Kayevim pojavom 

ponovila v šolskem laboratoriju in jih umestila v pouk naravoslovja in fizike v osnovni 

šoli.  

V empiričnem delu sem predstavila tri poskuse, ki so prilagojeni delu v razredu z učenci 

ali frontalni predstavitvi. Vsi pripomočki so dosegljivi v šolskih laboratorijih. Poskuse 

sem izvajala v fizikalnem laboratoriju na Pedagoški fakulteti. Meritve so bile izmerjene 

pri sobni temperaturi in pri normalnem zračnem tlaku. Za osnovo sem vzela postavitev 

opisano v članku Laser soap fountain (poglavje 4.2), le da sem namesto lesene 

konstrukcije uporabila stojalo z držali, lij pa sem zamenjala s široko trdno plastenko 

brez dna in zamaškom v katerega sem zvrtala luknjico s premerom 2 mm.  

 

5.1 UMESTITEV V ŠOLSKI PROSTOR 

S pregledom učnih načrtov sem ugotovila, da naj bi imeli učenci dovolj predznanja za 

sistematično opazovanje in vodeno raziskovanje Kayevega pojava. Učencem lahko to 

tematiko ponudimo kot dodatno dejavnost pri dodatnem pouku v 8. ali 9. razredu, 

fizikalnih krožkih, fizikalnih izbirnih predmetih, kot dopolnilo razlage pri pouku ali pa 

razširimo temo še s kakšnim podobnim poskusom, kot na primer hoja po nenewtonski 

zmesi škroba in vode, in organiziramo naravoslovni dan. Tudi nižji razredi od 4. do 7. se 

lahko pojav opazujejo kot zanimivost pri obravnavi snovi o snoveh in njihovih 

lastnostih.  

Cilji, ki jih zajamemo s poskusom o Kayevem pojavu: 

• Učenci prepoznajo nenewtonsko obnašanje tekočine. (4.razred) 

• Učenci dokažejo, da se pri prelivanju prostornina in masa tekočine ohranjata ne 

glede na obliko posode. (5. razred) 
• Učenci prikažejo, da vse tekočine tečejo zaradi tlačne razlike. (5. razred)  

• Učenci opazujejo totalni odboj svetlobe. (8. razred) 

• Učenci samostojno izvajajo meritve razdalje, temperature, mase, časa. (8. 

razred) 

• Učenci znajo določiti tlačno razliko tekočine. (8. razred) 

• Učenci znajo izračunati gostoto tekočine. (8. razred) 

• Učenci uporabijo enačbo za računanje hitrosti tekočine. (8. razred) 

• Učenci utrdijo pojma kinetične in potencialne energije. (9.razred) 

• Učenci razumejo in uporabijo izrek o kinetični in potencialni energiji. (9. razred) 

• Učenci spoznajo pojma masni in prostorninski pretok.  

• Učenci spoznajo pojem viskoznost, kot lastnost tekočine.  
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5.2 PRIPOMOČKI 

Osnovni pripomočki za izvedbo poskusa, kot so prikazani na sliki 6, so: 

[1] Stojalo z držali 

[2] Šampon 

[3] Zamašek z luknjico 

[4] Široka trdna plastenka brez dna 

[5] Gladka steklena plošča  

[6] Plitek pladenj 

[7] Zeleni laser 

 

 

 

Slika 6: Osnovni pripomočki za izvedbo poskusa 
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5.3 PRIPRAVA POSKUSA 

Za zanesljivo izvedbo poskusa, moramo pred izvedbo poskusa poskrbeti, da je  

1. masni tok nespremenljiv;  

2. šampon ne vsebuje preveč zračnih mehurčkov, saj lahko vpliva na Kayev pojav. 

Zato, ko nalivamo šampon, pazimo, da ne zajamemo preveč zračnih mehurčkov, 

prav tako vedno uporabimo šampon, ki je pred tem miroval nekaj časa; 

3. je temperatura v prostoru nespremenljiva, saj sprememba temperature 

neposredno vpliva na viskoznost šampona; 

4. se višina šampona v posodi z luknjico ne spreminja preveč, saj se s tem 

spreminja tlak pri izteku in s tem hitrost iztekanja šampona, kar pomeni, da po 

vsakem merjenju dolijemo malo šampona; 

5. je luknjica skozi katero izteka šampon očiščena, da ne pride do spremembe 

pretoka šampona [12]. 

 

5.4 POSNETEK POSKUSA IN OPAZOVANJE KAYEVEGA POJAVA 

Kayev pojav opazimo s prostim očesom, vendar če želimo pojav natančneje opazovati, 

ga je potrebno posneti in pri opazovanju posnetek upočasniti ali celo zajeti sliko. Za 

opazovanje Kayevega pojava sem uporabila elektronski mikroskop, s katerim sem tudi 

posnela video in v programu Movie maker zajela slike, in kamero na svojem pametnem 

telefonu, ki je prav tako primerna in bolj dosegljiva kot elektronski mikroskop. Na 

posnetkih lahko opazujemo pojave prikazane na slikah spodaj.  

Krožno zlaganje šampona prikazano na sliki 7 in 8.  

 

Slika 7: Posnetek krožnega zlaganja 

šampona skozi elektronski mikroskop 

 

Slika 8: Krožno zlaganje šampona iz 

literature [8] 
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Odboj curka prikazan na sliki 9 in 10.  

 

Slika 9: Posnetek odbitega curka šampona 

skozi elektronski mikroskop 

 

Slika 10: Odbiti curek iz literature [8] 

 

Večkratni odboj curka prikazan na sliki 11 in 12. 

 

Slika 11: Posnetek večkrat odbitega curka šampona posnet z elektronskim mikroskopom 

 

Slika 12: Večkratni odboj curka v literaturi [7] 
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Jamica, ki nastane pri stabilnem odbitem curku, prikazana na sliki 13 in 14.   

 

Slika 13: Jamica pri stabilnem odbitem 

curku posneta skozi elektronski mikroskop 

 

Slika 14: Jamica pri stabilnem odbitem 

curku iz literature [6] 

 

Laserski žarek in curek kot optični vodnik prikazan na sliki 15 in 16.  

 

Slika 15: Curek šampona kot optični vodnik posnet s pametnim telefonom 

 

Slika 16: Curek šampona kot optični vodnik v literaturi [8] 
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Mehurček v curku šampona prikazani na sliki 17. 

 

Slika 17: Mehurček v curku šampona posnet s pametnim telefonom in obdelan v Movie 
makerju 

 

Sprememba debeline curka prikazana na sliki 18. Slika je posneta skozi elektronski in 

obdelana v programu OptixCam. S pomočjo povečave pri kateri smo zajeli sliko, 

program sam z razmerjem določi debelino curka.  

 

Slika 18: Sprememba debeline curka pri odboju posneta skozi elektronski mikroskop 

 

5.4.1 REZULTATI 

Slike pridobljene iz video posnetkov narejenih skozi elektronski mikroskop ali pametni 

telefon in obdelane v Movie makerju, so v skladu s posnetki in slikami v pregledanih 

člankih. O mehurčkih v curku šampona in spremembi debeline curka razlagata Binder 

in Landing v članku The Kaye effect [12].  
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5.5 DOLOČANJE VIŠINE PADCA TEKOČINE 

Ena izmed možnosti za eksperimentalno delo z učenci je, da raziščejo kako je od 

temperature tekočine odvisna višina padca šampona, da pojav sploh lahko opazimo.  

 

5.5.1 PRIPOMOČKI 

• Stojalo z držali 

• Šampon 

• Zamašek z luknjico 

• Široka trdna plastenka brez dna 

• Gladka steklena plošča  

• Plitek pladenj 

• Laserski merilnik razdalje ali ravnilo z merilno skalo 

• Sušilec za lase 

• Termometer 

Učencem lahko namesto laserskega merilnika razdalje ponudimo ravnilo z merilno 

skalo milimetrske natančnosti. Meritve bodo enostavnejše, čeprav manj natančne, saj 

pri merjenju z ravnilom lahko prihaja do slučajnih napak, kot je na primer kot 

odčitavanja podatkov [16]. Pripomočke uporabljene pri izvedbi poskusa, prikazuje 

slika 19.  

 

Slika 19: Pripomočki pri poskusu »določanje višine padca tekočine« 

 

5.5.2 POSTAVITEV EKSPERIMENTA 

Postavimo stojalo ter nanj pritrdimo držalo za plastenko in držalo za laserski merilnik 

ali ravnilo. Plastenko zapremo z zamaškom z luknjico in jo pritrdimo na stojalo. Pod 

plastenko postavimo gladko ploščo, tako da le ta stoji pod poljubnim kotom, da bo 

lahko šampon sproti odtekal. Ob koncu gladke plošče namestimo plitek pladenj, kamor 

se bo šampon odtekal.  
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5.5.1 IZVEDBA POSKUSA IN MERITEV 

Postavimo eksperiment. V plastenko počasi nalijemo šampon, tako da zajamemo čim 

manj zračnih mehurčkov. Pustimo, da šampon prosto steče proti gladki plošči. 

Počakamo toliko časa, da se nekaj šampona razlije po gladki površini. Počasi 

spreminjamo višino iztekanja, tako da prvič opazimo Kayev pojav. Izmerimo 

temperaturo šampona. Nato izmerimo višino iztekanja z laserskim merilnikom. Pazimo, 

da konec laserskega merilnika in začetek iztekanja uskladimo, prav tako pa naj bosta 

plastenka in laserski merilnik popolnima vzporedna, lahko se tudi dotikata, da 

zagotovimo čim natančnejšo meritev. Po vsaki meritvi s sušilcem za lase segrevamo 

plastenko s šamponom iz različnih smeri. Ko se šampon segreje, spremenimo višino 

iztekanja, tako da spet opazimo pojav, izmerimo višino padca šampona in njegovo 

temperaturo. Tokrat pazimo, da temperaturo merimo v bližini izteka, ne na gladini, saj 

se temperaturi lahko segrevata zaradi neenakomernega segrevanja šampona. Vse 

meritve sproti natančno beležimo in jih večkrat ponovimo pri različnih temperaturah 

šampona. 

 

5.5.2 MERITVE 

Tabela 8 prikazuje odvisnost višine padca od temperature. 𝑇 je temperatura šampona 

in ℎ je višina padca šampona.  

Tabela 8: Odvisnost višine padca tekočine od temperature pri treh ponovitvah 

𝑻š[°𝑪] 𝒉𝟏[𝒎] 𝒉𝟐 [𝒎] 𝒉𝟑 [𝒎] 

20,0 0,364 0,350 0,325 

20,5 0,347 0,334 0,312 

21,0 0,329 0,315 0,304 

21,5 0,306 0,296 0,289 

22,0 0,289 0,281 0,277 

22,5 0,274 0,268 0,265 

23,0 0,259 0,258 0,249 

23,5 0,242 0,240 0,235 

24,0 0,225 0,231 0,226 

24,5 0,210 0,220 0,211 

25,0 0,196 0,206 0,198 

25,5 0,179 0,189 0,178 

26,0 0,168 0,174 0,163 
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26,5 0,158 0,160 0,152 

27,0 0,156 0,157 0,148 

27,5 0,145 0,146 0,136 

28,0 0,136 0,129 0,124 

28,5 0,131 0,127 0,119 

29,0 0,127 0,118 0,115 

29,5 0,119 0,114 0,110 

30,0 0,112 0,107 0,102 

 

5.5.3 REZULTATI 

Tabela 9 je dopolnjena tabela 8. ℎ1, ℎ2 in ℎ3 so višine padcev šampona, ℎ𝑝 je povprečje 

višin, |ℎ| so absolutne vrednosti ∆ℎ je absolutna napaka meritev in 𝛿ℎ je relativna 

napaka meritev [16]. 

Tabela 9: Razširjena tabela 8 

𝑻š [°𝑪] 𝒉𝟏 [𝒎] 𝒉𝟐 [𝒎] 𝒉𝟑 [𝒎] 𝒉𝒑 [𝒎] |𝒉𝟏| |𝒉𝟐| |𝒉𝟑| ∆𝒉 [𝒎] 𝜹𝒉 

20 0,364 0,35 0,325 0,346 0,018 0,004 0,021 0,014 0,041 

21 0,329 0,292 0,286 0,302 0,027 0,010 0,016 0,018 0,059 

22 0,273 0,263 0,249 0,262 0,011 0,001 0,013 0,008 0,032 

23 0,245 0,231 0,218 0,231 0,014 0,000 0,013 0,009 0,039 

24 0,213 0,209 0,189 0,204 0,009 0,005 0,015 0,010 0,048 

25 0,186 0,172 0,175 0,178 0,008 0,006 0,003 0,006 0,031 

26 0,168 0,153 0,163 0,161 0,007 0,008 0,002 0,006 0,034 

27 0,156 0,128 0,148 0,144 0,012 0,016 0,004 0,011 0,074 

28 0,143 0,119 0,124 0,129 0,014 0,010 0,005 0,010 0,074 

29 0,137 0,118 0,115 0,123 0,014 0,005 0,008 0,009 0,074 

30 0,129 0,107 0,102 0,113 0,016 0,006 0,011 0,011 0,097         

0,005 0,029 

 

5.5.4 RAZLAGA MERITEV Z RAZPRAVO 

Čim višja je temperatura, tem nižja je višina padca šampona pri kateri pride do 

Kayevega pojava. Če primerjam meritve višine padca pri istih temperaturah, se kar 

precej razlikujejo med seboj. To lahko pripišem širokemu intervalu višine pri kateri se 
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pojav pojavi in človeškemu faktorju pri merjenju razdalje. Če pogledam skupno 

relativno napako, je le ta 2,9%, kar pri 30 cm višine predstavlja 0,87 cm, pri 10 cm pa 

2,9 cm.  

Ko podatke predstavim z grafom (graf 2), vidim da je odvisnost med višino padca in 

temperaturo šampona eksponentna, kar lahko podkrepim tudi s podatki iz literature. 

Andradova zveza podaja eksponentno odvisnost viskoznosti tekočine od temperature  

𝜂 = 𝐴
𝐵

𝑇 (3.3). V tekočini povečanje temperature povzroči povečanje kinetične energije 

molekul in posledično se molekule v tekočini hitreje gibljejo. Na račun tega se zmanjša 

privlačna vezavna energija in posledično tudi viskoznost, ki pa neposredno vpliva na 

hitrost iztekanja tekočine (3.4), hitrost iztekanja pa na višino padca (4.4), pri kateri 

opazimo Kayev pojav.  

 

Graf 2: Višina padca v odvisnosti od temperature 

Če bi želela meritve izboljšati, bi lahko namesto s sušilnikom za lase šampon segrevala 

z IR lučko, potopnim grelcem ali pa za vsako meritev v vroči vodi segrela šampon. Tako 

bi bil šampon še enakomerneje segret.  

Učenci že v 4. razredu znajo dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata 

spremembe lastnosti snovi. Če predpostavim, da je lastnost snovi odboj tekočine, lahko 

učenci že pri Naravoslovju in tehniki opazujejo pojav in spremembe zaradi segrevanja 

tekočine. Kasneje, v 8. razredu, lahko samostojno po navodilih izvedejo poskus. 

Namesto laserskega merilnika naj uporabijo navadno ravnilo z merilno skalo. Poskus 

naj izvajajo po skupinah z vsaj tremi učenci, ki si delo enakomerno razdelijo. Prvi naj 

meri temperaturo in segreva šampon, drugi naj spreminja in meri višino, tretji pa naj 

vse meritve skrbno zapiše. Meritve naj grafično predstavijo in graf opišejo. Tudi v 9. 

razredu lahko učenci samostojno izvedejo poskus. Pri analizi jim lahko učitelj predstavi 

enačbo 3.3, čeprav eksponentne funkcije v takšni obliki še ne poznajo. Učitelj jim lahko 

predstavi tudi pojma viskoznost in hitrost iztekanja šampona.  
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5.6 DOLOČANJE HITROSTI IZTEKANJA IZ MASNEGA PRETOKA 

Naslednja možnost za eksperimentalno delo je, da določimo hitrost iztekanja šampona, 

tako da določimo masni pretok in gostoto šampona ter nato izračunamo hitrost.  

 

5.6.1 PRIPOMOČKI 

• Stojalo z držali 

• Šampon 

• Zamašek z luknjico 

• Široka trdna plastenka brez dna 

• Tehtnica 

• Merilni valj 

• Čaša 

• Štoparica 

 

5.6.2 POSTAVITEV EKSPERIMENTA 

Za merjenje masnega pretoka postavimo stojalo ter nanj pritrdimo držalo za plastenko, 
kot v prejšnjem poskusu. Plastenko zapremo z zamaškom z luknjico in jo pritrdimo na 
stojalo (slika 20). Pod plastenko postavimo tehtnico, na njo prazno čašo in tehtnico 
nastavimo na vrednost 0 𝑔.  

Za merjenje gostote (slika 21) na tehtnico postavimo prazen merilni valj in tehtnico 
nastavimo na vrednost 0 𝑔.  

 

Slika 20: Merjenje masnega toka šampona 

 

Slika 21: Merjenje gostote šampona 
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5.6.3 IZVEDBA POSKUSA IN MERITEV 

Pri merjenju masnega pretoka v plastenko počasi nalijemo šampon. Takoj, ko se curek 

šampona dotakne čaše, začnemo meriti čas (slika 10). Meritve natančno zabeležimo in 

večkrat ponovimo poskus. Pri ponovitvah pazimo, da je na začetku gladina šampona 

vedno enaka, saj na hitrost iztekanja vpliva tudi tlak na dnu plastenke, čeprav smo 

izbrali široko plastenko, da bi ta učinek zmanjšali. Če bi se želeli temu vplivu povsem 

izogniti, bi morali zagotoviti ves čas isto količino šampona v plastenki. To lahko storimo 

tako, da nizko nad plastenko namestimo še eno vsaj trikrat širšo posodo z enakim 

premerom luknjice za iztekanje šampona. Tako bi imeli ves čas približno enako višino 

šampona v plastenki.  

Pri merjenju gostote v merilni valj natočimo šampon, odčitamo volumen natočenega 

šampona in njegovo maso (slika 11). Če želimo preveriti še odvisnost gostote šampona 

od temperature, segrejemo šampon in mu po prej opisanem postopku izmerimo 

gostoto.  

 

5.6.4 MERITVE 

Tabela 10 prikazuje podatke, pridobljene z meritvami pri poskusu merjenje masnega 
pretoka šampona, pri treh zaporednih ponovitvah. 𝑚 je masa šampona in 𝑡 je čas 
iztekanja šampona.  

Tabela 10: Odvisnost časa iztekanja šampona od mase pri treh ponovitvah 

𝒎 [𝒈] 𝒕𝟏 [𝒔] 𝒕𝟐 [𝒔] 𝒕𝟑 [𝒔] 

1 9,49 11,87 12,48 

2 19,81 21,94 24,32 

3 29,82 31,05 35,55 

4 40,83 42,25 48,39 

5 52,44 52,48 59,40 

6 63,82 62,15 71,10 

7 75,35 73,53 83,16 

8 86,79 83,94 95,28 

9 96,55 93,82 107,31 

10 108,21 104,99 119,53 

Meritve so bile izmerjene pri temperaturi 24,5 °C. 
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Tabela 11 prikazuje podatke, pridobljene z meritvami pri eksperimentu merjenje 

gostote šampona, pri treh zaporednih ponovitvah. 𝑇 je temperatura šampona, 𝑚 je 

masa šampona in 𝑉 je prostornina šampona.  

Tabela 11: Merjenje mase in prostornine šampona pri treh različnih temperaturah 

𝑻𝟏 [°𝑪] 24,5 

𝒎𝟏 [𝒈] 257,94 

𝑽𝟏 [𝒎𝒍] 250 
 

𝑻𝟐 [°𝑪] 35,5 

𝒎𝟐 [𝒈] 242,81 

𝑽𝟐 [𝒎𝒍] 236 
 

𝑻𝟑 [°𝑪] 45,5 

𝒎𝟑 [𝒈] 240,01 

𝑽𝟑 [𝒎𝒍] 235 
 

 

5.6.5 REZULTATI 

Tabela 12 je dopolnjena tabela 10. Oznaka 𝛥𝑡 je predstavlja spremembo časa iztekanja 

1 g šampona.  

Tabela 12: Razširjena tabela 10 

𝒎 [𝒈] 𝒕𝟏 [𝒔] 𝜟𝒕𝟏 [𝒔] 𝒕𝟐 [𝒔] 𝜟𝒕𝟐 [𝒔] 𝒕𝟑 [𝒔] 𝜟𝒕𝟑 [𝒔] 

1 9,49 

 

11,87 

 

12,48 

 

2 19,81 10,32 21,94 10,07 24,32 11,84 

3 29,82 10,01 31,05 9,11 35,55 11,23 

4 40,83 11,01 42,25 11,2 48,39 12,84 

5 52,44 11,61 52,48 10,23 59,4 11,01 

6 63,82 11,38 62,15 9,67 71,1 11,7 

7 75,35 11,53 73,53 11,38 83,16 12,06 

8 86,79 11,44 83,94 10,41 95,28 12,12 

9 96,55 9,76 93,82 9,88 107,31 12,03 

10 108,21 11,66 104,99 11,17 119,53 12,22 

 

Tabela 13 prikazuje napake meritev časa. 𝛥𝑡𝑝 je povprečje vseh sprememb časa, 𝛥𝑡𝑝𝑝 

je povprečje povprečja vseh časovnih sprememb, 𝛥𝑡 je absolutna napaka meritev in 𝛿𝑡 

je relativna napaka meritev [16]. 

Tabela 13: Absolutna in relativna napaka meritve  

 𝜟𝒕𝒑 [𝒔] |𝜟𝒕𝒑  −  𝜟𝒕𝒑𝒑| [𝒔] 

𝜟𝒕𝟏 [𝒔] 10,97 0,10 

𝜟𝒕𝟐 [𝒔] 10,35 0,72 
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𝜟𝒕𝟑 [𝒔] 11,89 0,82 

𝜟𝒕𝒑𝒑 [𝒔] 11,07  

𝜟𝒕  0,55 𝒔 

𝜹𝒕   0,05 

 

S pomočjo enačbe 4.2 in tabele 12 izračunamo masni pretok šampona ∅𝑚.  

∆𝑚 = 1 (1 ± 0,1)𝑔 

∆𝑡 = 11,07 (1 ± 0,05) 𝑠 

∅𝑚 = ? 
 

  

 

∅𝑚 =
∆𝑚

∆𝑡
 

∅𝑚 =
1 (1 ± 0,1) 𝑔

11,07 (1 ± 0,05) 𝑠
 

∅𝑚 = 0,09 (1 ± 0,15) 
𝑔

𝑠
 

 

Napaka ∆𝑚 je določena glede na natančnost tistega, ki zapisuje meritve. Gre za oceno 

kako točno odčitavamo meritve. Če poskus izvajamo z učenci, naj bodo v skupini vsaj 

trije. Prvi naj odčitava čas, drugi ga zapisuje, tretji pa naj nadzoruje prvega. Tako lahko 

zagotovimo natančnejše meritve in posledično manjšo napako.  

 

S pomočjo enačbe 4.1 in tabele 10 izračunamo gostoto šampona. 

𝑚1 = 257,94 (1 ± 0,005) 𝑔 

𝑉1 = 250 (1 ± 0,008) 𝑚𝑙  

𝜌1 = ? 
 

  

𝜌1 =
𝑚1

𝑉1
 

𝜌1 =
257,94 (1 ± 0,005) 𝑔

250 (1 ± 0,008) 𝑚𝑙 
 

𝜌1 = 1,03276 (1 ± 0,00005) 
𝑔

𝑚𝑙
 

𝜌1 = 1032,76 (1 ± 0,00005) 
𝑘𝑔

𝑚3
 

 

 

 

 

 

(5.1) 
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Po istem postopku izračunamo tudi 𝜌2 in 𝜌3. 

𝜌2 = 1028,86 (1 ± 0,00005) 
𝑘𝑔

𝑚3
 (5.2) 

𝜌3 = 1021,32 (1 ± 0,00005) 
𝑘𝑔

𝑚3
 (5.3) 

Z obdelavo fotografije v programu OptixCam zajete skozi mikroskop s kamero 

prikazane na sliki 22 lahko, s pomočjo povečave pri kateri smo zajeli sliko, določimo 

premer curka s pomočjo povečava s katero posnamemo sliko curka. 

Za luknjico premera 2 mm je premer curka enak 0,29 mm. Izračunajmo presek curka. 

 

Slika 22: Presek curka zajet skozi mikroskop s kamero 

Ker je presek curka krog, za izračun preseka uporabimo enačbo za izračun ploščine 

kroga [17] 

 𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑟2 (5.4) 

kjer je 𝑆 presek curka, 𝑟 pa polmer curka.  

 

Po enačbi 5.4 izračunamo presek curka. 

𝑟 = 0,145 (1 ± 0,01)𝑚𝑚   

𝑆 =?   

𝑆 = 0,066 (1 ± 0,001) 𝑚𝑚2 

Napaka premera curka je določena iz podatkov na elektronskem mikroskopu.  
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Ker imamo vse podatke, lahko sedaj po enačbi 4.3 izračunamo hitrost iztekanja 

šampona.  

∅𝑚 = 0,09 (1 ± 0,1) 
𝑔

𝑠
 

𝜌1 = 1032,76 (1 ± 0,00005) 
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑆 = 0,066 (1 ± 0,001) 𝑚𝑚2 

𝑣1 = ? 
 

 

𝑣1 =
∅𝑚

𝜌 ∙ 𝑆
 

𝑣1 =
0,09 (1 ± 0,1) 

𝑔
𝑠

1032,76 (1 ± 0,00005) 
𝑘𝑔
𝑚3 ∙ 0,066 (1 ± 0,001) 𝑚𝑚2

 

𝑣1 = 1,321 (1 ± 0,1) 
𝑚

𝑠
 

 

 

 

 

 

(5.5) 

 

Po istem postopku izračunamo tudi hitrosti za gostoti 𝜌2 (5.2) in 𝜌3 (5.3). 

𝑣2 = 1,325 (1 ± 0,1) 
𝑚

𝑠
 

𝑣3 = 1,329 (1 ± 0,1) 
𝑚

𝑠
 

(5.6) 
 

(5.7) 

 

5.6.6 RAZLAGA MERITEV Z RAZPRAVO 

Glede na podatke iz literature [13] je masni tok šampona pri Kayevem pojavu med 0,05 

in 0,2 
𝑔

𝑠
, kar se popolnoma ujema z meritvijo. Tudi gostota šampona in hitrost iztekanja 

se ujemajo s podatki [14], gostota šampona v članku [11] je 1020 
𝑘𝑔

𝑚3
, hitrost iztekanja 

šampona pa med 1,2 in 1,5 
𝑚

𝑠
.  

Ugotovila sem tudi, da se poleg viskoznosti s temperaturo spreminja tudi gostota 

šampona, vendar na hitrost le malo vpliva, saj se pri temperaturni razliki 20 °𝐶 hitrost 

spremeni le za 0,008 
𝑚

𝑠
, kar je tako malo, da ne moremo trditi, da se spremeni ravno 

zaradi temperature.  

Poskus bi lahko razširila tako, da bi masni tok in posledično hitrost iztekanja šampona 

merila pri različnih premerih luknjice.  
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Učenci morajo za izvedbo tega poskusa že znati izmeriti maso, čas in prostornino. Zato 

bi ga uvrstila v 8. razred za poglavje »Gostota, tlak in vzgon«. Učenci so že navajeni 

izvajati meritve, znanje o gostoti in masi je utrjeno, poznajo pa tudi že računanje z 

enačbami po podatkih. Računanja z napakami v osnovni šoli učni načrt ne predvideva, 

zato je dovolj, da učenci podajo kvalitativno oceno o točnosti meritev. 

 

5.7 DOLOČANJE HITROSTI IZTEKANJA Z RAČUNALNIŠKO PODPORO 

Podobno kot v prejšnjem poskusu, tudi v tem merimo hitrost iztekanja šampona, le ta 

v tem poskusu pojav najprej posnamemo, nato pa videoposnetek obdelamo z 

računalnikom. Določimo čas padanja mehurčkov v šamponu pri znani višini in nato 

izračunamo hitrost iztekanja. Hitrost lahko primerjamo s hitrostjo izračunano v 

prejšnjem poskusu.  

 

5.7.1 PRIPOMOČKI 

• Stojalo z držali 

• Šampon 

• Zamašek z luknjico 

• Široka trdna plastenka brez dna 

• Gladka plošča  

• Plitek pladenj 

• Zeleni laser 

• Ravnilo z merilno skalo 

• Fotoaparat  

 

5.7.2 POSTAVITEV EKSPERIMENTA 

Postavimo stojalo ter nanj pritrdimo držalo za plastenko in držalo za laserski merilnik 

ali ravnilo. Plastenko zapremo z zamaškom z luknjico in jo pritrdimo na stojalo. Pod 

plastenko postavimo gladko ploščo, tako da le ta stoji pod kotom, da bo lahko šampon 

sproti odtekal. Ob koncu gladke plošče namestimo plitek pladenj, kamor se bo odtekal 

šampon. Nad plastenko namestimo držalo z laserjem, ki ga usmerimo natančno skozi 

luknjico, kjer bo iztekal šampon (slika 6). Pazimo, na varnost pri delu z laserjem, vanj 

ne gledamo in z njim ne svetimo proti očem.  

 

5.7.1 IZVEDBA POSKUSA IN MERITEV 

V plastenko nalijemo šampon, izmerimo dolžino padca šampona in zatemnimo prostor. 

Vklopimo laser in preverimo njegovo natančnost. Tako lahko zelo podrobno opazujemo 

Kayev pojav. Opazimo drobne mehurčke zraka, ki potujejo s curkom (slika 23). S 
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fotoaparatom posnamemo poskus. Posnetek naložimo na računalnik in ga analiziramo 

z Movie makerjem. Najprej upočasnimo hitrost posnetka, saj tako lažje razberemo 

posamezne mehurčke. Nato z možnostjo Trim tool določimo hitrost posameznega 

mehurčka, tako da levi intervalni kazalnik postavimo, ko je mehurček na izteku in desni 

intervalni kazalnik, ko doseže dno. Program sam izračuna dolžino časovnega intervala 

in to je čas potovanja opazovanega mehurčka. Izberemo si vsaj deset različnih 

mehurčkov, da bodo rezultati čim bolj natančni.  

 

 

Slika 23: Osvetljen mehurček v curku 

 

5.7.2 MERITVE 

Tabela 14 prikazuje meritve časa padanja mehurčkov. 𝛥ℎ je dolžina curka, 𝛥𝑡 pa čas 
padanja mehurčka. 

Tabela 14: Časi padanja zračnih mehurčkov 

𝜟𝒉 [𝒎] 𝜟𝒕 [𝒔] 

0,3 0,221 

0,3 0,321 

0,3 0,346 

0,3 0,313 

0,3 0,235 

0,3 0,271 

0,3 0,216 

0,3 0,254 

0,3 0,243 

0,3 0,225 

0,3 0,235 
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0,3 0,268 

0,3 0,221 

0,3 0,281 

0,3 0,197 

 

5.7.3 REZULTATI 

Tabela 15 je razširitev tabele 14. 𝑣 je hitrost mehurčkov, 𝑣𝑝 je povprečna hitrost, ∆𝑣 je 

absolutna napaka meritev in 𝛿𝑣 je relativna napaka meritev [16]. 

Tabela 15: Razširitev tabele 14 

𝒉[𝒎] 𝒕 [𝒔] 𝒗 [𝒎/𝒔] |𝒗 −  𝒗𝒑| [𝒎/𝒔] 

0,3 0,221 1,357 0,159 

0,3 0,321 0,935 0,264 

0,3 0,346 0,867 0,332 

0,3 0,313 0,958 0,240 

0,3 0,235 1,277 0,078 

0,3 0,271 1,107 0,092 

0,3 0,216 1,389 0,190 

0,3 0,254 1,181 0,018 

0,3 0,243 1,235 0,036 

0,3 0,225 1,333 0,134 

0,3 0,235 1,277 0,078 

0,3 0,268 1,119 0,079 

0,3 0,221 1,357 0,159 

0,3 0,281 1,068 0,131 

0,3 0,197 1,523 0,324 

 𝒗𝒑 [𝒎/𝒔] 1,199 
 

 𝜟𝒗 [𝒎 𝒔⁄ ]  0,154 

 𝜹𝒗  0,128 
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5.7.4 RAZLAGA MERITEV Z RAZPRAVO 

Rezultati pridobljeni pri tem poskusu se prav tako dobro ujemajo s podatki iz literature 

[14], hkrati pa tudi s hitrostjo izračunano pri poskusu »Določanje hitrosti iztekanja z 

masnim pretokom«. Odstopanje lahko pripišem oteženemu merjenju časa padanja 

mehurčka, saj so nekateri mehurčki zelo drobni in je težko povsem točno določiti 

začetek in konec iztekanja. Mehurčki tudi niso več okrogli, ampak se razmažejo, zato je 

potrebna natančnost pri opazovanju poti posameznega mehurčka.  

Poskus bi lahko izboljšala tako, da bi snemala poskus s kamero z zelo visoko resolucijo.  

Učenci bi lahko poskus izvedli v 8. razredu po obravnavi gibanja, saj gre pri računanju 

hitrosti za enostavno vstavljanje podatkov v enačbo. Meritve naj učenci opravljajo v 

skupinah z vsaj tremi člani.  

 

5.8 PRIPOROČILA ZA UČITELJE 

Ob izvedbi poskusov je potrebno učencem podati tudi smiselno razlago pojmov, ki naj 

bi jih ob poskusih obravnavali.  

V četrtem razredu lahko učencem pokažemo poskus frontalno po obravnavi snovi 

Premikanje in prevažanje. Učenci naj bi takrat že poznali odgovore na vprašanja: Zakaj 

šampon teče navzdol? Zakaj šampon drsi po stekleni plošči? Zakaj spreminjamo višino 

padca tekočine, če šampon segrevamo ali ohlajamo? Ob samem pojavu lahko 

razložimo, da je šampon vrsta tekočine, ki spreminja svoje lastnosti. Ko šampon prosto 

teče na mesto ne odteče takoj, ampak se zbira na kupček. Ko je kupček dovolj visok, je 

dovolj trden, da se curek šampona od njega odbije (slika 10 in 11). Poskus lahko 

izvedemo tudi z navadno vodo, oljem ali medom, da lahko učenci pojava primerjajo in 

opazijo razliko. Pri šamponu se bo curek v nekem trenutku odbil, pri vodi, olju in medu 

pa ne.  

Tudi v petem razredu lahko učencem še vedno pokažemo poskus le frontalno po ali že 

med samo obravnavo snovi »Tekočine tečejo«. Učenci naj bi takrat že vedeli, da se pri 

prelivanju prostornina in masa tekočine ohranjata ne glede na obliko posode, da 

tekočine tečejo, če je med gladino in odtočno odprtino višinska ali tlačna razlika in 

poznajo pojem gostote tekočine. Še vedno razlage o pojavu ne moremo podkrepiti s 

strokovnejšimi izrazi, moramo pa poudariti, da ni gostota šampona tista, ki se med 

iztekanjem šampona spreminja. Lahko povemo, da je viskoznost tekočin tista, ki pove 

kako tekočine tečejo. Poskus lahko kot prej izvedemo tudi z vodo, oljem ali medom, ki 

je po viskoznosti bolj podoben šamponu, da lahko učenci pojava opazujejo in opišejo.  

V šestem razredu učenci spoznajo, da so snovi zgrajene iz delcev oz. gradnikov. Poskus 

še vedno izvajamo le frontalno, razlago pa podkrepimo, da se v šamponu pri pretakanju 
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spreminja razporeditev gradnikov. Ko šampon prosto teče na mesto ne odteče takoj, 

ampak se gradniki zlagajo drug na drugega. Ko so gradniki lepo zloženi drug do drugega, 

je struktura šampona dovolj trdna, da se curek šampona odbije. Nekateri članki trdijo, 

da so ključne za odboj elastične lastnosti šampona, spet drugi pa, da elastičnost ne 

vpliva na ta pojav. In to ostaja še vedno aktualna dilema [11, 12]. 

V osmem ali devetem razredu, po obravnavi snovi »Gostota, tlak in vzgon«, lahko 

učenci povsem samostojno izvajajo poskuse in beležijo meritve. Učence lahko 

spoznamo s pojmi viskoznost tekočine, newtonske in nenewtonske tekočine, kot so 

predstavljeni v nadaljevanju. Viskoznost je lastnost snovi od katere je odvisna hitrost 

pretakanja tekočin. Čim počasneje se pretaka tekočina, tem večjo viskoznost ima. 

Viskoznost je odvisna od temperature in sicer, čim višja je temperatura tekočine, tem 

manjša je viskoznost. Lahko bi tudi rekli, da viskoznost predstavlja notranje trenje 

tekočin. Newtonska tekočina je vsaka tekočina, ki teče, četudi nanjo deluje sila. Voda 

je newtonska tekočina, ker še naprej kaže značilnosti tekočine ne glede na to kako hitro 

jo stresamo, mešamo ali prelivamo. Nenewtonske tekočine pa ob povečanju sile na 

njihovo površino oz. gladino ne tečejo več. Za podkrepitev razlage jim lahko pokažemo 

poskus, kjer zmešamo škrob in vodo. Če tekočino škroba in vode premikamo počasi 

teče, če pa nanjo delujemo s silo (potolčemo z žličko ali roko) se zdi, kot da imamo pred 

seboj trdno snov.  
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6 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem predstavila zanimiv Kayev pojav, opisala njegovo delovanje in 

ga tudi izvedla. Meritve in rezultati so potrdili moja pričakovanja in lepo sovpadajo z 

meritvami drugih avtorjev [11, 12]. Kayev pojav je še vedno precej neraziskan pojav in 

zaenkrat še ne obstaja fizikalna razlaga, ki bi enolično predstavila fizikalno ozadje 

samega pojava. Raziskave pojava še tečejo in objavljeni članki o teoretičnem ozadju so 

povsem novi [13, 19, 20]. Avtorji si niso enotni celo, ali je elastičnost sploh ključna za 

ta pojav. Četudi teoretično ozadje in vzroki samega pojava še niso povsem enotni, pojav 

ponuja veliko možnosti za raziskovanje in opazovanje v razredu. Z učenci lahko 

izvajamo aktivnosti, kjer ugotavljajo kako visoko mora padati curek, da opazimo pojav, 

spreminjamo lahko sredstvo pri katerem opazujemo pojav, pojav lahko posnamemo in 

ugotavljamo s čim lahko izboljšamo posnetke, na primer z uporabo laserja ter primerno 

fotografsko opremo. Pri stabilnem Kayevem pojavu lahko obravnavamo odboj od 

podlage, ki je podoben odboju žoge od podlage, le da v tem primeru opazujemo curek, 

kjer je sled povsem jasna in je z didaktičnega vidika pomembna, saj učenci vidijo sled 

odboja. Prav tako lahko iščemo najugodnejše pogoje pri stabilnem Kayevem pojavu, 

tako da se curek čim večkrat zaporedno odbije. Poleg tega lahko opazujemo tudi 

iztekanje tekočine, računamo masni ali prostorninski pretok in hitrost iztekanja. 

Namesto teoretičnih nalog na temo Kayevega pojava, lahko vse to obravnavamo v 

sklopu opazovanja privlačnega in zanimivega pojava. Ta problem so srednješolci že 

raziskovali v okviru IYPT leta 2008 [18]. 

V empiričnem delu sem zajela tri poskuse povezane z merjenjem in en poskus 

namenjem zgolj opazovanju ali frontalni predstavitvi. Pri poskusu določanje višine 

padca tekočine sem ugotovila, da je višina padca tekočine eksponentno odvisna od 

temperature tekočine, kar sem potrdila tudi s podatki iz literature. Pri določanju 

hitrosti iztekanja tekočine iz masnega pretoka sem izmerjeno hitrost prav tako 

primerjala s podatki v literaturi, ujemala pa se je tudi s hitrostjo pri tretjem poskusu, 

kjer sem določala hitrost iztekanja tekočine z analizo posnetkov. Vsi trije poskusi so 

prilagojeni delu v razredu in predznanju, ki so ga učenci že usvojili.  

Kayev pojav ni vključen v učni načrt za osnovne šole, vendar bi ga lahko predstavili 

učencem, kot zanimiv pojav v različnih razredih. Kljub temu, da učni načrt ne zahteva 

več obravnave viskoznosti, so poskusi v mojem diplomskem delu pripravljeni tako, da 

jih lahko učenci samostojno izvajajo že v osmem razredu. Prav tako pa bi lahko poskus 

demonstrativno prikazali še pri katerih drugih področjih fizike, na primer pri obravnavi 

energij, pri obravnavi vodoravnega meta ali pri obravnavi prostega pada.  

Obravnavano tematiko Kayevega pojava bi bilo smiselno preizkusiti v razredu in želim 

si, da mi bo v prihodnje to tudi uspelo.   
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