
Veletrh 

Prorážení c~iDfónov6 

B talířem, kovová nebo skleněná trubka délky 50-150 mm a o 
n,.fm,,'rl1 90-120 mm (s rovně opracovanými vakuová vazeíina, 

spona~ 

obr. 111 

"r;",;"",,, hadice na 
spony vhodných délek 

uvoL'"lěním stavěcích šroubu a potom 
začátek spony s druhé 
(obr Napřl1dad byla zkombinová-
spona s rozsar,em použiteln)i'ch 

32-50 mm s druhou sponou 
50-70 mm, výsledná spona je potom použitelná 
pro rozsah pl'ŮIněrú 80-120 mm. 

obr. lb 
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obr.1c obr.ld 

Provedení: Použitou trubku po obou koncích vakuovou vazelínou a postaví-
me ji na talíř Přes přehneme list celofánu a přetáhneme 
přes něj Po dotažení obou šroubů. celofán dokonale upevněn 
a utěsněn na trubce la). vývěvy k celofánové blány 

~","~,,"lo.~ efektu. 

Zředěním vzduchu v trubce vznikne podtlak, jehož púsobením se celofá-
nová blána silně prohne a nakonec se protrhne. K pokusu je výhodné po-
užít trubku s priuněrem, protože sÍla potřebná na protrženi blány úměrná 

vnitřnímu kdežto síla vznikající v dť!sledku podtlaku je je-
ho čtverci. např. vnitřní prúměr o 10 %, zvětší se síla po-
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Veletrh ruipn.dů učitelt1 fyziky 

třebná na protržení blá.ny rovněž o 10 'Yo, ale sila blánu v důsled.ku (kon·" 
stantrďho) podtlaku vzroste o 21 %, 

Přínos: Použiti speciálrú spony dává než tradičně použivac,ý pr':;v~íZ2k 
nebo gl.lxničlca, 

Princip funKce llumice kmilů hřídele spalDvacího moloru 

Potřeby: Akustická ladička s rezonanční skříňkou (např. 440 J:-Iz), mikrofon na 
ku, zesilovač s reproduktorovou soustavou, gumové kladivko, subakustická 
s hrotem, sklo s držákem, svíčka, zápalky, zpětný projektor, blok 
mový nárazník s průměrem 28 mm a výškou 22 mm) uř1inevnf'ní 

ladičku (šroubkem, gumičkou). 

Příprava: Sklo začerníme nad hořící svíčkou (u svíček s nízkou kouřivosti musí sklo 
při černění zasahovat až do plamene). 

Provedení I: RozeZVUČL'1le akustickou ladičku 
vhodně zesílíme. Potom na jedno rameno 
a několikerým úderem gumového kladívka UH"t\I"~'''"l,';;;, 
rozezvučL 

\ 
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obr, 211 

Provedení II: Místo akustické ladičky 
vend (subakustickou). Rozkmitá.'1le 
vederne záznam jejích kmitů na zai:er11ě:rlé 
projektorem na prorlÚtací stěnu ve vzdálenosti 
rameno ladičky upevníme gumový blok (obr. 2bl a Dř,?dv'edemle, 
nepodaří ladičku rozkmitat. 
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obr.2b 

Stane-li se dostatečně velký gumoV"J blok pevnou součásti kmitajícího tě-

k energie lanitů a kmity ustanou. I když klikový hřídel 

na rozdíl od hlavně torzně, princip činnosti tlu-

Dobu trvání vlastrúch tlumených kmitů ladičky II připevněným gumovým 

blokem můžeme vzhledem k celkové době experimentu zanedbat. 

Si1l~5 nll lunelll 

Kouřový tunel, vulkanizačni autozáplat<j, strojní olej (na šíd stroje a jízdrú 

kola), směs na kouřového tunelu, spořič tabáku. 

Jednu dávku směsi na zapá.lení kouřového tunelu získáme ze 3 ml dusična-

nu draselného (K1\J03) a 2 ml moučkového cukru. Obě dobře promícháme 

"<,,,.,pmp je listu tabáku (obr. Potom okraje listu 

ni,'h'",,,,,,,,, a zakroutíme 3b). Získáme 5 ml dávku směsl. 

obr,3a obr,3b obr. Bc 

Provedení: Z vull<anizačni auto2:áplatv odstraníme gumovou latu a zbylé termické tě

lísko olejem. tunel připravíme ke spuštěrú, především 
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nezapomeneme na zajištění odvodu spalin mimo laboratoř. Na termické tělísko po
ložíme jednu dávku zapalovací směsi (obr. 3c) a upevníme jej do držáku spalovacího 
zařízerií (VY'''íječe kouře) kouřového tunelu. Potom zapálíme horní konec zhouce
ného listu Spořiče tabáku, spalovací zařízení ryc..l,le smontujeme a dobře utěsníme. 
Po zapálení a shoření zapalovací směsi spustíme přívod vzduchu do spalovacího za
řízení a vyregulujeme tak požadovanou intentzitu a množství vyvíjeného kouře. 

Přínos: Uvedený zpúsob zapalování kouřového tunelu jedna.\ spolehlivě zapálí i znač
ně zaolejovené termické tělísko, jed.'·1.ak oddálí jeho zapálení až na dobu, kdy je spa
lovací zařízení spolehlivě uzavřeno. 

PozníÍmka: Spořič tabáku (obr. 3d) je balíček 5Q kusů jemných papírkú o pnlměru 
100 mm, které se používají k balení tabáku do dýmek. Prodávají se ve specializova
ných prodejnách za 3,- Kč Gedno baleni). 

obr. 3d 

VarovánI: Uvedená zapalovací směs je zcela bezpečná (není citlivá na tření, náraz 
a teplotu do 240·C). Přesto ji zbytečně nepřipravujeme do zásoby a když, tak nejvíce 
několik 5 ml dávek. Nahrazení dusičmmu draselného dusičnanem sodným je mož-
né, pouze se zvyšuje riziko zvlhnutí směsi. Nahrazení cuhu jin:í1n (škrob, 
dřevné uhlí, síra, líh, benzín) je nevhodné, neboť rychlosti moh-
lo dojít k výbuchu. Použití jiného okysličovadla dusičnan je 
nebezpečné, neboť by mohlo k explozívnímu hořem (detonaci). 
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