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Abstrakt
V rámci oblasti netradi ních fyzikálních experiment  si z v cí každodenní pot eby 
tentokrát vybíráme krabi ky na nápoje (limonády, džusy, mléko) v kombinaci 
s plastovými lahvemi. Lze s nimi provést adu jednoduchých experiment  a navíc 
mohou být východiskem pro ešení otázek z oblasti ochrany životního prost edí.

Papírová krabi ka

V roce 1906 byla v San Francisku vyrobena první papírová krabice na mléko. 
Papír – není dobrý ani špatný, posuzujeme jej jen podle vhodnosti pro dané použití. 
V tšinou se vyrábí z d ev ných vláken smrk , borovic nebo jedlí. K ra strom   se 
nepoužívá. Celulózová vlákna se smíchají s vodou, p i recyklaci se s vodou míchá 
papírová dr . Jen ze starého papíru nelze vyrobit papír nový. Starý papír se musí nej-
prve istit (de-inking). Papír se b lí pomocí kaolínu a k ídy.
Papier-maché (francouzsky papírová dr ) – papír se natrhá nebo na eže na malé 
kousky. Tyto kousky se ve vrstvách lepí na formu. Po zatvrdnutí lepidla lze formu 
odstranit a hotový výrobek ozdobit. Tak m žeme vyrobit nádoby, krabi ky, nebo ná-
bytek. 
Zkuste trhat papír! 
Papír má vnit ní strukturu - v jednom sm ru jej lze trhat snadno, ve druhém nikoli. 
P i výrob  pohyb m ížky srovná vlákna v ur itém sm ru. Struktura ovliv uje kvalitu 
tisku.

ím delší jsou vlákna, tím siln jší je papír. Bankovky jsou odolné proto, že obsahují 
bavln ná a ln ná vlákna. 

Pokusy s krabi kou 

Napít se z krabi ky nebo ze sklenice pomocí slámky je samoz ejmé pro nás dosp lé i 
pro v tšinu d tí od nejútlejšího v ku. P esto existuje cesta, jak znemožnit napití, pop .
je zkomplikovat. Sta í si uv domit, na jakém principu pití funguje. 
Když se nad problémem zamyslíme, zjistíme, že nápoj ani tak nenasáváme, jako že 
nápoj je spíše tla en okolním vzduchem do slámky. Pro ? P i nasávání - pití snižujete 
tlak vzduchu v ústech, a tím se naruší rovnováha. Nejprve vzduch tla í na nápoj stej-
nou silou jako ve slámce. Když vezmeme slámku do úst a snížíme tlak vzduchu 
v ústech, tla í vzduch na kapalinu kolem slámky mnohem více než na ást kapaliny 
ve slámce. Tím vzduch vytla í tekutinu do našich úst. 
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Pokus A 

Vyzkoušejte, kolik slámek m žete slepit (jak dlouhá musí být slámka), abychom už 
nedokázali dostat n jaký nápoj do úst. 
Pro realizaci lze postavit nádobu s vodou na zem, experimentátor se postaví postupn
na židli, st l. Spojujeme postupn  slámky – kolik jich bude? 
Je t eba si uv domit, že síla, která tla í tekutinu do našich úst, musí p ekonat i tího-
vou sílu kapaliny ve slámce. ím delší je slámka, tím víc kapaliny se do ní vejde, a 
tím je také t žší.

Pokus B 

Nyní vezmeme dv  slámky do úst, ale jen jednu z nich pono íme do nápoje. Dokáže-
me se takto napít? 
Asi nebudete úsp šní. Slámkou, která tr í voln  do vzduchu, proudí do našich úst 
neustále vzduch, který vyrovnává tlak mezi ústy a okolím. Navíc je vzduch mnohem 
leh í než voda, takže jeho pohyb ve slámce je snazší. 

Pokus C 

Pijte nápoj pomocí slámky z uzav ené nádoby (papírové krabi ky). Slámka je prostr-
ena malým otvorem, kolem kterého nem že do nádoby pronikat vzduch. Op t bu-

deme mít problém – pomocí úst vytvá íme podtlak, navíc vzduch tla í na kapalinu a 
efekt zvýraz uje.
V p ípad  papírové krabice nebo plastové láhve dojde k deformaci. Jestliže tedy ne-
pustíme do krabi ky vzduch, nejsme schopni se napít. V p ípad  sklen né láhve ne-
dojde k deformaci, ale také se nenapijeme. 

Pokus D 

Stabilita – p ekláp jte krabi ku s nápojem kolem jejích hran. Ve kterém p ípad  mu-
síme vynaložit nejv tší sílu? 
P i otá ení t lesa se t žišt  posune z výšky h1 do h2. P i zvedání t žišt  p ekonáváme 
tíhovou sílu FG a tím konáme práci W = FG(h2 – h1) = mg (h2 – h1). Pro úhel sklonu 

naklon né roviny, než se krabi ka p evrátí, platí vztah
h
atg ,  kde a je délka hrany 

kvádru, h výška kvádru. 
Stavíme viadukt – pomocí nápojových krabi ek postavte viadukt. (Pokud nemáme 
dostatek krabi ek, lze použít špalí ky ze d eva.) Pokusíme se odvodit podmínku sta-
bility.
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Obr. 1-Viadukt 

Základy m ení pomocí krabi ky 

M íme rozm ry krabi ky délkovými m idly a s pomocí matematického vzorce V = 
a.b.c vypo ítáme objem papírové krabi ky na nápoje. 
Do odm rného válce vylijeme tekutinu z krabi ky a ur íme její objem. Ob  zjišt né
hodnoty porovnáme. Procvi ujeme p evody jednotek objemu. Porovnáme cenu nápo-
je v krabi ce s cenou nápoje prodávaného ve velkém balení (litrovém pop . dvoulit-
rovém).
Rozložíme (rozst ihneme) krabi ku, p ekreslíme její pláš  na tuhý papír a vyrobíme 
si vlastní krabi ku (nap . z pohlednic, barevného papíru apod.). Vyrobíme krabi ky
v r zném m ítku.
Zkoumáme, jaký materiál byl p i výrob  krabi ky použit. Jak velká je hmotnost kra-
bi ky (netto a brutto hmotnost)? 
Co všechno je uvedeno na obalu krabi ky? Co je árový kód? 
Krabi ka jako jednotka délky. Pomocí této naší jednotky ur ete rozm ry u ebnice
fyziky, školní lavice, t ídy, vzdálenosti školy od centra m sta apod. 
T ení. Pomocí silom ru ur íme koeficient smykového t ení krabi ky na r zném po-
vrchu a p i r zném sklonu podložky. Porovnáme s hodnotami, které získáme, je-li 
krabi ka podložena vále ky.
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Obr.2 – M ení délky Obr.3 – Energetická hodnota, árový kód 

Kolik odpadu vzniká použitím nápoj  v krabicích (nápoje, džusy, mléko)? (Spot eba 
papíru asi 200 kg na obyvatele/rok.) 
Energetická hodnota nápoje obsaženého v krabi ce. Kolik nápojových krabi ek by-
chom museli vyprázdnit, abychom získali dostatek energie pro b žnou každodenní 
innost, pop . pro vrcholný sportovní výkon? 

Beztížný stav. Známý experiment demonstrace beztížného stavu - krabi ku oto íme
dnem vzh ru (otvorem dol ), stoupneme si na st l a krabi ku pustíme. B hem volné-
ho pádu z krabi ky nebude kapalina vytékat. Pokus bývá p edvád n s papírovými 
kelímky, plastovými lahvemi apod. Je t eba mít nachystanou vhodnou podložku, kam 
nádoba s nápojem dopadne, nebo šikovného pomocníka, který láhev zachytí. Vysv t-
lení – b hem pádu nep sobí na kapalinu žádná síla. Nápoj padá stejnou rychlostí jako 
nádoba – nem že tedy vytékat spodním otvorem. Kdyby m la kapalina vytékat, mu-
sela by padat rychleji. Tíhové zrychlení je však stejn  velké. Tím získáme p edstavu,
že v nádob  je stav beztíže. Kdybychom v krabi ce nebo kalíšku sed li my, nepoznali 
bychom, že padáme. 
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