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Jak donutit bramboru aby svítila 
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Úvod 

V lánku je popsáno n kolik experiment  s uhlí-
kovou elektrodou. K experimentování s uhlíkovými 
elektrodami mne p ivedl lánek, který pojednával 
o historii žárovek. 
Tepelné ú inky elektrického proudu, rozžhavení 
i p epálení drátu, byly známy již na za átku devatenáctého 
století. H. Goebel o 23 let d íve než A. Edison expe-
rimentoval se zuhelnat lým bambusovým vláknem, které 
zatavil do sklen né ba ky. Životnost jeho „žárovky“ byla 
až 220 hodin a osv tloval jimi výkladní sk í  svého obcho-
du v New Yorku[4]. 

Experiment . 1 

Pom cky:  

ampérmetr s rozsahem 20 A, autotransformátor K ižík 
250 V 10 A, školní transformátor typ JK – 0,5, stojan na 
uchycení držáku grafitové tuhy, držák grafitové tuhy, grafi-
tová tuha 0,9 mm, vodi e 

P íprava: 

Držák na grafitovou tuhu vyrobíme z elektriká ské porcelá-
nové svorkovnice (elektriká ská okoláda), dvou úchyt  na 
záclony (typ žabka) a dvou stejných ocelových drát  (délka 
12 cm). K úchyt m na záclony p ipevníme ocelový drát. 
Ocelové dráty uchytíme do krajních otvor  svorkovnice a 

z druhé strany p ipevní-
me vodi e (viz obr. 2). 

Provedení: 

Autotransformátor je 
napájen 230 V a je jím 
regulováno vstupní nap -
tí pro školní transformá-
tor (obr. 1), u kterého 
využíváme rozsah nap -
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Obr.5.  Pr b h experimentu .3 

Obr. 4: Detail experimentu .3 

Obr. 3. Detail uchycení grafitové tuhy 

tí 14 V. Ampérmetr, školní zdroj a držák na grafitovou tuhu zapojíme do série. 
Vyjmeme grafitovou tuhu z obalu a opatrn  ji 
umístíme do záclonových úchyt  (viz obr. 3). Za-
pneme školní transformátor a pozvolným otá e-
ním jezdce na autotransformátoru zvyšujeme na-
p tí. Pozorujeme postupné rozžhavení grafitové 
tuhy. Po ur ité dob  dojde k p epálení grafitové 
tuhy (viz obr. 2). 

Vysv tlení: 

P i pr chodu elektrického proudu dochází k zah átí grafitové tuhy. Se zvyšující se 
teplotou tuhy se maximum elektromagnetického zá ení posouvá do viditelné oblasti 
spektra a tuha za ne zá it. 
Grafit má záporný sou initel odporu, což znamená, že ím je jeho teplota v tší, tím je 
hodnota odporu menší. Proto se p i náhlé zm n  nap tí grafitová tuha v míst , kde je 
nejten í, p epálí. Grafit má vrstevnatou strukturu a malou pevnost, ale má dobrou 
tepelnou a elektrickou vodivost, což je dáno ty mi valen ními elektrony, které se 
mohou snadno pohybovat v rovinách vrstev a chovají se tém  jako volné elektrony 
v kovech. 

Tipy: 

Ideální hodnoty pro tento experiment jsou U = 14 V 
a I = 9 A. Odpor 9 mm grafitové tuhy je kolem 1 . 
Pozor, nap tí zvyšujte pozvolna, prudká zm na vede 
k prasknutí grafitové tuhy. 

Experiment . 2 

Pom cky: 

ampérmetr s rozsahem 20 A, autotransformátor K ižík 
250 V 10 A, školní transformátor typ JK – 0,5, stojan 
na uchycení držáku grafitové tuhy, držák grafitové 

tuhy, grafitová tuha 
0,9 mm, vodi e, 
brambor, n ž, v tší 
kancelá ská sponka 

Provedení: 

Zapojení je stejné jako 
u experimentu . 1. Za 
pomoci nože z bram-
bory vy ízneme v tší 

hranolek. V tší kancelá skou sponku narovnáme a 
použijeme ji k propíchnutí vytvo eného hranolku (viz. 
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Obr. 6. Pr b h experimentu .3 

obr. 3a). Otvorem prostr íme grafitovou tuhu, kterou poté opatrn  umístíme do zá-
clonových svorek. Zapneme školní zdroj a pozvolným otá ením jezdcem na auto-
transformátoru zvyšujeme nap tí. Pozorujeme postupné rozžhavení grafitové tuhy 
a brambory. Po ur ité dob  dojde k p epálení grafitové tuhy a tím k p erušení obvodu, 
tuha p estane zá it. 

Vysv tlení: 

Vysv tlení je shodné jako u experimentu .1. Brambora sama nesvítí, ale je prosvíce-
na grafitovou elektrodou. 

Tipy: 

Ideální hodnoty pro tento experiment jsou U = 14 V a I = 12,5 A. Pokud nemáte 
k dispozici brambor, m žete použít jablko, bílou edkev i n jakou ko enovou zele-
ninu. 

Experiment . 3 

V p edchozím experimentu jsme zjistili, že grafitová tuha dokáže „rozsvítit“ brambor. 
Co se však stane, pokud jej pono íme do vody? 

Pom cky: 

ampérmetr s rozsahem 20 A, autotransformátor K ižík 250 V 10 A, školní transfor-
mátor typ JK – 0,5, stojan na uchycení držáku grafitové tuhy, držák grafitové tuhy, 
grafitová tuha 0,9 mm, vodi e, menší brambor, n ž, v tší kancelá ská sponka, malé 
akvárium, voda. 

Provedení: 

Zapojení je stejné jako u experimentu . 1. Za pomoci nože rozp líme bramboru 
a v tší kancelá skou sponkou podéln  propíchneme jednu polovinu brambory (viz. 
obr. 6). Vytvo eným otvorem v brambo e prostr íme grafitovou tuhu, kterou opatrn  
dáme do záclonových úchyt . Malé akvárium naplníme do t í tvrtin vodou. Držák 
s grafitovou tuhou a polovinou brambory pono íme do vody v malém akváriu. Za-
pneme školní transformátor a pozvolným otá ením jezdce na autotransformátoru zvy-
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Obr. 7. Uspo ádání experimentu .4 

šujeme nap tí. Pozorujeme postupné rozsvícení brambory a vývoj plynu. Po ur ité 
dob  dojde k p epálení grafitové tuhy a tím k p erušení obvodu, tuha p estane zá it. 

Vysv tlení: 

Vysv tlení je stejné jako pro experiment 1 a 2. 

Tipy: 

Ideální hodnoty pro tento experiment jsou U = 14 V a I = 12,5 A. Op t dáváme pozor 
a zvyšujeme nap tí na zdroji pozvolna. 
Nemusíme se bát pono it grafitovou tuhu pod vodu, hodnoty nap tí jsou bezpe né 
a vodivost vody relativn  malá. Pro p íklad uvádím n kolik hodnot. Kožní odpor me-
zi pravou a levou rukou p i nap tí U = 50 V a v suchém prost edí je asi R = 10 k . 
Tato hodnota je siln  závislá na vlhkosti okolního prost edí, vlhkosti k že a hodnot  
p iloženého nap tí. Již p i nap tí U = 220 V klesá hodnota kožního odporu na 
R = 5 k . Pokud se jedinec nachází v prost edí s vlhkým vzduchem, hodnota kožního 
odporu p i stejném nap tí klesá asi na R = 1 k . Nachází-li se jedinec ve vod , kožní 
odpor p i nap tí U = 220 V je již pouze R = 500  [1]. 

Experiment . 4 

V p edchozím experimentu jsme zjistili, že p i pr chodu elektrického proudu grafito-
vou tuhou dochází nejen k jejímu oh evu a vyza ování ve viditelném spektru, ale 
i k vývoji plynu. V tomto experimentu budeme tento plyn jímat a zkoumat. 

Pom cky: 

ampérmetr s rozsahem 20 A, autotransformátor K ižík 250 V 10 A, školní transfor-
mátor typ JK – 0,5, držák grafitové tuhy (2 velké kancelá ské sponky, 5 dílk  plasto-
vé elektrické svorkovnice, 2 krokosvorky), grafitová tuha 0,9 mm, vodi e, brambor, 
n ž, v tší kancelá ská sponka, 5 l sklenice, 1,5 l plastová láhev, 30 cm dlouhá plasto-
vá hadi ka vhodného pr m ru (lze nasadit na ústí injek ní st íka ky), ví ko plastové 
láhve, injek ní st íka ka 50 ml, sví ka, sirky 

P íprava: 

Do ví ka plastové láhve vytvo íme díru a zapus-
tíme do ní vzduchot sn  plastovou hadi ku tak, 
aby hadi ka sm ovala ven z ví ka. Plastovou 
láhev p e ízneme v polovin  délky. 
Držák na grafitovou tuhu vytvo íme ze dvou 
velkých kancelá ských sponek, které z ásti na-
rovnáme a narovnané ásti protáhneme krajními 
otvory v plastové elektrické svorkovnici tak, aby 
byl p esah kancelá ských svorek ze svorkovnice p ibližn  4 cm. P esahující kousky 
kancelá ských svorek ohneme o 160 ° (viz. obr. 8). Vodi e p ipevníme pomocí kro-
kosvorek na ohnuté konce kancelá ských sponek. 
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Obr. 8. Detail 5 l láhve 

Provedení: 

Op t z brambory vy ízneme v tší hranolek a kancelá -
skou sponkou jej propíchneme. Vytvo eným otvorem v 
hranolku prostr íme grafitovou tuhu, kterou poté opatr-
n  umístíme do ohybu kancelá ských sponek. 5 litrovou 
láhev naplníme vodou a pono íme do ní vytvo ený dr-
žák s grafitovou tuhou. Držák p iklopíme u íznutou 
plastovou lahví, pono enou do vody. Na její ústí na-
šroubujeme plastové ví ko se zapušt nou plastovou 
hadi kou. Dbáme na to, aby v se íznuté plastové láhvi 
nebyl žádný vzduch. Na konec plastové hadi ky nasa-
díme injek ní st íka ku s pístem u ústí injek ní st íka -
ky. Zapneme školní zdroj a pozvolným otá ením jezd-
cem na autotransformátoru zvyšujeme nap tí, které je 
p ivád no na školní zdroj. Pozorujeme postupné 
rozžhavení grafitové tuhy, „rozsvícení“ brambory 
a únik plynu, který je jímán do plastové láhve. zapálíme 
sví ku. Pokud máme v plastové láhvi najímáno dosta-
te né množství plynu odsajeme jej napojenou injek ní 
st íka kou. Ústí injek ní st íka ky ihned ucpeme prstem a pomalu p iblížíme 
v k plamenu sví ky. Vyvinutý plyn je ho lavý. 

Vysv tlení: 

Ke vzniku plynu dochází reakcí vody a uhlíku a vzniká vodík. 

22 HCOteploOHC +→++ , která bude dále probíhat 222 HCOOHCO +→+  

Tipy: 

Ideální hodnoty pro tento experiment jsou U = 14 V a I = 12,5 A. Pokud nemáte 
k dispozici brambor, m žete použít jablko, bílou edkev i n jakou ko enovou zele-
ninu. 
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