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Horkovzdu²ný balón

Spolu se spole£níky v zámyslu jsme nesli my²lénku vznésti se v pov¥t°í za pomoci spoutané síly ohn¥. K
problematice jsme p°istoupili s puristicky experimentální losoí, takºe jsme nic dop°edu nepo£ítali ani
jsme nezji²´ovali výsledky pokus· na²ich p°edch·dc·.

První prototyp
K výrob¥ jsme p·vodn¥ cht¥li pouºít hedvábný papír, ale protoºe jsme ho nem¥li k dispozici, rozhodli
jsme se nakonec pro pytle na odpadky. Pouºili jsme jeden pytel na odpadky, kterému jsme u jeho hrdla
ud¥lali rám z br£ek, aby lépe drºel tvar. Tento prototyp jsme pohán¥li pomocí n¥kolika sví£ek, které ale
zatím nebyly sou£ástí balónu.
Tento prototyp v²ak vzlet¥l pouze s velkými obtíºemi. Hlavní nevýhody tohoto prototypu byly:
• malý objem nafukovaného prostoru vzhledem k jeho hmotnosti
• absence vlastního pohonu balónu

Tyto dva aspekty se staly hlavními oblastmi na²eho dal²ího experimentování.

Zvý²ení objemu p°i zachování minimálí hmotnosti
Nabízela se my²lenka spojit k sob¥ n¥kolik pytl· tak, aby balón získal v¥t²í objem. Rozhodli jsme se
pytle spojovat metodou sva°ování plamenem sví£ky, abychom eliminovali hmotnost spojovacích materiál·.
Nejprve jsme spojili dva pytle vodorovn¥ vedle sebe. To se ale ukázalo nevýhodným z hlediska optimálního
vytáp¥ní prostoru balónu. Proto jsme následn¥ zkusili je²t¥ spojit dva pytle svisle nad sebe, coº se ukázalo
o n¥co výhodn¥j²í. Nakonec jsme zvolili variantu pospojování £ty° pytl· tak, aby p°i pohledu zep°edu
vznikl p°ibliºn¥ tvar £tverce.

Vlastní pohon
P°i konstrukci vlastního pohonu balónu jsme bojovali s problémem, jak co nejmén¥ ovlivnit celkovou
hmotnost balónu. Nejprve jsme plánovali pohán¥t balón pomocí £ajové sví£ky p°ipevn¥né na konstrukci
ze ²pejlí. Zjistili jsme ale, ºe £ajová sví£ka má p°íli² velkou hmotnost a velmi malý výkon. Vyvinuli jsme
tedy vlastní ho°ák. Do hliníkového podstavce pod £ajovou sví£ku jsme umístili vatový tampon politý
lihem. Tento ho°ák má mnohem men²í hmotnost, neº samotná sví£ka a p°i dostate£ném mnoºství paliva
i v¥t²í výkon. Zbývalo uº pouze vymyslet zp·sob, jakým ho°ák na balón p°ipevníme. Rozhodli jsme se
pouºít m¥d¥ný drát, ze kterého jsme zhotovili konstrukci ve tvaru k°íºe, k níº jsme tavnou pistolí p°ilepili
ho°ák a tuto pak p°ipevnili na t¥lo balónu.

Provedení pokusu
Ho°ák jsme zapálili pomocí ho°ící ²pejle. P°i vypou²t¥ní balónu bylo t°eba n¥kolika osob, aby p°idrºovaly
balón, aby nedo²lo ke kontaktu s ho°ákem a k propálení bo£ní £ásti. Po n¥kolika minutách ho°ení paliva se
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balón nafoukl a bylo moºné ho vypustit. Po vypu²t¥ní se balón pom¥rn¥ rychle vznesl do vý²ky p°ibliºn¥
8-10 metr· a uná²en v¥trem se za£al pohybovat sm¥rem k blízkým strom·m, o které se nakonec zastavil.

Záv¥r
P°es neplánovanou kolizi se stromem hodnotíme pokus jakoºto úsp¥²ný, nebo´ se nám poda°ilo zkonstruovat funk£ní horkovzdu²ný balón. P°í²t¥ bychom mohli pe£liv¥ji vybrat místo pro vypu²t¥ní tak, aby
nehrozilo nebezpe£í kontaktu s p°ekáºkami.
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Pythagorejská £í²e

Jako odkaz °eckých matematik· jsme cht¥li zkusit vyrobit Pythagorovu £i pythagorejskou £í²i, jejíº vynález se p°isuzuje práv¥ tomuto pánovi[1].

Teorie
V celé prostot¥ se jedná o pohár s dírou ve dn¥, na kterou je napojen sifon. Vystoupí-li hladina v poháru
nad mez ur£enou kolenem sifonu, celý sifon se rázem zaplní vodou, která za£ne dírou ve dn¥ odtékat.
Podobn¥ jako kdyº vypou²títe akvárium £i nadzemní bazén, nebo kdyº stá£íte medovinu po kva²ení.
Hrdlo sifonu vede aº ke dnu poháru, a tudíº obsah celého poháru vyte£e. Zajímavé je, ºe sta£í nalít jen
o trochu mén¥ tekutiny, neº je t°eba ke spu²t¥ní sifonového efektu, a je moºné s pohárem manipulovat,
naklán¥t ho nebo z n¥j pít bez hrozby, ºe o celý drahocenný tekutý obsah p°ijdeme.

Materiál
Na výrobu na²eho poháru jsme pouºili malé plastové kelímky a br£ka s kolínkem. Slepovali jsme tavnou
pistolí.

Prototyp
Do st°edu dna plastového kelímku jsme ud¥lali otvor svým pr·m¥rem odpovídající br£ku. K n¥mu jsme
p°ilepili sifon , který jsme vyrobili z br£ka odst°ihnutím del²í £ásti pod kolínkem, tak aby oba konce byly
stejn¥ dlouhé. Po napln¥ní tekutinou odtekla jen malá £ást objemu poháru, protoºe volný konec br£ka
byl p°íli² blízko ke dnu. Tudíº nebyl zaji²t¥n dostate£ný p°ísun tekutiny do br£ka a druhým koncem se
do sifonu stihl dostat vzduch. Tento problém by ²el vy°e²it zúºením br£ka nebo zv¥t²ením mezery mezi
volným koncem a dnem.

Dal²í pokusy
Snaha o zúºení br£ka nedopadla dob°e, a tak jsme se rozhodli zkrátit volný konec br£ka tak, aby byl asi
1 cm nad dnem poháru. Takovýto pohár uº fungoval spolehliv¥. Po napln¥ní vodou vytekla v²echna nad
volným koncem, £ímº jsme povaºovali pokus o výrobu pythagorejské £í²e za zavr²ený.
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Test ho°lavosti mouky

Rozprá²ení

První pokus o rozprá²ení mouky jsme provedli pomocí ru£níku, na n¥jº jsme nasypali mouku. Rázným
prásknutím se vytvo°il oblak mouky, který jsme se snaºili namí°it nad ho°ák. Abychom nemuseli vyráb¥t
nový, vyuºili jsme ho°ák z na²eho horkovzdu²ného balónu. Zjistili jsme, ºe hladká mouka obsahuje paletu
rozm¥r· £ástic. Kaºdá skupina £ástic se, podle svých rozm¥r·, pohybuje ve vzduchu jiným zp·sobem.
£ím jsou v¥t²í, tím rychleji klesají k zemi. ím jsou men²í, tím jsou ho°lav¥j²í.
Snaºili jsme se zamí°it nad ho°ák oblak t¥ch nejjemn¥j²ích £ástic, ale protoºe jsme z bezpe£nostních d·vod· provád¥li pokus pod ²irým nebem, i drobné poryvy v¥tru nám tento úkol znesnad¬ovaly. N¥kolikrát
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se rozprá²ený oblak vznítil, nicmén¥ jsme shledali rozpra²ování zmín¥nou metodou jako nep°íli² ú£innou.
Postoupili jsme k metod¥ rozprá²ení pomocí dvoulitrové PET lahve. Její hrdlo jsme naplnili moukou, namí°ili ji z p·lmetrové vzdálenosti na ho°ák a dupli na ní. Touto metodou jsme byli schopni oblak vznítit
opakovan¥ a na poºádání.

Výbu²nost
Ve zdroji inspirace[2] se zmi¬uje situace, kde je vyhozena budova do pov¥t°í za pomoci mou£ného prachu
a plechového kbelíku, kterým byla zakryta ho°ící sví£ka. Poté, co se akté°i vzdálili d bezpe£né vzdálenosti,
nadzvedli kbelík pomocí kladkového mechanismu, a mou£ný prach se od sví£ky vznítil.
Cht¥li jsme tedy vyrobit imitaci uzav°ené místnosti, kterou bychom mohli rozmetat. Sbili jsme z d°ev¥ných
li²t krychli o hran¥ 1 m a potáhli ji st°ihovým papírem po p¥ti st¥nách. Také jsme vyrobili z hliníkové
folie lihový ho°ák asi p¥tkrát výkonn¥j²í, neº ten p°edchozí. P°ipravili jsme plechový kbelík tak, aby bylo
moºné ho zvrhnout zatáhnutím za provázek.

Manuální rozprá²ení
Krychli poloºenou na zemi nezakrytou st¥nou jsme nadzvedli, poloºili do st°edu zaºehnutý ho°ák a p°iklopili ho kbelíkem. Poté jsme skrze dal²í pomocníky manuáln¥ rozprá²ili do objemu krychle mouku.
Krychli jsme rychle poloºili na zem, odstoupili a pomocí provázku zvrhli kbelík. Oblak mouky se zaºehl,
av²ak k výbuchu nedo²lo. Nicmén¥ i tak ²lo o efektní podívanou, vzhledem k tomu, ºe se b¥hem p°ípravy
experimentu setm¥lo.

Rozprá²ení pomocí PET lahví
Jelikoº krychle p°eºila první experiment, cht¥li jsme zkusit jiný p°ístup. Do £ty° st¥n krychle jsme ud¥lali
otvory tak velké, aby bylo moºné jimi pomocí PET lahví rozprá²it mouku. Poloºili jsme do st°edu krychle
nezakrytý ho°ák, ze v²ech £ty° stran jsme poloºili lahve a na znamení jsme z nich do krychle rozprá²ili
mouku. Vznikl tak plamen, který zapálil papír, kterým byla krychle potaºená, a ten celý sho°el.

Záv¥r
A£ jsme nedosáhli poºadované exploze, zaºehnutí papírem potaºené krychle bylo na pozadí temnoty noci
efektní. Myslím, ºe exploze by ²lo dosáhnou v uzav°ené místnosti s nízkou vlhkostí vzduchu, ve které by
byla vysoká koncentrace nejjemn¥j²ího mou£ného prachu, coº je téma na dal²í experimentování.
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