
III. spaľovacie motory

I. Téma pary v 9. ročníku
Témy odporúčané R. Steinerom pre fyziku v 9. ročníku boli: telefón (akustika, elektrina} a parná 
lokomotíva alebo parný stroj (mechanika, teplo). Na konferencii 22. septembra 1920 povedal: „Vo fyzike sa
musíte snažiť urobiť dve veci: po prvé akustiku a elektrinu, vrátane magnetizmu, aby žiaci mohli úplne 
presne porozumieť telefónu, po druhé termiku a mechaniku, všetko, čo žiaci potrebujú, aby veľmi presne 
pochopili lokomotívu“. Na konferencii 29. apríla 1924 to zhrnul: "...9.trieda: telefón a parný stroj, náuka o 
teple, akustika ...".
Pokiaľ ide o parnú technológiu, je tu otázka: nemali by sme ju dnes jednoducho odstrániť, kedže je to 
zastaraná technológia? Čiastočne to treba vidieť týmto spôsobom, existujú však aj dobré dôvody pre prácu 
na určitých častiach tejto témy s časťou histórie techniky. Koniec koncov, ctihodná parná lokomotíva je 
predkom všetkých miliónov benzínových a naftových vozidiel, ktoré umožňujú náš súčasný hektický 
životný štýl a ničia našu atmosféru. A v širšom zmysle aj predkom všetkých ostatných pohonov, ktoré sú 
založené na spaľovaní ropy či plynu a ktoré v súčasnosti riadia významnú časť civilizácie, lodné pohony a 
všetky letecké motory až po prúdové motory. Významná časť elektrickej energie sa tiež vyrába parnými a 
plynovými turbínami v tepelných elektrárňach. Z vonkajšieho hľadiska je preto pre ľudí, ktorí dnes žijú, 
určite opodstatnené snažiť sa spoznať fyzikálne procesy a technický vývoj, spočívajúci v základoch tohto 
všetkého. Nejde však iba o spoznanie vonkajších podmienok. Ľudia majú vždy vnútorný vzťah k 
civilizačným výdobytkom dnešnej, tj. ich vlastnej doby, ony sa s nimi podieľajú na jej charaktere, možno 
by sa dalo povedať, že sú v spojení želaniami, takže ich skutočne chcú pochopiť, vidieť do ich podstaty, 
zaujímajú sa o ich základy.

Oblasť, o ktorej tu hovoríme, zahŕňa procesy, v ktorých teplo z pary alebo plynov generuje vysoký tlak, 
silu, rýchlosť. A historický priebeh obsahuje tisíce krokov, ktoré boli potrebné na naučenie sa ako to všetko 
technicky zvládnuť, náročnú cestu od  Papinovho valca na strelný prach až k tryskáču, ktorý spoľahlivo 
križuje ponad oceány so stovkami ľudí na palube.

Zaoberanie sa odparovaním a vrením vody, vytváranie vzduchoprázdneho priestoru kondenzáciou, účasť 
atmosférického tlaku na pohybe prvých piestov - to sú hodnotné témy, ktoré tiež patria do dnešnej 9. triedy. 
Potom zintenzívňujeme proces splynovania a spaľovania benzínu, samovznietenia atomizovanej nafty pri 
vysokom tlaku, až nakoniec dosahujeme kontinuálny proces horenia s turbojetom podľa súčasného stavu 
techniky.
Keď sa však pochopia najdôležitejšie základné pojmy parného a tepelného inžinierstva pre prvý, vo veľkom
štýle použitý, atmosférický parný stroj, Newcomenovo parné čerpadlo, ďalší vývoj parného motora a 
lokomotívy sa dá bezpečne vynechať alebo uviesť pomocou niekoľkých farbistých popisov; a je čas na 
ďalšie kroky až po dieselový motor a leteckú turbínu.
Že je veku primerané, aby sa asi týždeň v 9. ročníku strávil s „vodou a parou“, to sa teraz ukazuje priamo v 
triede. Bublajúce a syčiace procesy jednoducho vyvolávajú napätie, zvedavosť, zázrak, záujem. 
Skutočnosť, že je to niekedy trochu nebezpečné, veci len prospieva! Pochopenie toho, ako voda, teplo a 
para skutočne spolupracujú, ako pôsobia sily, to je dobrodružstvo, ktoré treba raz zažiť - a ten 15. - 16. rok 
sa zdá byť tým pravým časom. Existuje niekoľko krásnych, podstatných experimentov, ktoré predstavujú 
tému a ponúkajú východiskové body pre kvalitatívne a kvantitatívne aspekty. Niekoľko týchto 
experimentov tu bude predstavených.

Otázky sú: Čo je pri vare (varení) iné než pri prostom dusení? Akú úlohu tu zohráva atmosféra (vlhkosť 
vzduchu, tlak vzduchu)? Ako voda vrie pri pretlaku, podtlaku? Čo znamená bod varu a ako môže byť 
ovplyvnený? Ako kondenzujúca vodná para vytvára „vákuum“ - a teda účinky atmosférického tlaku?
Dokážeme merať teplo ako množstvo a ako? Čo znamená myšlienka latentného tepla, keď sa topí ľad a 
odparuje voda? Aký vplyv má vysoké špecifické teplo premeny vody a akú úlohu zohrávajú vodné hmoty v
tepelnej bilancii prírody?



Hodiny by mali prebúdzať záujem, aktivitu, vlastnú činnosť - to je pravdepodobne pre Steinera ten hlavný 
problém spoločnosti, keď tak dôrazne hovorí o „analytickom“ prístupe v triede. Preto je dobré, ak sa vo 
fyzikálnych pokusoch na scénu prinesie na začiatku veľmi komplexné viacvrstvové dianie, ktorého 
vyšetrovanie ponúka otvorené a široké pole pre prekvapenia, predpoklady, porovnania a závery. Výnimku 
tvoria také experimenty, ktoré sú vhodné iba pre vopred premyslený a jasný výsledok, ktorý určuje učiteľ - 
ale tie predovšetkým nemôžu byť na začiatku. Sú nudné vo vyššom slova zmysle, sú to úzko definované 
čísla drezúry, demonštrujú niečo, čo už učiteľ myšlienkovo  doviedol do konca, čo učiteľ považuje za 
odučené. Ilustrujú iba duchovno, ktoré bolo usmrtené k predstavám. Lepší pokus vždy ponúka novinky, a 
ak je to možné, niečo nepredvídateľné a prekvapujúce aj pre učiteľa. V tomto zmysle je nasledovný pokus 
dobrý na začiatok:
V.1. Gejzír
Menšia banka (pozri obrázok 34) má zvislú sklenenú trubicu alebo priehľadnú hadicu,
ktorá je dlhá najmenej 2 m, má lievik, ktorý je dostatočne veľký na to, aby pojal celý
obsah banky. Dierovaná zátka musí byť pevne pripevnená k banke, v prípade potreby
pomáha drôt (napríklad zátka na šampanské). Rúrka siaha hlboko do banky, až blízko
dna. Plynový horák je na podlahe. lievik siaha takmer ku stropu. Banka a rúrka sa naplnia
vodou až tesne pod lievik, hladina vody by mala byť viditeľná.
Ak je horák spustený, trvá celkom dlho, kým sa voda privedie do varu, aj keď začnete s
predhriatou vodou. Ak sa však rúrkou vyperlia nahor prvé bublinky, tichý var sa náhle
zmení na prudké klokotanie a takmer celý obsah banky sa vytlačí do lievika, a niekedy to
vodu vyhodí až po strop.

Napriek tomu, že horák pokračuje v prevádzke, voda sa po chvíli vráti do banky, zostane
na chvíľu tichá až kým sa celá hra s vrením, stúpaním a klesaním znova obnoví a znova a
znovu opakuje. Usporiadanie sa stalo gejzírom.
V jednotlivostiach  sila, trvanie a rytmus závisia od mnohých malých detailov
konštrukcie: veľkosť banky, dĺžka stúpacej rúrky, vzdialenosť spodného konca rúrky od
dna banky, úroveň naplnenia vodou, nastavenie horáka. atď. Takže udalosti sú pre učiteľa
plné prekvapení s každou novou štruktúrou - a predsa len „vzrušujúce“ a zábavné. Opis a
vysvetlenie tohto experimentu ponúka bohaté pole pre prácu vysokej kvality. Obzvlášť sú
to dva dramatické prechody, ktoré vyvolávajú údiv a zvedavosť: náhly nárast vzkypenia
po prvých bublinách, ako aj spätný tok a potom upokojenie napriek horiacemu plameňu.
Ak ste uviedli tento (alebo podobne farbistý) experiment ako úvod a spracovali ste ho
spomienkovo, nasledujúce ráno si môžete najskôr zhromaždiť a usporiadať otázky,
dohady, kľúčové slová na vysvetlenie, a tak rozšíriť a prehĺbiť pohľad na to, čo sa deje.
Zároveň sa tým otvorí ďalší pracovný program: môžete to skúsiť takto alebo tak ... atď.
Môže sa objaviť aj myšlienka niečo zmerať a podrobnejšie to preskúmať.

V.2. Priveďte vodu do varu
Na statíve je kadička alebo Erlenmeyerova banka so širokým hrdlom, napoly naplnená
približne 1/2 litrom vody pri izbovej teplote, je vložený teplomer (0 ° ... 110 °) a je
pripravený plynový horák. Medzi študentov sú teraz rozdelené úlohy:
Prvý sleduje hodinky a oznamuje, že uplynie minúta, napr. takto: „... 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1,
teraz!“ atď. Druhý sa stále mieša s teplomerom, ale po každej minúte sa nakrátko zastaví,
aby tretí mohol nahlas prečítať teplotu. Štvrtý píše minúty a teploty do tabuľky na tabuli,
piaty kreslí hodnoty vedľa neho do grafu, takže kresba je pripravená pre všetkých, aby ju
videli počas experimentu.
Plynový horák je teraz zapálený a pod velením strážcu času umiestnený v 0-tej minúte
pod nádobou na vodu.

Mali by ste vyskúšať plameň a množstvo vody tak, aby voda vrela asi po 1/4 hodine. Potom zahrievanie a 
čítanie pokračujú ďalších 5 minút, až kým sa krivka grafu neustáli do horizontály: voda vrie, prúdi, ale viac
sa nezohrieva.



Tento skôr nedramatický pokus získa trochu atmosféry zapojením niekoľkých ľudí. Trochu zrkadlí 
„vedecký“ štýl, ktorý sa v skutočnosti vyvinul historicky v súvislosti so štúdiom vyparovania a všeobecne 
teóriou merania tepla v 17. a 18. storočí. (pozri názorné opisy v A. Verleger: Zázrak z ničoho).

Pri podrobnejšom skúmaní experimentu sa okrem iného zameriame na dve veci:
    1. Zjavne stanovený bod varu vody - určitá teplota, ktorá, v závislosti od výšky miesta školy a od počasia
je blízko, ale nie presne 100 ° C (aj keď je teplomer dobrej kvality) a
    2. Dve rôzne reakcie vody na nepretržité zahrievanie horákom. Najprv teplota stúpne (na konci pomaly 
spomaľuje), potom sa zastaví, ale namiesto toho voda vrie, t.j. premení sa (dokonca vo vnútri kvapaliny! na
paru).

V diskusii nasledujúce ráno sa okrem zjavnej konštantnej teploty varu môže objaviť aj možný posun teploty
varu, napr. zážitok, že sa zemiaky nechcú variť v horách. V prvom rade však ide o rozdiel v „spotrebe 
tepla“ na zvýšenie teploty na jednej strane a na konverziu bez zvýšenia teploty na strane druhej. Myšlienku 
merateľného množstva tepla je možné vylúpnuť. Pokiaľ ide o vodu, faktory, ktoré prichádzajú do úvahy, sú 
všetky tri úžasne veľké: špecifické teplo, ktoré sa má spracovať stále presnejšie (1 kal / stupeň / g), 
objemový pomer pary k vode (približne 1700: 1) a odparovacie teplo 539 kal / g

Je zrejmé, že v 9. triede sme spočiatku uprednostňovali meranie množstva tepla v kalóriách, čo je bližšie k 
pokusom samotným  a nezačínali sa okamžite štandardnou jednotkou joulov.

Toto je samo osebe výsledkom celej témy: generovanie mechanickej práce, merané v Newton-metroch = 
Joule, z tepla, meraného pri možnom zahrievaní vody, teda kalórií. Experiment „Priviesť vodu do varu“ 
ponúka príležitosť predstaviť množstvo tepla ako pojem a možno vykonať niekoľko prvých aritmetických 
cvičení s jednotkou kalória.

V.3. Voda a para, obidve pri 100 ° C
Voda sa privedie do varu v Erlenmeyerovej banke s objemom 0,5 ... 1 litra. Dvojito prederavená zátka má 
trubicu s hadicou na výstup pary a na teplomer, pomocou ktorého je možné merať teplotu vody a pary 
(zasunutím hlbšie alebo vyššie). (Otázka, či je para možno horúcejšia než vriaca voda, sa už pravdepodobne
objavila v diskusii.) Máme dve rovnaké, pripravené malé kadičky, každá naplnená 100 g studenej vody a 
váhu, ktorá dokáže zobraziť ich hmotnosť s presnosťou na 1 g.
Teraz sa voda v kadičkách zohrieva dvomi rôznymi spôsobmi: v jednej privedením pary z banky. v druhej 
nalievaním vriacej vody z tej istej banky. Ak experiment robíte na váhach, môžete hmotnosť prvej kadičky, 
napr. nechať narásť kondenzujúcou parou o 10 g. V druhom pohári sa potom pridaním vody zvýši hmotnosť
o 10 g. V obidvoch nádobách je nárast teploty zaznamenávaný teplomerom. Výsledok: zahrievanie parou 
má oveľa silnejší účinok.

Možno nadbytočná poznámka režiséra: Zdalo by sa, že taký pokus, ktorého cieľom je kvalitatívne a 
kvantitatívne porovnanie medzi parným a vodným „ohrevom“ v kadičke by vyžadoval reč, ktorou učiteľ 
predstaví alebo sprevádza experiment, napríklad: „Teraz chceme ešte preveriť, čo zohrieva lepšie, voda 
alebo para ... atď. “ Takáto reč sa však dôrazne neodporúča! Je oveľa výživnejšie pozorne sledovať, keď 
učiteľ jednoducho ticho nastaví experiment pred triedou a potom to takmer rovnako ticho vykoná. Myslieť 
o účele a zmysle pokusu potom zostane na žiakoch! Chytré slová učiteľa tu nie sú len zbytočné, ale aj 
rušivé.

Kým experiment je zostavený v pokoji a potom sa uskutočňuje bez pripomienok, aktivita študentov je 
spočiatku čo možno najviac zmyslová, vnímajúca a prežívajúca. Stretnutie s váženým neznámom 
prichádza. To sa potom stáva zvedavosťou v tom najlepšom slova zmysle, zážitkom, premýšľavosťou, aj 
úžasom a úctou. Osobná intelektuálna aktivita sa stáva svižnou, vopred formulované účely by jej bránili. To
sa samozrejme nevzťahuje iba na tento, ale v zásade na všetky experimenty, ale aj na tento experiment, 
ktorý sa javí ako veľmi poučný.



Jadro tohto experimentu - privádzanie pary do studenej vody - možno demonštrovať ešte drastickejšie a 
pôsobivejšie pomocou tlakovej nádoby na paru, porovnaj ďalej dole. Spočiatku to bola len otázka 
pochopenia silného otepľovania, ktoré vychádza z kondenzujúcej pary než skrytej, latentnej kvality tepla 
vodnej pary. Zodpovedá teplu použitému plameňom, keď voda vrie a odparuje sa. Toto teplo mizne, ale zdá
sa, že látka je značne zväčšená, a má k tomu ešte aj schopnosť zahrievať prostredie, keď kondenzuje. 
Zameriavame sa teda predovšetkým na premenu vlastností prostredníctvom tepla, nie na abstraktné 
princípy, ako je stálosť hmoty a energie vo fázových prechodoch. Hoci sa o nich uvažuje v konkrétnom 
prípade, nie sú oslavované vo všeobecnej podobe ako „prirodné zákony“.
Zaznamenáme údaje merania tohto experimentu:
    a) 10 g vody, 100 ° C sa zmieša so 100 g vody pri 20 ° C, zmes má teplotu 27 ° C,
    b) 10 g pary, 100 ° C sa vnesie do 100 g vody pri 20 ° C, teplota zmesi je 75 ° C,

Tak možno vysvetliť výpočet zmesi na základe experimentu a približné teplo kondenzácie vodnej pary 
(teplo odparovania vody) sa môže vypočítať na základe experimentu b).

Jednoduchý výpočet zmesi pre a):
Konečná nameraná teplota: Te = 27 °C 10 g vody pri 100 °C vydáva množstvo tepla Qi:

Q1 = 10 g • (100 - 27) stupňov = 730 kal
100 g vody pri 20 °C absorbuje množstvo tepla Q2:

Q2 = 100 g (27-20) stupňov = 700 kal
V rámci našej presnosti merania (+/- 1g, +/- 1 stupeň) sa obe množstvá tepla zhodujú.

Opačnou cestou, za predpokladu, že odovzdané teplo sa rovná absorbovanému teplu, je možné predpovedať
konečnú teplotu Te: 10 g • (100 - Te) = 100 g • (Te - 20) poskytne 110 Te = 3000
Te = 27,3 ° C
Výpočet zmesi s kondenzáciou podľa bodu b): Konečná nameraná teplota: Te = 75 °C. Celkové množstvo 
tepla emitovaného 10 g pary pri kondenzácii a chladení kondenzovanej vody je Qi

Qi = 10 g • x + 10 g (100 - 75) stupňov,
kde x je kondenzačné teplo 1 g pary. Množstvo tepla absorbovaného 100 g vody pri zahrievaní z 20 ° C na

75 ° je Q2
Q2 = 100 g • (75-20) stupňov. Vyrovnanie Qi s výsledkami Q2 dáva

10 x + 250 = 5500
x = 525 cal / g

(Hodnota v tabuľke je 539 cal / g. Mohol sa zohriať aj okolitý vzduch.)
Výpočet zmesi používa teplo ako merateľné a vypočítateľné „množstvo“, ktoré sa zadržiava v procesoch, v 
experimente a s myšlienkou, že sa „prenáša“, keď sa zmieša teplá a studená voda, ale v experimente b) so 
sofistikovanejšou myšlienkou že pri privádzaní pary sa už počas kondenzácie vyskytuje presne definované 
množstvo tepla, ktoré ohrieva studenú vodu.
Prirodzene vyvstáva otázka, či teplo získané počas kondenzácie má rovnakú veľkosť ako teplo použité pri 
odparovaní, a na túto otázku je možné odpovedať jasným áno. Takáto myšlienka je zrejmá, ale skutočnosť, 
že ju možno potvrdiť meraniami, zostáva pozoruhodnou a úžasnou vecou, ktorú treba zdôrazniť. Nikdy som
však nevidel deviataka, ktorý by k tejto, s patričnou pozornosťou sprostredkovanej skutočnosti, očakával 
experimentálny, merajúci „dôkaz“. Nevyžaduje ani „objasnenie“ pomocou teórie mechanického tepla, s 
ktorou je fenomén tepla iba banalizovaný, „vysvetlený“ nahradením otepľovania myšlienkou 
nepostrehnuteľného pohybu častíc.

Existujú krajiny (napr. Rusko), ktoré v osnovách práve 9. triedy predpisujú prebratie kinetickej plynnej a 
tepelnej teórie. Ak musíte dodržiavať toto pravidlo, môžete vývoj teórie priniesť ako zaujímavý historický 
príbeh. Nemali by sme však predstierať, že tieto modelové predstavy sú odvodené z experimentov s teplom 
následným myslením. Deti by sme tým klamali. (Porovnajte úplne opačný metodologický prístup v článku 
de Vries / Oetken / Paschmann 2002, časopis MNU 55, 7/2002)
Ďalším veľkým experimentom je parný zdvihák:



V.4. Parný zdvihák s tlakovou nádobou
Hrubý oceľový valec s výškou 40 cm a priemerom
10 cm stojí na pevnom statíve na podlahe. V
spodnej časti má dve 1/2 palcové hadicové
pripojenia a vypúšťací kohútik. Na vrchu trčí z
priskrutkovaného krytu piestna tyč s
priskrutkovanou oceľovou doskou s priemerom
dobrých 20 cm. Vnútri valca je piest utesnený voči
vode a pare do 150 ° C, ktorý sa vo vybrúsenom a
dobre naolejovanom valci môže pohybovať s
malým trením.
Práve tak na podlahe na trojnožke stojí tlaková
nádoba, konvertovaný sterilizačný autokláv, ktorý
vyzerá pôsobivo so skrutkovaným, klenutým
vekom s manometrom, teplomerom,
bezpečnostnými a vypúšťacími ventilmi. Naplní sa
2 ... 3 litrami vody a potom sa zahrieva 3 väčšími horákmi Bunsen alebo Teclu až kým poistné ventily 
hlasným piskotom odpovedia pri tlaku pary 3 bary. Veci môžu byť ešte viac vzrušujúce, ak prestavíte 
bezpečnostný ventil, ktorý bol pôvodne nastavený nižšie, s každou odozvou počas testu. Zobrazenie teploty
sa nakoniec vyšplhalo na viac ako 150 ° C pri 3 baroch. Displeje teplomeru a manometra sa počas 
zahrievacej periódy pravidelne odčítavajú a zaznamenávajú na tabuli.

Celý pohľad na pozapájané zariadenie 5) a tiež hukot troch plynových horákov vytvára už viac atmosféru 
strojovne, zatiaľ čo experimenty s doteraz opísanými sklenenými zariadeniami mali iba chuť laboratória.
Hlavný experiment sa teraz skladá z nasledujúceho:
5) Parný zdvihák s príslušenstvom je k dispozícii na oddelení učebných materiálov Pedagogického výskumného centra, 
Brabanterstr. 45, 34131 Kassel
    a) Výstupný ventil tlakovej nádoby pripojíme k tlakovému valcu pomocou tlakovej hadice. Používame 
jeden 1/2 palcový vstup, druhý je uzavretý. Ak teraz otvoríme parný ventil, budeme počuť hlasné syčanie, 
ale s chladným valcom sa neudeje nič iné. Po chvíli však môžeme nechať na výtokovom kohútiku vytiecť 
celú masu kondenzátu s olejom. Až potom, čo sa to opakuje niekoľkokrát, začne valec vytvárať dostatočný 
tlak, keď sa znovu otvorí prívod pary, čo nakoniec - ak plynové horáky pokračujú v zahrievaní kotla a 
udržiavaní tlaku 3 bary - zdvíha piest, dokonca aj so žiakom. Valec je nebezpečne horúci, ako môžete vidieť
z kvapiek vody naň prsknutých: vonia ako na horúcich kachliach.
    b) Teraz pripojíme druhý 1/2 palcový vstup valca k vodovodnému kohútiku studenej vody pomocou 
druhej tlakovej hadice. Ak sa valec dobre zohreje a piest sa zdvihne tlakom pary, zatvoríme kohútik pary a 
krátko otvoríme kohútik vody. Piest náhle klesne, akoby bol poháňaný veľkou silou!
Tieto dva hlavné testy a predtým uvažované zahrievanie tlakovej nádoby už ponúkajú veľké množstvo 
individuálnych pozorovaní, a tak vyvolávajú veľa otázok. Stúpa teplota vody v kotli nad 100 °C alebo iba 
para sa stáva horúcejšou? Ako vzniká tlak v kotli? Ako sa mení para, keď ju necháte prúdiť von alebo do 
valca? Ako sa podarí pritekajúcej vode stlačiť piest namiesto toho, aby ho zdvíhala svojím tlakom?
Tieto otázky sú nastolené, formulované a tiež zaznamenané okamžite po uprataní pokusu.

Vyplývajú priamo zo spätného pohľadu na experiment, zozbierania pozorovaných javov, nájdenia 
úžasných, nepochopiteľných, záhadných procesov. Je dôležité, že v tejto chvíli v tejto triede ideme ďalej, 
než len k uvedeniu podrobností, ktoré môžu ľahko vplynúť do chladného, dokonca pedantského „veľmi 
presného“ zhromažďovania najmenších skutočností. Naopak, je potrebné vystopovať všetky dramatické, 
nebezpečné alebo očakávané, neuspokojivo zdĺhavé alebo inak nápadné momenty a privítať ich s 
primeraným teplom, charakterizovať ich napríklad porovnaním, vážnym alebo veselým obrazom. To 
vytvára živé spojenie s tým, čo sa deje, a to je nevyhnutným základom pre neskoršiu sofistikovanú 
intelektuálnu diskusiu. Je samozrejmé, že v tomto opakovanom experimente musí učiteľ viesť nie prehnané 
„divadlo“, ale vzbudiť záujem o vec.



Prejdeme o krok ďalej, ak na tabuľu napíšeme tabuľku materiálových konštánt alebo meracích údajov, 
ktoré sa týkajú pokusu. Pri pokuse s parným kotlom, napr. malé zhrnutie: teploty varu vody pri rôznych 
tlakoch. Namerané hodnoty tlaku a teploty sú dosť nepresné, aj keď len preto, že teplomer v hornom veku 
kotla potrebuje dlhší čas na nastavenie. Pre žiakov - najmä v 9. ročníku – má svoju zvláštnu príťažlivosť, ak
dostali sériu „oficiálnych“ nameraných hodnôt, ktoré sú prevzaté z príslušnej odbornej knihy. Nie je na 
škodu, že v tomto okamihu ešte nebola prediskutovaná závislosť bodu varu od tlaku. Naopak, malé 
očakávania. obsiahnuté v záhlaví tabuľky stimulujú myslenie; učiteľ môže znova mlčať alebo povedať: ... o
tom budeme hovoriť zajtra. Tu či tam možno docieliť, že sa tabuľky prelínajú s názorom, poskytnutým 
experimentom, prípadne ho rozširujú a špecifikujú alebo podporujú ďalšie spracovanie.
S parným kotlom a parným zdvihákom môžu byť ukázané i ďalšie pôsobivé experimenty. Napríklad už len 
odvádzanie pary pri 3 baroch je istou ohlušujúcou udalosťou.

Na konci hadice vidíme, že para je neviditeľná a hmlou sa stáva len v istej vzdialenosti. A ak zavedieme 
tlakovou hadicou paru do veľkej nádoby so studenou vodou, napr. do demižóna na víno s objemom 50 
litrov, naplneného až po hrdlo, efekt je ešte ohromujúcejší, keď toto nie že prebehne, ale demižón paru 
jednoducho „prehltne“ s hlasitým bublaním, pričom sa voda voľne zohreje. S párom robustných drevených 
dosiek a kĺbom môžete zimprovizovať vahadlo a rozšíriť tak parný zdvihák na jednoduchý model 
Newcomenovho stroja. Ak položíte parný valec na stôl a pripevníte jeho nohy k stolovej doske pomocou 
skrutkových svoriek, druhý koniec vahadla môže teraz zdvihnúť značnú záťaž – podobne ako historický 
model.
Tu prichádza do úvahy aj poznámka o nízkej efektívnosti Newcomenovho stroja. Valec musí byť neustále 
zahrievaný nad bodom varu a znova ochladzovaný.

V.5. Var pri pretlaku a podtlaku, s piestovým testerom
To, že môžete jednoduchým zatlačením na piest sklenenej injekčnej striekačky (piestový tester) zastaviť 
bublajúci var 100 stupňov teplej vody a naopak, že ťahním za piest vyvoláte var aj pod 100 °C, to ukazuje 
tento pekný, veľmi názorný pokus.

Obrázok 37: Varenie pri podtlaku  
Za týmto účelom naplňte 1/2 litrovú guľatú banku do 
polovice vodou a položte ju na trojnožku. Dvojito 
prederavená zátka nesie teplomer pre vodu a sklenenú
trubicu tvaru T ako výstup pary (pozri obrázok 37). 
Jeden koniec môže byť uzavretý napríklad hadičkou 
so svorkou (V), druhý vedie k 100 ml sklenenej 
striekačke, ktorá je horizontálne pripevnená k statívu. 
Nechajte vodu zohriať pomocou horáka a nechajte 
uniknutú paru na chvíľu zohriať sklenenú injekčnú 
striekačku; jej piest K je teda odstránený, svorka V je 
uzavretá. Teplomer ukazuje teplotu vody asi 100 °.

    a) Plameň sa trochu uškrtí a piest K teraz zatlačíme
do injekčnej striekačky.

Var sa zastaví, ale teplota stúpne o niekoľko stupňov 
nad 100 °. Ak necháte paru aby piest znovu vytlačila, 
voda začne znova vrieť a teplota klesne späť na 100 °.

    b) Ak plameň úplne odstránite po zatlačení piestu K na ľavý doraz (s otvoreným ventilom V), var sa 
samozrejme tiež zastaví. Voda sa ochladzuje na niečo pod 100 °. Ale teraz, po uzatvorení ventilu V, môžete 
vždy ešte priviesť vodu do varu potiahnutím piestu K, hoci teplota napr. je iba 97 ° a voda nie je 
zahrievaná. Teplota klesá ešte ďalej!
Situácie v prípade pretlaku a podtlaku sú okamžite jasné.



Cieľom experimentu je napokon odpovedať na otázky, ktoré vyvstali v gejzíre (experiment 1, strana 58) a 
tlakovej nádobe (experiment 4, strana 63), čo v skutočnosti znamená, ako var súvisí s okolitým vzduchom, 
s tlakom vzduchu. Opäť sa však odporúča vôbec neodpovedať na tieto staré otázky pred začatím 
experimentu, ale jednoducho nechať experiment bežať ako taký, pozorne zbierať pozorovania a trochu 
usporiadať, formulovať a zapisovať nové otázky alebo dohady v podobe otázok. V tejto chvíli sa 
samozrejme môže objaviť aj spojenie s predchádzajúcimi pokusmi - odpoveď s dôvodmi sa odloží na ďalší 
deň.  Či sú pri tom aj otázky, ktoré už boli zodpovedané v predchádzajúcich dňoch, na tom nezáleží, 
nemusíte na ne spätne odkazovať v zadaní domácej úlohy, môžu neskôr slúžiť na opakovanie a utvrdenie 
myšlienok, ktoré už boli nájdené. V každom prípade by sa malo vyhnúť tomu, aby sa lekcia v časti 
„pomenovanie, charakteristika a zachytenie prekvapujúceho a záhadného“ neúmyselne zlúčila alebo 
zmenila na iný prvok štýlu „Diskusia, prehĺbenie myslenia“. 

Pravdepodobne jednou z najbežnejších a najničivejších chýb začiatočníkov pri práci s hlavnou epochou je, 
že rôzne časti vyučovacej epochy s dĺžkou 90 až 120 minút sa štýlovo pomiešajú! Vyučovanie tým dostane 
niečo svojvoľné, bezcieľne a únavné. Sily žiakov sa vyčerpajú, úroveň klesá. Úcta, ktorá bola pôvodne 
preukázaná učiteľovi a jeho predmetu, sa potom zmení na zneuznanie.
Nasledujúca dopoludňajšia diskusia o experimente by mala jasne ukázať rozdiel medzi povrchovým 
odparovaním a tvorbou bublín pár vo vnútri kvapaliny. V jednom prípade sa vodná para zmieša so 
vzduchom, tento proces sa riadi hlavne relatívnou vlhkosťou; v druhom prípade však para, ktorá sa tvorí, 
musí vytlačiť kvapalinu, to jest prekonať tlak v nej. Tlak vo vode je však tvorený pomermi tlaku vzduchu 
(na vodnej hladine) a hĺbkového tlaku (vo vodnej nádobe). To objasňuje, že teplota varu (vrenia) vody úzko
súvisí s tlakom, ku ktorému dochádza iba vtedy, keď je tlak pary vyšší ako tlak vzduchu. Pojem tlak pary sa
nezavádza inak, než touto úvahou. Každej teplote potom prináleží určitý tlak vodnej pary.

V.6. Var s chladením
Tento a ďalšie dva experimenty poskytujú ďalšie kroky k pochopeniu varu na jednej strane a 
atmosférického parného motora na strane druhej. Naplňte 2-litrovú banku s guľatým dnom (bez plochej 
základne tak, aby bola vákuovo nepriepustná), trochou vody, priveďte ju k varu a nechajte ju prudko vrieť 
po dobu 1 až 2 minút s voľnou (šikmo nasadenou) zátkou tak, aby para bola viditeľne vyfúknutá. Potom 
odstráňte plameň a okamžite uzavrite zátku. Po niekoľkých sekundách ju už nemusíte tlačiť proti tlaku 
pary, drží sama. Varenie sa zastavilo. Teraz otočte banku hore dnom a postriekajte ju studenou vodou. Voda 
vnútri začne znova vrieť. Vždy, keď sa var zastaví, zvýšite ochladenie, nakoniec cez ňu preteká studená 
voda a dokonca sa na ňu kladie sneh alebo ľad. Ak ste pred uzavretím varili dostatočne opatrne, voda stále 
vrie aj pri 15 °! Vždy zhora ochladzujeme, avšak ochladzuje sa aj voda v spodnej časti banky; medzi tým 
by sa študenti sami mali dotknúť vlažnej banky.

Pri opise experimentu je okrem všetkého iného 
nevyhnutné, uchopiť to rozsiahle  ponechanie vody 
vo vare pred uzavretím zátky – to slúži na 
„vypláchnutie“ vzduchu z banky. Pri myšlienkovom
prehĺbení na ďalší deň si to zaslúži správne 
ocenenie – až ono zaručuje vytvorenie dobrého 
vákua pri chladení vodou či ľadom. Súvislosti 
medzi varom a tlakom na vodnej hladine zistené pri 
predchádzajúcom experimente sa teraz používajú, 
menia a prehlbujú. Nové zameranie je najmä: 
vytváranie podtlaku kondenzáciou vodnej pary.

V.7. "Smädná" banka
Tento experiment môže byť krásne ukázaný v 
rôznych verziách, napríklad banka môže byť 
umiestnená na ležato od začiatku alebo zo začiatku 
na stojato (pozri obr. 38,39), zátka môže byť 
vybavená úzkou alebo širokou trubicou, mali by ste 

Obrázok 38: Smädná banka                                             to vyskúšať sami. Je dôležité, aby banka bola čo 



najväčšia, najlepšie 2 litre. To však tiež zvyšuje riziko experimentu, pretože sklo môže prasknúť. Bez toho, 
aby ste niečo povedali, mali by ste chrániť žiakov inštaláciou sklenenej oddeľovacej steny a sami si nasaďte
ochranné okuliare (to robí celú vec ešte viac napínavou).

Ak začnete ohrievať banku plameňom horáka, v nádobe 
najskôr stúpa veľa bublín. Keď však voda začne vrieť, 
bublín sa nestane viac, ale menej a nakoniec sa zastavia. 
Namiesto toho sa vytvára zvláštny udieravý hluk, v rytme 
ktorého môžete vidieť, ako na konci rúry skáče voda sem a 
tam. Ak je rúra dostatočne dlhá, tak to pritom zostáva, kým 
plameň udržuje vrenie; ak je kratšia, môže sa stať, že 
vibrujúci vodný stĺpec neočakávane dosiahne banku a celú 
ju náhle naplní vodou. Chceli sme spôsobiť tento proces, 
ale skôr iba vtedy, keď je signál k tomu daný odstránením 
plameňa. Potom sa dá vidieť, ako hladina vody v potrubí 
pomaly stúpa, až kým nedosiahne banku.

Prvé kvapky studenej vody teraz spôsobujú kondenzačnú 
lavínu: banka nasaje vodu rýchlo - s výnimkou miernej 
vzduchovej bubliny, ktorá je viditeľná v hornej časti banky 

po upokojení „búrky“.
Pre úspech experimentu musíte venovať pozornosť malým veciam:
Varte dlhý čas, až kým nevzniknú vzduchové bubliny; Pevné pripojenie piestu k statívu, pretože vcucnutie 
naplno je vehementný proces; Dostatočný prísun vody do vane tak, aby namiesto vody nebol nasatý 
vzduch; Osvedčený tvar, šírka a dĺžka potrubia a dostatočná hĺbka ponorenia do vane.

Na objasnenie experimentu sú opäť užitočné všetky už uvedené myšlienky, enormné zníženie objemu 
vodnej pary pri kondenzácii, vytvorenie podtlaku, ktorý však už nie je zachovaný a spôsobuje iba ďalšie 
varenie, avšak v nasávaní vody môže pôsobivo ukázať svoju mechanickú silu a schopnosť vykonávať 
prácu. To prináša spojenie s (atmosférickým) parným motorom, ako to robí nasledujúci experiment.

V.8. Plechovka je rozdrvená
Zaobstaráme si prázdny obdĺžnikový kanister s objemom asi 5 až 10 litrov. Uzáver musí byť taký, aby 
úplne tesnil (dokonca aj pri 100 ° C). Naplníme ho asi 1/2 litrom vody, privedieme do varu a potom, 
rovnako ako v predchádzajúcich dvoch pokusoch, varíme s ľahko položenou zátkou, až kým para úplne 
nevytlačí vzduch z nádoby. Plynový horák vypneme a súčasne uzatvoríme viečko. Môžeme buď 
jednoducho čakať na ochladenie alebo ho trochu urýchliť postrekom studenou vodou. Strany plechu a 
postupne aj celá nádoba sa zmrští, preliači, stlačí do seba, ako by mocnou silou. Okrem stonania a 
praskania plechu môžete počuť aj ďalšie vrenie vody vo vnútri. Proces sa konečne ukľudní pod 
vodovodným kohútikom, nádoba zostala v groteskne zničenej forme.
Ak nádoba zostane utesnená, ako to zvyčajne v prípade tohto postupu násilia býva, môžete pridať ďalšiu 
ukážku: útvar z kovového plechu s dovnútra prelámaným povrchom podržíme znovu nad plameňom a on sa
znovu nafúkne, až kým takmer nezíska svoj pôvodný tvar. V neposlednom rade, ak viečko odletí s hlasným 
treskom, zapadá to do štýlu veci. V tomto veku sú obzvlášť vhodné drastické pokusy.
2. Predbežné pokusy k zážihovému motoru
    V.1: Hodinkové sklíčko leží na kadičke a je naplnené buď čistým benzínom alebo normálnym alebo 
super benzínom. So zapálenou cigaretou sa najskôr priblížime k hodinovému sklu - a potom vtlačíme 
cigaretu do benzínu. Naproti tomu horiaca zápalka benzín okamžite vznieti. Ten horí so silnými sadzami; 
takže ďalšie hodinkové sklo, držané nad plameňmi, okamžite sčernelo. Nakoniec, keď kaluž benzínu v 
hodinkovom skle má priemer už len jeden až dva centimetre, hodinové sklo praskne (s vysokou 
pravdepodobnosťou) a spadne, aspoň čiastočne, do kadičky.
    V.2: Kanister s normálnym alebo super benzínom nakloníme tak, že sa práve žiaden benzín nevylieva. 
Týmto spôsobom benzínové výpary klesajú do Erlenmeyerovej banky priamo pod výtokom. Iba veľmi 
pozorní študenti si všimli, že vzduch sa javí trochu „chvejúci“, tak ako v horúcich dňoch. Zatvorte veko 



kanistra a ponad Erlenmeyerovou bankou prejdite horiacou zápalkou. Výpary sa okamžite vznietia a horia 
bez veľkého množstva sadzí. Handra, ktorá sa používa na uzatvorenie otvoru čoskoro veľmi horúcej banky, 
okamžite zastaví spaľovanie.
    V.3: Skrz plameň sviečky strekneme trochu benzínu jemnou ihlou striekačky. Benzín padá v horiacom 
oblúku, spaľovanie skončí - pri správnej dávke - skôr, než benzín dosiahne na podlahu. Produkcia sadzí 
výrazne zaostáva za produkciou z V1.
Následne rozprášime benzín skrz plameň horiacej zápalky rozprašovačom. Benzín horí vo forme ohnivej 
gule, v závislosti od dávkovania produkuje niekedy viac, niekedy menej sadzí.

    V.4: S rozprašovačom z V3 sa do plastovej alebo lepenkovej trubice strekne približne 10 postrekov 
benzínu. Na trubicu sú zvlášť vhodné matované, ale stále priehľadné plastové rúry, ako sú rúry používané 
na balenie máp. Jedna krytka konca rúry je napevno prilepená lepiacou páskou, zatiaľ čo druhá je buď iba 
zatlačená alebo nahradená guľkou alebo pohárom jogurtu, ktorý tiež uzatvára rúru jemným zatlačením. 
Zapaľovacia sviečka umiestnená zboku, mierne nad zalepenou krytkou, dokáže zapáliť zmes benzínu so 
vzduchom (Aby ste to dosiahli, vyvŕtajte otvor, ktorý je trochu menší a potom naskrutkujte zapaľovaciu 
sviečku, ktorú môžete zapáliť pomocou napríklad bežného školského transformátora: primárne vinutie 500 
závitov, spínač a jedna 12 V batéria, cievka s 23 000 závitmi na sekundárnej strane).
Akonáhle sa benzín vstrekne a rúra sa uzavrie, niekoľkokrát pomaly otočte rúrou. Miešanie môže byť 
podporené vložením gumy na gumovanie v rúre. Rúra sa potom pripevní na statívovú tyč vo zvislej polohe.
Spočíva na spodnej časti krytu, ktorý je pripevnený lepiacou páskou, zatiaľ čo len položená guľa alebo kryt,
je na hornom konci.
Ak teraz zapálite zmes, „ohňový front“ sa rýchlo pohybuje zdola nahor a hlasným treskom vystrelí viečko 
alebo guľu z trubice smerom nahor.
Prípadne môžu v už predohriatej rúre  nasledovať ďalšie pokusy, pri ktorých sa dá meniť koncentrácia 
zmesi benzín-vzduch.
Základy spaľovania benzínu
Od kaluže benzínu v hodinkovom sklíčku cez benzínový prúd zo striekačky až po kvapôčky benzínu z 
rozprašovača sa povrchová plocha, ktorá obsahuje určité množstvo benzínu, enormne zvyšuje, čo znamená, 
že benzín prichádza do styku s kyslíkom vo vzduchu v rôznej miere a horí s rôznou intenzitou. Pary 
benzínu v Erlenmeyerovej banke nakoniec horia takmer bez toho, aby sa vyvíjali sadze, takže množstvá 
nespálených čiastočiek sadzí sa tiež znižujú s lepším kontaktom s kyslíkom.
Namiesto Erlenmeyerovej banky by bol možný aj test, populárny medzi automobilovými technikmi, a to 
priame zapálenie benzínových pár stúpajúcich z nádrže. Tento experiment sa často používa na preukázanie 
toho, že horiaca nádrž nemôže explodovať a že vybuchujúce autá sú v podstate konštruktom režisérov 
akčných filmov.

Kontakt s kyslíkom v benzínových výparoch prípadne v benzíne v nádrži jednoducho zostáva príliš nízky a 
tlak sa vyrovná okamžite po otvorení nádrže a benzín v uzavretej nádrži nemôže pokračovať v horení kvôli 
kyslíku spotrebovanému po krátkej dobe. Pokus však nepripadá pre 9. ročník do úvahy z dôvodu rizika, že 
bude napodobnený bez dostatočného porozumenia. Najmä krátke vybafnutie, pri zapálení, z otvoru nádrže 
by mohlo zraniť nešikovných experimentátorov. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia zostáva povedať, 
že v prípade nehody s horiacim autom potrebujú cestujúci ešte stále pomoc a nemusíme sa chrániť pred 
vybuchnutím nádrží.
V tejto súvislosti je pozoruhodný zákaz fajčenia na čerpacích staniciach. Je to menej o nebezpečenstve, že 
by horiace cigarety zapálili výpary benzínu a viac o boji proti nebezpečenstvu zapálenia cigarety zápalkou 
alebo zapaľovačom. Teploty týchto plameňov sú dostatočné na vznietenie benzínu, predstavujú oveľa väčší 
zdroj nebezpečenstva. Pre naftu s výrazne nižšími teplotami vznietenia sa však tieto tvrdenia neuplatňujú 
tak všeobecne, najmä v horúcich letných dňoch môžu cigarety spôsobiť značné nebezpečenstvo.

V triede, po sérii experimentov opísaných vyššie, nasledujúci deň nasleduje hĺbková, analyzujúca 
konverzácia, z ktorej môže napríklad vzísť otázka, prečo veko alebo guľa na plastovej trubici vyleteli nahor
so zapélením. Konverzácia bude potom zameraná na povrchy benzínovej kalužky s rôznou veľkosťou, na 
prúd benzínu a kvapky benzínu až do takmer homogénneho zmiešania odpareného benzínu so vzduchom. 



Toto myšlienkové smerovanie sa vracia k experimentu a môže sa od študentov požadovať ako osobný 
príspevok.

Benzínový (Ottov) motor
Na základe myšlienok o rôznych teplotách tlejúcej cigarety a horiacej zápalky môžete ako učiteľ stručne 
uviesť niekoľko faktov, ako sú rôzne teploty samovznietenia benzínu a nafty alebo zákaz fajčenia na 
čerpacích staniciach, predtým, než budete sledovať štyri takty - nasledujúce po čiastočnom nákrese na 
tabuli - zážihového motora v chode.
Ak však nie je možné ukázať bežiaci motor, táto hlavná lekcia už nemusí obsahovať experiment v užšom 
zmysle slova, ale žiaci preštudujú výkresy v reze a musia si napríklad všimnúť, že zdvih piestu je 
prispôsobený dĺžke ojnice a tým teda aj rozmery kľukového hriadeľa sú dané. Ak v tejto chvíli požiadate 
žiakov, aby boli presní, môžu získať malú predstavu o tom, ako precízne a presne pracovali generácie 
inžinierov na dnešných motoroch.
V ďalšom priebehu éry tvoria štyri takty benzínového motora základ pre pochopenie prúdového motora, v 
ktorom tieto štyri takty nenasledujú v jednom valci postupne, ale v turbíne spočívajú jeden vedľa druhého.

Podrobnejší fyzikálny pohľad na spaľovacie procesy a spôsob, akým sa používajú, nájdete na strane 91 pod 
nadpisom „Fyzikálne princípy, rozmanitosť strojov a ľudské prežívanie“


