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Úloha I.2 . . . Záhadná voda 6 bodů; (chybí statistiky)
Proveďme následující pokus: vezměme skleničku a naplňme ji vodou až po okraj. Pak na skle-
ničku položme tvrdší papír – tím skleničku „uzavřeme“. Budeme-li opatrní, můžeme skleničku
převrátit dnem vzhůru. Voda se, navzdory tomu, že ji drží jen list papíru, nevylije. Jak je to
možné?

Nakreslete si obrázek a zakreslete do něj všechny síly, které působí na papír. Zkuste vysvětlit,
jak je možné, že voda zůstane uvnitř skleničky.

Pre začiatok dúfam, že si si experiment pekne vyskúšal, pretože o pozorovanom sa rozpráva
najlepšie :-) Ak sa tak náhodou nestalo, prestaň čítať tento vzorák a bež si to skúsiť!

Predpokladajme teda, že experiment už máme úspešne za sebou (to znamená, že sme ostali
suchí). Pozorovali sme jav, ktorý by človek na prvý pohľad nečakal – voda ani papier nepadli na
zem tak, ako by si to gravitačný zákon vyžadoval. Toto môže mať iba jedno riešenie: Tiažové
sily vody a papiera museli byť niečím kompenzované. Otázkou na mieste by bolo, že
odkiaľ sa takáto kompenzačná sila zobrala.

Ak ste experiment skúšali viackrát, všimli ste, že bolo veľmi dôležité, aby v pohári uzavre-
tom papierom nebolo ani trochu vzduchu. V opačnom prípade experiment nevyšiel a voda sa
pretlačila cez papier. Zamyslime sa nad tým, prečo je také podstatné, aby sa pri uzavretí v
pohári nenechádzalo moc vzduchu.

Keďže sa nenachádzame vo vákuu (to by sme nemali moc čo dýchať), je na mieste sa
zamyslieť nad tým, či okolitý vzduch nehrá v tomto prípade nejakú rolu. Keďže tohto vzduchu
sa okolo nás nachádza strašne veľa, tak má zmysel hovoriť o niečom, čo nazývame atmosférický
tlak. Je to tlak, ktorým na nás pôsobí všetok vzduch nad nami. Jeho hodnota je približne pA =
= 101 000 Pa a na prvý pohľad to pôsobí ako veľmi veľké číslo. Je fakt, že v skutočnosti to
je naozaj obrovský tlak, ale väčšina živočíchov (a aj ľudia) sú naň už zvyknutí a preto to
nepociťujú. Všimnite si, že keď je na stole položená otvorená fľaša a ústami odsajeme z nej
trochu vzduchu, tak má tendenciu sa zmrštiť. Je to spôsobené práve tým, že odsatím vzduchu
znížime tlak vovnútri, čím vzniká tlakový rozdiel ∆p medzi vonkajším a vnútorným prostredím.
Tento rozdiel tlakov pôsobí na plochu fľaše S a reálne sa prejaví silou F = ∆pS, ktorá tlačí
smerom dovnútra fľaše. Keď fľaša dostatočne zmenší svoj objem, sú tlaky opäť vyrovnané a
situície je opäť v rovnováhe.

Aplikujme práve získané poznatky na našu pôvodnú situáciu s pohárom vody a papierom.
Keď už je pohár otočený, tak zvrchu na papier pôsobí tlak od vody a zospodu tlak vzduchu
(ktorý je všadeprítomný)1. Ak atmosférický tlak prevyšuje hydrostatický, tak je papier dokonca
tlačený mierne do pohára (čo sa v skutočnosti veľmi neprejaví, pretože voda nepatrí medzi dobre
stlačiteľné materiály).

Jazykom rovnice by sme uvedenú podmienku vedeli zapísať približne takto:

hϱg < pA

V prípade, že sa v pohári po uzavretí nachádza aspoň trochu vzduchu, tak atmosférický tlak
pôsobí na papier aj zhora a tým pádom nemá hydrostatický tlak čo vyrovnať.

1Hmotnosť papiera je oproti vode dosť malá, takže ju môžeme pokojne zanedbať.
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Skutočne, môžeš si to vyskúšať! Len sa priprav na to, že zrejme neostaneš suchý :-)
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