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Co se děje 
v sešitě

Tým Debrujárská badatelna G1 a G2

Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426
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Zvýrazňovač č. 1
na vodní bázi 

 Při vypařování kapaliny z povrchu předmětu opouštějí kapaliny

částice s nejvyšší kinetickou energií; průměrná energie

zbývajících částic tak klesá a povrch, na kterém vypařování

probíhá, se ochlazuje

 Vypařování vody a fluorescenční látky probíhá pomalu, nápis je

vidět přibližně 3 minuty



�

Zvýrazňovač č. 1
7:23
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Zvýrazňovač č. 1
7:25
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Zvýrazňovač č. 2
na lihové bázi 

 Při vypařování kapaliny z povrchu předmětu opouštějí kapaliny

částice s nejvyšší kinetickou energií; průměrná energie

zbývajících částic tak klesá a povrch, na kterém vypařování

probíhá, se ochlazuje

 Vypařování lihu a fluorescenční látky probíhá rychleji a teplota je

na začátku nižší, nápis je vidět necelé 2 minuty
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Zvýrazňovač č. 2
7:39
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Zvýrazňovač č. 2
7:40
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Zvýrazňovač č. 2
7:41



�

Fix
na vodní bázi 

 Při vypařování kapaliny z povrchu předmětu opouštějí kapaliny

částice s nejvyšší kinetickou energií; průměrná energie

zbývajících částic tak klesá a povrch, na kterém vypařování

probíhá, se ochlazuje

 Vypařování vody sice probíhá pomaleji než u lihu, ale vzhledem

k tenké stopě je viditelnější kratší dobu než zvýrazňovač, což

může být dáno i tím, že neobsahují fluorescenční kapalinu,

stopa je vidět necelou minutu.



�

Fix na vodní bázi
7:27
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Fix na vodní bázi
7:28



�

Lepidlo v tyčince

 Lepidlo v tyčince je tvořeno vodou, lepicí hmotou a glycerinem

 Díky pevné lepicí hmotě se voda a hlavně glycerol odpařuje

podstatně pomaleji než tomu je u fixů a zvýrazňovačů, proto

snížení teploty na povrchu papíru pozorujeme téměř 5 minut

 Obraz termokamerou je na rozdíl od bílé stopy lepidla okem

dobře viditelný a nápis čitelný



�

Lepidlo v tyčince
7:28
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Lepidlo v tyčince
7:31



�

Lepidlo v tyčince
7:33



�

Pero Pilot

 Pero Pilot obsahuje speciální inkoustovou náplň, která lze

vygumovat a přepsat

 Náplň se odpařuje velmi rychle a stopa je viditelní jen při psaní,

při dopsání koncové části již není viditelná počáteční stopa,

celkově není viditelná ani celou minutu



�

Pero Pilot
7:33



�

Pastelka

 Pastelka neobsahuje žádnou kapalinu a je kluzká, nedochází k

výraznému tření mezi papírem a pastelkou

 Díky tomu nevidíme tepelnou změnu, a to ani směrem k nižší

teplotě z důvodů vypařování, ani směrem k vyšší teplotě z

důvodů tření



�

Pastelka
7:35



�

Guma na gumování

 Pastelka neobsahuje žádnou kapalinu a na rozdíl od pastelky se

o papír dostatečně tře

 Díky tomu vidíme tepelnou změnu opačným směrem než u

vodních a lihových popisovačů, dochází v místě dotyku ploch ke

zvýšení teploty, které je však krátkodobé a záleží na tom, jakou

silou na gumu působíme a zda gumujeme jedním tahem nebo

dané místo gumujeme opakovaně



�

Guma na gumování
7:37


