Osobnosti
Otto von Guericke
pokusmi ukázal, ako sa dá využiť vákuum
K záujmu o skúmanie takej obyčajnej látky, akou je vzduch,
priviedla Otta von Guericka (1602 – 1686) nedokonalá činnosť pumpy pri nasávaní vody. Tá fungovala celkom dobre,
kým mala vodu čerpať do výšky menšej než asi 10 metrov.
Ak však bolo potrebné vodu čerpať do väčšej výšky, nedarilo
sa to ani najprecíznejšie spracovaným pumpám. Na toto obmedzenie prišli v čerpacom systéme vody na záhradách toskánskeho vojvodu v prvej štvrtine 17. storočia. A tu sa na javisku vedy objavujú ľudia, ktorí sa pýtali, čo sa vlastne deje
v priestore nad dosiahnutou hladinou, že vyššie už voda nestúpa.

zaujímavý pokus, keď naplnil na jednom konci zatavenú trubicu ortuťou, prevrátil ju a otvoreným koncom ju ponoril do
nádoby s ortuťou. Hladina ortuti v trubici poklesla a mních
tvrdil, že nad ňou je iba prázdny priestor, teda vákuum (rovnaký pokus urobil podľa Torriceliho návodu Galileiho žiak
a životopisec Vincenzo Viviani (1622 – 1703)). Vysvetlenie,
prečo všetka ortuť nevytečie do nádoby, podal po vlastnom
opakovaní pokusu ďalší Talian Evangelista Torricelli (1608
– 1647): Stĺpec ortuti udržiava v určitej výške tlak vzduchu,
ktorý pôsobí na hladinu ortuti v otvorenej nádobe, do ktorej
je otvorený koniec trubice s ortuťou ponorený. Vzduch svojím tlakom udržal hladinu ortuti vo výške 760 mm, jeho tlak
v súčasných jednotkách by bol 1 009 hPa. Ponúkala sa otázka, na čo tlak vzduchu ďalej využiť. Tu sa dostávame k priekopníkovi skúmania tlaku vzduchu v rôznych zariadeniach –
Ottovi von Guerickovi.

Staviteľ a diplomat

Otto von Guericke (20. 11. 1602 – 11. 5. 1686)

Ukázalo sa, že s problémom čerpania vody súvisí odpoveď
na otázku, či môže existovať prázdny priestor – vákuum. Od
dôb Aristotelových tu existoval názor, že príroda nikdy prázdny priestor nevytvára, pretože prázdnota je jej neprirodzená,
bojí sa jej, čomu sa hovorilo „strach z vákua“ – horror vacui.
Galileiho pokusy a pokusy jeho žiakov Vincenza Vivianiho
a Evangelistu Torricelliho s čerpaním vody vyššie, než sa
dovtedy darilo, boli neúspešné, ale stále sa nevedelo prečo.
V roku 1647 predviedol na kráľovskom dvore vo Varšave
taliansky kapucínsky mních Valerián Magni (1586 – 1661)
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Otto von Guericke je jedným z mnohých ľudí, ktorým sa ich
pôvodné povolanie prestalo páčiť natoľko, že sa začali venovať fyzikálnym výskumom. Napr. Pierre de Fermat prestal
v Toulouse rozhodovať právne spory a začal sa zaoberať optikou, na americkej pôde Benjamina Franklina zaujala až vo
vyššom veku atmosférická elektrina, keď opustil úspešnú
dráhu politika. Obdobne Otto von Guericke sa až vo svojich
50 rokoch začal zaujímať o čerpanie vzduchu z uzatvoreného
priestoru.
Narodil sa v Magdeburgu v patricijskej rodine, profesijne
zakorenenej v správnej a diplomatickej službe. Keď ho v roku
1617 poslali na univerzitu v Lipsku, očakávalo sa od neho, že
po štúdiu práva tradíciu rodiny nepreruší. Avšak v roku 1623
sa na radu strýka prihlásil na univerzitu v Leydene, ktorá svojím zameraním Guerickovi otvárala obzory matematiky, geografie, mechaniky. Tam sa zoznámil aj s takým praktickým
odborom, akým bolo stavebné inžinierstvo. Okrajovo sa začal zaujímať aj o astronómiu, najmä o Koperníkov heliocentrický systém, ktorého sa stal bezvýhradným zástancom.
Ovládal aj niekoľko európskych jazykov.
Keď sa po štúdiu v roku 1624 vrátil do svojho rodného
mesta, zúrila v Európe tridsaťročná vojna, počas ktorej bol
protestantský Magdeburg ohrozovaný Valdštejnovými
vojskami. Guericke bol ako vyškolený staviteľ poverený
stavbou mestských opevnení. Napriek týmto opatreniam je
súčasťou smutnej vojnovej histórie dobytie mesta a jeho vyplienenie v roku 1631. Aj po tejto katastrofe Guericke obetavo ďalej pracoval pre mesto ako staviteľ pri jeho obnove
i ako diplomat a posol – vyjednávač. Zúčastnil sa kongresu,
na ktorom bola v roku 1648 tzv. vestfálskym mierom ukončená tridsaťročná vojna.
Mesto mu zverilo významnú politickú úlohu: Vyjednať
s cisárom Ferdinandom III. navrátenie starých privilégií mestu. Cisár mu ale neudelil audienciu ani vo Viedni, ani v Prahe, prijatia sa Guericke nedočkal ani v Rezne, kde prebiehal
v roku 1653 ríšsky snem. Cesty Európou mu však priniesli
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iný efekt. Keď už márne čakal na audienciu u cisára a túlal sa
uličkami Rezna, pri pulte antikvárov, ktorí sa zišli v tomto
mieste obchodného ruchu, si kúpil niekoľko vedeckých kníh,
okrem iného Keplerových a Descartových. V Rezne sa taktiež stretol s už spomenutým mníchom Valeriánom Magnim
a ich reč prišla k pokusom so získavaním vákua. To bol zrejme moment obratu Guerickových záujmov k tzv. novým vedám, konkrétnejšie k pokusom so vzduchoprázdnom.

Demonštrátor
Zo začiatkov jeho skúmania tajomstva
vákua sú známe tri pokusy: V prvom ukazoval, ako poklesne hladina vody v úzkej
trubici, zrejme obdobný pokus, aký robili
Magni a Torricelli s ortuťou. Tento pokus
si môžete urobiť aj vy v škole, ak máte
k dispozícii budovu s viacerými poschodiami (z hadice, ktorej horný koniec je
uzavretý, odtečie trochu vody, ale výška
stĺpca zostáva približne 10 metrov). Ďalším pokusom predviedol deformáciu až
zborenie stien nádoby, z ktorej je vyčerpaný vzduch. Tiaž vzduchu dokázal pokusom, v ktorom zvážil nádobu so vzduchom a porovnal jej hmotnosť s nádobou,
z ktorej vzduch vyčerpal. Neboli to pokusy laboratórne, len pre vlastné potešenie,
ale ich realizácia mala okrem iného zaujať verejnosť. Robil ich dokonca aj na ríšskom sneme v Rezne. Tam mali veľký
úspech, avšak jeho snaha získať tu od cisára pre magdeburských občanov späť
ich privilégiá vyšla naprázdno.
Najznámejší je ním predvedený pokus s tzv. magdeburskými pologuľami, ako sa dnes bežne uvádza v učebniciach. Aj
ten bol najprv v roku 1654 realizovaný v menšom meradle.
Guericke použil dve medené pologule s priemerom asi 20 cm,
vysal z nich vzduch a šesť silákov sa ich pokúšalo od seba odtrhnúť. Silu v rádoch tisícok newtonov (pri vákuu vnútri gule
by tlaková sila vzduchu na jej povrch bola asi 12 000 N) vy-

volanou vonkajším tlakom vzduchu na ich povrch však prekonať nedokázali. Hlavný – a dodnes najčastejšie pripomínaný – pokus bol realizovaný na dvore Guerickovho domu
v roku 1657. Pri ňom použil pologule s priemerom asi 60 cm
a stenami hrubými 2 cm. Odtrhnúť od seba ich malo 2 x 8 koní
(pri upevnení jednej pologule k stene by na rovnaké silové
pôsobenie stačilo 8 koní). Pri dokonalom vákuu by bola tlaková sila vzduchu držiaca pologule pri sebe asi 115 000 N.
Pomerne atraktívny pokus si môžete vyskúšať s pomôckou
na obrázku nižšie, prípadne v domácom prostredí s obyčajnými prísavkami.

Pre všetky uvedené pokusy bola nevyhnutným zariadením
piestová výveva. Pri jej zdokonaľovaní mal Guericke za partnera učeného jezuita Gaspara Schotta, profesora na univerzite vo Würzburgu, s ktorým mal rozsiahlu korešpondenciu. Ak
ide o nádoby, z ktorých mal byť odčerpávaný vzduch, Guericke začínal s dubovým sudom. Ten bol ale pre vzduch
(a čiastočne i pre podtlakovú vodu) priepustný. Preto prešiel

Vysávanie vzduchu zo sudu piestovou vývevou

na materiály medené, ktorých steny sa však deformovali, takže pre väčšie pokusy museli byť pomerne robustné. Celkom
dobre vyhovovalo i silné sklo, prakticky dnešné recipienty
nad vývevami. Skonštruoval pušku, z ktorej podtlak vzduchu
vymršťoval strelu. Ukázal, že podtlakom dvíhaný piest unesie isté závažie, teda, že tlak vzduchu môže konať prácu.
Zdokonaľovaniu vákuovej techniky sa Guericke venoval celých 17 rokov.

Elektrina

Rytina zobrazuje najpopulárnejší Guerickov pokus.
Ani konské záprahy nedokázali prekonať tlak vzduchu držiaci pri sebe
dve kovové pologule.

Od roku 1663 robil pokusy so statickou elektrinou. Pôvodne
chcel predviesť pôsobenie zemských síl, gravitácie, a na to si
vyrobil model Zeme: veľkú guľu, ktorá sa mohla otáčať okolo osi. Všimol si, že táto guľa priťahuje drobný prach vo
vzduchu. Keď na ňu spúšťal ľahké pierka, zistil, že po doty21
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ku sa od gule pomerne silne odpudzujú. Dej bol intenzívnejší, keď pred pokusom guľu trel. Objavil tak statickú elektrinu, novinkou bolo hlavne to, že elektrická sila môže byť aj
odpudivá. Pretože v tom čase neexistovala žiadna predstava
o gravitačnej sile, Guericke sa domnieval, že objavil prírodnú
silu, ktorá sa uplatňuje v slnečnej sústave priťahovaním planét k Slnku. Bola tu istá analógia s Keplerovou úvahou
o magnetickej sile držiacej pohromade celú slnečnú sústavu.

Na pokusy so statickou elektrinou si zhotovil guľu zo síry, ktorú trel

Popisy magdeburských pokusov sa uchovali predovšetkým
prostredníctvom diela Gaspara Schotta v jeho knihách Mechanica hydraulicopneumatica (1657) a Technica curiosa (1664).
Ďalší z Guerickových priateľov – poľský astronóm a teológ
Stanislaus Lubienski – zahrnul jeho úvahy o vzťahu atmosférického tlaku a počasia do svojho spisu Theatrum cometicum.
Guericke počas realizácie pokusov (celkovo asi 17 rokov)
o nich nič nepublikoval. Až v roku 1672 vyšiel v Amsterdame
jeho spis Ottove von Guerickove nové magdeburské experimenty s prázdnym priestorom. Názov je trochu zavádzajúci,
obmedzený. V spise sú i ním získané poznatky na poli elektriny i úvaha o Koperníkovom heliocentrickom systéme.
Otto von Guericke zomrel v roku 1686 v Hamburgu. Mesto
Magdeburg, v ktorom bol dokonca i jedným zo štyroch starostov, na neho spomína i zaujímavým pomníkom pripomínajúcim jeho slávny pokus. V Nemecku vydali k 400-ročné-

Tradičná pocta Guerickovi v Magdeburgu

mu výročiu jeho narodenia známku, ktorá pripomína jeho najslávnejší pokus s magdeburskými
pologuľami. Na pozadí je Koperníkov heliocentrický systém, ktorého zástancom bol aj Guericke.
Záhadou je, prečo sú pri planéte
Venuša znázornené dva mesiace.

Netradičná pocta Guerickovi v Magdeburgu
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