
 ةىب پالشتیكی ُیدرهژًی

صدای ایي هشینَ طتیَ اشندَ ُای هاقػی اشت، اوا در هاقع اشتاب ةازی اشت كَ ةَ طىا اصّل امكترهطیىی 

 .را وی آوّزد. در ضىي، اگر چَ ایي یك اشندَ ةچَ گاًَ اشت همی ةا تكٌیك ةصیار ةاال كار وی كٌد

ه اكصیژن تجزیَ وی كٌد. شپس ةَ كىك یك جرقَ تفٌگ ُیدرهژًی ةَ كىك امكتریصیتَ آب را ةَ ُیدرهژن 

امكتریكی، گازُا ةَ طكل اًفجاری ةا یكدیگر تركیب وی طًّد ه ةخار آب پر فظار ایجاد وی كٌٌد ه ةر اجر آن 

 .جریاًی از قطرات آب ةَ ُّا پاطیدٍ وی طّد

ر شاخت ایي اشتاب شاخت ایي دشتگاٍ كىی شخت تر از شایر پرهژٍ ُای ارائَ طدٍ اشت، اوا فًٌّی كَ د

 .ةازی ةَ كار وی گیرید ةرای ةصیاری از پرهژٍ ُای دیگر وی تّاًد كارةرد داطتَ ةاطد

  

 .تّصیَ وی طّد ةرای ایي فػامیت پژهُظی اهمیاء ودترم ًیز كىك كٌٌد

  

 هشایل وّرد ًیاز

ده وینَ زغال كرةٌی )  -٢د. رزیي پّمی اشتر ه كاتامیصت. ایي ُا را وی تّاًید در اةزار فرهطی ُا پیدا كٌی -١

جرقَ زن پیزهامكتریك ) كَ وی تّان از داخل فٌدك ُای وصتػىل  -٣كَ وی تّان از ةاتری ةدشت آهرد( 

 همتی٦شر ةاتری  -٤خارج كٌید( 

 ُّیَ -٤( ٢٢تا  ٢٢شیه رهكض دار وصی )ًىرٍ  -٦پارافیي )كَ وی تّان از طىع تِیَ ًىّد(  -٥

  

 ةىب چگًَّ كار وی كٌد؟

همتی ةَ وینَ ُای كرةٌی هصل وی طّد، ایي وینَ ُا در ودفظَ آب قرار دارًد. جریان ةرق آب را ةَ ٦ةاتری 

ُیدرهژن ه اكصیژن تجزیَ وی كٌد، ایي گازُا در قصىت ةاالیی ودفظَ جىع وی طًّد. شپس جرقَ زن 

اد وی گردد، كَ ةاغث وی پیزهامكتریك فظار دادٍ وی طّد، ه ةر اجر آن جرقَ ای در طكاف ةیي ده شیه ایج

 .طّد ُیدرهژن ه اكصیژن تركیب طًّد. ةخار پر فظار خاصنَ، آب را ةَ مّمَ خرهجی پرتاب وی كٌد

  



 

 ًدٍّ شاخت

شاخت ایي دشتگاٍ، ةا جدا كردن وینَ ُای كرةٌی از ده ةاتری فرشّدٍ طرهع وی طّد. مزهوی ًدارد از ةاتری 

 .ُای ًّ یا آمكاالیٌی اشتفادٍ كٌید

ر تصّیر زیر، پّطض ه درب یكی از ةاتری ُا ةرداطتَ طدٍ ه وینَ كرةٌی آن از پّطض وقّایی ةیرهن زدٍ د

اشت. ةا كىی تالش وی تّاًید وینَ كرةٌی را ةیرهن ةكظید. شپس آن را طصتَ ه در وراخل ةػد ةَ كار 

 .گیرید

  

 

ّل اًتِای وینَ زغامی ةپیچید تا اتصال چٌد شاًتیىتر از شیه رهكض دار را مخت كٌید ه چٌد دهر از آن را خ

 .امكتریكی خّةی ةرقرار گردد. شیه ُا ةاید ودكه پیچیدٍ طًّد تا اتصال را شفت ًگَ دارًد



 

ةرای شاخت طكاف جرقَ، اةتدا شیه را یك دهر خّل وداد ةپیچید، شپس ةاقی شیه را )خدهد چٌد شاًتیىتر( 

َ دهر وداد پیچیدٍ ةّدید را ةترید ه وقداری از رهكض اًتِایی دهر خّدش ةتاةاًید. شراًجام هشط خنقَ ای ك

 .آن را ةردارید

طكاف جرقَ ه وینَ ُای كرةٌی را در یك جػتَ پالشتیكی طفاف قرار دُید )اگر جػتَ ای ُىاًٌد طكل زیر 

ر از آب شاًتیىتر واًدٍ ةَ شر( پ١.٥ًدارید، وی تّاًید از جػتَ طكالت اشتفادٍ كٌید(. جػتَ را )تا خدهد 

كٌید. شپس وّم وذاب را رهی شطح آب ةریزید تا جػتَ ه طكاف جرقَ ه وینَ ُا را آب ةٌدی كٌد. هقتی 

وّم شفت طد، آن را كىی ًصتت ةَ دیّارٍ طل ًىّدٍ ه اجازٍ دُید آب خارج گردد، شپس وّم را ةَ دیّارٍ 

 .جػتَ، آب ةٌدی ًىایید

 

ا طیار ویان تِی را )ةرای هرهد ه خرهج آب( ایجاد كٌید. اگر شپس ده تكَ وّم ضخیه را ةَ تَ ةچصتاًید ت

 .وایل ةاطید وی تّاًید ایٌِا را ةَ شىت ةاال گصترش دُید تا طیار ورةع طكنی ایجاد گردد



 

 .ورخنَ ةػدی ایي اشت كَ جرقَ زًی را از فٌدك جدا ًىایید

 

آید. جرقَ زن دارای ده اتصال اشت. قتل از جرقَ زن اةزار كّچكی اشت كَ ةا فظردن آن جرقَ ای پدید وی 

 .مدیه كاری، ایي ده اتصال را ةا چاقّ یا شٌتادٍ كىی ةتراطید

 

 .فٌدك ُای ةزرگتر كَ ةرای رهطي كردن اجاق ةكار وی رهًد، جرقَ زن ُای ةزرگتری دارًد

 

ًیز ةَ شیه ُایی كَ  شیه ُای ایي جرقَ زن را ةَ شیه ُای طكاف جرقَ مدیه كٌید. شیه ُای شر ةاتری را

 .از وینَ ُای زغامی وی آیٌد، مدیه ًىایید



قامب گیری رزیي پّمی اشتر در شَ ورخنَ اًجام وی طّد. وراخل شاخت رزیي را در تصّیر وقاةل وظاُدٍ 

 .وی كٌید

 

ی در وراخل ةػدی یك ظرف ةَ غٌّان قامب اشتفادٍ وی طّد. در ورخنَ اهل قامب گیری، یك الیَ ًازك از پن

اشتر در كف ظرف ةریزید. اجازٍ دُید ایي الیَ شفت طّد، ایي قصىت ةَ غٌّان پایَ غىل وی كٌد ه ةر رهی 

 .آن وینَ ُای كرةٌی ه ةاقی اجزاء قرار وی گیرًد

وینیىتر اشت، ه ةاغث وی طّد وینَ ُای كرةٌی ًگَ داطتَ طًّد، ه ١٢ورخنَ ةػدی قامب گیری ةَ ضخاوت 

ػتَ را ًیز در ةر وی گیرد. قتل از آًكَ الیَ آخری را ةریزید، اجازٍ دُید ایي الیَ پایَ ُای وّوی در تَ ج

شفت طّد )ایي ةاغث وی طّد كَ هقتی آخریي الیَ ریختَ وی طّد، جػتَ خامی رهی ةاالی قامب طٌاهر 

 .(ًىاًد

ُىچٌیي ایي  وینیىتر( وی پّطاًد.١٢شپس الیَ آخر ریختَ وی طّد، ه ةاالی جػتَ را )ةَ ضخاوت خداقل 

الیَ اتصاالت مدیه طدٍ جرقَ زن پیزهامكتریك را ًیز وی پّطاًد، اوا وراقب ةاطید ةَ قصىت ُای وتدرك 

 .جرقَ زن تىاس پیدا ًكٌد، یا داخل جرقَ زن ًظّد، در غیر ایي صّرت، جرقَ زن گیر كردٍ ه كار ًىی كٌد
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وینیىتری  ٥خ ًىایید. ةرای ایي كار از وتَ ورخنَ واقتل آخر ایي اشت كَ خفرٍ هرهدی ه خرهجی را شّرا

اشتفادٍ ًىایید. در پایان، وّم را ذهب كٌید. ةرای ایي وٌظّر پرهژٍ را در اجاق گرم ) ةا دوای كىتر از 

درجَ فارًِایت( قرار دُید )ةِتر اشت آن را رهی یك رهزًاوَ قرار دُید تا وّم وذاب ةر رهی آن جىع ١٥٢

 (طّد

 .ّیر ةاال وی ةیٌید. ًىًَّ ای دیگر از ایي ةىب را در تصّیر زیر وی ةیٌیدطىا ًتیجَ را در تص

 

 ةكار اًدازی ةىب

ةرای راٍ اًدازی ایي هشینَ، آن را زیر طیر آب ةگیرید تا از یك شّراخ آب هارد طّد ه از شّراخ دیگر ُّا 

 .رار داطتَ ةاطدخارج گردد. فقط ًصف ودفظَ را از آب پر كٌید ه طكاف جرقَ زن در قصىت ُّا ق

همتی را هصل كٌید، ه ةَ ختاب ُای ریز ُیدرهژن ه اكصیژن كَ در اطراف وینَ ُای كرةٌی ایجاد  ٦ةاتری 

 .وی طّد تّجَ كٌید

دقیقَ ةَ اًدازٍ كافی گاز )ةرای یك اًفجار خّب ةىب( طكل گرفتَ اشت. دقت كٌید هقتی  ٢٢تا  ١٥پس از 

ه از شّراخ ةیرهن وی ریزد. ةىب را ةَ فاصنَ یك وتری خّد قرار گازُا تظكیل وی طًّد، آب جاةجا طدٍ 

دادٍ، ه جرقَ زن را فظار دُید. وقداری از آب ةاقی واًدٍ در ةىب ه مّمَ ُا ةَ طدت ةَ ةیرهن پرتاب وی 

 .طًّد، ه ةَ شقف ه شر ه رهی تىاطاچیان وی پاطد

 .ی ایجاد ًىی گردددقت كٌید قصىت جرقَ زن خیس ًتاطد. زیرا در ایي صّرت جرقَ ا

 .یك ةار دهشت وي ایي ةىب را اوتدان كرد ه ةَ طدت آب رهی شقف، دیّارُا، متاس، غیٌك، وّ هی پاطید

 


