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ρ: 5 g/cm3

ρFe = 7,8 g/cm3 ρAl = 2,7 g/cm3 ρPb = 11 g/cm3 ρAu = 19 g/cm3 ρPt = 21,5 g/cm3
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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro 
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a 
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


