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V pokusech jsou využity hořlavé plyny -- metan a propan. Ve skutečnosti se 
plyn, který je metanem tvořen z více než 98 % a ve kterém má butan velmi malé 

Experimenty netradičně a trochu adrenalinově Archimedův zákon pro 
- metan má menší hustotu než propan 

PET láhve atmosférickém tlaku. 

a) žáci vidí ve vašich rukou plastové lahve naplněné rlrlU"'lTI neprozra
znemožníte a 

značně nebe,~p(~čI1.é 

v lahvích je tlak jako v okolí - v láhvi je které 
hoření uvolní relativně málo Oba 

vzduchem a to v úzkém rozmezí koncentrace .
je tam tak málo plynu, že i 
kladlúch hocrnc,,'\y,ndnir'h 

směs 

směsi ------1----------,,---+-------... -------+---------------1 
metan 38 5 % -17 % 3200 J 540 

2%-11% 5300 470 oe 

neustále dávat máte 
můžeme láhev na chvíli otevřít 

vzhůru - láhev můžeme otevřít hrdlem 
lahve několik metrů od demonstračního 

1. 

22 Mgr'václav Piskač, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno, 
piskac@jaroska.cz,http://fyzweb.cunLcz/piskac 
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V okruhu cca 

malou hoří
propan na 

- v lahvi 



2. Hořlavé bubliny 

3. 

K tomuto pokusu je nutno sestavit 
zařízení umožňující nafukovat bub
liny hořlavým plynem. Jedná se 
o dvě dvoulitrové PET láhve propo-
jené hadičkami obrázek). První 
z nich je drlli1r)á 

plynem. Když foukáme 
ústící do 

vodu do druhé láhve a ta vy-
tlačuje koncovou hadičkou ven. 
",.,n,.,~~rt·" si dvě láhve --
tanem a 
láhve 

vzduch a 
o trochu větší než 

klesá k zemi. 

'Á;:)IJV<'Hl sestavte soupravu z láhve s metanem a z druhé láhve s vodou. vy-

FET hořák 

ke zábavné ji honit s hořící sir-
a nesmí mít zespodu kapku 

hustotu vzduchu a kle·· 

Pro je lá.hev od mléka se hrdlem metanem, náhrad-
ní víčko s otvorem o cca cm a nůž, Láhev obraťte dnem vzhůru a ""'TY""""''''' 

víčko víčko s otvorem. Láhev 
ně druhou rukou 
Uvolněte otvor ve vičku a sirkou 
ve krabičku a 
a z 
docela, 

tomto 

4. Hořák z 

5. 

do ni propan z lahve, 
sirku - propan v 

ce začne hořet cca 20 cm Po chvilce zhasne. 
Pokus že propan má větší hustotu než vzduch - zůstává u dna s je 
dobré se do nalili metan 

zdobí obal učebnice chemie pro základ!Ú 
většina studentů měla možnost vidět na vlastní oči. 

aniž by ho 

Ustřihněte asi 60 cm 
zohněte do ",nrmrv,,", 

je vyrobit z 
a kusu drátku urnístěte aby mělo sklon cca 30 
5 cm nad stolem. Celek umístěte na nehořlavou p"'cu,-,,,",,.vc 

nízkou svíčku. 

UVllaLU=-U možnost, 
Pomocí stativového materiálu 

a dolní konec byl asi 
dolní konec umístěte 
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Otevřete láhev s propanem a plyn nalijte do horního konce korýtka. Po několika sekundách 
steče korýtkem dolů, zde se zapálí od svíčky a ohnivý jazyk vyběhne korýtkem nahoru. 
Pokus je pro žáky fascinující, že naléváte něco neviditelného, předpovíte, co se stane a v- aše 
předpověď se po chvíli s výraznými efekty potvrdí. 

záznam z vystoupení Ludena McLellena na POS 3, 2003, Noordwijk, Netherland 
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Otevřete láhev s propanem a plyn nalijte do horního konce korýtka. Po několika sekundách 
steče korýtkem dolů, zde se zapálí od svíčky a ohnivý jazyk vyběhne korýtkem nahoru. 
Pokus je pro žáky fascinující, že naléváte něco neviditelného, předpovíte, co se stane a vaše 
předpověď se po chvíli s výraznými efekty potvrdí. 

Luciena McLellena na POS 3, listopad 2003, Netherland 
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