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Œwieca, a có¿ tu ciekawego?
Juliusz Domañski

Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w czasie palenia siê œwiecy stearyna siê topi. Z czasem pod knotem tworzy siê
coœ w rodzaju miseczki z ciek³¹ stearyn¹. Niekiedy jest jej zbyt wiele i œcieka, krzepn¹c na boku œwiecy. Mamy
ju¿ dwa zjawiska – topnienie i krzepniêcie. Po zgaszeniu œwiecy stearyna w miseczce krzepnie i jej powierzchnia z p³askiej staje siê nieco wklês³a. Wniosek – w czasie krzepniêcia wystêpuje zmiana objêtoœci,
objêtoœæ stearyny zmniejsza siê. Jeœli siê nieco zastanowimy, dojdziemy do wniosku, ¿e w czasie topnienia
objêtoœæ stearyny musia³a siê zwiêkszyæ.
Przygl¹damy siê dok³adniej. P³omieñ nie siêga powierzchni stopionej stearyny,
obejmuje knot nieco wy¿ej. Stopiona stearyna „wspina” siê po knocie, mamy tu zjawisko
zwane w³oskowatoœci¹. Podobne zjawisko zauwa¿ymy, gdy koniec sznurka zanurzymy
w wodzie. Po chwili sznurek bêdzie mokry na pewnym odcinku
powy¿ej powierzchni wody.
Zróbmy teraz proste doœwiadczenie. Gasimy œwiecê i po
chwili (oko³o 1 sekundy) zbli¿amy do knota (nie dotykaj¹c go)
zapalon¹ zapa³kê (rys. 1). Œwieca ponownie zapala siê. O czym
to œwiadczy? Zapala siê nie stearyna na knocie, ale coœ poza
Rys. 1
nim. Mog¹ to byæ tylko pary stearyny! Tak, mamy tu do czynienia z kolejnym zjawiskiem, parowaniem. Mo¿na to pokazaæ
w nieco inny sposób, bardziej widowiskowy, choæ trudniejszy do wykonania. Warunkiem powodzenia jest silny p³omieñ œwiecy i umieszczenie dolnego wylotu rurki
w dolnej czêœci p³omienia (czyli tam, gdzie mamy jeszcze nieutlenione pary stearyny). Warto to przetrenowaæ! Jeœli teraz zbli¿ymy zapa³kê do górnego, zwê¿onego
koñca rurki, pojawi siê tam p³omieñ (rys. 2).
Parokrotnie ju¿ mówiliœmy o spalaniu, czyli o reakcji chemicznej, w której
Rys. 2
energia chemiczna ulega zamianie na wewnêtrzn¹, czyli mówi¹c popularnie – na
ciep³o. P³omieñ jest gor¹cy. Na tyle gor¹cy, ¿e czêœæ energii wewnêtrznej ulega kolejnej przemianie na energiê promienist¹. P³omieñ œwieci. I to jest podstawowa rola œwieczki, na któr¹
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g³ównie zwracamy uwagê. Warto zauwa¿yæ, ¿e tylko niewielka czêœæ energii to promieniowanie widzialne.
Wiêkszoœæ jest emitowana jako promieniowanie podczerwone. Zwrócê teraz uwagê na pewne zadanie
z ksi¹¿ki Zadania nieobliczeniowe1. Zaproponowa³em tam, aby za pomoc¹ kawa³ka papieru œniadaniowego
z t³ust¹ plamk¹, œwieczki, lusterka i paru innych drobiazgów wyznaczyæ wspó³czynnik poch³aniania œwiat³a
w p³omieniu œwiecy. Udaje siê! A wiêc oprócz emisji promieniowania mamy te¿ absorbcjê.
Z nieco sztywniejszej folii aluminiowej z ³atwoœci¹ wykonamy
prosty wiatraczek (rys. 3). Bardzo dobrym ³o¿yskiem jest zwyk³y zatrzask bieliŸniarski. Jeœli umieœcimy wiatraczek nad p³omieniem
œwiecy, zacznie siê obracaæ. O czym to œwiadczy? O istnieniu
pr¹du wstêpuj¹cego. Spaliny i ogrzane powietrze (ogrzewane gazy
te¿ siê rozszerzaj¹) maj¹ mniejsz¹ gêstoœæ i zgodnie z prawem
Archimedesa wznosz¹ siê. W górze (na pewnej wysokoœci) och³adzaj¹ siê i sp³ywaj¹ w dó³. Mamy wiêc konwekcjê.
Czy to wszystko? Zacznijmy od doœwiadczenia. Niezbêdny bêdzie elektroskop (którego zazwyczaj nie ma w pracowni, a jeœli
jest, to niestety dawno zepsuty). Nie ma problemu. Odcinamy
górne wieczko od aluminiowej puszki po napoju. Przygotowujemy
podstawkê ze styropianu. Z kawa³ka drutu wyginamy wieszaczek
Rys. 3
i przymocowujemy go do puszki za pomoc¹ 2 gumek recepturek.
Na wieszaczku zawieszamy listek z folii aluminiowej (rys. 4). Elektroskop gotowy. Do puszki wstawiamy potart¹ rurê winidurow¹, uziemiamy puszkê i wyjmujemy rurê. Elektroskop jest silnie na³adowany
(przez indukcjê). Zbli¿amy do elektroskopu zapalon¹ œwieczkê. Listek
elektroskopu bardzo szybko opada. Dlaczego? W p³omieniu œwiecy
gazy ulegaj¹ jonizacji! Spotkaliœmy siê z czwartym stanem skupienia
materii – z plazm¹. Co prawda nie z tak¹, jaka wystêpuje w S³oñcu, ale
z plazm¹ niskotemperaturow¹. Nawet Micha³ Faraday o tym nie wiedzia³2. Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e jonizacja (w naszych warunkach) nie
jest procesem trwa³ym. Zachodzi bowiem proces odwrotny (rekombinacja) i mamy z powrotem obojêtny gaz. W pewnym sensie wróciliœmy
do pogl¹du Arystotelesa, który twierdzi³, i¿ wszystko sk³ada siê z czterech „pierwiastków”: ziemi, wody, powietrza i ognia.
Rys. 4

1

Juliusz Domañski, Józefina Tur³o, Zadania nieobliczeniowe, zad. 334, str. 135, Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997.

2

Micha³ Faraday, Dzieje œwiecy, Prószyñski i S-ka, Warszawa 1997 (niestety nak³ad wyczerpany).
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Jonizacjê w p³omieniu œwieczki mo¿na pokazaæ znacznie efektowniej, jeœli dysponujemy Ÿród³em wysokiego napiêcia (wystarczy ok. 1000 V). Wykorzystujemy tu projekcjê
cieniow¹ (rys. 5). Œwieczkê ustawiamy miêdzy dwiema metalowymi p³ytami. £¹czymy je z biegunami zasilacza. ¯arówka powinna mieæ bardzo krótkie w³ókno (takie w³ókna
maj¹ ¿arówki projekcyjne, stosowane m.in. w rzutnikach
do przezroczy). Przed w³¹czeniem zasilacza widzimy na
ekranie nad œwieczk¹ niespokojn¹, wij¹c¹ siê strugê, która
po zamkniêciu obwodu momentalnie rozdziela siê na dwie
strugi, p³yn¹ce tu¿ przy na³adowanych p³ytach.
Rys. 5
Jeœli dysponujemy maszyn¹ elektrostatyczn¹ lub generatorem van de Graaffa, oddalamy elektrody na tak¹ odleg³oœæ, aby iskra przesta³a przeskakiwaæ. Pod iskiernik podstawiamy œwieczkê. Iskra pojawia siê ponownie.
Na zakoñczenie dwanaœcie niewielkich problemów (oczywiœcie dla uczniów).
1. Na p³omieñ œwiecy nasuwamy niewielk¹ spiralê z miedzianego drutu (rys. 6). Œwieca gaœnie. Dlaczego?
Przecie¿ doœæ rzadka spirala praktycznie nie utrudnia dop³ywu tlenu.

Rys. 6

Rys. 7

2. Do spodeczka wlewamy nieco wody. Wstawiamy zapalon¹ œwieczkê (rys. 7). Nakrywamy œwieczkê
szklank¹. Po chwili œwieczka gaœnie, a woda zostaje wci¹gniêta do szklanki. Dlaczego? Mo¿emy te¿
post¹piæ inaczej. Do szklanki wstawiamy niewielki ogarek œwiecy. Zapalamy go. Nakrywamy szklankê
zwil¿on¹ bibu³¹ i dociskamy z góry drug¹ szklankê. Po chwili œwieczka gaœnie. Dlaczego rozdzielenie
szklanek wymaga teraz doœæ znacznej si³y?
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3. Do wysokiej szklanki wstawiamy krótk¹ œwieczkê. Zapalamy. Œwieczka szybko gaœnie. Do szklanki wstawiamy przegrodê niesiêgaj¹c¹ dna (rys. 8). Zapalamy œwieczkê ponownie. Pali siê d³ugo, nie gasn¹c.
Dlaczego? Doœæ trudno zdobyæ odpowiednio w¹sk¹ i wysok¹ szklankê (raczej naczynie). Stosowa³em
odciêty kawa³ek probówki o œrednicy 25 mm i wysokoœci 80 mm. Przegroda wsuwa siê na g³êbokoœæ
55 mm. Stawiamy j¹ bezpoœrednio na odpowiednio grubej œwieczce. Warto poeksperymentowaæ z innymi
wymiarami.

Rys. 8

Rys. 9

4. Pod wylot dziobka czajnika z wrz¹c¹ wod¹ podstawiamy przed chwil¹ zgaszon¹ œwieczkê (rys. 9).
Natychmiast pojawiaj¹ siê k³êby skroplonej pary (jonizacja jest intensywniejsza na cz¹steczkach wêgla
ni¿ na jonach).
5. Miêdzy œwieczkê a niezbyt odleg³y ekran wstawiamy widelec (bli¿ej œwieczki). Jeœli widelec ustawimy
w pionie jego cieñ jest wyraŸny, jeœli w poziomie – rozmyty, prawie nieczytelny (rys. 10). Dlaczego?

Rys. 10
6. Do p³omienia œwieczki wprowadzamy cienki drucik miedziany (œrednica ok. 0,1 mm). Drucik topi siê.
Wprowadzamy nieco grubszy drucik. Rozgrzewa siê, ale siê nie topi. Dlaczego tak siê dzieje?
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7. W p³omieniu œwiecy ³atwo zapalamy skrawek papieru. Prêt mosiê¿ny (mo¿e te¿ byæ stalowy) owijamy
kawa³kiem papieru i zaklejamy. Wprowadzamy do p³omienia œwiecy (rys. 11). Papier pokrywa siê kopciem, ale nie zapala siê. Dlaczego?

Rys. 11

Rys. 13

Rys. 12

8. Do probówki wlewamy wodê i wk³adamy kilka kostek lodu. Aby lód nie wyp³ywa³, wrzucamy dodatkowo
wiêksz¹ stalow¹ nakrêtkê (rys. 12). Ogrzewamy górn¹ czêœæ probówki. Woda w górnej czêœci zaczyna
wrzeæ, a lód siê nie topi. O czym œwiadczy to doœwiadczenie?
9. Do szklanki wstawiamy zapalon¹, krótk¹ œwieczkê. Szybkim ruchem przesuwamy szklankê w lewo.
W któr¹ stronê odchyli siê p³omieñ, w czasie gdy szklanka porusza siê ruchem przyœpieszonym? Spróbuj
to wyjaœniæ. SprawdŸ doœwiadczalnie. W doœwiadczeniu mo¿na równie¿ wykorzystaæ ruch po okrêgu
(przyœpieszenie doœrodkowe). Krótk¹ œwieczkê przyklejamy do tekturowego kr¹¿ka (o œrednicy dna
szklanki, rys. 13). Wprawiamy szklankê w doœæ szybki ruch po okrêgu. W któr¹ stronê odchyli siê p³omieñ
œwieczki?
10. Nieco wczeœniej do szklanki stoj¹cej na krzeœle za
sto³em demonstracyjnym wsypujemy ³y¿kê sody
oczyszczonej. Przed doœwiadczeniem wlewamy do
szklanki kilka cm 3 octu. Gdy ustanie burzliwa reakcja, przelewamy dwutlenek wêgla do czystej szklanki.
Unosimy szklankê nad stó³ i jej zawartoœæ wlewamy
(z pustej dla widzów szklanki) do szklanki z p³on¹c¹
œwiec¹ (rys. 14). Œwieca gaœnie. Co spowodowa³o
zgaszenie œwieczki?

Rys. 14

Rys. 15

11. Ze zwyk³ego papieru maszynowego lub zeszytowego wycinamy kr¹¿ek o œrednicy 10-13 cm i formujemy
sto¿kowat¹ miseczkê. Nape³niamy j¹ wod¹ i umieszczamy tu¿ nad p³omieniem œwiecy (rys. 15). Mo¿emy
w ten sposób doprowadziæ wodê do wrzenia, nie uszkadzaj¹c miseczki. Wystarczy ogrzaæ wodê do takiej
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temperatury, aby uczeñ po zanurzeniu w niej palca stwierdzi³ wyraŸnie jej ogrzanie. Pytanie jednak brzmi:
dlaczego papier siê nie zapali³?
12. Do doœwiadczenia potrzebny bêdzie doœæ du¿y lejek. Dolny skraj lejka ustawiamy nieco nad p³omieniem
œwieczki i w pewnej odleg³oœci od niego. Dmuchamy silnie przez lejek (rys. 16). Dmuchniêcie mo¿e byæ
krótkie, ale silne. W któr¹ stronê odchyli³ siê p³omieñ œwiecy? Dlaczego? Doœwiadczenie trzeba przed
pokazem trochê przetrenowaæ, dobieraj¹c odpowiednie ustawienie lejka wzglêdem p³omienia œwiecy.
Jego efekt zale¿y od rozmiarów lejka i si³y dmuchniêcia. Doœwiadczenie jest ilustracj¹ prawa Bernoulliego
(rys. 17). Inne doœwiadczenia ilustruj¹ce to prawo mo¿na znaleŸæ w artykule Panta rei.

Rys. 16

Rys. 17

Mo¿emy te¿ przygotowaæ (dla niewtajemniczonych w arkana optyki) interesuj¹cy pokaz. Przed u³o¿on¹ pionowo szyb¹ ustawiamy zapalon¹ œwieczkê. Za szyb¹, w miejscu gdzie (pozornie) powstaje obraz œwieczki,
ustawiamy szklankê nape³nion¹ wod¹. Dobieramy najkorzystniejsze oœwietlenie. Zapraszamy teraz widza,
który zobaczy w szybie p³on¹c¹ pod wod¹ œwiecê (rys. 18).

Rys. 10

Rys. 18
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