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Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 

Fizikas valsts 69. olimpiāde 

Demonstrējums 9. klase 

 

9 – DEM  Sveces liesma 

 

Savulaik Faradejs sagatavoja demonstrējumu sēriju, kas ilustrēja sveces liesmas uzvedību dažādās situācijās. 

Vēro eksperimenta demonstrējumu, mēģini izprast procesus, pateicoties, kuriem sveces liesma pastāv, mainās 

vai izzūd. Apraksti redzēto un detalizēti izskaidro – kas, kā un kāpēc notiek ar sveces liesmu! 

 

A   Lielā telpā iedegta svece nekustas attiecībā pret gaisu. [4 p] 

B   Degošu sveci kustina horizontālā virzienā turp un atpakaļ arvien ātrāk un ātrāk. [1 p] 

C   Degošu sveci norobežo no apkārtējās telpas ar stikla kupolu un kustina horizontālā virzienā. [2 p] 

D   Degošu sveci zem kupola atstāj miera stāvoklī pietiekami ilgi. Tad šo eksperimenta daļu atkārto, degošu 

sveci ar kupolu palaižot vaļā un ļaujot tiem brīvi krist. [3 p] 
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Atrisinājums un vērtēšanas kritēriji 

 

Demonstrējums 

A [4 punkti]  

Liesma silda sveces galu, padarot tās materiālu (vasku, parafīnu vai stearīnu) plūstošāku. Karsējot sveces 

materiālu bez dakts, tas nopilētu zemē tikko sasniedzis pietiekamu plūstamību. Bet degšanai nepieciešama 

daudz augstāka temperatūra. Liesma nespētu masīvo un siltumietilpīgo degvielu līdz tādai temperatūrai sakarsēt, 

kamēr tā nav aiztecējusi. Turpretī, ja augšup no plūstošās degvielas ir izvirzīta dakts, tad, pateicoties 

kapilaritātei, šis materiāls ceļas augšup starp tās šķiedrām. Tievā dakts ar tajā esošo degvielu liesmā pagūst ļoti 

ātri sakarst. (1 punkts)  
 

Pārvietojoties augšup, sveces materiāls sasniedz arvien karstāku liesmas apgabalu, kamēr iztvaiko. Tvaika 

temperatūra turpina paaugstināties, tas sastopas ar gaisā esošo skābekli, notiek oksidēšanās reakcija jeb degšana. 

Tajā izdalās siltums, kurš nodrošina nepārtrauktu procesa turpināšanos. (1 punkts) 
 

Sakarsētā sveces materiāla tvaika, gaisa un degšanas produktu blīvums liesmā un ap to ir mazāks par apkārtējā 

gaisa blīvumu, tāpēc Arhimēda spēks šo maisījumu ceļ augšup, līdz tas liesmas augšdaļā sasniedz visaugstāko 

temperatūru. (0,5 punkti)  
 

Pateicoties tādai kustībai (konvekcijai), liesmai pieplūst arvien jauns skābekli saturošs gaiss, kas nepieciešams 

degšanai. (0,5 punkti) 
 

Tā kā degt spēj tikai sakarsētie sveces materiāla tvaiki, tikko nodzēstu sveci var no jauna aizdedzināt arī 

nepietuvinot liesmu klāt daktij. Šajā gadījumā aizdegas atdzist nepaguvušais tvaiks un atjauno sveces degšanas 

procesu. (1 punkts) 

 

B [1 punkts] 

Pārvietojot sveci horizontāli, pienākošā gaisa plūsma vēl palielinās, taču tā aiznes liesmu sānis projām no dakts. 

Liesma vairs nesilda to tik labi. No dakts iztvaikojošā sveces materiāla daudzums samazinās, tādēļ samazinās 

arī liesma. Mazāka liesma uztur procesu vēl vājāk, līdz tā var pavisam izzust – svece ir nopūsta. (1 punkts) 
 

C [2 punkti] 

Ja degošu sveci apsedz ar stikla kupolu un kustina horizontāli, ārpus kupola esošā gaisa plūsma to vairs nenopūš. 

Pārvietojot sveci paātrināti, liesma pat nedaudz noliecas paātrinājuma virzienā, nevis pretēji kustības virzienam. 

(1 punkts) 
 

Gāzu un tvaiku maisījums liesmā ir mazāk blīvs, nekā apkārtējais gaiss burkā. Paātrinātā kustība uz sveces 

liesmu burkā iedarbojas gluži tāpat kā gravitācijas spēka lauks, kurā darbojas Arhimēda spēks. (1 punkts) 

 

D [3 punkti] 

Svecei degot zem kupola pietiekami ilgi, tā nodziest skābekļa trūkuma dēļ, jo gandrīz viss zem kupola esošais 

skābeklis ir izlietots (piesaistīts) degšanas procesā. (0,5 punkti) 
 

Degošai svecei ar kupolu brīvi krītot, apkārtējā gaisa plūsma to, protams, nenopūš. Gluži otrādi, svece nodziest 

tāpēc, ka liesmai svaigs gaiss vispār vairs nepieplūst, lai gan zem kupola tā vēl ir pietiekoši daudz.(1 punkts) 
 

Blīvākais svaigais gaiss un liesma krīt ar vienādu paātrinājumu un ātrumu. Šajā gadījumā paātrinājuma un 

gravitācijas spēka lauka iedarbības ir vienlielas un pretēji vērstas.  Brīvā kritienā (kustībā ar paātrinājumu g 

lejup) iestājas bezsvara stāvoklis, tādēļ konvekcija vairs nenotiek. Sasilušie, mazāk blīvie apgabali vairs neceļas 

augšup attiecībā pret sveci un nedod vietu skābekli saturošam gaisam. (1 punkts) 
 

Pašā liesmā esošais skābeklis ļoti ātri izbeidzas un degšana apstājas. Tas notiek daudz īsākā laika sprīdī, nekā 

svecei zem kupola degot miera stāvoklī vai vienmērīgā taisnvirziena kustībā. (0,5 punkti) 


