
 

Výukové materiály Název: Konstrukce hasicího přístroje 
Téma: Organické plyny   

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody 

Předmět (obor): chemie 

Doporučený věk žáků: 15–17 let    

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny 

Specifický cíl: aplikace teoretických znalostí a logického myšlení při sestrojování funkčního hasicího 
přístroje 

 

Seznam potřebného materiálu: 

Demonstrační experiment 1: 
Chemikálie: práškový zinek, dusičnan amonný, chlorid amonný, voda 
Pomůcky: třecí miska s  tloučkem, velká nehořlavá podložka, pipeta, ocelová miska, váhy 

Demonstrační experiment 2: 
Chemikálie: manganistan draselný, koncentrovaná kyselina sírová 
Pomůcky: pinzeta, lžička, čtverečky buničiny, tyčinka, hodinové sklo, kádinka, kapátko (pipeta) 

Demonstrační experiment 3: 
Chemikálie: hydrogenuhličitan sodný, kyselina octová  
Pomůcky: zkumavka, lžička, pipeta 

Badatelská činnost – konstrukce hasicího přístroje: 
Chemikálie: kyselina octová (kuchyňský ocet), hydrogenuhličitan sodný (kypřící prášek), jar, voda 
Pomůcky: PET lahve (1,5l; 0,5l), zkumavky, lepicí pásky, brčka, hadice (čím více materiálu, tím lépe) 

 
 
Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Konstrukce hasicího přístroje 

Zjištění takového poměru výchozích látek, aby přístroj byl co nejúčinnější 

 



 

Anotace: 

Jako motivace pro laboratorní práci byly zvoleny dva demonstrační experimenty – zapalování 
vodou a zapalování oxidem manganistým, které ukazují netradiční způsoby zapalování ohně. 
V rámci samotných laboratorních prací je řešen problém opačný – jak oheň uhasit. Žáci mají za 
úkol sestrojit a ozkoušet svůj vlastní hasicí přístroj, založený na principu jednoduché chemické 
reakce. Tuto reakci uvidí ve třetím demonstračním pokusu. Mají navrhnout způsob, jakým zajistí 
nejúčinnější poměr výchozích látek reakce. 
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Domácí úkol pro žáky:                                               Není. 



 

Přípravy pro učitele  
Úvod do tématu – motivace 

Učitel položí žákům otázku: Jakým způsobem se dá rozdělat oheň? Žáci budou postupně říkat svoje 
nápady (zapalovač, sirky, třít dřevo o dřevo, lupa atd.). Pak se učitel zeptá, zda je možné zapalovat 
vzduchem? Žáci pravděpodobně odpovědí, že ne. Učitel může jako zajímavost přednést následující 
příběh.  
 

Slavný německý vědec a vynálezce Carl von Linde během svých cest po Malajsii zpozoroval 
fascinující metodu zapalování ohně. Tamní domorodci používali k rozdělávání ohně primitivní 
zapalovač pracující na principu stlačení vzduchu. Domorodec si vzal dutou bambusovou tyčku, 
která byla na jednom konci zaslepena, a druhou dřevěnou tyčku, která přesně zapadala do 
dutiny první tyčky. Na konec dřevěné tyčky připevnil suchou trávu. Poté rychlým pohybem 
zasunul dřevěnou tyčku s trávou do duté bambusové tyčky. Jeho počínáním došlo k rychlému 
stlačení vzduchu v bambusu, což způsobilo zapálení suché trávy na konci dřevěné tyčky. 
Vysvětlení tohoto principu není vůbec složité. Vzduch uvnitř bambusu je složen především 
z molekul plynného dusíku a kyslíku. Tyto molekuly mají samozřejmě určitou energii, která se 
projevuje jejich pohybem a vzájemnými srážkami molekul mezi sebou i se stěnami bambusové 
tyčky. Čím víc srážek mezi molekulami, tím vyšší je teplota. Prudkým stlačením vzduchu prudce 
vzroste teplota až na takovou míru, že se suchá tráva samovznítí. Když se Linde vrátil ze svých 
cest zpět domů do Německa, přivezl si s sebou svůj nový objev a ukázal jej jednomu ze svých 
studentů, kteří pracovali v jeho laboratoři v Mnichově. Tím studentem nebyl nikdo jiný než 
později velmi slavný Rudolf Diesel, který převzal tento velice jednoduchý princip a vyvinul z něj 
tzv. Dieselův motor. Ten využívá stlačení vzduchu k tomu, aby se vznítila palivová směs, která 
do motoru přichází. Tento motor má nejvyšší tepelnou účinnost ze všech spalovacích motorů. 
K zapálení nepotřebuje elektrické svíčky, a proto má vyšší spolehlivost. Použité palivo – tedy 
nafta – méně poškozuje písty i válce motoru, který má proto i vyšší životnost. 

Nyní se učitel zeptá, zda je možné zapalovat vodou? Žáci pravděpodobně opět odpovědí, že ne, a učitel 
předvede demonstrační experiment Zapalování vodou (viz návody pro učitele). Tento experiment je 
lepší ponechat ryze jako demonstrační a motivační, protože jeho mechanismus přesahuje 
středoškolskou látku. Po předvedení experimentu učitel žákům sdělí, že dnes se zabývali rozděláváním 
ohně, ale v laboratorním cvičení budou řešit hašení ohně. 

Druhý experiment, který může posloužit jako demonstrační v motivačním úvodu hodiny, je Zapalování 
oxidem manganistým (popsán níže).  

 

 



 

Demonstrační experiment 1: Zapalování vodou 

Chemikálie: práškový zinek, dusičnan amonný, chlorid amonný, voda 

Pomůcky: třecí miska s tloučkem, velká nehořlavá podložka, pipeta, ocelová miska, váhy  

Postup: 4 g práškového zinku opatrně smícháme se 4 g rozetřeného dusičnanu amonného a 1 g chloridu 
amonného. Do směsi je dobré přidat smotek vaty podporující hoření. Směs v misce přemístíme na 
nehořlavou podložku. Kapkou vody iniciujeme reakci. 

Vysvětlení: Jedná se o vodou katalyzovanou reakci, při které se rozkládá dusičnan amonný, uvolňuje se 
teplo a práškový zinek shoří. Chloridový anion Cl- z NH4Cl působí v následující reakci jako katalyzátor 

rozkladu NH4NO3. NH4NO3 (s)   N2O (g) + 2H2O (aq). Voda v reakci zapříčiní rozklad dalšího NH4NO3, 
což má za následek autokatalytický efekt. Produkty první reakce umožňují oxidaci zinku. Souhrnná 
reakce potom je: Zn (s) + NH4NO3(s)  →  N2 (g) + ZnO (s) + 2 H2O (g).      

Poznámky:  
1. Všechny chemikálie musí být suché, jinak hrozí spontánní reakce. Reakce poměrně „prská“, proto by 

měla být nehořlavá podložka dostatečně velká. 
2. Většího efektu lze dosáhnout použitím ledové kostky jako iniciátoru reakce. 
 

Demonstrační experiment 2: Zapalování oxidem manganistým 

Chemikálie: manganistan draselný, koncentrovaná kyselina sírová 

Pomůcky: pinzeta, lžička, čtverečky buničiny nebo kousek vaty, tyčinka, hodinové sklo, kádinka, kapátko 
(pipeta) 

Postup: Na hodinové sklíčko umístíme asi polovinu lžičky manganistanu draselného, který následně 
přelijeme malým množstvím koncentrované kyseliny sírové. Reakční směs by měla získat tmavě zelenou 
barvu. Poté za pomocí pinzety ke směsi přiblížíme čtvereček buničiny nebo malý kousek vaty, který se 
samovolně vznítí. Je lepší použít opravdu malé množství vaty nebo buničiny, třída se jinak zaplní 
všudypřítomnými sazemi.  

Vysvětlení: Reakcí koncentrované kyseliny sírové a manganistanu draselného vzniká oxid manganistý, 
(tmavě zelená kapalina; t. t. 5,9 °C), podle reakce: 2 KMnO4 + 2 H2SO4 → Mn2O7 + H2O + 2 KHSO4. 
Meziproduktem je kyselina manganistá, která ale okamžitě podléhá dehydrataci. Oxid manganistý je 
silné oxidační činidlo, snadno podléhá rozkladu na oxid manganičitý a kyslík. Jako vedlejší produkt vzniká 
ozón. Tyto produkty jsou schopny zapálit organické látky (buničinu, vatu atd.).   

Poznámky:  
1. Reakce je intenzivní a prská, proto je nutné ji provádět na nehořlavé podložce v digestoři a  zajistit 

dostatečný odstup žáků od demonstračního experimentu.  
2. Likvidace odpadu: Sklíčko se zbylým oxidem manganistým a odpadními produkty dát do většího 

množství vody (oxid manganistý se přemění zpátky na manganistan, zbylá kyselina se naředí) a poté 
lze směs vylít do výlevky. 



 

Předlaboratorní příprava 

Učitel rozdá žákům kartičky s charakteristikami různých hasicích náplní. (Tabulka, kterou musí učitel 
před hodinou rozstříhat, je součástí pracovních listů pro žáky.) Úkolem žáků je přiřazovat správné 
charakteristiky, náplně, výhody a nevýhody k jednotlivým typům hasicích přístrojů. Žáci získají správným 
přiřazením tabulku charakteristik jednotlivých hasicích přístrojů, kterou si po společném zkontrolování 
mohou nalepit na papír a přidat k pracovnímu listu.  
Po sestavení tabulky předvede učitel třetí demonstrační experiment. Žáci pak na základě pozorování 
napíší do pracovních listů rovnici reakce a uvedou poměr, v jakém výchozí látky reagují.  
 
Demonstrační experiment 3: Reakce hydrogenuhličitanu sodného s kyselinou octovou 

Chemikálie: hydrogenuhličitan sodný, kyselina octová nebo kuchyňský ocet 

Pomůcky: zkumavka, lžička, pipeta, případně jar 

Provedení záleží na učiteli. Do zkumavky lze umístit lžičku hydrogenuhličitanu sodného a poté z pipety 
přikápnout kyselinu octovou, nebo kuchyňský ocet. V jiném uspořádání je možné nejdříve hydrogenuhličitan 
rozpustit ve vodě v Erlenmayerově baňce, popř. jako nápovědu pro žáky přidat jar pro tvorbu bublin a až poté 
přikápnout kyselinu octovou.  

 

Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Žáci budou mít za úkol ve svých pracovních skupinách na základě pozorované reakce sestrojit hasicí 
přístroj. Po sestrojení hasicího přístroje a určení nejvhodnějších výchozích poměrů látek bude mít 
pracovní skupina za úkol svůj přístroj krátce prezentovat před ostatními.  

Chemikálie: kyselina octová (z bezpečnostních důvodů nepoužíváme ledovou kyselinu, ale zředíme ji 
vodou v poměru 1:1), kuchyňský ocet, hydrogenuhličitan sodný (kypřící prášek), jar 

Pomůcky:  PET lahve (1,5l; 0,5l), zkumavky, lepicí pásky, brčka, hadice (čím více materiálu, tím lépe, aby 
si žáci měli z čeho vybrat a nesestavovali hasicí přístroj jako skládačku) 

Autorské řešení PL:  

1. NaHCO3 + CH3COOH → CH3COO-Na+ + H2O + CO2 

2. Výchozí látky reagují v poměru 1 : 1. Jedná se o molární poměr. 
3. Jedna z možností, jak postupovat: Do víčka opatrně nůžkami vyvrtáme otvor a zasuneme hadici. 
Do 1,5 l PET lahve umístíme 8 g hydrogenuhličitanu sodného rozpuštěného ve 300 ml vody, pro lepší 
pěnění přikápneme trochu jaru, poté opatrně zasuneme na drátku přivázanou zkumavku naplněnou 
zředěnou kyselinou octovou (cca 5 cm výšky zkumavky) tak, aby se oba roztoky nedostaly do kontaktu. 
Víčko s hadicí zašroubujeme, čímž je hasicí přístroj připraven. Prudkým trhnutím s hasicím přístrojem 
převrhneme uvnitř umístěnou zkumavku s kyselinou octovou, rychle promícháme a spustíme tak reakci. 
Začne vznikat mohutná pěna, kterou hadicí směřujeme do výlevky. 
4. Hydrogenuhličitan sodný reaguje s kyselinou octovou v poměru 1 : 1. Na 1 mol kyseliny potřebuji tedy 
1 mol hydrogenuhličitanu. Např. 10 g kyseliny zreaguje stechiometricky s 14 g hydrogenuhličitanu 
sodného. (10 g kyseliny představuje 0,1665 molů. Toto množství je podle vztahu n=m/M 14 g 
hydrogenuhličitanu.) 
5. Při reakci kyseliny octové s hydrogenuhličitanem sodným se uvolňuje oxid uhličitý, který probublává 
roztokem a tvoří pěnu (pro lepší pěnění je přidán jar). Ta slouží jako hasicí látka.  



 

 
Obr. 1: Zkonstruovaný hasicí přístroj 

 

Obr. 2: Materiál potřebný pro konstrukci hasicího přístroje. Chemikálie: jar, ledová kyselina octová, 
hydrogenuhličitan sodný, voda, dále z pomůcek: zkumavka s přivázaným drátkem pro manipulaci a PET 

láhev s víčkem, do kterého je utěsněna hadice 

 



 

Závěrečné poznámky 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení: 

V rámci motivačního teoretického úvodu lze zařadit následující témata: podmínky hoření, rozdíl mezi 
hořením a požárem, druhy hořlavin v domácnosti a zásady chování při vypuknutí požáru. Různé 
hořlaviny a zásady chování při požáru žáky zpravidla velmi zaujmou. 

Třetí demonstrační experiment lze uspořádat jako „sopku“ (reakce roztoku sody, jaru a octa 
v Erlenmayerově baňce). Takový pokus demonstruje pěkně průběh reakce v hasicím přístroji a je 
dobrý pro interpretaci reakce. 

 

Reflexe po hodině:  

Při sestrojování hasicího přístroje by měl učitel pouze poskytnout žákům materiál a chemikálie a dále 
jejich práci neřídit. Na základě pozorované reakce a vlastní kreativity by měli být žáci schopni hasicí 
přístroj sestrojit samostatně. 

Pokud budou žáci používat na výrobu hasicího přístroje 0,5l PET láhve, je lepší použít pro odvod pěny 
brčko.  

Pozor: Čím je použitá kyselina octová koncentrovanější, tím je reakce bouřlivější. Toho lze vhodně 
využít při třetím demonstračním pokusu. 

Tato laboratorní práce předpokládá znalost výpočtů z chemické rovnice. Pokud se žáci ještě výpočty 
z rovnic neučili, je možné jim vhodný poměr výchozích látek napovědět. Nebo mohou žáci zvolit 
nejúčinnější poměr postupným zkoušením různých množství kyseliny a hydrogenuhličitanu. 

 

Navazující a rozšiřující aktivity:  

Úlohu je možné rozšířit např. různými závody mezi hasicími přístroji (který má nejsilnější proud, který 
se spustí jako první, atd.). 

Možno doplnit dalšími výpočty, např.: Kolik litrů oxidu uhličitého použitou reakcí vznikne? 

 


