Kylslaget
med Navet
F

presenterades 1742. Carl von Linné insåg nämligen att
den skulle vara mer användbar på andra hållet och vände
den därför upp och ner till det utseende vi har idag.
Andra temperaturskalor som används idag är Fahrenheit
(används t ex i USA) och Kelvin. På Kelvinskalan är 0 vid
den absoluta nollpunkten, -273,15 ° Celsius – dvs vid den
temperatur då alla molekyler står helt stilla.

ör att veta exakt hur kallt det är behöver vi
använda termometer. I Sverige använder vi den
temperaturskala som används i flest länder i världenCelsiusskalan. Den uppfanns av svensken Anders
Celsius (astronom och forskare) redan på 1700-talet.
Celsius satte 0 grader som vattnets kokpunkt och
100 grader som vattnets fryspunkt vid ett bestämt
lufttryck. Celsiusskalan har dock förändrats sedan den

Kokpunkt för vatten
Skogsgrodan (Rana sylvatica) som bl a finns i
Alaska klarar djup nedfrysning vintertid. Grodan
fryser inte helt igenom, men hjärtat stannar
och blodet flyter inte längre i kroppen. Cellerna
fungerar, men kan inte kommunicera med
varandra. Skogsgrodorna tinar upp igen i aprilmaj.

Snö
•

•
•
•

Snö är egentligen genomskinlig, men ser vit ut för att det ljus som
träffar snökristallerna sprids ut så att våra ögon uppfattar det som
vitt.
5:e mars 2015 blev snötäcket 256 cm djupt på ett dygn i Capracotta
i Italien.
Den som lider av Chionofobi är rädd för snö
Enligt Guiness rekordbok hittades världens största snöflinga i USA
1887. Den var 38 cm i diameter och 20 cm tjock.

Is
•
•

•

80% av jordens sötvatten existerar i fast form – som is eller snö.
Det är tur för fiskar och andra djur i våra vatten att is har en lägre
densitet (flyter i vatten) än flytande vatten. På så vis undviker de att
frysa fast i isen på vintern.
Borrkärnor från is som har vuxit till under lång tid ger forskare
viktig information om klimatet och vad som har skett bakåt i
tiden- t ex temperaturförändringar, luftföroreningar och vulkanisk
aktivitet.

Hur ser en snöflinga ut på riktigt?
Lägg ett svart papper på en bricka och låt det stå ute i kylan eller i
frysen en stund. Låt sedan snöflingorna falla direkt på det kalla pappret.
Använd en lupp, ett förstoringsglas eller en förstoringsapp på en
smartphone för att se bättre.
Försök gärna fotografera dina
snöflingor innan de smälter.
Andra bra sätt att fånga
snöflingor utan att de smälter
är att låta dem landa på en tjock
halsduk eller vante som isolerar
så bra att snöflingan inte alls
påverkas av din kroppsvärme.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
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Kroppstemperatur för människa
Fryspunkt för vatten

Absoluta nollpunkten

Frysa såpbubblor
Du behöver: såpbubbelsmet (färdig eller enligt
receptet här till höger). Om du gör egen – rör i den
försiktigt så att den inte blir småbubblig.
Blås såpbubblor ute när det är minusgrader. Låt en
del bubblor landa och fånga en med bubbelblåsaren.
Titta noga på hur de fryser i vackra mönster. Ju
kallare desto bättre!

Recept:
0,5 dl vatten
1,5 msk diskmedel
1,5 msk sirap
1 nypa salt

Ljusballonger
Du behöver:
Ballonger, vatten (H2O), ljus, nål, liten hammare,
minusgrader ute (eller använd frysen) samt en plastbunke.

1. Fyll en ballong med vatten. Knyt ballongen och
sätt den i en rund behållare med knuten uppåt. Låt
den frysa i några timmar – hur länge det behövs
beror på hur kallt det är.
2. Placera isballongen i diskhon eller i en balja. Stick
hål på ballongen och ta bort ballongresterna från
isen. Knacka försiktigt(!) hål i isen med hammaren
och häll ut vattnet.
3. Fyll en mindre ballong med varmt vatten och
knyt den – nu kan du använda den för att smälta till
öppningen på din islykta.
4. Tänd ett ljus och sätt ner det i isballongen. Placera
din lykta utomhus!

Om det inte är minusgrader just den här veckan – riv ut och spara BT-sidan till
kallare dagar!

Nästa gång blir det sportlovsaktiviteter!

