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.

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

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.
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Kroppstemperatur för människa
Fryspunkt 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,

Absoluta nollpunkten

men kan inte kommunicera med varandra. Skogsgrodorna tinar
upp igen i april-maj.

Hur ser en snöflinga ut på riktigt?

Frysa såpbubblor

Alla snöflingor har sexkantig form, men de är ändå väldigt olika. Att

Såpbubbelblandningen innehåller till största delen flytande vatten, H2O. Så

alla blir just sexkantiga beror på vattenmolekylens form och laddning.
När nya vattenmolekyler byggs på snöflingans sexkantiga struktur vid
olika temperaturer kan det bildas väldigt många olika varianter.
Om vi ska kunna få snöflingor att landa utan att smälta måste vi se till
att de inte utsätts för högre temperatur. Att kyla ner det svarta pappret
och brickan innan fångsten gör att vi får en möjlighet att studera
flingorna närmare. I alla fall om vi inte andas varm luft på dem direkt!
Om vi istället använder en tjock halsduk eller en vante isolerar vi

fort vatten finns i minusgrader så börjar det att frysa till fast vatten, dvs det
vi kallar för is. Vattnet i såpbubblan är i ett så tunt lager att denna infrysning
går ganska snabbt och vi kan få se hur de frysta kristallerna bildar vackra
mönster.
Får du det inte att fungera direkt? Låt temperaturen bli lite kallare och pröva
igen – det är väl värt att vänta på. Fotografera gärna dina bubblor när ljuset är
vackert – det blir till fantastiska konstverk!

snöflingan från värmen som kommer från våra kroppar och den håller
sig kall och hel.

Ljusballonger

Har du tänkt på att uttrycket ”En varm tröja eller en varm halsduk”
faktiskt är konstigt? Det är ju inte tröjan eller halsduken som är varm

När ballongerna börjar frysa så kommer det att ske utifrån och in, helt

– det vi egentligen menar är

beroende på att kylan kommer från luften runt ballongen och fryser det

att de hindrar kroppsvärmen

yttersta lagret vatten först. Det flytande vattnet som är längst in kommer

från att ge sig iväg från kroppen

att hålla sig flytande ganska länge. Det beror på att när det bildats ett tjockt

genom att vara ett isolerande
lager utanpå kroppen som inte
släpper iväg värmen.

islager ytterst i ballongen kommer det faktiskt att fungera lite som isolering
för det flytande vattnet.
Ballongen kommer att frysa snabbare om det är väldigt kallt och
långsammare om det bara är några få minusgrader. Prova dig fram!

Nästa gång blir det sportlovsaktiviteter!

