Sportlov
med Navet
Om det inte går att kasta snöboll…

Om det inte går att bygga en igloo i snö...

Blandningen av finfördelad stärkelse (Maizena eller potatismjöl) och

Konsten att bygga igloos kommer ursprungligen från innuiterna som byggde

vatten beter sig varken som en vätska eller ett fast ämne – man brukar

igloos för att ha någonstans att bo när de var ute och jagade längre bort från

därför kalla den för en icke-Newtonsk vätska.

sina riktiga hem. En igloo är alltså bara en tillfällig bostad. Att övernatta i en

Den flyter som en vätska, men går sönder som ett fast ämne. Ett föremål

igloo är mycket varmare än att vara utanför den trots att den är byggd av kall

som ligger på dess yta sjunker ner som i en vätska, men om man trycker

is och snö:

snabbt mot den håller den emot som ett fast ämne (det är t ex möjligt att

•

gå på ytan av en blandning av maizena och vatten, men det går inte att
stå still)

Igloons väggar hindrar vinden från att kyla ner den som vistas inuti
den.

•

Den snö och is den är byggd av fungerar som isolering mot kylan
utanför. Luften inuti igloon som t ex värms upp av kroppsvärme

Blandningen är en s k suspension. Kornen av Maizena är jämnt
utblandade i vätskan vatten utan att de löser upp sig. I en suspension

hindras från att läcka ut av det isolerande lagret snö och is.
•

kan inte det fasta ämnet lösa upp sig i lösningsmedlet.

När det inte går att rulla snögubbar
utomhus…
Massan du blandar till för att bygga din inomhussnögubbe innehåller
bikarbonat som är basiskt. När den basiska snögubben kommer i
kontakt med den sura vitvinsvinägern bildas det koldioxidgas. Eftersom
snögubben även innehåller diskmedel så bildas ett fast skum som får

Om det t ex är -40°C utanför igloon kan det bli så varmt som 0°C inuti
den.

Att bygga en igloo:
•

Alla block ska röra vid de block de har bredvid sig (både vid sidorna
och uppåt och nedåt)

•

För varje varv förskjuts blocken en halv längd för att öka hållfastheten

•

Varje nytt varv ska luta lite mer inåt än det föregående

•

I en igloo trycker de block som placeras ovanför nedåt mot blocken
under så att det blir stabilt. Det svåraste blocket att placera är blocket i

större och större volym ju mer koldioxidgas som bildas och blåser upp

mitten av kupolen eftersom det ska trycka jämnt åt alla håll av igloon –

skummet. Till slut har hela snögubben smält.

man kan säga att det är den sista biten som ”låser” hela bygget.
•

Jämför gärna tekniken att bygga en igloo med bygget av en valvbro.

Är du förkyld på lovet?
Glöm det för en stund och gör Draksnor istället!
När gelatin blötläggs i vatten tar det upp vatten, gelatinet sväller och det
blir lätt att smälta utan att det klumpar sig. Så länge gelatinblandningen är
varm är gelatinet flytande, men när vi blandar i maizena och sirap svalnar
blandningen. Gelatinet bildar då långa sega trådar som till slut snor ihop
sig till en snorklump. Sirapen tillsätts för att hålla gelatinet mer elastiskt.
Maizenan ger snoret struktur.

Nästa gång får du veta mer om tid...

