Blod, spöken och
Fladdermöss
med Navet
U

nder den här helgen är det många som firar Halloween, trots att det inte är en tradition
som har funnits så länge i Sverige. De vanligaste aktiviteterna brukar handla om att klä
ut sig till något skrämmande, gå på maskerad eller ge sig ut i sitt område för att knacka dörr
och göra bus-eller-godis. Vi på Navet tänkte ta vara på tillfället för att visa spännande, läskig
och kanske lite äcklig naturvetenskap som passar de flesta – kanske kan något till och med
vara ett kul inslag på spökfesten eller zombiepartyt!

Fladdermössen dansar…
Ballongerna laddas upp med statisk elektricitet då ballongen tar upp
elektroner från håret/fleecetröjan och blir negativt laddad. Det som har
gnuggats blir istället positivt laddat. När den nu (-) laddade ballongen
förs mot pappersfigurerna jagas deras elektroner (-) till motsatta sidan
av figuren (repelleras) och den positivt laddade sidan hamnar närmast
ballongen (attraheras). På så vis dras figurerna mot ballongen med hjälp av
statisk elektricitet.

Spöket växer…
När citronsyra (sur) och bikarbonat (inte alls sur – kallas
basisk) blandas i torrt tillstånd händer ingenting, men
när de ramlar ned i ett lösningsmedel (vatten i detta
experiment) reagerar de med varandra och det bildas
koldioxidgas. Koldioxidgasen tar stor plats och blåser
upp ballongen så att den ökar i storlek. Om den lämnas
ett längre tag och det är så tätt att gasen inte läcker ut kan
ballongspöket bli riktigt stort!

Blodet droppar…
Fuskblodet som vi blandar till har förstås inte så stora likheter med riktigt
blod förutom utseendet – det är mest färgen och konsistensen som är
densamma.
Blodet hos däggdjur innehåller en blodplasma med många olika ämnen;
t ex protein, glukos, mineraler, hormoner, koldioxid och celler som
blodplättar och vita och röda blodkroppar.
När vi blandar i bikarbonat och citronsyra i varsin del av fuskblodet blir

Spöket svävar...

den ena sur och den andra basisk. Det basiska fuskblodet häller vi ner

När spöket med spiralsvans börjar rotera påverkas den

och det bildas koldioxidgas. En del av koldioxidgasen samlas på

av den varma luftens (i gasform) rörelser. En varmare

fuskblodsdropparna (som små genomskinliga bubblor) och ger dem en

gas får lägre densitet än luften runt om eftersom atomer

lägre densitet så att de kan förflyttas uppåt. Väl uppe vid ytan släpper

och molekyler rör sig snabbare och sprider ut sig mer. Då

koldioxidgasbubblorna och sprider ut sig i luften. Bloddropparna får då en

stiger den uppåt och trycker på spiralen som roterar.

högre densitet igen och sjunker mot botten.

Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

i botten och täcker med matolja. När det sura fuskblodet droppas ned
i vasen och når ända ner reagerar det sura och basiska med varandra

Nästa gång blir det förvillande…

