Navets ljusexperiment
i advent
F

örsta advent är en av de helger som infaller under vår mörkaste del av året. Därför
är det inte konstigt att många av oss förknippar denna helg med att tända mer ljus
för att lysa upp lite extra i mörkret. Ljusen vi tänder är oftast tillverkade av stearin,
paraffin eller vax (ibland blandningar).
När veken tänds blir ljuset varmt högst upp och stearinet börjar smälta. Smält
stearin transporteras upp i veken och när stearinet når lågan övergår det till gasform
och gasen börjar brinna. Det är alltså stearingaserna som brinner i ljuset, inte bara
veken.
Tänk bara på att alltid elda säkert och alltid blåsa ut ljusen då du lämnar rummet!
Speciellt viktigt om det finns djur eller barn i närheten. Detta gäller även de
spännande experiment du kan pröva idag.

Återanv(t)änding
När ljusets låga blåses ut försiktigt syns det ibland tydligt att det kommer en liten tunn
rökslinga från veken. Denna består av stearingas (en del i kondenserad form). När vi
tänder en tändsticka och sätter den ovanför ljuset antänds stearingasen och får ljuset
att börja brinna igen trots att tändstickan inte ens var i närheten av själva ljuset.

Ljusgungan
En ljusgunga fungerar på samma sätt som en balansvåg eller en gungbräda
som rör sig runt en mittpunkt.
När du tänder den ena sidan av ljusgungan brinner ljuset en kort stund,
droppar lite och slår sedan snabbt över så att det brinnande ljuset hamnar
högst upp. Detta beror på att stearin har droppat från det tända ljuset och gör
att den sida som brinner väger mindre (massan minskar) än den andra sidan
och får ljusgungan att slå över.
Om båda ljusen tänds samtidigt när ljusgungan är i jämvikt kommer ingenting
att hända eftersom båda sidor kommer att förlora massa i samma takt och
jämvikten fortsätter.
När båda ljusen är tända och rörelsen startar förlorar båda ljusen massa när
de brinner, men den som befinner sig längst ner förlorar mer på samma tid
(titta noga på skillnaden på lågorna och hur snabbt det droppar) och kommer
snabbt att röra sig uppåt igen när det andra ljusets massa är högre.

Ljusbadet
Till att börja med värms luften inuti flaskan/burken upp av lågan.
Varm luft tar mer plats än kall luft och en del av den varma luften
får inte plats och smiter ut genom flaskans/burkens öppning (titta
noga så ser du små bubblor runt öppningen). När lågan blir svagare
och slocknar svalnar luften i flaskan (och nu är det mindre luft där
inne än det var från början) och tar mindre plats. På så vis skapas
ett lägre tryck inuti flaskan och vatten från utsidan pressas in
eftersom trycket utanför flaskan är högre. När trycket åter är lika på
utsidan och insidan slutar vattnet att läcka in.

Svävande ljus
Densiteten hos ett ljus är inte lika hög som den hos vatten. Alla
ljus har inte exakt samma densitet eftersom det t ex beror på hur
blandningen av stearinsyra och palmitinsyra fördelas eller på
hur mycket paraffin det är i ljuset. Ett ungefärligt värde är 900
kg/m3 och det gör att ljus flyter bra i vatten då densiteten för
vatten är 1 000 kg/m³. När vi vill få ljusen att flyta upprätt så att
de går att tända utan att det blir blött måste vi även fundera över
ljusstumpens tyngdpunkt. Genom att sätta fast spiken/skruven i
botten av ljusstumpen förflyttas tyngdpunkten nedåt och den kan
stå upp i vattnet. Om dina ljusstumpar flyter lite snett behöver du
flytta in spiken/skruven mot mitten.

Ljusmålning
Stearin är en blandning av vegetabiliska och animaliska fettsyror. När
du ritar med stearin sprids det feta vita stearinet ut över pappersytan
och täcker pappret där du har målat. När vattenfärgen sedan sprids
ut över pappret fastnar den inte alls på de ställen som först har målats
med stearin på grund av att vatten och fett inte kan blandas med
varandra. Vatten och stearin är mycket olika till sin uppbyggnad –
vatten är polärt medan stearin är opolärt.

Nästa gång blir det Nobelfirande

