Djupdykning
med Navet

GLAD
PÅSK!

P

å dagens datum år 1912 sjönk det osänkbara
passagerarskeppet Titanic utanför Newfoundland

på sin första resa från Europa till Amerika. Trots att

Det dröjde ända till 1985
innan man lyckades
lokalisera den exakta
platsen där Titanic sjönk.
Därefter har många saker
bärgats från vraket, bl a en
fiol som orkestern spelade
på och oskadade flaskor
med champagne från
restaurangen.

Titanic hade många, för sin tid, moderna och hållfasta
egenskaper skadades skrovet allvarligt vid kollisionen
med ett isberg. Hela skeppet sjönk på bara några timmar!
Vad som hände efter kollisionen har visats i en mängd
olika filmer, utställningar och böcker. Mest känd är nog
filmen Titanic med Leonardo diCaprio och Kate Winslet
i huvudrollerna.

Hur kunde de missa att se isberget?

Det bästa sättet att undersöka vraket
har varit att använda ubåt eftersom
trycket på 3800 m djup är högt.
Den största volymen av ett isberg
finns alltid under vattenytan.

Propellerbåt
Du behöver: Tjock kartong, sax,
gummiband, lämpligt vatten för
båttest.

Du behöver: bordssalt, vatten (H2O), 1-2 liters plastpåse, 10-liters hink,
dl-mått, något att blanda med i hinken.
1. Fyll plastpåsen till 3/4 med vatten och knyt ihop den ordentligt. Sätt
in i frysen över natten.
2. I Atlanten är salthalten i vattnet ca 3,5 %. Blanda till ditt eget liknande
saltvatten genom att fylla i 10 liter vatten i hinken och blanda i 3,5 dl
salt.
3. Ta bort påsen från ditt frysta vatten och släpp ner ditt ”isberg” i
saltvattnet.

1. Klipp ut kartongen i ungefär samma form som bilden.
2. Sätt fast gummibandet över mellanrummet i aktern.
3. Klipp ut en propeller som är lite smalare än mellanrummet och sätt fast den i
gummibandet.
4. Dra upp propellern genom att snurra upp gummibandet.

1.

Hur stor del av isberget flyter över ytan? Varför var det extremt svårt för
dem som höll utkik på Titanic att se riskerna med isbergen?

2.

3.

4.

Bygg enkla båtar som INTE sjunker som Titanic

CO2 båt
Du behöver: Liten PET-flaska med kork, knappnål eller kartnål, sugrör
(helst med böj), silvertejp, citronsyra, bikarbonat, tratt, syl/spik, mskmått, vatten (H2O)

Prova att göra flera båtar, både stora och små - testa dig fram till den bästa. Hur lång
propeller bör den ha? Åt vilket håll ska du snurra upp gummibandet? Blir det skillnad
med olika sorters gummiband?

Ballongbåt

Be en vuxen om hjälp med kniven!

Du behöver: matförpackning från kött, grönsaker eller
snabbmat, ballong, syl eller liten kniv för håltagning, vatten
att testa i.
1. Gör ett hål i flaskans nedre del, först med nål, sedan med syl/spik.
Hålet ska vara så stort att sugröret får plats.
2. Klipp av sugröret en bit och trä in det i flaskan.
3. Tejpa med silvertejp runt öppningen så att det blir tätt. Tryck INTE
ihop sugröret.
4. Häll i 1 msk citronsyra och två msk bikarbonat i flaskan.
5. Förflytta dig till ditt testvatten.
6. Häll i 2 msk vatten och skruva åt korken.
7. Lägg snabbt ner båten med sugröret i vattnet. Justera riktning på
böjen om det behövs.
Vad är det som driver båten?

1. Gör ett hål i kortsidan på förpackningen – så stort att
det lagom går att trä igenom ballongens öppning
inifrån.
2. Trä igenom ballongen.
3. Blås upp ballongen.
4. Placera på vatten och släpp ditt tag om ballongen.

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

Nästa gång är alla aktiviteter utomhus

