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

på sin första resa från Europa till Amerika. Trots att
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.

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.

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.

Hur kunde de missa att se isberget?
Största delen av ett isberg befinner sig alltid under vattenytan, ibland
är det så mycket som 9/10 som ligger under vatten. Isberg finns i
många olika varianter och uppkommer när stora isdelar lossnar från
en glaciär – s k kalvning – och kan skapa riktigt stora omkringflytande
isblock. Ett stort isberg som lossnade för några år sedan var lika stort
som Gotland.
De som höll utkik på Titanic hade mycket bättre förutsättningar för att
hålla koll på vad som hände ovanför vattenytan än under. Det isberg
Titanic kolliderade med gick rakt igenom det dubbla skrovet UNDER
vattenytan och orsakade svåra skador på skeppet. I experimentet
lägger du ner ditt isberg av sötvatten (som alla isberg) i saltvatten med
ungefär samma salthalt som i havet. På så vis kan du se hur de riktiga
isbergen beter sig.

Propellerbåt
När propellern dras upp av oss omvandlas energi från kroppen (som först
var energi från solen som omvandlades till kemisk energi i bl a maten osv),
som omvandlas till potentiell energi i gummibandet. När vi släpper taget
om propellern får båten rörelseenergi och den åker iväg. Hur långt den åker
och hur länge propellern snurrar beror mycket på vilken typ av gummiband
vi använder och hur mycket vi har snurrat upp det. När propellern rör sig
påverkar den vattnet enligt Newtons tredje rörelselag - om ett föremål A
(propellern) utövar en kraft på ett föremål B (vattnet), så utövar föremål B
en lika stor, fast motsatt riktad kraft av samma sort på föremål A. Därför rör
sig båten framåt om du har snurrat upp gummibandet bakåt.

CO2 båt

Ballongbåt

När citronsyra (sur) och bikarbonat (inte alls sur – kallas basisk)
blandas i torrt tillstånd händer ingenting, men när de blandas ut i ett
lösningsmedel (vatten i detta experiment) reagerar de med varandra
och det bildas koldioxidgas. Koldioxidgasen tar stor plats och trycker
snart ut luften (som är en gasblandning) ur flaskan genom sugröret.
Samtidigt bildas mer och mer koldioxidgas (CO2) i den kemiska
reaktionen. Gasen kan bara komma ut genom sugröret och bildar på så
sätt en ”gasmotor” till flaskan. När gasen läcker ut ur sugröret påverkar
den vattnet enligt Newtons tredje rörelselag - om ett föremål A (gasen)
utövar en kraft på ett föremål B (vattnet), så utövar föremål B en lika
stor, fast motsatt riktad kraft av samma sort på föremål A. Gasen som
läcker ut bakom knuffar därför båten i rätt riktning.

När luften (gasblandning) läcker ut ur ballongen påverkar den vattnet enligt
Newtons tredje rörelselag - om ett föremål A (luften) utövar en kraft på ett
föremål B (vattnet), så utövar föremål B en lika stor, fast motsatt riktad kraft
av samma sort på föremål A. Luften som läcker ut bakom båten knuffar
därför båten framåt.

Nästa gång är alla aktiviteter utomhus

