Varmt & skönt
med Navet
stelning

N

kondensation

är temperaturen blir varmare händer
många spännande saker som vi inte alltid

Fast

är medvetna om. Har du t ex en vanlig analog
termometer utanför ditt fönster kan du avläsa

Flytande

temperaturen rätt bara för att vätskan i termometern
tar mer plats när den är varm och stiger uppåt i
röret. Ju varmare någonting blir, desto mer rör sig

Gas

(osynlig)

smältning

ändras. De flesta ämnen som vi har i vår närhet går
aggregationstillstånd.

•
•

förångning

•

atomerna som det är uppbyggt av och egenskaperna
igenom samma fasövergångar och kan anta olika

Har du tänkt på att:

minskar

temperatur

ökar

•

Kött ändrar färg när det blir varmt
när vi tillagar det.
Te/kaffe som görs på för kallt vatten
smakar inte mycket.
Många gröna grönsaker, som t ex
sparris och broccoli får en annan
grön färg när de har kokats.
Varm kokad mjölk smakar
annorlunda än kall mjölk.

Hur mycket plats tar luften?
PET-flaskan

Du behöver: ballong, liten PET-flaska, isbitar, två skålar, kallt och
varmt vatten ur kranen.

Du behöver: stor PET-flaska med kork (av den sort som går lätt att trycka
ihop), tillgång till frys, varmvattten (H2O) ur kranen.

4. Spola i varmt vatten (utan att öppna korken). Känn igen.

1. Häll upp kallt vatten i den ena skålen och varmt i den andra.
Fyll på med isbitar i den kalla så att den blir RIKTIGT kall!
2. Trä ballongen över öppningen på PET-flaskan.
Vad tror du kommer hända när flaskan först placeras i det
varma vattnet? Vad händer när du flyttar över flaskan till det kalla?
3. Placera PET- flaskan först i det varma vattnet och sedan i
det kalla.

Vad är det som händer inuti flaskan vid de olika temperaturerna?

Stämde dina gissningar?

1. Fyll PET-flaskan med varmt vatten.
2. Häll ut vattnet och sätt på korken. Lyssna på flaskan!
3. Lägg in flaskan i frysen i 20-30 min. Känn på den direkt när du tar ut den.

Varmt eller kallt?

Överst eller underst?

Du behöver: 2 skålar där en hand får plats i varje, varmt (men inte så varmt
att du bränner dig), kallt och ljummet vatten (H2O), en större skål där båda
händerna får plats.

Du behöver: 4 små glasburkar eller 4 små raka glas, 2
karamellfärger, kranvarmt och kallt vatten (H2O), spelkort
eller annan slät och tunn kartong.

1. Häll kallt vatten i en skål och varmt i en. Ljummet i den större skålen
2. Stoppa ner den ena handen i det varma vattnet och andra handen i det
kalla.
3. Håll kvar ca 1 min.
4. Flytta över båda till den större skålen med ljummet vatten.
Hur känns det? Hur kan det bli så här?

efter 1 min

varm

kall

ljummet

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

1. Häll riktigt fullt med kallt vatten i två glasburkar och
varmt vatten i två glasburkar.
2. Färga de två varma med en karamellfärg och de två kalla
med den andra.
3. Lägg spelkortet ovanpå en varm glasburk och vänd den
upp och ner.
4. Placera det ovanpå en kall och dra försiktigt bort
spelkortet.
5. Gör samma sak med de två andra glasburkarna, men
placera den kalla glasburken överst.
Titta noga på vad
som händer med
färgen på vattnet.
Hur kan det bli
så här?

Nästa gång handlar det om spännande djur

