Varmt & skönt
med Navet
stelning

N

kondensation

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

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

Fast

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

PET-flaskan

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?
Flaskan och ballongen har båda gasen luft inuti och gasen i dem kan
röra sig fritt mellan dem när de sitter ihop. Om gasen värms upp (i

Molekylerna i vattengasen som blir kvar i den varma flaskan efter att du

det varma vattnet) tar den mer plats och ballongen reser sig upp och

har hällt ut det varma vattnet rör på sig mycket och fyller ut stora delar av

blir något större. Om gasen kyls av (i det kalla vattnet) tar den mindre

utrymmet. När du sätter på korken och vattengasen sakta svalnar och går över

plats och ballongen sugs istället in i flaskan.

i flytande vatten tar den inte lika stor plats längre och flaskan krymper. När
flaskan hamnar i frysen fryser vattnet till is och tar ännu mindre plats och
flaskan krymper ytterligare. När du slutligen tar ut flaskan och spolar den i
varmt vatten går vattnet över i gasform igen och fyller ut flaskan så mycket att
den blir hård när du känner på den.

Överst eller underst?
När burken med varmt vatten placeras ovanpå det kalla vattnet så
stannar det kalla vattnet med högre densitet (flytande vatten har

Varmt eller kallt?

högst densitet vid 4°C) i den nedre burken utan att burkarnas innehåll

Kroppen är bra på att känna av små variationer i temperatur och signaler

och det varmare med lägre densitet kan flöda uppåt in i den övre.

om hur varmt eller kallt något är skickas effektivt till hjärnan som tolkar

Hur de rör sig kan du lätt se på hur färgerna blandas med varandra.

informationen. När kroppen upplever en temperaturförändring som

Densitet är ett mått på hur mycket något väger per volymenhet och

i experimentet skickas kraftiga signaler till hjärnan hela tiden medan

mäts oftast i g/cm3 eller kg/m3.

blandas speciellt mycket. Men när det kalla vattnet med högre densitet
istället finns i den övre burken kommer det sjunka ner i den undre

förändringen pågår, men när temperaturen stabiliseras skickas det inte lika
många – kroppen har vant sig! Därför kommer hjärnan återigen att få starka
signaler om temperaturförändring ifrån båda händerna när de placeras i det
ljumna vattnet – från den ena att det är kallt och den andra att det är varmt.
Denna egenskap är en fördel för oss människor då vi behöver reagera snabbt
på förändrad temperatur för att inte skada oss.

Nästa gång handlar det om spännande djur

