Julpyssel med
Navet
D

å var det snart jul igen! För att ni inte ska behöva sitta sysslösa hela julen tänkte
vi bjuda på några typiska julexperiment. Lite konstruktion, lite kemi, lite fysik

och lite jultävlingar... En riktigt god jul önskas er alla!

Är de skummaste tomtarna kalla
eller varma?
Skumtomtar innehåller egentligen mest luft. De små luftbubblorna omges av tunna
väggar av gelatin och socker i form av en sorts sirap. När skumgodiset värms upp i
mikron börjar vattenmolekylerna i sirapen att vibrera och värms upp till gasform.
Då sväller bubblorna till mycket större storlek och hela skumtomten ökar i volym.
När vattengasen smiter från skumtomten, efter att du har tagit ut den ur mikron,
sjunker den ihop och volymen minskar igen. Skumtomtar som har legat i frysen
blir spröda och hårda när materialet i dem är så kallt att molekylerna inte rör på
sig så mycket. Strax efter att du har lagt in tomten i munnen ökar molekylernas
rörelser och den blir seg igen (men ät gärna upp den innan dess - du kanske tycker
den är godare kall).

Det stora julracet
Luften i ballongen är en blandning av olika molekyler. Genom att blåsa in dem
har du tvingat in fler molekyler i ballongen än vad som sker om den ligger orörd
och trycket i ballongen blir nu högre än i luften runt omkring. Eftersom luften är i
gasform rör atomerna sig mycket inuti ballongen och spänner ut dess väggar. När
ballongen öppnas rusar molekylerna ut genom öppningen och trycker iväg resten
av ballongen i motsatt riktning enligt Newtons tredje rörelselag – för varje kraft
finns en lika stor och motriktad reaktionskraft.

En skum tävling för alla
När du suger i ett sugrör suger du ut en del av de molekyler som finns inuti det.
Koncentrationen av molekyler utanför sugröret är fortfarande detsamma. Detta
innebär att det bildas ett undertryck inuti sugröret som då drar skumtomten till
sig. Om du slutar suga inåt släpps nya molekyler in och undertrycket släpper.

NÄSTA GÅNG BLIR DET VINTERFÅGLAR...

