Uppladdning
med Navet
U

nder vintermånaderna är det alltid större risk än vid andra tider
på året att vi blir uppladdade – och får känna på effekten av statisk

elektricitet. Vanligast brukar vara sprakande tröjor, flygande hår och elstötar
(eller små blå blixtar) från bilar. Men det finns också spännande experiment
med statisk elektricitet att göra på sportlovet. Prova gärna några av dem!

I alla atomer finns både negativa och positiva laddningar. I atomkärnan

Fukt i luften gör den mer ledande och
medverkar till att den kan absorbera och
fördela extra elektrisk laddning. Därför är det
svårare att ladda upp föremål med statisk elektricitet
under fuktiga dagar. Att föremål lättare blir statiska
på vintern beror på att det är mindre fukt i luften
då - eftersom kall luft inte kan innehålla lika mycket
vatten i gasform som varm luft kan. Den kraftigaste
statiska urladdningen i naturen är de blixtar vi ser
vid åskväder.

neutrala neutroner och positivt laddade protoner och runt kärnan rör sig
minusladdade elektroner. När det finns lika många positiva som negativa
laddningar är atomen neutral. Finns det fler elektroner är laddningen
negativ och om det finns fler protoner är laddningen positiv.
Statisk elektricitet orsakas av en obalans mellan positiva och negativa
laddningar på en yta (som ju är uppbyggd av atomer av olika slag). När
två material gnuggas mot varandra kan elektroner (-) röra sig från den ena
till den andra, så att det material som har flest elektroner blir minusladdat
medan det andra blir plusladdat.
När du t ex går över en heltäckningsmatta laddas du upp med extra
elektroner p g a hur du gnids mot underlaget. Om du har fått tillräcklig
laddning märker du av det som en elektrisk stöt när du laddas ur mot t ex
en annan person eller ngt annat föremål för att elektronerna förs över från
dig igen.

(-) som får påverka andra föremål. Det brukar fungera
bäst att ladda upp ballongen mot håret eller mot en tröja
av fleece eller ull. Ballongen tar då upp elektroner från
håret/tröjan och blir negativt laddad, det som gnuggats
blir positivt laddat. När den (-) laddade ballongen förs
mot PET-flaskan med tändstickan, aluminiumburken eller
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Laddad ballong

I alla experimenten laddas en ballong upp med elektroner

såpbubblorna jagas deras elektroner (-) till andra sidan
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på grund av att lika laddningar repellerar (stöter bort)
varandra. Den ände som är närmast ballongen blir då
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positivt laddad och eftersom olika laddningar attraherar
(dras till) varandra så kommer aluminiumburken/
såpbubblorna/innehållet i flaskan att dras mot ballongen.

Såpbubbla

NÄSTA GÅNG FIRAR VI INTERNATIONELLA ISBJÖRNSDAGEN...

