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!

Laddad för tävling

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.

Du behöver: ballonger, tom och torr aluminiumburk, torrt hår eller fleece/ulltröja,
en torr avlång bordsyta, några medspelare.
Gör så här:
1. Dela ut en ballong till varje person och blås upp dem.
2. Dela upp er i 2 lag - placera lagen vid varsin kortsida av bordet.
3. Lägg aluminiumburken i mitten av bordet.

Poäng

Bubbeljakt

Poäng
4. Ladda upp ballongerna genom att gnida dem mot håret/tröjan.
5. De två som står först i sina lag riktar ballongerna mot aluminiumburken så att
den börjar röra på sig (utan att de rör vid burken med ballongerna)
6. Den som får ner motspelarens burk vid hans/hennes kortsida får en poäng.
7. Lyft upp burken till mitten av bordet igen och fortsätt med nästa par.
Laget som kommer först till 5 eller 10 poäng vinner.

Ladda och sticka

Be en vuxen om hjälp med
sylen/spiken!

Du behöver: Stor PET flaska (1,5-2 liters) med kork, sytråd, 2 tändstickor, syl eller
stor spik, ballong, torrt hår eller fleece/ulltröja.
Gör så här:
1. Gör hål i korken med sylen/spiken.
2. Klipp av en bit sytråd som är lite kortare än
flaskans höjd.
3. Knyt fast en tändsticka i ena änden av tråden
och trä tråden igenom korkens hål.
4. Knyt fast den andra tändstickan som stopp.
5. Blås upp ballongen och ladda upp den mot
håret eller fleece/ulltröjan.
6. För ballongen mot PET-flaskans vägg.
Hur kunde det bli så här?

Du behöver: Såpbubbellösning, ballong, torrt hår eller fleece/ulltröja,
mindre bricka, sugrör.
Gör så här:
1. Häll ut lite såpbubbellösning
på brickan.
2. Blås upp ballongen och ladda upp
den mot tröjan/håret.
3. Blås med sugröret i såpbubbellösningen på brickan.
4. För ballongen mot bubblan.
I vilken riktning påverkar ballongen såpbubblan? Varför?
Recept på såpbubblor
0,5 dl vatten
1,5 msk diskmedel
1,5 msk sirap
en nypa salt

Vätskeladda
Du behöver: Ballong, torrt hår eller fleece/ulltröja, tunn vattenstråle
från kran.
Gör så här:
1. Blås upp ballongen.
2. Ladda upp ballongen genom att gnida den mot tröjan/håret.
3. Öppna kranen och låt den rinna med en liten stråle.
4. För ballongen mot strålen från sidan utan att den rör vattenstrålen.
Hur kunde det bli så här?

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

NÄSTA GÅNG FIRAR VI INTERNATIONELLA ISBJÖRNSDAGEN...

