Gott nytt år!
D

å är det snart nyår igen! I samband med
det är det ju många som brukar ha vanliga
fyrverkerier. Det är visserligen spännande kemi
som ligger bakom alla fina färger och glitter, men i
år vill vi slå ett slag för alternativa nyårsexperiment
som är betydligt mer djur- och miljövänliga än de
traditionella. Gott nytt år på er alla!

Med detta experiment bör du be en
vuxen om hjälp med spiken/sylen!

Tänk alltid till lite extra när det gäller fyrverkerier:
• det finns både människor och djur som är rädda för
dem.
• det finns ämnen i fyrverkerier som är skadliga för
miljön.
• undvik skador genom att vara noga med säkerheten.
• åldersgränsen för att köpa, inneha och använda
fyrverkerier är 18 år.
• det kan krävas tillstånd för att avfyra fyrverkerier i
tätbebyggt område. Kolla med polisen.

Mentosfyrverkeri
Du behöver: 1,5 -2 liters Cola light (fungerar även med mindre flaska,
det sprutar bara inte lika mycket), syl eller stor vass spik, sytråd,
mintmentos, mindre vass spik, tändstickor, ev regnställ.
Gör så här:
1. Skruva bort locket ifrån flaskan. Gör ett eller flera hål i korken (se
flera olika förslag nedan).

2. Gör hål i mitten av fem st Mentos med den mindre spiken. Tryck inte
för hårt, de håller bättre om du ”skruvar” dig igenom dem.

Färgkaskad i burk
Du behöver: varmt vatten (H2O) från kranen, matolja,
karamellfärg i flera färger, större glasburk/större glas,
msk-mått, tesked

Olja

Vatten

Gör så här:
1. Häll varmt vatten (H2O) i burken till ca ¾.
2. Häll några matskedar matolja på vattnet.
3. Ta upp mindre mängder hushållsfärg på teskeden och
droppa dem försiktigt i oljan.
4. Titta på burken från sidan och vänta tills färgerna
kommer ned genom oljan.

Mjölkfyrverkerier

3. Knyt fast en bit av en tändsticka i sytråd. Trä upp mentosen på tråden.
Dra tråden igenom ngt av hålen i korken.

Knyt fast
4. Häll bort lite Cola light om det behövs. Mentosen på sytråden ska
INTE nå ner till colan.
5. Sätt fast tråden på korkens utsida genom att sno/knyta den runt en
tändsticka.

Du behöver: mjölk (mjölk med lite mer fett fungerar bättre),
örontops, diskmedel, karamellfärg (flera färger), tallrik, tesked eller
pipett
1. Häll upp mjölk i tallriken – så mycket att mjölken har en
sammanhängande yta.
2. Droppa ut mindre mängder karamellfärg på flera olika ställen i
mjölken.
3. Doppa örontopsen i diskmedel och doppa den sedan i mjölken
på flera ställen.

6. Skruva försiktigt på cola-korken på flaskan igen - med mentos och hål
i. Låt INTE mentosen bli blöta!
7. Placera dig på lämplig plats – där det inte gör något
om det blir blött. Räkna ner tillsammans
från 10; 10,9,8,7,6,5...

Hur kan det bli så här?

8. Dra snabbt loss tändstickan från korken
så att mentosen ramlar ner i colan.
Hur högt tror du att det sprutade?

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

Nästa gång firar vi våra drakar lite extra…

