Fira drakarna
med navet
D

rakar är betydelsefulla symboler i olika sagor och myter över hela världen. De är så viktiga
att det till och med finns en speciell dag då drakar uppmärksammas lite extra. Den kallas
“appreciate a dragon” day/”uppskatta en drake” dagen och firas 16:e januari. Vi på Navet passar på
att börja firandet redan idag med några Drakexperiment som du kan prova själv.

Kläck ett drakägg
Gips eller kalciumsulfatdihydrat (CaSO4), är ett mineral
med bundet vatten (H2O). Innan gipset går att använda som
gipspulver hettas det upp så att det mesta av vattnet avgår. När vi
sedan tillsätter vatten går det tillbaka till ursprungsformen och
blir hårt (härdar).
När de torkade ärtorna kommer i kontakt med vattnet i gipset
börjar de sakta att svälla eftersom de tar upp vatten. Ju större de
blir desto mer trycker de på det hårda gipset runt omkring. När
de har blivit så stora att de inte får plats börjar gipset att spricka
och ägget med innehåll (plastfigur) kläcks.

Drakmaskar

(delikata som drakföda)

Om båda dina stängda majonnästuber flyter har du antagligen
använt den sort som finns i plastförpackning. I dessa finns
det nästan alltid en luftbubbla någonstans som gör att den
sammanlagda densiteten hos tuberna är lägre än vattnets.
Om du använder metalltuberna kommer den med äkta
majonnäs att flyta medan den med lättmajonnäs sjunker (lite
kul…). Detta beror på att den äkta majonnäsen innehåller
stora mängder matolja, medan lättmajonnäsen innehåller
mest vatten och förtjockningsmedel.
Oljan får densiteten hos den äkta majonnäsen att bli lägre
än vattnets (den flyter) och vatten, förtjockningsmedel mm
i lättmajonnäsen gör dess densitet högre an vattnets (den
sjunker). Om du låter majonnäsmaskarna ligga kvar i vattnet
ett längre tag kommer även lättmajonnäsen att flyta eftersom
de vattenlösliga ingredienserna löser upp sig i vattnet och det
lilla fett som ändå finns i den gör att den flyter upp.

Drakgodis

(de flesta drakar vi känner gillar grönt godis)

Gelatin är en polypeptid som utvinns ur kollagen (animaliskt)
eller ur alger om vi använder vegetariska alternativ (t ex alginater
och agar). Gelatin innehåller allra mest protein, lite vatten och
ännu mindre salter. Polypeptiden formar nätverk i sin struktur
och kan därför hålla kvar vatten så att den blir fast eller halvfast
(lite dallrig) när den stelnar. I experimentet med drakgodis kan du
experimentera vidare med olika mängder gelatin och vatten för att
till slut hitta den konsistens du (eller drakar) gillar bäst.
Om du prövade att vispa upp din godismassa piskade du in luft
i den med elvispen – det är därför den får en ljusare färg (ljuset
bryts annorlunda). Ett skum är i princip en gas (i detta fallet luft)
som kan finnas i en vätska utan att omedelbart sprida ut sig igen.
Bra exempel på en sådan produkt som du säkert redan har smakat
på är marshmallows.

Nästa gång blir det isexperiment

