Iskallt med
navet
D

en som är meteorolog definierar vinter som den period då dygnets medeltemperatur är 0 grader eller lägre.
Denna tidpunkt brukar infalla runt årsskiftet här hos oss och innebär kalla, men inte alltid helt stabila
temperaturer utomhus. Vi som vill göra experiment med is får helt enkelt passa på att göra dem när det är
tillräckligt kallt! Eftersom vi vet att det ibland kan vara svårt, så fungerar de flesta experimenten här på sidan även
med frysen som hjälp.

Ljusballonger

(favorit i repris)

När ballongerna börjar frysa så kommer det
att ske utifrån och in, helt beroende på att
kylan kommer från luften runt ballongen
och fryser det yttersta lagret vatten först. Det
flytande vattnet som är längst in kommer att
hålla sig flytande ganska länge. Det beror på
att när det bildats ett tjockt islager ytterst i
ballongen kommer det faktiskt att fungera som
isolering för det flytande vattnet. Ballongen
kommer att frysa snabbare om det är väldigt
kallt och långsammare om det bara är några få
minusgrader. Prova dig fram!

Ismålning

Isspel

Salt som sprids på is när temperaturen
i omgivningen inte är för låg gör att isen
smälter lätt. Orsaken till detta är att saltet
sänker fryspunkten för isen, dvs den kan
inte frysa igen om inte temperaturen är
mycket lägre (detta är anledningen till att
det sprids ut salt på vägarna för att motverka
halka). När du målar på sidan med salt
kommer därför dina färger att blanda
sig väldigt lätt med varandra eftersom de
kommer befinna sig i en rejält smält miljö
hela tiden. Saltet medverkar också till att
det blir fina mönster. På den andra sidan
utan salt går smältningen långsammare.

När saltet strös på isbiten löser
det upp sig i en del av det i det
smälta vattnet ovanpå isbiten.
För att detta ska fungera behövs
värme (endotermt), och den
tas från området runt om och
temperaturen sjunker. Då fryser
vattnet ovanpå isbiten igen och
gör så att tråden fastnar och det
går att lyfta upp alltihop.

F

ör att veta exakt hur kallt det är behöver vi använda termometer. I Sverige använder vi den
temperaturskala som används i flest länder i världen- Celsiusskalan. Den uppfanns av svensken Anders
Celsius (astronom och forskare) redan på 1700-talet. Celsius satte 0 grader som vattnets kokpunkt och
100 grader som vattnets fryspunkt vid ett bestämt lufttryck. Celsiusskalan har dock förändrats sedan den
presenterades 1742. Carl von Linné insåg nämligen att den skulle vara mer användbar på andra hållet och
vände den därför upp och ner till det utseende vi har idag. Andra temperaturskalor som används idag är
Fahrenheit (används t ex i USA) och Kelvin. På Kelvinskalan är 0 vid den absoluta nollpunkten, -273,15 °
Celsius – dvs vid den temperatur då alla molekyler står helt stilla.
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Nästa gång förbereder vi för sportlov...

