Geologiska
Kretslopp
D

et finns många spännande kretslopp som ger planeten jorden dess egenskaper. En del
kretslopp går riktigt snabbt medan andra går väldigt långsamt. Ett mycket långsamt
kretslopp är det geologiska kretsloppet som vi tittar närmare på idag för att uppmärksamma
Geologins dag!

Gör din egen vulkan
Du behöver: vetemjöl, salt (NaCl), vatten (H2O), matolja, bikarbonat,
citronsyra, röd karamellfärg, dl-mått, msk-mått, 2 skålar, större tallrik,
dricksglas, skedar, ev ugn
Gör så här:
1. Blanda 3 dl vetemjöl, 1 dl salt, 1 msk matolja och ca 1
dl vatten i skålen. Rör ihop med skeden.
2. Forma till en vulkan

Visste du att:

Jorden är en levande planet. Det pågår en ständig omvandling
både på jordens yta och under den. Gamla bergarter eroderas
(bryts ner) eller omvandlas och nya bergarter bildas. Men det
händer så långsamt så att vi oftast inte kan uppfatta det med
ögat. Bergarterna utsätts för hög temperatur och högt tryck,
för vind och vatten och vittras sönder till små partiklar. I de här
processerna sker både nedbrytning och nybildning. Det är det
geologiska kretsloppet.

Gör egna fossil
Sedimentära bergarter kan innehålla fossil, dvs förstenade
rester av t ex djur och/eller växter som finns kvar som
avtryck i stenen.
Du behöver: vatten (H2O), salt (NaCl), matolja,
liten skål, sked, några leksaker/snäckor/skal/
växtdelar eller liknande, ev vattenfärg

Om du

Ställ in i ugnen i 100-150°C i ca 1
timma om du vill ha en mer hållbar
vulkan.
3. Blanda 1 msk bikarbonat med
5-10 droppar röd karamellfärg i den
andra skålen. Lägg blandningen på
vulkanen.
4. Blanda ihop 2 msk citronsyra och
½ dl vatten. Häll blandningen långsamt
över bikarbonatblandningen.

Gör så här:
1. Rör ihop 1 dl vatten (H2O), 2 dl mjöl,
1 dl salt och 1 msk olja till en deg.
2. Rulla degen i 4-6 små bollar.
3. Platta ut bollarna till 1,5 cm tjocka
plattor.
4. Gör avtryck med dina leksaker/
snäckor/skal/växter eller liknande.
5. Låt leran torka och måla om du vill.
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Temperaturförändringar kan påverka även riktigt
hårda material som sten.
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Mineraler som bildar kristallstrukturer tar väldigt lång tid för att bildas. Men du
kan göra saltkristaller (som går fortare) för att få en uppfattning om hur det kan
gå till.
Du behöver: vanligt bordssalt (NaCl), varmt vatten, dricksglas, liten sked, ev
karamellfärg, tallrik med plan botten.
Gör så här:
1. Lös upp så mycket salt som går i ett glas med varmt vatten. Tillsätt ev några
droppar karamellfärg i lösningen.
2. Häll lösningen på tallriken (häll inte med det salt i glaset som inte har lösts
upp), en halv cm djupt.
3. Låt stå några dagar så att vattnet avdunstar.
Hur har saltet förändrats i tallriken?

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

Du behöver: mindre stenar av flera olika sorter (samla
ihop några som är riktigt olika varandra i färg och struktur),
vatten (H2O), plastburkar i ljus färg, frys, förstoringsglas eller
förstoringsapp till telefonen
Gör så här:
1. Känn på varje sten du har framför dig. Vilken tror du kommer klara sig bäst när
den utsätts för kyla och is?
2. Lägg stenarna i burkar och täck med vatten.
3. Ställ in i frysen över natten.
4. Ta ut burkarna och låt dem tina. Titta noga på stenarnas yta. Har det hänt
något?
5. Lägg tillbaka i vatten och stoppa tillbaka in i frysen.
6. Upprepa punkt 3 och 4 minst 5 ggr. Vad händer mer och mer efter
varje frysning?
Hur ser det ut på botten bredvid stenarna när vattnet har tinat?
Vilka stenar har påverkats mest av kylan? Hur tror du att ditt
experiment hänger ihop med det som händer i naturen varje
vinter?

Nästa gång handlar det om astronomi

