Sommarkul
med Navet
S

å har vi kommit fram till det sista tillfället med Navets sida för den här terminen.
Snart blir det lov och semestrar och kanske lite mer tid för gemensamma aktiviteter

med experiment och lek. Idag blir det ätbart, såpbubblor och glassåtervinning. Om
du behöver ännu fler kul utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik
under sommaren så kan du gå tillbaka till alla de andra sidorna som har publicerats.
Du hittar alla på navet.com.

Glass med ogrässirap och naturströssel

Bli en mästare på STORA såpbubblor!

TURBOGLASS

Såpbubbelblandning

Vätskan mjölk innehåller till största delen vatten och kan lätt påverkas

En såpbubbla har en mycket tunn hinna av såpvatten, fördelat på flera

att gå från flytande tillstånd till en fastare form genom att

väldigt tunna lager. Såpbubblor framställs genom att vi blandar i t ex

temperaturen sänks. För att det inte ska ta för lång tid att

diskmedel i vattnet så att ytspänningen sänks och gör ytskiktet mer

göra glass skyndar vi på det hela lite genom att använda

elastiskt. Oavsett vilken form en såpbubbla har från början så kommer

salt. Saltet sänker temperaturen i den stora påsen

den att bli till en sfär (klotform) efter en stund (om den inte spricker

eftersom saltet gör det svårt för vattnets molekyler

först) när luftens atomer och molekyler trycker mot den ifrån alla

att bindas till varandra och bilda nya iskristaller.

sidor. Det beror på att en sfär är den form som kräver minst energi

När iskristallerna förlorar mer vatten än de

att forma och som behöver minst mängd material i förhållande till

fångar in smälter isen snabbt. Själva smältningen

andra former.

kräver energi – därför sjunker temperaturen i

Anledningen till att den här såpbubbelblandningen fungerar bättre

påsen. När du precis har kommit ut ur duschen
kan du uppleva motsvarande– avdunstningen av

än många andra är att den innehåller vattenlösliga polymerer med
olika långa kedjor; i detta fallet kommer de från Guarkärnmjölet.

vatten från kroppen kräver energi och den energin
tas från din varma kropp som känns kall.

En såpbubbla kan skimra i fantastiskt många olika färger, speciellt
när vi blåser dem ute i solen. Detta beror på att vanligt vitt ljus (från t ex
solen) bryts när det träffar såpbubblans hinna och delas upp i olika färger.

HARSYRA
Smakar surt och har även namnet surklöver. Den är en del
av familjen harsyreväxter. Bladen går att äta, men ska inte
konsumeras i stora mängder eftersom den innehåller oxalsyra.

Hinnans tjocklek avgör vilken färg det är vi ser. De flesta bubblor som vi blåser
är fyllda med luft, men en såpbubbla kan också fyllas med andra gaser som
koldioxid eller helium.

Vi återkommer med nya experiment och
klurigheter i augusti. Trevlig sommar!
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

