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Experiments

Núvol

Si t’agrada estar sempre als núvols
i somiar despert, avui t’explicarem
com crear el teu propi núvol amb un
experiment d’allò més espectacular.

Temps

De 15
a 30 minuts

Pàg.
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Lloc

Interior

Què necessitem?

· Ampolla gran de plàstic
· Tap de suro
· Punxó o tisores
· Pólvores de talc
· Manxa de bicicleta
· Cinta adhesiva
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Experimenta

Què passa quan
el tap surt dispar
at?
Què apareix dins
de l’ampolla?
Si proves de ferho sense
les pólvores de
talc passa el mat
eix?

L'explicació del científic
Les pólvores de ta
lc que has
posat dins de l’am
polla treballen
com a nuclis de co
ndensació, que
són punts de trob
ada que serveixe
n
perquè les petites
gotes d’aigua
es trobin i es faci
n més grosses.
Aquestes gotes só
n invisibles però,
encara que no le
s vegem, queden
flotant per dins de
l’ampolla. Quan
bombes l’aire cap
a dins de l’ampolla
,
el que fas és esca
lfar-lo a causa de
la compressió. Q
uan aquest aire es
tà
sobrecomprimit,
el tap surt dispar
at
i l’aire es refreda
molt ràpidament.
Com a conseqüè
ncia, l’aigua que
tens al fons es co
ndensa
i forma el núvol.

