Sanne en Chris doen mee aan
een ballonnenwedstrijd
Nu loslaten!
Waarom gaan deze
ballonnen wel omhoog
en onze ballonnen
thuis niet?

Uitdaging
Vloeistoftoren
Wat heb je nodig?

Ballonnen met een lagere
dichtheid dan de omgeving,
hier de lucht, gaan omhoog

In deze ballonnen zit helium en
geen gewone lucht. Helium is een
gas en heeft een lagere dichtheid
dan gewone lucht. De dichtheid is
het gewicht per liter gas

Gaan ballonnen met
een hogere dichtheid
dan lucht dan naar
beneden?

Ja! Je snapt het!

● Een hoog glas
● Water, rood gekleurd
met ecoline of voedingsmiddelenkleurstof
● Spiritus
● Lampolie
● Afwasmiddel
● Olijfolie
● Schenkstroop
● Slaolie

Wat moet je doen?
Probeer in het glas een
toren van zeven laagjes
vloeistof te krijgen.
Sommige vloeistoffen
mengen niet met elkaar
en blijven op elkaar
drijven. Giet een laagje
water in het glas en
daarbovenop voorzichtig
een laagje olijfolie.
Je kan zien dat er twee
laagjes ontstaan.

Een ballonnetje oplaten
Wat heb je nodig?
Een leeg flesje
2 kleine ballonnen
Trechter
Zuiveringszout
Schoonmaakazijn

?

Wat moet je doen?
Vul het
flesje voor
¼ met
schoonmaakazijn.

1

3

Trek de
ballon helemaal over
het flesje
heen.

2

4

Vul de
ballon met
een eetlepel
zuiveringszout.
Houdt de
ballon snel
rechtop.

5 Wacht tot de ballon gevuld is en knoop hem dicht.
6 Blaas de andere ballon op.
7 Laat beide ballonnen los.
8 Welke ballon is als eerste beneden?
Wil je weten wat er gebeurt? Kijk dan op
www.c3.nl/kids onder Proefjes.

De zeven vloeistoffen
kunnen in het glas op
elkaar gestapeld worden.
Kan jij de volgorde van
de zeven vloeistoffen
ontdekken?
De oplossing van deze
uitdaging is de
volgorde van de
vloeistoffen van boven
naar beneden.
Stuur je oplossing met je

Wist je dat

naam, adres en leeftijd naar
info@c3.nl.
Alle goede oplossingen
maken kans op een kwartetspel.

onderzeeboten door
gewichtsverschillen zinken en
stijgen? De dubbele wand van de
boot is gevuld met lucht als
hij drijft. Als je de lucht
vervangt door water, is de
boot zwaarder dan het
zeewater en zinkt hij.
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