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Tornado 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Använd två lika petflaskor (de flesta storlekar fungerar). Använd inte glasflaskor! 
2. Fyll den ena flaskan med 2/3 delar vatten och skruva sedan på tornadon. 
3. Fäst sedan den andra, tomma flaskan på tornadons andra sida. 
4. Vänd sedan snabbt på flaskorna. 
5. Låt den undre flaskan vila på en plan yta, samtidigt som du roterar den övre flaskan i en cirkulär 
rörelse. 
6. Observera virvelströmmen som tar form när vattnet rör sig genom tornadon! 
 

Vad händer? 
Den första lilla rörelsen orsakar att vattenmolekylerna rör sig i en cirkel nära flasköppningen.  
Molekylerna tvingas nedåt, mot den undre flaskan p g a tyngdkraften. När molekylerna når den lilla 
öppningen i tornadon, rör de sig i allt mindre cirklar. Molekylens rörelsemängd* bevaras, så när 
den roterande radien minskar – ökar hastigheten. Samma sak händer när en snurrande 
skridskoåkare drar in sina armar. Hålet som bildas i mitten av virveln tillåter luften att flytta sig från 
den undre flaskan till den övre och skapar därmed plats för vattnet.  
 
* Rörelse mängden= massan x hastigheten. Här är massan konstant. 
 

Tips till läraren! 
1. Fånga elevens intresse genom att tillsätta karamellfärg eller glitter i vattnet. 
2. Jämför tornadon med naturens egna tornados, orkaner och rökringar.  
3. Notera att virveln lätt kan rotera åt båda hållen, men den kan inte starta utan en lätt rotation. 
4. Skapa intresse i ämnet genom att utmana en student till tävling. Fyll två flaskor 2/3 med vatten 
och skruva fast en tornado på varje flaska. Be eleven att tömma flaskan så fort som möjligt (utan ta 
bort tornadon). Ytspänningen vid hålet gör det svårt att tömma flaskan snabbt! Eleven kan behöva 
skaka eller klämma på flaskan för att få ut vattnet. Anteckna elevens tid.  
 
Trixet för att tömma den snabbt: Vänd flaskan, håll i tornadoröret stadigt med ena handen, och 
rotera toppen av flaskan i den andra handen. Detta kommer att skapa en virvel som gör att vattnet 
snabbt rinner ut, något som brukar utnyttjas då man tävlar i ’ölhävning’. 
 
OBS!  Det fungerar bäst med mindre eller lite hårdare flaskor, vars sidor inte trycks in när det 
bildas ett undertryck i flaskan. 
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