Flesraket

Raket

Is een raket bouwen moeilijk?

Niet als je precies doet wat hier allemaal staat. Lees eerst alles
goed door, voordat je begint.

Veilig bouwen

Bij knutselen moet je altijd aan je veiligheid denken
Doe alles in de juiste volgorde
Vraag om hulp als je het niet meer zo goed weet

Veilig lanceren

Lanceer onder toezicht van een ouder of verzorger
Lanceer vanaf een open plek
Zorg ervoor dat er geen huizen, auto's, bomen dicht in de
buurt staan
Lanceer altijd recht omhoog

Uitproberen

Het kan zijn dat de fles niet hoog komt. Dit is niet erg. Probeer
dan meer azijn of minder. Of verander de hoeveelheid baking
soda of bakpoeder.
In de wetenschap gaat niet alles de eerste keer goed.
Wetenschappers stoppen dan niet, maar proberen het opnieuw,
totdat het lukt.

Veel plezier met het bouwen en lanceren van
je waterraket!

Flesraket
Wat heb je nodig?

Leeg flesje
Kurk dat op de fles past
Drie potloden
Tape (ducttape)

Keukenpapier
Azijn
zakje baking soda of bakpoeder
Lege ruimte buiten

Kijk of de kurk op de fles past. Laat het bijsnijden door je
ouders, totdat deze in de kurk past. De kurk moet er ingedrukt
kunnen worden en klemmen. Let op: Niet te ver in drukken.
Maak de drie potloden met ducttape vast aan de fles.
De potloden zijn de standaard voor de flesraket.
Leg een vel keukenpapier open. Doe het zakje baking soda
open en leeg het op het keukenpapier. Maak hier een
pakketje van. Deze moet nog in de fles passen.
Maak buiten een goede lanceerplek. Zorg voor ruimte en een
vlakke ondergrond, zodat de raket stevig en recht staat.
Vul de fles voor 1/3 deel met azijn.
Let op: Deze stap moet snel gedaan worden.
Doe het pakketje met de baking soda in de fles. Doe de kurk in de
fles, niet te ver indrukken. Draai de fles om zodat het op de
potloden staat.
Let op: Ga er niet boven hangen.
Het azijn en baking soda reageren met elkaar. Hierdoor ontstaat
gas en komt er druk in de fles. Wanneer er genoeg druk in de
raket is ontstaan, wordt de raket weggeschoten.

