Fira kemins dag med
Navet
Just idag firas Kemins Dag i hela landet med massor av spännande
aktiviteter i skolor och på olika science center. Kemins dag
återkommer varje år och har som målsättning att väcka och sprida
intresset för kemi. Självklart firar vi på Navet kemins dag och i år
hoppas vi att ni vill fira med oss genom att prova kemiexperiment!
Kemi handlar om hur atomer, joner, molekyler, kristaller och andra
former av materia fungerar. Den materia vi har runt omkring oss
i vår vardag finns oftast i något av tillstånden Fast eller Flytande
eller Gas.

De som ägnade sig åt något som liknade kemi på medeltiden (ca år
500-1500) kallades alkemister och de försökte framställa äkta
guld och ett livselixir som skulle göra människor odödliga. De
lyckades inte, men en del av deras misslyckanden ledde vidare till
riktiga kemikunskaper.
I och runt Borås pågår många spännande aktiviteter där
forskare har specialiserat sig på kemi kopplad till spännande
textila material och kemi för en hållbar utveckling. Kemi
gör det t ex möjligt för textila material att ändra färg vid
olika temperaturer och att
tillverka biogasbränsle
till bussar och bilar av
gamla jeans!
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Nästa gång får du lära dig att jobba som en
forensiker...

FAST

Turboglass!
Vätskan mjölk innehåller till största delen vatten och kan lätt påverkas att gå från flytande
tillstånd till en fastare form genom att temperaturen sänks. För att det inte ska ta för lång
tid att göra glass skyndar vi på det hela lite genom att använda salt.
Saltet sänker temperaturen i den stora påsen eftersom saltet gör det svårt för vattnets
molekyler att bindas till varandra och bilda nya iskristaller. När iskristallerna förlorar mer
vatten än de fångar in smälter isen snabbt. Själva smältningen kräver energi – därför sjunker
temperaturen i påsen. När du precis har kommit ut ur duschen kan du uppleva motsvarande–
avdunstningen av vatten från kroppen kräver energi och den energin tas från din varma kropp
som känns kall.

FLYTANDE
Bubbelmax!

När bikarbonatlösningen som är basisk (pH-värde över 7) blandas med sura matvaror (pHvärde under 7) bildas koldioxidgas. Koldioxidgas i vattenlösning kallas för kolsyra och det
ni ser i glasen är precis samma typ av bubblor som finns i läskedrycker, t ex Cola och Fanta.
Precis som i en Cola som får stå öppnad över natten spricker gasbubblorna uppe vid ytan i de
olika rören och gasen sprider sig i luften runt omkring. Koldioxidgasen är helt genomskinlig
och helt osynlig för våra ögon.

GAS

släckdags!
Bikarbonat är basiskt (pH över 7) och citronsyra är surt (pH under 7). När de två kommer
i kontakt med varandra i torrt tillstånd händer ingenting, men så fort det finns ett lösningsmedel (i din påse har du H2O) sätter reaktionen igång och stora mängder koldioxidgas bildas.
Eftersom gasen tar stor plats kommer den att blåsa upp påsen. Efter en stund avtar hastigheten
på reaktionen och det hörs mindre och mindre brus från påsen. Om påsen öppnas varsamt med
öppningen uppåt stannar gasen kvar i påsen eftersom den är tyngre än luften runt omkring.
När gasen hälls över ljuset tränger den undan den syrerika luften. Den tunga koldioxiden kväver
ljuslågan som inte får ngt syre alls och slocknar.

