Fira Marie Curie
med Navet
Marie Curie + Periodiska systemet = sant
Idag är det 7:e november och Marie Curies födelsedag! Hon är
fortfarande en av de mest kända vetenskapskvinnorna i världen,
trots att hon dog redan 1934! Marie Curie var den första kvinnan
som fick ett Nobelpris överhuvudtaget. Hon har dessutom fått TVÅ
Nobelpris – ett i fysik och ett i kemi!
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Cu
Koppar

Marie Curies forskning handlade bland annat om hur radioaktivitet
fungerar och vad det kan användas till. Hon arbetade även med att
få fram tidigare okända grundämnen i ren form, bl a radium, Ra
och Polonium, Po.
Flytande form
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Radium
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Curium
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Svensk upptäckt eller
delaktighet i upptäckt

Grundämnet Polonium, Po har fått sitt namn på grund av Marie
Curie som var ifrån Polen. Marie Curie har även fått grundämnet
Curium, Cm, uppkallat efter sig.
I periodiska systemet finns alla grundämnen som vi hittills känner
till – det är dessa atomer som är byggstenarna i ALLT! Det vanligaste atomslaget i både jordskorpan och människokroppen är Syre, O.
Periodiska systemet organiserades av ryssen Dimitrij Mendelejev redan
1869 – trots att han då inte hade kunskaper om alla grundämnen
vi känner till idag.
Det finns många intressanta saker på Youtube som handlar om periodiska systemet. Du kan börja med att söka efter:
• Tom Lehrer, The Element Song
• Periodic Videos
• Lär ut det periodiska systemet med Lady Gaga
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Ren koppar?

Metaller påverkas olika mycket av syret
(O2) i luften. När koppar (Cu) kommer i
kontakt med syre bildas brun kopparoxid på föremålets yta.
För att få tillbaka kopparens rödbruna glansiga yta kan vi använda ketchup. I ketchup
finns det sur vinäger och när den kommer i kontakt med kopparoxiden bildas vattenlöslig
kopparacetat som går lätt att tvätta bort. På så vis blir kopparen blank och fin igen.
Andra sura produkter ifrån kylskåp och skafferi fungerar lika bra.

En riktig hårding till frukost…

Vi behöver äta grundämnet järn, Fe, för att vårt blod ska ha rätt innehåll – järnet
behövs för att bygga upp hemoglobinet. Det finns järn i bl a kött, spenat och bönor,
men också i många frukostflingor!
Vissa frukostflingor och andra livsmedel berikas med järn för att bidra till att vi får
i oss den mängd järn våra kroppar behöver. Järnet som har lagts till i maten kommer
att lösas upp i magen på oss så att det sedan kan användas i kroppen.
För att det ska bli lättare få tag på järnet i flingorna blöter vi upp dem. Magneten
drar till sig järnet och vi kan lyfta upp det. Plastpåsen som sitter på magneten är till
för att inte järnet ska fastna så bra på magneten att det är svårt att få bort.

Längsta ordet?

I det periodiska systemet är alla symboler uppbyggda av 1, 2 eller 3 bokstäver som kommer från
grundämnets fullständiga namn eller namnet på latin eller engelska.
Exempel:
Symbol
Na
Cu
Au
Fe
O

Svenskt namn
Engelskt namn
Latinskt namn
Natrium		Sodium		Sodanum
Koppar		Copper		Cuprum
Guld		Gold		Aurum
Järn		Iron		Ferrum
Syre		Oxygen		Oxygenium

Det går att bygga både ord och meningar av symbolerna i periodiska systemet och det är ibland
enklare att göra det på engelska. Prova gärna!

