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

1/2 tsk vaniljsocker eller
vaniljextrakt.
1- 2 msk socker
Turboglass!
Annan smaksättning
om man vill – lite
blåbärssylt eller
2 plastpåsar med ziplock – gärna en chokladsås är gott!
1 dl mjölk
stor (3 l) och en liten (1 l)
Du behöver också:
Vantar (fingervantar är lättast), 6 msk vanligt bordssalt (NaCl) och 2 ispåsar med frusen is/
minst 2 fack frusna iskuber.
Du behöver:

Gör så här!
Häll mjölk, socker, vanilj och ev annan smak i den mindre påsen. Stäng den.
Lägg isbitar och salt i den stora påsen.
Lägg den lilla påsen i den stora påsen. Stäng den stora påsen.
Ta på dig vantar.
Skaka runt påsarna tills det har blivit glass i den lilla påsen, 5-10 min.
Ta ut den lilla påsen och torka av den. Klipp ett hål i hörnet av påsen och kläm ut glassen. ÄT!

FLYTANDE
Bubbelmax!

Ketchup
Ljummet vatten H2O
Tesked
Bikarbonat
5 riktigt små glas
NaHCO3
eller äggkoppar

Gör så här!
Blanda 1 tsk bikarbonat i 1 dl ljummet vatten.
Ställ upp dina 5 glas på en tallrik
Häll en matsked av vardera ketchup, koncentrerad
äpplejuice, vinäger, cola, pressad citron i glasen
Fyll på med 1 msk bikarbonatlösning i varje glas/
kopp
Rör om med din tesked
Vilket bubblar mest?

GAS

släckdags!

Plastpåse,
2-3 liter

Påsklämma i hårdplast

Tallrik

Cola
Vinäger
Pressad citron

Koncentrerad äppeljuice
1 msk bikarbonatlösning

Tändstickor
Matskedsmått
Värmeljus

Citronsyra och bikarbonat
Litet glas
Gör såhär!
Lägg 2 msk bikarbonat och 1 msk citronsyra i påsen.
Ljummet vatten H2O
Häll ner 1 msk ljummet vatten, H2O, i påsen.
Sätt snabbt fast påsklämman i toppen av påsen.
Lyssna och känn på påsen. Vad är det som låter? Hur känns den?
Sätt ner värmeljuset i glaset och tänd det.
Ta bort klämman från påsen och häll ner gasen över ljuset. Var noga med att inte få
med något av vätskan i botten. Vad händer? Varför?

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Med detta experiment bör du be en vuxen om
hjälp med det levande ljuset!

