Bubbel och raketer
med Navet
Ä

Tänk alltid till lite extra när det gäller fyrverkerier:

ntligen ett nytt spännande år! Nyårsfirandet med
fyrverkerier, glas med bubbel och raketer är precis
över och vi har just börjat skriva år 2016 i almanackan.
Passa på att börja 2016 med nya kunskaper om raketer,
bubbel och fyrverkerier!!!

• det finns både människor och djur som är rädda för dem.
• det finns ämnen i fyrverkerier som är skadliga för miljön.
• undvik skador genom att vara noga med säkerheten.
• åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år.
• det kan krävas tillstånd för att avfyra fyrverkerier i tätbebyggt område. Kolla med polisen.

20 Salterna ger orange färg.
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Kalcium
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Kalcium finns bl a i mjölk, ost och i vårt
skelett och våra tänder.

KKalium

13 Aluminiummetallen ger vita och

silverfärgade blinkande effekter.
Är den metall som är vanligast i våra
Aluminium
läskburkar.
Kopparföreningar ger blågrön färg.
Koppar finns bl a i skaldjur, nötter och kakao.

19 Kaliumsalter ger lila färg.

Kalium är ett viktigt näringsämne
för växter och är nödvändigt för
människokroppen. Finns bland
annat i banan.

11 Natriumsalter ger gul färg.
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Natrium finns hemma hos
de flesta eftersom det ingår i
vanligt bordssalt, NaCl.

Det är metallsalter och metaller som hettas upp av
fyrvekeriets krutladdning som ger fyrverkerierna sina färger
och andra effekter. De olika färgerna är ljus med olika högt
energiinnehåll - blått är t ex mycket mer energirikt än rött.
Riktigt klarblå färg är svårast att få fram i ett fyrverkeri.
Det är troligt att de första fyrverkerierna tillverkades i
Indien, Mellanöstern eller Kina. Fyrverkerier har funnits i
Europa sedan 1400-talet.
Det finns världsmästerskap i fyrverkeri!

38 Salter av Strontium ger röd färg.

Strontium

Strontium kan finnas i tandkräm för
känsliga tänder.

56 Bariumsalter ger gröna effekter.
Barium finns även i pigment till målarfärg
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3 Salter av Litium ger röd

Litium

färg.
Finns i litiumbatterier och
läkemedel.

22 Metallen ger fyrverkerier med mycket
gnistor.
Används bland annat i implantat vid höftTitan och tandoperationer.

Ti

12 Magnesiummetall ger vita, blinkande

Mg

effekter.
Är ett vanligt ämne i jordskorpan och finns i
Magnesium
klorofyll.

FeJärn

26

Järnmetall i fyrverkerier ger vackra
sprakande gnistor.
Finns i hemoglobinet i vårt blod och
medverkar till syresättningen. Ett av de
vanligaste ämnena i jordskorpan.

Bubbeldricka
Raketuppskjutning
(är både djursäker och miljövänlig)
En brustablett innehåller både en syra (t ex citronsyra eller
natriumcitrat) och en bas (t ex natriumbikarbonat eller
kaliumbikarbonat). När tabletten löses upp av vattnet,
H2O, kommer syran och basen i kontakt med varandra och

När citronsyran blandas i vätskan blir den surare, dvs får
ett lågt pH-värde (om du smakar så känns det tydligt). När
bikarbonaten (är basisk och har ett högt pH-värde) strös i
glaset utvecklas koldioxidgas och pH-värdet blir högre. När
koldioxidgas finns i vatten (H2O) kallas den för kolsyra. Den
kolsyra som du har gjort i ditt glas är precis likadan som den
som finns i bubbelvatten, cola eller cider.

koldioxidgas bildas. Koldioxidgasen utvecklas successivt och
fyller snabbt upp utrymmet inuti röret. När det utvecklas
mer och mer koldioxidgas ökar trycket mot rörets insida.
När gastrycket har blivit riktigt högt kan inte korken i röret
sitta kvar längre (det finns inte plats för mer gas inuti röret),
och den släpper med ett plopp och raketen skjuts iväg uppåt.

Nästa gång får du veta mer om astronomi…

