Cool?
Nä, kol!

Fira kemins dag
2017 med Navet
D

å är det snart dags för kemins dag igen! 20-21 oktober har många skolor
och science centers extra kemiaktiviteter med målet att väcka och sprida

intresse för kemi. Bakom arrangemanget står IKEM, Svenska Kemisamfundet,
Nationalkommittén för kemi och Kemilärarnas resurscentrum.
Vi sätter igång redan nu! Årets tema är blå-gul kemi.

Ätbar BLÅ slime
Marshmallows består till största delen av socker och vatten som omger mängder
av små luftbubblor. När marshmallows hettas upp vibrerar vattenmolekylerna
väldigt snabbt och blir varma. Då värms sockret upp och blir mjukare. Samtidigt

!

Det har blivit mer och mer
populärt att göra slime hemma
och tyvärr har många börjat
använda lim som ingrediens,
trots att det finns alternativ
som är betydligt bättre att
hantera för barn. Vi vill därför
rekommendera slimetillverkning
med så ofarliga ingredienser att
vem som helst kan hantera dem
utan risk - som dessutom är ätbar.

värms luftbubblorna så att deras molekyler rör sig mer och mer och får bubblorna
att öka i storlek (det går lätt nu när allt är mjukt och varmt runt dem) och hela
marshmallowsen blir större och mjukare. När marshmallowsen kommer ut utanför
mikron och temperaturen sjunker, då krymper bubblorna och sockret blir hårt igen.

Dubbelt upp

Gult sprider sig
Kromatografi är en metod som används för att dela upp olika molekyler
i en blandning. Färgen i karamellfärgen är vattenlöslig och vattnet

Vätskorna vatten och karamellfärg är lika varandra – båda innehåller vatten och de

börjar sprida sig så fort det kommer ner i kaffefiltret och drar med sig

löser sig lätt i varandra enligt principen lika löser lika. Den färgade vätskan kommer

färgpartiklarna. När färgen sprids i kaffefiltret kommer den färg som

därför att fungera nästan som rent vatten när den transporteras i växten. När det

binder lättast till pappret att stanna först och de andra går vidare. När

färgade vattnet kommer i kontakt med vattnet inuti växten fortsätter transporten så

pappret har torkat är det tydligt vilka färgämnen som är delarna i den

länge som det avdunstar vatten i de övre delarna – det blir ett sug efter vatten (på

gröna färgen.

grund av undertryck) och mer och mer färgat vatten dras upp i de små kanalerna i
stjälken. Detta kan ske eftersom vattenmolekylerna hänger ihop med varandra med
hjälp av kohesion. Kanalerna där vattnet transporteras är så små att de klarar att dra
upp vatten/färg till olika delar av blomman även när stjälken har delats.

Gul-blå eller Blå-gul?
Vanlig karamellfärg är vattenbaserad och löser sig därför bara i den vita
sirapen och inte i rapsoljan. Vattenbaserade vätskor går inte att lösa i olja
p g a att vattenmolekylerna är polära (har laddade ändar) och oljor är
opolära (saknar laddad ände). När flaskan/burken vänds upp-och-ner
kommer sirapen och oljan bara att byta plats med varandra utan att blanda
sig p g a att oljan har en lägre densitet än vattnet– färgen som har lösts upp i
sirapen följer med. Om burken/flaskan skakas om kommer den att tillfälligt
se grön ut, men snart separeras innehållet igen.

Nästa gång förbereder vi Halloween…

