Gott nytt år!
D

å är det snart nyår igen! I samband med
det är det ju många som brukar ha vanliga
fyrverkerier. Det är visserligen spännande kemi
som ligger bakom alla fina färger och glitter, men i
år vill vi slå ett slag för alternativa nyårsexperiment
som är betydligt mer djur- och miljövänliga än de
traditionella. Gott nytt år på er alla!

Tänk alltid till lite extra när det gäller 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.

Mentosfyrverkeri
När läsk tillverkas tillsätts koldioxid under högt tryck. På grund
av övertrycket borde koldioxiden ge sig iväg som gasbubblor
så fort man öppnar flaskan, men detta sker mycket långsamt.
När mentos-tabletterna ramlar ner i läsken bildas snabbt små
gasbubblor av koldioxid på ytan
av mentosen (de har en riktigt
bra struktur för detta). Bubblorna
blir snabbt större och får inte
plats i flaskan längre. Den kraftiga
gasbildningen får läsken att spruta
som en fontän. Anledningen
till att experimentet fungerar
bäst med light-cola är att vanligt
socker innehåller MYCKET större
molekyler än vad fusksocker gör.
Vanligt socker skulle helt enkelt
göra processen trögare.

Mjölkfyrverkerier
I mjölk finns små fettdroppar som
är finfördelade i vätska (som till
största delen består av vatten, men
också innehåller vitaminer, protein
och mineraler). Fettet är inte speciellt väl utblandat
eftersom fettmolekyler är opolära och inte kan blandas
helt med vatten. När örontopsen med diskmedel kommer ner i
mjölken händer två saker samtidigt; vattnets ytspänning minskar
och det bildas små bubblor av fett omringade av diskmedel,
s k miceller. Medan diskmedlets molekyler
rör sig runt och slås samman med fettet
krockar de med karamellfärgen som får
fart i vackra mönster på tallriken. När
diskmedlet är jämnt fördelat i mjölken
avstannar aktiviteten.

Färgkaskad i burk
Olja har lägre densitet än vatten
och flyter därför så bra på vattnet
att det inte spelar någon roll om du
häller ner den i vattnet snabbt eller
långsamt. Karamellfärgsdropparna
förflyttar sig först genom oljeskiktet
och kommer sedan till gränsen
mellan olja och vatten. Där kommer
den både att sjunka OCH sprida sig
i det varma vattnet. Detta har två
anledningar:
• Karamellfärg innehåller mest vatten, men har en lite högre
densitet än vattnet eftersom den också innehåller färgpigment.
Det innebär att den sjunker långsamt i vatten tills den har
blandats med resten av vattnet.
• I varmt vatten rör sig molekylerna snabbare än i kallt. Att vi har
varmt vatten i experimentet beror på att vi vill att karamellfärgen
ska sprida sig så snabbt som möjligt. Prova gärna hur stor
skillnaden blir om du använder kyld karamellfärg eller riktigt
kallt vatten istället.

Nästa gång firar vi våra drakar lite extra…

