Städning
med Navet
I

dag tar vi oss an ett kanske lite annorlunda ämne för att vara en experimentsida
från Navet. Någon skulle kanske kalla innehållet lite mer vuxligt eller kanske
på gränsen mot tråkigt. Just för att det kan uppfattas så tänker vi dela med oss av
tips och trix för sådant som faktiskt gör städningen roligare, mer miljövänlig och
mycket enklare. Dessutom kanske någon av aktiviteterna kan rädda dig om du har
råkat göra något oönskat eller kanske inte har städat så ofta som du kunde ha gjort.
Och ALLT innehåller massor av spännande kemi, så glöm inte av att använda
förklaringssidan så att du får reda på varför det funkar som det gör!

Olika sätt att ta bort smutsen
Smutsiga ställen i vår närhet som är svåra att rengöra har oftast fett och/eller
kalkhaltigt innehåll. För att göra det möjligt att diska eller städa bort det som t ex
är fastbränt eller ingrott som smuts behöver vi ta hjälp av mekanisk påverkan och
kemiska laddningar. Vi kan:
- Se till att smutsen blir laddad (dvs får antingen minus- eller plusladdning). Med
laddning kommer det att lösa sig lätt i vatten som är en polär molekyl. Bikarbonat
(Natriumvätekarbonat, NaHCO3) ger negativ laddning och innehållet kommer
därför att dras till vattenmolekylens positiva del. Det löses då upp och är lättare att
avlägsna. I ättika finns ättikssyra, CH3COOH, som gör smutsen positivt laddad.
Positivt laddad smuts dras till vattnets negativa del, löses upp och går att ta bort.
- Lösa fett i fläckar enligt principen lika löser lika. T ex genom att som i
fönsterputsen tillföra diskmedel. Diskmedlet har en fet del som löser upp fettet
och har samtidigt en vattenlöslig del som kapslar in fettet så att det också blir
vattenlösligt.
- Lösa upp kalkhaltiga fläckar med hjälp av en syra i en syra-bas reaktion. Syran
medverkar då till att kalken löses upp i laddade joner som i sin tur är vattenlösliga
eftersom vattnet är polärt (se ovan).

H2O
Vattenmolekylen är polär och därför fungerar vatten som ett
polärt lösningsmedel. Polärt betyder att positiva och negativa
elektriska laddningar är ojämnt fördelade i molekylen. Ena
sidan är negativt laddad och den andra är positivt laddad.

- Mekanisk påverkan, då vi faktiskt skrubbar bort ingrodd smuts, med t ex trasa,
salt eller svamp, som bara behöver lossna från underlaget och sedan går att skölja
eller torka bort.
Ofta behövs kombinationer av de olika metoderna för att vara helt framgångsrik.
Om du provar dig fram – var noga med att ta hänsyn till det material du rengör.
Starka färger och en del strukturer är känsligare än andra.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång gör vi allt i slow m...o...t...i...o...n...

