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älkomna tillbaka till ett nytt spännande år 2021 med experiment och andra
aktiviteter. Vad kan då vara en bättre start än en hel sida som handlar om

Kemi, ett av våra favoritområden? Det verkar dessutom som om ni också gillar det
lite extra, eftersom vi ofta får höra vad ni har provat på inom just kemi. Dagens
experiment utgår från en och samma vätska; nämligen den fantastiska Fissaften
(eller rödkålssaft som en del verkar kalla den). Idag börjar vi också ett speciellt
inslag som kommer att synas fler gånger, nämligen att på olika sätt bjuda in er till
firandet av Borås 400 år!

Fissaftsundersökning
Fissaft/rödkålssaft ändrar färg så lätt att det går att skapa en ph-skala
bara genom att titta på vilka färger som dyker upp i glaset. På så sätt
kan du få reda på pH-värdet för det du har testat.

Fabulöst Fin Fissaft
I rödkål finns ett slags naturliga färgämnen, så kallade antocyaner. Färgämnet finns
inne i rödkålens celler och de frigörs när cellväggen sprängs sönder av att rödkålen
läggs i frysen. När du häller vatten på rödkålsbitarna blandas färgämnet ut i vattnet
och blir till fissaft som du kan använda.

Deg med färg
De tre degarna kommer att få helt olika pH-värde/surhetsgrad. Den deg som blir lila
är neutral (pH-värde ca 7) eftersom fissaftens neutrala färg är just lila. Den rosa degen
är sur (pH-värde ca 2-3) och den gråblå är basisk (pH-värde ca 8). Färgämnena i fissaft
som kallas antocyaner är känsliga för pH-förändringar och byter färg efter hur sur resp
basisk den är. Det är t ex av samma anledning som en blåklocka kommer att bli rosa
om du lägger den på en myrstack och låter myrorna spraya myrsyra på den.

Det fiffiga med färgämnet i rödkål, antocyan, är att det ändrar färg
beroende på surhetsgrad. Antocyanerna finns, förutom i rödkål, även i
bland annat blåbär, vinbär, rödbetor och röda druvor. De förekommer
också i en hel del blomfärger till exempel i blåsippor, vallört och
blåeld. Färgen på frukten eller blomman bestäms av surhetsgraden i
cellvätskan. Omogna blåbär är till exempel röda eftersom de är sura.
När de mognar ändras surhetsgraden så de blir blå.

Surt och basiskt
Hur sur eller hur basisk en lösning är anges ofta med ett pH-värde. Ett

Fissaftsfjärilar

lågt pH-värde innebär att lösningen är sur. Den har ett överskott på

När du sprider ut pulver av bikarbonat och citronsyra över filterpappret som är

varierar över många tiopotenser mellan olika lösningar används en

blött av fissaft löses de upp. Det lösta pulvret diffunderar ut på filtret och gör att
rödkålssaften ändrar färg. Nu får du ett färgglatt mönster av rött, rosa, blått och grönt
på det lila filtret eftersom de olika fläckarna har olika ph-värde. Färgerna kommer att

vätejoner, [H+]. Ett högt pH-värde innebär att lösningen är basisk, då
har den i stället ett överskott på hydroxidjoner, [OH-]. Eftersom [H+]
logaritmisk skala, det vill säga antalet vätejoner minskar tio gånger för
varje steg uppåt i skalan.
En lösning anses vara neutral (pH=7) när antalet vätejoner och antalet

bli kvar när pappret torkar, men bleks sedan efterhand när de utsätts för solljus.

hydroxidjoner är lika många. Rent vatten har defintionsmässigt pH

Fjärilsexperimentet i original finns i Kemiskafferiet från 2011, tema matens kemi.

vattnet varierar därför över landet.

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

7, men allt vatten i naturen påverkas av omgivningen och pH-värdet i

Nästa gång blir det sportlovsaktiviteter...

