Halloween och
kemi med Navet
Den här gången kombinerar vi två områden som vi gillar extra
mycket – nämligen firandet av Kemins dag och Halloween!
Det finns få saker som är så bra tillsammans som riktigt
kul kemiexperiment och monster, spöken och zombies inför
Halloween.

Kemins dag återkommer varje år
och har som målsättning att väcka
och sprida intresset för kemi. Den firas med massor av
spännande aktiviteter i skolor och på olika science center.

Kletiga Spöken
Potatismjöl innehåller stora mängder stärkelse. Stärkelsen är olöslig i kallt
vatten och när den värms kommer den att svälla och istället ta upp vatten (s k
förklistring). Svällningen gör att blandningen bildar en gel och den blir trögflytande
(viskositeten ökar). Potatisstärkelse börjar bilda gel vid 53-54°C. Om stärkelsen
värms för mycket förlorar den sin gelbildningsförmåga och klistret fungerar inte.
När tapetklistret används till dina spöken kommer vattnet sakta att avdunsta och
stärkelsen i potatismjölet kristalliseras igen (får en fast struktur) när du låter dem
torka. Därför blir de så fasta att du kan använda dem till bordsdekorationer.

Mystiska pumpor
I första steget av experimentet tillverkar du ditt papper
genom att doppa det i en blandning av gurkmeja och vatten.
I neutral eller sur lösning ( pH 7 eller lägre) är gurkmeja gul
och därför blir ditt papper gult. Gurkmejan reagerar däremot
helt annorlunda när den blir basisk ( pH högre än 7). Då

Zombieutbrott

ändrar den färg till orange-rosa-rött beroende på hur stark

När diskmedel blandas med bikarbonat händer ingenting; de har liknande pH-

bas som används. I experimentet använder vi bikarbonat

värde (båda basiska; strax över pH 7 till drygt 8) och reagerar inte med varandra.

som har ett pH strax över 8 och därför får din bild en orange

Men när den sura vinägern kommer ner i den basiska blandningen av diskmedel

färg. Om du sparar ditt papper en längre tid kommer du

och bikarbonat bildas koldioxidgas och kraftig bubbelbildning startar. Diskmedlet

att märka att det så småningom övergår till gult igen- det

lägger sig runt gasbubblorna och gör att en fastare struktur av skum kan bildas

beror på att koldioxidmolekylrerna i luften är sura och

som spyr ut från ögon och mun på dina monster. Nya bubblor kommer att bildas

reagerar med bikarbonaten i pappret så att pH värdet sänks

så länge det bildas ny koldioxidgas. När bubblorna spricker kan vi inte se var

igen (=gult). Om du däremot penslar din bild med en svag

koldioxidgasen tar vägen eftersom den är helt genomskinlig och är på så vis

vattenlösning av citronsyra blir den gul direkt!

osynlig för våra ögon.

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

Nästa gång blir det historisk matematik...

