KEMIKALENDERN
Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs
universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. För var och
en av årets månader berättar en rolig och inspirerande film om kemins roll i våra liv.
Innehållet i filmerna följer de månadsteman Kemistsamfundet satt upp:

Januari

Konst och kultur

Februari

Mode

Mars

Energi och klimat

April

Industri

Maj

Kärlekens kemi

Juni

Vatten och luft

Juli

Hållbar utveckling

Augusti

Idrottens kemi

September

Kommunikation

Oktober

Hälsa

November

Matens kemi

December

Kemins historia och Nobel

Filmerna finns tillgängliga på www.youtube.com/kemikalendern. Du kan även se dem på
MoleClues (www.MoleClues.org/sv), där det finns länkar till filmer, spel, nyheter och
intervjuer som knyter an till filmernas innehåll.
Till var och en av filmerna hör nedladdningsbart undervisningsmaterial, med fakta och
laborationer som kan utgöra grunden för en rolig lektion med utgångspunkt från filmen!

Kemikalendern: Månadstema Klimat och Energi

MARS – KLIMAT OCH ENERGI
Vårt klimat är något som engagerar många, och marsfilmen ”Att leva i ett växthus” tar upp
växthuseffekten, ett begrepp som är centralt i sammanhanget. Filmen tar även upp olika
framtidslösningar för att på ett bättre sätt utnyttja solenergin, vilket är ett viktigt steg för en
hållbar framtid.
I denna sammanställning på tema Klimat och Energi ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen
samt några praktiska moment med tillhörande faktablad.
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ATT LEVA I ETT VÄXTHUS
VAD ÄR VÄXTHUSEFFEKTEN?
Det talas ofta i media om växthuseffekten och den framställs oftast som något negativt. Den
är dock nödvändig för att bland annat hålla temperaturen på vår planet inom ett lämpligt
intervall. Utan den värmande växthuseffekten skulle till exempel stora delar av jordens sjöar
och hav frysa till is och omöjliggöra liv där.
Växthuseffekten bygger på principen att vissa av de gaser (så kallade växthusgaser) som
finns i atmosfären kan absorbera strålning, varpå molekylerna börjar vibrera och sända ut ny
värmestrålning i alla riktningar. En del av denna strålning kommer då att återsändas mot
jorden och värma den. Denna värmande effekt upptäcktes av vår första svenska
nobelpristagare, Svante Arrhenius.
Luften i atmosfären består huvudsakligen av två gaser: kväve, N2, och syre, O2. Tillsammans
utgör de här två gaserna mer än 99 % av atmosfären. I den lilla del som återstår återfinns
växthusgaserna, till exempel koldioxid, CO2, metan, CH4, och den gas det finns mest av:
vattenånga, H2O. Tillsammans orsakar dessa gaser en värmande effekt på jorden växthuseffekten. Till skillnad från kvävgas och syrgas innehåller växthusgaserna fler än två
atomer, vilket ger dem de rätta egenskaperna för att ge upphov till värmeutstrålning.
En bidragande orsak till att växthuseffekten framställts i dålig dager de senaste årtiondena är
att den globala uppvärmningen går allt snabbare. Dock tvistas det fortfarande om huruvida
människan påverkat halten växthusgaser (i synnerhet koldioxid) i tillräcklig utsträckning för
att bidra till en ökad global uppvärmning.

Utan atmosfär skulle en alltför stor del av den inkommande solstrålningen reflekteras från jordytan (till
vänster), men i närvaro av en atmosfär innehållande växthusgaser absorberas en del av värmen av
gasmolekylerna och tillbakastrålas till jordytan (till höger).
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Ur polarisen hämtas isborrkärnor med hjälp av mycket långa ihåliga borrar. Kärnorna analyseras sedan på
laboratorier och ger information om atmosfärssammansättning, temperatur och klimat då isen frös.

SE TILLBAKA FÖR ATT BLICKA FRAMÅT
Att halterna av koldioxid och andra växthusgaser varierat i atmosfären under åren har man
kunnat konstatera med hjälp av kemi. Genom att undersöka isborrkärnor från polarområden
världen över kan man utröna atmosfärens komposition med hjälp av luftbubblor som
fångats i isen då den frös. Isen i polarområden smälter inte bort under sommarhalvåret så
som den gör till exempel här i Sverige och kan på så sätt fungera som ett tidsarkiv över hur
klimatet förändrats under flera tusen år. Baserat på de kunskaper man fått genom att
studera isen kan man dra slutsatser om hur klimatutvecklingen framöver kommer te sig.

MOT FRAMTIDEN
En sak är klar: mänskligheten måste arbeta för att utveckla nya energikällor då de fossila
bränslen som används till mycket stor utsträckning idag kommer ta slut. Även här kan kemin
sträcka oss en hjälpande hand.
Det finns redan idag många alternativa energikällor, varav några är till exempel vattenkraft,
vindkraft och den än så länge underutnyttjade solkraften. Forskare arbetar därför idag på att
effektivisera solceller. Dessa fångar upp solens strålar och omvandlar ljusenergin till elektrisk
energi eller värmeenergi (beroende på typ av solceller/solfångare). En del av denna
forskning går ut på att man försöker efterlikna kemin som sker i gröna växters blad, den så
kallade fotosyntesen.
En alternativ väg att gå i användningen av växter är att utveckla metoder för att direkt kunna
bruka växter för produktion av biobränsle.
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MOLEKYLER OCH LJUS – VARFÖR BLIR SOLEN RÖD PÅ KVÄLLEN?

LÄRARINFORMATION
För vem:

Mellanstadiet/Högstadiet

Den här demonstrationen är till stor baserad på fysik men den har kopplingar till kemi och
luftföroreningar.
På sin väg genom atmosfären träffar ljuset från solen molekyler. Solljuset består av ljus av
olika våglängder, där blått ljus har kortast våglängd och rött ljus har längst våglängd. När
ljuset färdas genom atmosfären kommer det kortvågiga blåa ljuset att ”studsa” mot
molekylerna medan det långvågiga röda ljuset passerar nästan obehindrat. Det är det här
”spridda” blåa ljuset som gör att himlen blir blå och solen aningens gulfärgad. Detta
fenomen kallas Rayleighspridning.

När solen står högt passerar ljuset inte genom så ”mycket” atmosfär innan den träffar
marken. Under den här sträckan hinner bara det blåa ljuset spridas. Solen blir ljusgul.
När solen däremot är nära horisonten måste ljuset passera en längre sträcka genom
atmosfären och då hinner även det gröna ljuset spridas. Detta gör att solen blir rödare.
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Förutom molekyler finns det en massa partiklar från naturliga (t.ex. vulkanutbrott) och
onaturliga källor i atmosfären. Människans aktiviteter (bilkörning och förbränning av olika
saker) producerar en mängd partiklar som sprids i atmosfären och bidrar till att sprida ljuset
ännu mer. Efter natten har en del av partiklarna sjunkit ner till marken igen och det är därför
som solen inte är lika röd när den går upp på morgonen som när den går ner.
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MOLEKYLER OCH LJUS – VARFÖR BLIR SOLEN RÖD PÅ KVÄLLEN?

LABORATIONSINSTRUKTION
Nästan alla har vi någon gång beundrat en vacker solnedgång. Den vackert röda solen lyser
upp lite spridda moln samtidigt som den långsamt närmar sig horisonten. Men varför har
solen gått från att vara ljust gul till röd?
Du behöver:
•
•
•

En stark lampa med riktat ljus, t.ex. en halogenlampa.
Ett stort glas eller ännu hellre något kärl med raka glasväggar.
Mjölk.

Så här gör du:
1. Placera halogenlampan bakom kärlet med vatten och tänd lampan.
2. Håll upp ett papper på andra sidan vattenkärlet. Vilken färg har ljuset som träffar
pappret?
3. Häll i lite mjölk i vattenkärlet och håll upp pappret igen. Vilken färg har ljuset som
träffar pappret nu?
4. Häll gradvis i mer och mer mjölk och undersök hur färgen på pappret förändras.

Att fundera över:
Varför är solen inte lika röd på morgonen?
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PÅVERKAR DIN UTANDNINGSLUFT MILJÖN?

LÄRARINFORMATION
För vem:

Mellanstadiet med utvecklingsmöjligheter för högstadiet. Vissa delar görs med
fördel gemensamt.

Koldioxid påverkar miljön på ett antal olika sätt. Det man främst tänker på är koldioxid i
atmosfären, vilket är kopplat till den s k växthuseffekten. Växthuseffekten är en naturlig
process – utan den skulle inte jorden kunna hålla den temperatur som den har. Växtusgaser,
av vilka koldioxid är en, har förmågan att absorbera strålning och sedan skicka den tillbaks
till jorden, vilket leder till en värmande effekt. Vidare är koldioxid nödvändigt för att växter
ska kunna använda fotosyntesen för att skapa kolhydrater i de gröna bladen. Ett träd kan ta
tillvara på 9400 liter koldioxid under en solig dag. Människor och djur är en viktig del i detta
kretslopp, då vår utandningsluft innehåller koldioxid.
Vid förbränning av fossila bränslen och avverkning av stora mängder skog ökar dock halten
av koldioxid mer än när djur andas och växter bryts ner i naturens kretslopp. Man har
kopplat samman ökad mängd växthusgaser med en ökad temperatur på jorden, vilket bland
annat leder till ökad smältning av polarisarna och ökad ökenspridning.
Vår laboration riktar sig mer mot hur koldioxid påverkar vatten och hur det i förlängningen
kan påverka de djur som lever i vattnet. Haven är en av jordens stora
kolsänkor, och kan ta upp stora mängder med koldioxid och lagra det under
en längre tid. Detta minskar alltså halten koldioxid i atmosfären. Vattnets
förmåga att buffra koldioxid har dock nått en topp och nu påverkas djurlivet.
Koldioxid som löser sig i vatten sänker pH-värdet på vattnet. I vårt experiment kan man se
detta i och med att kranvatten som används till en början ligger på ett pH på ca 8 och har en
tydligt blå färg med BTB. När eleverna sedan blåser ner koldioxid i vattnet byter vattnet färg
till grönt och vidare till gult. Detta sker då koldioxid i utandningsluften löser sig i vatten och
bildar kolsyra. Koppla gärna detta till användandet av en soda streamer.
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Detta sker i två steg och enligt dessa formler:

Koldioxid i gasfas

Koldioxid löst i vatten

Koldioxid löst i vatten + vatten

Kolsyra

Alla syror har en förmåga att ge ifrån sig vätejoner vilket i sin tur är det som pH-värdet
indikerar. Indikatorn, BTB, har förmågan att ändra färg utifrån hur många vätejoner som den
kan binda till sig och kan då i sin tur visa vilket ungefärligt pH-värdet lösningen har.
Även om sänkningen av pH i de stora haven är liten (ungefär 0.1), medför den att djur som
koraller, krabbor och kräftdjur, som är beroende av ett kalkskelett, får det svårare att bygga
upp skalet/skelettet. Ägget som läggs i syran ska illustrera detta så man tydligt ser att
ättikspriten löser upp äggskalet. Viktigt att poängtera här är att kräftdjuren/koralldjuren
inte kommer frätas sönder, något som eleverna lätt kan missförstå under experimentdelen,
utan att djuren kommer få det svårare bygga upp sitt skal. Kalciumkarbonatet löses upp i en
sur miljö. Detta gör processerna för krabbor/kräftdjurs skal/skelettbyggande mer
energikrävande, då byggstenarna bryts ner och blir oanvändbara.
Hur kan man påverka? Det finns många saker som eleverna skulle kunna påverka för att
minska sin påverkan på miljön. Först och främst kan man se över sina bilvanor till exempel.
Här gäller det för er att ha lite fantasi och diskutera hur man kan leva mer klimatsmart. Att
hålla andan gör dock ingen skillnad!
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PÅVERKAR DIN UTANDNINGSLUFT MILJÖN?

LABORATIONSINSTRUKTION
Koldioxid en gas som är viktig för att liv ska kunna finnas på jorden. Den används tillsammans
med vatten och solljus i gröna blad på träden för att göra socker och syre som vi behöver för
att andas. När man pratar om påverkan på klimatet och miljön nämner man ofta koldioxid
som en av de gaser som vi måste minska utsläppen utav. Hur kommer det sig egentligen att
den kan påverka miljö och klimatet så mycket? Vi ska titta närmare på en effekt som
koldioxid har på miljön.
Du behöver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tre bägare (250ml) eller glasburkar
Sugrör
pH-indikator, gärna BTB eller rödkålsaft
Kolsyrat vatten
Diskmedel
Ett ägg
Ättiksprit
Ev sepiaskal eller hummerklor , krabbskal , kräftdjur eller bitar av torkade koraller
(alternativt bilder på dessa).

Gör så här:
1. Undersök hur indikatorn fungerar och vilken färg den visar för respektive surt,
neutralt eller basiskt. Droppa t.ex. några droppar BTB i kolsyrat vatten och några
droppar i vatten blandat med diskmedel.
Nu ska vi testa hur din utandningsluft påverkar miljön genom att kontrollera hur pH-värdet
på vatten påverkas av din utandningsluft. Vilken gas innehåller din utandningsluft?
2. Häll upp kranvatten i en bägare.
3. Undersök vattnet med pH-indikatorn (t.ex. genom att droppa i några droppar BTB).
Är kranvatten surt, basiskt eller neutralt?
4. Ta nu fram ett sugrör och blås ner i vattnet och iaktta vad som händer med färgen på
indikatorn!! Vad kan detta beror på?

10

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Klimat och Energi

(Gör gärna nedanstående gemensamt)

MILJÖPÅVERKAN
Om din utandningsluft påverkar kranvattnet på detta sätt, hur påverkas då allt vatten som
finns på jorden?
Det finns djur i vattnet som är beroende av skal för att bland annat kunna försvara sig. Titta
på skal eller bilder av dessa djur. Hur kommer en sänkning av pH i vattnet att påverka dem?

Häll upp ättiksprit i en bägare och lägg i ett okokt ägg. Vad händer med ägget? Om detta
händer med ägget vad tror du då kommer hända med de djur som är beroende av ett hårt
kalkrikt skal eller skelett?

Att fundera över:
Varifrån kommer det största utsläppet av denna gas?
Hur kan du göra för att minska utsläpp av denna gas?
Tror du att din utandningsluft påverkar miljön?
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KEMI OCH ELEKTRICITET

LÄRARINFORMATION
För vem?

Mellanstadiet/Högstadiet

Detta enkla sätt att kombinera två metaller med en elektrolyt är grunden för alla batterier.
Det enkla batteri som vi gör här har dock problemet att elektrolyten torkar efter en stund
och då försvinner effekten.
Vad är det då som händer? Jo, i batteriet sker två processer som kallas för oxidation och
reduktion. När en metall oxideras lämnar den ifrån sig elektroner. Dessa elektroner tas
sedan upp av den metall som reduceras. I detta exempel kommer zinkplattorna att oxideras
och lämnar därmed elektroner. Det är dessa elektroner man ”plockar ut” när man skapar en
sluten krets, genom att t.ex. koppla in en voltmeter eller glödlampa.
Det är valet av metaller som avgör vilken spänning man får från ett batteri. Man kan avgöra
den maximala spänningen man kan få ut genom att titta i den s.k. elektrokemiska
spänningsserien 1 där man mätt vilken spänning man får från olika metaller. I vårt fall kan
man max få ut 0.9 volt. Den bistra verkligheten är dock sådan att man tappar lite spänning
inne i batteriet.
I ett brunstensbatteri har man lite andra föreningar för att få en högre spänning. Det ämne
som oxideras är fortfarande zink men det som reduceras är manganoxid (brunsten). Se figur
1.

Figur 1: Schematisk bild på ett brunstensbatteri.

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrochemical_series
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Denna oxidations/reduktions-process är samma som sker då järn rostar. Järn lämnar
elektroner till vatten som då går sönder. Syret bildar en förening med järn (rost) och vätet
bildar vätgas (H2).
Olika metaller har olika lätt att oxideras. Zink oxideras t.ex. lättare än järn. Detta innebär att
om man sätter en zinkbit på en järnplåt kommer zinkbiten förstöras först och skydda järnet
så att det inte rostar. Detta används på båtskrov av järn och båtmotorer och då kallas det för
offeranod. Man offrar zinkbiten så att järnet i båtskrovet eller motorn inte rostar.
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KEMI OCH ELEKTRICITET

LABORATIONSINSTRUKTION
Tänk dig en hur en dag utan batterier skulle vara…Mobiltelefonen skulle inte fungera. De
flesta klockor skulle inte fungera. Ingen fjärrkontroll. Vi skulle vara tvungna att veva igång
bilen på morgonen. Vi har blivit så vana vid batterier så vi har slutat tänka på dem. Mot
slutet av 1700-talet så hade man inte tillgång till batterier. De första batterierna
konstruerades c:a år 1800 men det tog lång tid innan de blev så små och effektiva att man
kunde använda dem i olika sorters utrustning.
Du behöver:
•
•
•
•
•
•

Kopparplåtar (fyrkantiga, några cm långa)
Zinkplåtar (lika stora som kopparplåtarna)
Tyg- eller kartongbitar (något mindre storlek än metallplåtarna)
Mättad koksaltlösning
Kablar
Lampa eller voltmätare

Så här gör du:
1. Dränk in tyg- eller kartongbiten i koksaltlösningen. Detta utgör elektrolyten.
2. Placera en zinkplåt, elektrolyten och kopparplåt på varandra. Detta bildar en cell.
3. Fäst en kabel på zinkplåten och en på kopparplåten och mät spänningen med en
voltmeter. Prova att koppla in en liten glödlampa, t.ex. från en ficklampa.
4. Gör ytterligare en cell och lägg den ovanpå den första cellen. Det ska inte vara någon
elektrolyt mellan de två cellerna. Mät spänningen med en voltmeter igen och testa
även med glödlampan.
5. Prova att placera fler och fler celler på varandra och se om spänningen ökar hela
tiden eller om det finns ett praktiskt maxantal celler man kan placera på varandra.
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Att fundera över:
Vad händer om man använder andra metaller? Spelar det någon roll hur tjock elektrolyten
är?
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FOTOKATALYTISK VATTENRENING

LÄRARINFORMATION
För vem?

Som demonstration: för alla. Som laboration: gymnasiet

Ur en miljösynvinkel är solljuset är en mycket ”ren” energikälla, som kan användas till en rad
saker – bland annat till att driva kemiska reaktioner som vi har nytta av. Här ska vi titta på ett
exempel, som inte kräver någon dyr utrustning men ändå kan vara av stor betydelse!
Titandioxid (TiO2) är ett slags kristallint material som kallas halvledare (se nedan), och som
kan leda elekricitet när det utsätts för ultraviolett ljus – t.ex. från solen. Denna egenskap gör
att materialet kan underlätta kemiska reaktioner och agera som en s k fotokatalysator.
Titandioxid hittar man i olika material, såsom tillsatser i mat, kosmetika, solskyddskrämer,
glasspigment, tandkräm, tvål, vit målarfärg, elektroniska komponenter, textilier etc.
HALVLEDARE
Vad är då en halvledare? Föreställ dig en kropp av ett material som ett vattenglas där
elektronerna i materialet motsvaras av vattnet i glaset. Om materialet är en metall, såsom
järn, koppar eller guld, kan du se det som att glaset är till brädden fyllt med vatten - dvs hela
kroppen är fylld med elektroner. Vattnet – eller elektronerna i det ”metalliska” glaset – kan
röra sig fritt genom hela glasets volym. Om du nu föreställer dig en stor vattenbubbla mitt i
glaset som delar upp glasets vatten – materialets elektroner – i två delar, separerade av
bubblan, så kan detta tänkas beskriva en halvledare. Vattnet (elektronerna) under bubblan
kallar vi för valensbandet, bubblan själv för bandgap och vattnet (elektronerna) ovanför
bubblan för ledningsband.
FOTOKATALYS OCH VATTENRENING
Med hjälp av energin i solljuset kan vi flytta en elektron ifrån valensbandet i en halvledare,
över bandgapet och in i ledningsbandet. Elektronen som vi flyttat från valensbandet till
ledningsbandet kallar vi för en ”het” elektron och platsen som denna heta elektron lämnade
efter sig i valensbandet kallar vi för hål. Denna heta elektron kan vi flytta ifrån halvledarens
ledningsband till en molekyl som befinner sig nära halvledarens yta. Vi säger då att vi
reducerar ämnet. På samma sätt kan ett ämne nära ytan av en halvledare donera en
elektron till hålet i halvledarens ledningsband. Vi säger då att vi oxiderar detta ämne.
Föroreningar av olika organiska molekyler (läkemedel, pesticider etc) är ett stort problem,
men nu finns möjlighet att rena vattnet med hjälp av fotokatalytiskt aktiva halvledare och
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solljus. Den organiska molekylen bryts ner, antingen genom att den tar emot en elektron
direkt från partikelns yta, eller genom att elektronen och hålet skapar reaktiva radikaler av
syre och hydroxidjoner i lösningen.
I laborationen används ett blått färgämne, metylenblått, som modell för detta förlopp. Den
blå lösningen minskar i färgstyrka i takt med att färgämnesmolekylerna bryts ner av
oxidationen, för att till slut bli helt färglös.
Fotokatalys är en hållbar process med tillämpning inom fler områden än vattenrening, t ex
luftrening, ytskydd och självrengöring av ytor såsom betong, cement, målade ytor, glas,
keramik och textilier.
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FOTOKATALYTISK VATTENRENING

LABORATIONSINSTRUKTION
Solljus kan användas för att rena vatten från organiska föroreningar såsom läkemedel och
växbekämpningsmedel! Detta sker med hjälp av en s k fotokatalysator, som fångar upp
energin i solljuset och vidarebefordrar den till de organiska molekylerna i vattnet. Detta får
till följd att dessa molekyler sönderdelas till ofarliga produkter såsom vatten och koldioxid.
Genom att använda mycket små partiklar (s k nanopartiklar) av katalysatorn erhålls en stor
yta där föroreningarna kan komma i kontakt med katalysatorn så att reaktionen kan ske.
I laborationen används istället för en typisk förorening ett blått färgämne för att illustrera
förloppet. Då kan man med blotta ögat se när den organiska molekylen bryts ned. Som
modell för solen används en UV-lampa, som avger den mest energirika delen av solljuset.
Nanopartiklar är inget ovanligt – titandioxid ingår en rad vanliga produkter såsom kosmetika,
solkrämer, färg, tandkräm osv. Som i all hantering med kemikalier bör man använda
handskar och undvika överdriven inandning av materialet. Det är dock olämpligt att hantera
nanopartiklarna i dragskåp, då de lätt sugs upp i ventilationen.

Du behöver:
•
•
•
•
•

Titandioxidnanopartiklar (t.ex. AEROXIDE® TiO2 P 25 från Evonik Degussa)
Metylenblått
UV-lampa
Bägare ca 100 ml. Om du använder UV-bord, använd glas som släpper igenom
UV-ljus, t.ex. Pyrex
Magnetomrörare med loppa

Så här gör du:
1.
2.
3.
4.
5.

Mät upp c:a 50 ml vatten i bägaren och lägg i magnetloppan
Tillsätt en matsked titandioxid
Ställ bägaren på omrörning och låt den stå där under experimentets gång
Tillsätt några korn metylenblått, så att en tydlig blå färg erhålls
Tänd UV-lampan och rikta denna ned i den öppna bägaren. Observera
färgförändringen över 1-2 timmar.
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