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!
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APRIL – INDUSTRI
Kemisk och kemiteknisk industri i Sverige har en lång tradition och har varit och är mycket
framgångsrik. Skogsindustrin, som omfattar massa‐, pappers‐ och trämekanisk industri, är en
av de viktigaste näringarna i vårt land – inte minst då tillgången på råvara är så stor. Filmen
”Spola skogen!” visar hur träden så småningom blir papper i olika former – bland annat
toalettpapper och hushållspapper.
I denna sammanställning på tema Industri ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen samt
några praktiska moment med tillhörande faktablad.
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SPOLA SKOGEN!
SKOGEN SOM RÅVARA
Genom fotosyntesen tar träd tillvara solens energi i en process som omvandlar koldioxid till
socker som sedan blir till de olika komponenter veden är uppbyggd av. Skog är alltså en
förnybar resurs som återbildas hela tiden, och en mycket viktig bas för svensk industri
eftersom 75 % av Sveriges yta består av skog. Mer än hälften av virket från vår skog används
till sågade trävaror, som möbler och i trähus och om man räknar samman sågade trävaror,
papper och pappersmassa är Sverige världens näst största exportör. Även om vi avverkar
mycket skog, hinner det återbildas ännu mer. Idag har vi faktiskt mer skog i Sverige än vi
någonsin haft tidigare!

I Sverige är gran och tall är ungefär lika vanliga, och tillsammans utgör de ca 80 % av vår skog!

VAD ÄR TRÄ?
Trä är uppbyggt av en hierarkisk och välordnad struktur. Det är bara den yttre delen av
stammen som innehåller levande celler; de inre delarna som kallas kärnveden är död. Man
kan ofta se att de inre delarna av en trästock är lite mörkare! Om man studerar ett tvärsnitt
av ett träd kan man även se dess årsringar som uppkommer på grund av olika
tillväxthastigheter under sommar och vinter.

Tvärsnitt av en stam som visar levande celler i det ljusa området och döda celler i det inre, samt årsringar.
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Träd har, som de flesta andra levande organismer, många olika slags celler. Vissa av cellerna
är långa och växer i samma riktning som stammen, och det är de som ger träet dess styrka.
Samma celler utvinner man ur trä och använder i t.ex. pappersframställning, och då brukar
man kalla dem för fibrer. Cellväggarna hos dessa har många lager som består av olika
proportioner av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Dessa tre komponenter utgör mer än 90
% av veden.
Cellulosa är en polysackarid (poly = många, sackarid = socker), en polymer av glukos precis
som stärkelse. Glukos är en viktig källa till energi för djur och människor, men människans
metabolism kan inte utvinna energin ur cellulosa‐ på samma sätt som ur stärkelsepolymerer.
Detta beror på att de enzymer som bryter ner polymererna till enkla sockermonomerer är
specifika för hur monomererna binder till varandra. I stärkelsepolymeren binder
glukosmonomerer till varandra så att alla är vända åt samma håll men i cellulosa sitter
varannan glukosmonomer vänd ”upp och ner” istället! Denna är också förklaringen till att
cellulosa är en så stark, rak och styv polymer.

Olika polymerer av glukos. TIll vänster stärkelse, till höger cellulosa

En annan viktig komponent i trä är lignin – stora och oregelbundna molekyler med stor del
aromatiska enheter som bidrar till hydrofobicitet i trämaterialet. Man brukar säga att lignin
är ”limmet” i trä, det som håller ihop fibrerna. Lignin finns inbäddat i cellväggarna, och ofta
tillsammans med en annan grupp av sockerpolymerer som kallas hemicellulosa. Det är en
samling av många olika polysackarider som är uppbyggda av andra sockerarter än bara
glukos. De är kortare och mindre ordnade än cellulosa.

FRÅN TRÄ TILL PAPPER
Mycket förenklat kan man säga att vägen från trä till papper går i två steg. På ett massabruk
bryter man ner vedens struktur och utvinner mer eller mindre rena fibrer till ett oordnat
material. Man går helt enkelt från hård ved till mjuk och fluffig pappersmassa. Massan går
sedan vidare till ett pappersbruk där den förädlas till olika typer av papper, allt från mjukt
och absorberande toalettpapper till glansigt och styvt kopieringspapper. Olika papper kräver
olika typer av pappersmassa och massaframställningen kan grovt delas in i två typer,
mekanisk massaframställning och kemisk massaframställning.
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Fördelning över komponenter i trä. Olika tekniker vid massaframställning innebär att
man tar till vara olika proportioner av träkomponenternatill massan.

I den mekaniska massaframställningen mal man helt enkelt veden på ett kontrollerat sätt för
att gnida fram fibrerna, och det innebär att man får med nästan alla olika träkomponenter i
massan. Papper från mekanisk massa har korta, skadade fibrer och är bra att använda till
tidningspapper eftersom det är lätt att få trycksvärta att fästa ordentligt på ytan. Gammalt
tidningspapper och pocketböcker blir gula med tiden, och det beror på att det finns lignin
kvar i pappret!
Vid kemisk massaframställning kokar man träflis i en starkt basisk lösning vilket gör att man
kan lösa upp och tvätta bort lignin utan att tillföra någon direkt mekanisk påfrestning på
fibrerna. Papper från kemiskt framställd massa blir ljust och starkt eftersom man har tvättat
bort det mörka ligninet och skonat fibrerna från mekanisk nedbrytning.
På pappersbruket bearbetas pappersmassan ytterligare och olika kemikalier tillsätts för att
förbättra papprets egenskaper, exempelvis styrka i vått tillstånd och förmåga att suga upp
eller stöta bort vatten.

Två sätt att höja våtstyrkan hos ett papper.Till vänster illustreras en metod då en kemikalie (röd) adsorberas till
cellulosan (blå) och tvärbinder i ett nätverk som skyddar cellulosan från att svälla och gå sönder i vatten. Till
höger visas en metod då kemikalien även binds ihop med cellulosakedjorna och på så sätt håller ihop pappret.

Toapapper ska falla isär när det hamnar i avloppet och har alltså väldigt låg våtstyrka medan
hushållspapper som ju kan se väldigt liknande ut när det är torrt faktiskt är mycket starkare
när det är vått. Anledningen är att man har tillsatt kemikalier som ökar papprets förmåga att
stå emot vatten. Det finns olika sätt att öka våtstyrkan hos papper. Man kan impregnera
pappret med en kemikalie som sedan reagerar med sig själv och bildar ett nätverk i vilket
5
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cellulosan är fångad. En sådan kemikalie är exempevis polyamid‐epiklorhydrin. När pappret
utsätts för vatten ligger cellulosan skyddad inuti nätverket, och pappret kommer inte att
kunna svälla upp och falla isär lika lätt. Ett annat sätt att höja våtstyrkan är att länka ihop
cellulosan och den tillsatta kemikalien så att vatten inte kan tränga in mellan polymererna
och trycka isär dem. Ett exempel är polyakrylamid i kombination med glyoxal.

ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Trä är inte bara basen i pappersindustrin. Många produkter i vår vardag har faktiskt cellulosa
från trä som en viktig komponent. Om man löser upp cellulosa kan man forma plastliknande
material, som cellofan, och till och med textil. Viskos och rayon är två namn på textil av
cellulosa som är framställt av trä, och det pågår fortfarande mycket forskning inom området.
Om man modifierar cellulosa kemiskt kan man ändra dess egenskaper drastiskt. Man kan
t.ex. göra cellulosan mer löslig i vatten genom att ge den eter‐ eller estergrupper istället för
hydroxylgrupper.

Exempel på modifierad cellulosa. Till vänster etylcellulosa, en cellulosaeter. En etergrupp är markerad med rött.
Till höger cellulosaacetat, en cellulosaester. En estergrupp är markerad med grönt. En omodifierad
hydroxylgrupp är markerad med blått. Beroende på hur många och vilka typer av eter‐ eller estergrupper som
finns på cellulosan får man olika egenskaper och därmed olika användningsområden.

Inom läkemedelsindustrin används stora mängder cellulosa som bulkmaterial i tabletter, och
som material i läkemedelkapslar. Olika modifieringar av cellulosan ger olika egenskaper hos
tabletterna. Vissa tabletter ska lösa upp sig snabbt, och andra ska utsöndra läkemedel under
en lägre tid. Ett annat exempel där cellulosa är viktigt är inom färgindustrin. Målarfärg ska
vara lätt att blanda och stryka ut med en pensel, den ska inte skvätta när man målar och den
ska vara lagom tjock så att den stannar på väggen utan att rinna ner. Allt detta kan man
åstadkomma med kemiskt modifierad cellulosa!
Träkomponenter är också vanliga i mat. Liknande cellulosaetrar som används i läkemedel
kan också användas i livsmedel, bland annat som stabiliseringsmedel som binder vatten eller
för att göra glutenfritt bröd lika fluffigt och mjukt som vanligt bröd vilket annars kan vara
svårt. Det går även att göra produkter till livsmedel av andra träkomponenter än cellulosa.
Det är faktiskt så att man kan göra vanillin, ämnet som ger smaken i vanilj, av lignin!
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STUDERA FOTOSYNTESEN I VATTEN
LÄRARINFORMATION

För vem?

Alla åldrar.

Att fotosyntesen sker i våra växter känner ni säkert till. Men vad är egentligen fotosyntesen
och var sker den?
Fotosyntesen omvandlar koldioxid och vatten till glukos och syrgas med hjälp av solljus. Den
glukos som bildas kan sedan användas som energi i växterna, så att de till exempel kan växa.
Fotosyntesen sker i växternas blad, närmare bestämt i kloroplasterna. I dessa finns
molekylen klorofyll, vars uppgift är att absorbera strålningen från solen så att den senare kan
omvandlas till användbar energi för växterna.

Fig 1: Molekylen klorofyll A.

Eftersom det krävs solljus sker fotosyntesen under dagen. En annan kemisk reaktion som
också sker i bladet är den så kallade respirationen (också kallad cellandning). Respirationen
behöver inte solljus och sker därför även på natten. Under respirationen bildas koldioxid från
glukos, som en omvänd fotosyntes. I det här experimentet skall ni få undersöka fotosyntesen
och respirationen, beroende på om det finns solljus närvarande eller inte.
Fotosyntesen
6 CO2 + 6 H2O

C6H12O6 + 6 O2

Aerob respiration
Fig 2: En förenklad formel för fotosyntesen och respirationen. Koldioxid och vatten omvandlas till glukos och
syrgas vid fotosyntesen, och respirationen går på andra hållet.
7
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Om respirationen sker i vatten och koldioxid bildas, kommer den reagera med vattnet och
bilda kolsyra.

Fig 3: Formeln för koldioxids reaktion med vatten för att bilda kolsyra.

Om kolsyra bildas kommer vattnet bli surare, eftersom kolsyran är en syra och kan avge
protoner (H+). Vattnets pH kommer då att sjunka och med hjälp av en indikator kan man
därför följa om det är fotosyntesen eller respirationen dominerar. Blir vattnet surt, ja då har
koldioxid bildats genom respiration och i sin tur blivit kolsyra. Om fotsyntesen dominerar så
försvinner koldioxiden och bildar glukos. Då blir vattnet något mer basiskt.
Respiration som sker i närvaro av syre kallas aerob. Om den sker
Innan experimentet behövs några förberedelser:
 Unga och välmående exemplar av vattenpest behöver köpas in.
 Temperera vattnet genom att hälla upp det in en hink eller liknande ett par timmar
innan experimentet skall påbörjas.

!

För att växterna skall trivas och fotosyntesen fungera så behövs vatten från en sjö eller ett
akvarium. NaNO3 och Na2HPO4 kan också tillsättas vanligt kranvatten för att ge en
koncentration på 6.4 µM kväve samt 0.4 µM fosfor, om sjövatten eller ett akvarium inte finns
tillgängligt.

!

Fenolftalein går från färglös till lila vid pH 8‐10. BTB är gul i sur lösning, grön i neutral
lösning och blå i basisk lösning. Som jämförelse kan ni göra samma experiment med olika
indikatorer i olika grupper, eller om ni har en pH‐meter tillgänglig, jämför era uppskattade
värden från indikatorerna med en mer exakt pH‐meter.
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STUDERA FOTOSYNTESEN I VATTEN
LABORATIONSINSTRUKTION

Du behöver:







4 små bägare
3 ofärgade flaskor med tättslutande lock (ca 150 mL).
2 lika stora skott från vattenpest (ca 6 cm).
pH‐indikator såsom BTB eller fenolftalein (en pH‐meter kan
också användas).
Sjövatten eller akvarievatten
Ljuskälla (lysrör eller glödlampa)

Så här gör du:

Dag 1:
1. Häll lite av det rumstempererade vattnet i en bägare. Tillsätt 1 droppe indikator. Notera
eventuellt färgomslag (eller mät pH med hjälp av en pH‐meter). Det här är ert
referensprov.
2. Placera de tre skotten i var sin flaska med roten mot flaskans öppning.
3. Fyll flaskorna så att de blir helt fulla. Skruva på locket och se till att inga större
luftbubblor finns i flaskorna.
4. Ställ samtliga tre flaskor upp och ner på korken, så att vattenpesten syns ordentligt och
inte blir skuggad av korken.
5. Placera ut flaskorna:
Flaska 1: under en ljuskälla (t.ex. lysrör) som är tänd hela dygnet (behandling med konstant
och starkt ljus).
Flaska 2: vid ett fönster där den får dagsljus på dagen och mörker på natten
(dagsljusbehandling).
Flaska 3: i mörker, t.ex. i ett stängt skåp (mörkerbehandling).
Låt flaskorna stå till nästa dag.
9
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Dag 2:
1. Plocka ut vattenpesten från flaskorna samtidigt (för att undvika att t.ex. växten från
mörkerbehandlingen börjar fotosyntetisera).
2. Avläs experimentet genom att hälla av lite av vattnet från flaskorna till tre stycken små
bägare. En för varje flaska. Tillsätt några droppar indikator.
3. Titta på färgen och se hur den skiljer sig från referensprovet. Uppskatta ett ungefärligt
pH för vattnet i flaskorna (eller mät eventuellt pH‐värdet på vattnet i flaskorna med en pH‐
meter).

Att fundera över:
Varför skiljer sig de tre bägarna åt? Vilken reaktion dominerar när det finns ljus, och vilken
dominerar i mörker?
Hur fungerar en indikator?

10
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MATA JÄSTEN

LÄRARINFORMATION

För vem:

Alla åldrar

Jäst, eller jästsvamp, är en encellig levande organism som förbrukar socker i sin
ämnesomsättning (metabolism). Detta gör den för att tillgodogöra sig energi och processen
kallas för fermentering, eller helt enkelt jäsning. Jästens fermentering sker utan syre; den är
anaerob.

Fig 1: Den kemiska formeln för jästens fermentering, eller helt enkelt jästens jäsning.

I formeln ovan finns även svaret till varför en deg blir fluffig när den jäser. Eftersom jäsning
bildar koldioxid (CO2) vilket är en gas, bidrar jäsning till att degen utvidgas, får större porer
och därmed blir fluffigare.
Jästens anaeroba fermentering har samma formel som vissa organismers anaeroba
respiration, och ger samma produkter, även om de kemiska mekanismerna för hur
reaktionen sker skiljer sig lite åt. Kan du klura ut skillnaden mellan den anaeroba och aeroba
respirationen? (ledtråd: se ”studera fotosyntesen i vatten”).
Men tillbaka till jästen! När jästen förbrukar glukos i sin jäsning bildas koldioxid. Om den här
reaktionen sker i vatten kommer koldioxiden reagera med vattnet och bilda kolsyra.

Fig 2: Formeln för koldioxids reaktion med vatten för att bilda kolsyra.

Om kolsyra bildas kommer vattnet bli surare, eftersom kolsyran är en syra och kan avge
protoner (H+). Detta kan man se genom att mäta hur vattnets pH sjunker. Blir det surt, ja då
har jästen ”ätit” glukosen och bildat koldioxid som i sin tur blivit kolsyra.
Vad är då glukos, som jästen äter? Glukos kallas även druvsocker, och är en av alla våra olika
sockerarter. Glukos består av sex stycken kol (det är en så kallad hexos), 12 stycken väten
11
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och sex stycken syre. När en sockermolekyl är ensam säger man att det är en monosackarid
(mono = en), medan det blir en polysackarid (poly = flera) om flera socker sitter ihop.
Cellulosa, som är den största beståndsdelen i vår skog och i våra växter, är en polysackarid
uppbyggd av ihopsatta glukoseneheter.

Fig 3: En glukosmolekyl. Hittar du alla kol, syre och väteatomer?

12
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MATA JÄSTEN

LABORATIONSINSTRUKTION

Du behöver:







3 glas, muggar eller bägare
3 skedar eller glasstavar
pH‐indikatorpapper eller pH‐meter
Kranvatten (ca 1.5 dl)
Färsk jäst (ca 8 g, dela ett paket i 6 delar)
Glukos, gärna i form av dextropur eller krossade dextrosol‐tabletter (2 msk, ca 30 ml)

Så här gör du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Häll fingervarmt vatten i tre glas eller bägare (inte varmare!).
Dela jästbiten i två delar och lägg en bit jäst i två av glasen.
Gör ett referensprov genom att lösa glukos i det tredje glaset utan jäst.
Tillsätt sedan glukos i det ena”jäst”‐ glaset.
Blanda om och mät pH i alla glasen.
Vänta ungefär 20 min och mät därefter pH igen. Eventuellt kan pH mätas några gånger
under väntetiden också.

Referensprov

Tid
pH nr 1 (direkt)
pH nr 2 (20 min)

Glukos/jäst

Jäst

Glukos (referens)

Att fundera över:
Varför skiljer sig de tre bägarna åt?
Varför får man inte ha högre temperatur än 45 grader när man jobbar med jäst?
13
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Varför blir en deg fluffig när man använder jäst?
Varför är det så viktigt med referensprov när man gör experiment? (eller forskar!)

14
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EN SKVALLERBYTTA I KÖKET

LÄRARINFORMATION

För vem:

Alla åldrar

En polysackarid är en lång molekyl uppbyggd av sockerenheter. En ensam sockerenhet kallas
för en monosackarid (mono = en), och när dessa sätts ihop till en lång kedja så bildas en
polysackarid (poly = flera). Det finns flera olika polysackarider, t ex cellulosa, stärkelse och
kitin (kitin bygger upp skalen på många djur). Det som skiljer de olika polysackariderna åt är
att de är uppbyggda av olika sockerenheter på olika sätt.
Det finns flera olika sockerenheter, eller sockerarter. De vanligaste sockerarterna har fem
eller sex kol. De med fem kol kallas pentoser (till exempel ribos, xylos och deoxiribos) och de
med sex kol kallas hexoser (till exempel glukos, fruktos och mannos).

Fig. 1: Hexosen glukos till vänster och pentosen xylos till höger.

Cellulosa är den vanligaste polysackariden och består av en lång kedja av sockerarten glukos.
Mellan glukosenheterna har cellulosamolekylen har en så kallad β‐bindning vilket betyder att
den bindande OH‐gruppen pekar uppåt (se röd bindning i figuren). En nära släkting till
cellulosa är stärkelse, som precis som cellulosan består av repeterande glukosenheter, fast
de har en α‐bindning, där den bindande OH‐gruppen pekar nedåt (se lila bindning i figuren).
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Fig. 2: Cellulosa till vänster och stärkelse till höger.

De olika bindningarna ger cellulosa och stärkelse olika egenskaper. Hos cellulosa vrider sig
varannan glukosenhet ”upp och ned”, vilket ger cellulosamolekylen en plan struktur. Hos
stärkelse däremot, sitter glukosenheterna på samma håll och hela stärkelsemolekylen ser ut
som en spiral. Att stärkelse vrider sig som en spiral finns det ett ämne som tycker om,
nämligen jod. När jodid (I‐) slår sig samman med en eller två stycken jodmolekyler (I2) och
bildar komplexen I3‐ eller I5‐ i närheten av stärkelse, så kommer joden lägga sig inuti spiralen.
När detta sker bildas ett komplex som ger en blåsvart färg. Man kan alltså använda jod för
att se om det finns stärkelse närvarande!
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EN SKVALLERBYTTA I KÖKET

LABORATIONSINSTRUKTION

Du behöver:






Jodlösning (Lös 6 g kaliumjodid i 100 ml vatten. Tillsätt 2 g jod.)
Pensel eller blomspruta
Tallrikar
Stärkelserika livsmedel, såsom pasta, ris eller potatis.
Vatten och diskmedel, och en diskbalja

!

Tänk på att hantera jodlösningen varsamt. Det går även bra att använda utspädd jodopax,
en jodlösning som går att köpa på apoteket.

Så här gör du:
1. Smutsa ned några tallrikar med olika matvaror.
2. Prova att pensla eller spraya lite jodlösning på matvarorna – vad händer?
3. Prova att diska en tallrik så som du brukar göra, blir den ren? Jämför med och utan
diskmedel, ser du någon skillnad?

Att fundera över:
Känner du till någon annan färgindikator?
Vet du vad sambandet mellan kolhydrater, sockerarter och polysackarider är?
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ÄR PAPPERSFIBERN HÖGER‐ ELLER VÄNSTERHÄNT?

LÄRARINFORMATION

För vem:

Alla åldrar

Ett papper består av tätt packade fibrer uppbyggda av huvudsakligen cellulosa. När ett
papper tillverkas görs ca 1000 meter per minut; det är ett med andra ord ett högt tempo! I
de här hastigheterna har fibrerna en tendens att lägga sig i samma riktning som bandet som
det blivande pappret rullar på. Detta betyder att fibrerna nästan alltid pekar åt samma håll i
pappret.

Fig 1: En uppförstorad bild av ett papper där man kan urskilja cellulosafibrerna.

Glukosenheterna som bygger upp cellulosamolekylen, och därmed även pappersfibern, har
en speciell egenskap. De är kirala. Inom kemin betyder det molekylen har en
asymmetriegenskap, och att det i molekylen finns en atom som binder till sinsemellan helt
olika andra grupper, ett så kallat stereogent eller kiralt center (se Fig 2).

Fig. 2: Ett stereogent center hos en glukosenhet i cellulosamolekylen. Den svarta kolatomen (C) har fyra olika
grupper runt omkring sig. Den blå väteatomen, den lila kolatomen med en OH‐grupp på sig, det röda syret som
som sedan fortsätter till en ny kolatom och det gröna syret som fortsätter ut på en ny glukosenhet.

Denna egenskap leder till att cellulosamolekylerna, även om de är plana, har en tendens att
vrida sig något. Specillt om de blivit våta och torkar igen, eftersom de då drar ihop sig. Om
cellulosamolekylen vrider sig, vrider sig ju även pappersfibern, eftersom den består av just
18
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cellulosamolekyler. Om nu alla fibrer pekar åt samma håll från maskinen...kan du klura ut
vad som händer?
En spiral, eller helix, kan vara högervriden (”högerhänt”) eller vänstervriden (”vänsterhänt”).
Kan du se hur en pappersfiber är vriden?

A

B
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ÄR PAPPERSFIBERN HÖGER‐ ELLER VÄNSTERHÄNT?

LABORATIONSINSTRUKTION

Du behöver:






Två olika dagstidningar
Sax
Vattenbad
Klädnypor
Gem

Så här gör du:
1. Klipp jämnbreda fransar på tidningarna, ca 1‐2 cm breda och 20‐30 cm långa. Längs
med sidan, nerifrån och upp.
2. Sätt ett gem på varje franända.
3. Sänk ner fransarna i ett bad med vatten.
4. Tag upp och låt torka hängandes i klädnypor.
5. Observera vad som händer med fransarna!

Att fundera över:
Hur vrider sig fransarna? Åt samma håll eller olika? Varför är det så?
Hur ser en cellulosakedja ut?
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Gör ditt eget papperslim – på tre sätt!

LÄRARINFORMATION

För vem:

Mellanstadiet och uppåt.

Lim, eller klister, är en benämning på ett ämne som kan binda ihop två eller fler material. Ett
lim övergår från ett flytande ämne till ett fast ämne vid själva limningen.
När man beskriver hur ett lim fungerar måste man känna till två stycken krafter: kohesion
och adhesion.


Kohesion är de krafter som finns inom ett material, alltså krafter mellan likadana
molekyler. Det är de krafterna som gör att ett material håller ihop.

Fig.1: En typ av kohesionskraft, nämligen vätebindningar (streckade linjer) som finns mellan de på
bilden röda syreatomerna och de svarta väteatomerna. Krafterna sker mellan likadana molekyler
(vattenmolekyler) inom ett material (vatten), och är de som gör att en vattendroppe håller ihop.



Adhesion är de krafter som finns mellan två material, alltså krafter mellan olika
molekyler. Det är dessa krafter som gör att olika material kan fastna i eller på
varandra.
H

O

O
H

H

H

OH

OH
HO
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Fig.2: En typ av adhesionskraft, nämligen vätebindningar som finns mellan vattenmolekyler och
cellulosan i t ex papper. Krafterna sker alltså mellan olika molekyler (vattenmolekyler och
cellulosamolekyler) mellan två material (vatten och cellulosa).
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Ett lim binder ihop olika material genom att
bilda starka adhesionkrafter mellan limmet
och respektive material. Utan limmet finns
inte krafterna, och materialen hade inte
fastnat i eller på varandra, precis som två
träklossar som inte kan fastna på varandra.
Det behövs alltså ett tredje material, limmet,
för att skapa dessa krafter så att materialen
håller ihop!

Adhesionskrafter
mellan material

Kohesionskrafter
inom ett material

Lim

!

Glycerol finns som glycerin i vanliga affärer. Lacknafta och aceton är brandfarliga ämnen
som dessutom kräver bra ventilation. Lacknafta kan inte sköljas ut i avloppet utan kan
avdunsta i ett dragskåp, alternativ återanvändas.
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Gör ditt eget papperslim – på tre sätt!

LABORATIONSINSTRUKTION

Du behöver:
Gelatinlim
 Bägare
 Glasstav
 6 g gelatin
 3 g socker
Plastlim
 Bägare
 Glasstav eller liten sked
 40 ml aceton
 10 ml luktfri lacknafta
 Frigolit
Fotolim
 Bägare
 Glasstav eller liten sked
 80 ml destillerat eller avjonat vatten
 20 g gelatin
 25 ml sprit (etanol)
 5 ml glycerol

Så här gör du:
Gelatinlim
1. Blanda 6 g gelatin och 3 g socker i en bägare.
2. Tillsätt 35 ml ljummet vatten.
3. Rör om tills blandningen blir tjock och seg.
4. Limmet är nu klart att testas på olika material.
Plastlim
1. Häll 40 ml aceton i en bägare.
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2. Lägg små bitar av frigolit (uppblåst polystyren) i acetonet och rör om med en glasstav.
Tillsätt mer frigolit så länge det löser sig till en tuggummiliknande massa.
3. Häll i 10 ml lacknafta och rör tills massan löst sig.
4. Testa limmet på olika material.

Fotolim
1. Värm 80 ml destillerat eller avjonat vatten och lös 20 g gelatin i det.
2. Tillsätt 25 ml sprit (etanol) och 5 ml glycerol.
3. Testa limmet!

Att fundera över:
Vad var det för skillnad på det tre limmen? Vilken passade bäst för ert material?
I plastlimmet använder ni dels fasta ämnen men också två lösningsmedel. Vad är det som
händer när limmet torkar?
Varför använder man avjonat vatten när man gör fotolim? Hur kan jonerna i vattnet påverka
fotografierna?

Vill du ha mer information om experimenten?
Inspiration till experimenten har tagits från: http://school.chem.umu.se/ och
http://www.mcgill.ca/pprc/members/gray/chiral/
Där finns även mer information om fotosyntesen, syra, baser, pH och fibrer.
Eller kika efter en kemibok i närmaste bibliotek!
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