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 Konst och Kultur

FEBRUARI – MODE
Kemisk forskning är viktig för att ta fram nya material som kan förbättra vår vardag i en rad
olika sammanhang och modebranschen är inget undantag.
Februarifilmen ”Klädd i polymerer” tar avstamp i något många känner till – materialet
GoreTex. Hur fungerar det egentligen? Och vad är en polymer? Filmen visar genom några
exempel hur vanligt det är med polymerer i kläder.
I denna sammanställning på tema Mode ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen samt
några praktiska moment med tillhörande faktablad.
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KLÄDD I POLYMERER
När man hör orden mode och skönhet är nog inte kemi det första man tänker på. Kemi har
dock alltid haft en betydande roll i människans jakt på försköning av det yttre. Ta alla
hudvårdsprodukter till exempel. Det ligger mycket kemi bakom dessa, då de skall ge både
mjukgörande, fuktgivande och ibland även ”föryngrande” egenskaper… Att dofta gott är
också något som är nära kopplat till kemi, då parfymer är sammansatta av olika molekyler
med varierande struktur, för att frambringa dofter av olika slag. Att kombinera kemi och
textilprodukter är något som fångat vårt intresse den senaste tiden. Varför inte låta en snygg
tröja även ha kylande egenskaper en het sommardag? Eller varför inte ha ett par vackra
gardiner som börjar lysa när det blir mörkt? Ja, kemi har fått och kommer alltid få nya
spännande tillämpningar i dagens moderna samhälle!

VAD ÄR EN POLYMER?
En polymer är en kemisk förening som består av många repeterande mindre enheter, så
kallade monomerer. Man kan likna en polymer som ett pärlhalsband där varje pärla är en
monomer. Beroende på vilken typ av monomer samt i vilken ordning och hur monomererna
sätts ihop i den långa strängen, kan polymeren få lite olika egenskaper. Flera nobelpris i kemi
har hittills tilldelats forskare inom polymerfältet. 1953 fick Hermann Staudinger priset, då
han demonstrerade förekomsten av polymerer. 1974 gavs priset till Paul Flory bland annat
för hans studier om hur en polymer bildas. År 2000 gick nobelpriset i kemi till Alan J. Heeger,
Alan G. MacDiarmid och Hideki Shirakawa för deras upptäckt om att plaster faktiskt kan leda
ström. Med andra ord har polymerkemi varit ett hett och spännande forskningsfält, och det
finns fortfarande mycket forskningsaktivitet inom ämnet.

Polymer av repeterande enheter, monomerer.
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SYNTETISKA POLYMERER
Plast är en form av syntetisk polymer. Genom att variera vilken typ av monomerer som
plasten består av och genom att ”hänga på” olika molekylgrupper på polymersträngen, kan
plasterna få olika egenskaper. De kan både vara mjuka, hårda, vattenlösliga, vattentäta, tåla
hög temperatur och vara elastiska. På grund av detta har plast en bred användning inom en
rad olika områden såsom förpacknings-, byggnads- och fordonsindustrin.
Nylon är också ett exempel på en syntetisk polymer som bildas i gränsskiktet mellan två olika
lösningar. Lösningarna innehåller hexametylendiamin och natriumhydroxid i vatten samt
sebaocylklorid i hexan. En kontinuerlig reaktion är resultatet och produkten blir en lång
polyamidsträng.

Kemiska strukturen för två olika sorters plaster. Polyeten (till vänster) har egenskaper i form av hög elastiskt
förmåga medan polystyren (till höger) är hårt och fast. Det som finns inom parentesen upprepas många gånger
(n) och bildar därmed en polymer.

NATURLIGA POLYMERER
I alla celler i kroppen finner vi en naturlig polymer i form av DNA , vår genetiska kod. DNA är
uppbyggd av miljontals kvävebaser och tillsammans bildar de den karakteristiska DNAspiralen. DNA:t kodar i sin tur för alla de proteiner som vi har i kroppen. Dessa proteiner är
också biopolymerer, då de består av en kombination av 20 olika aminosyror som bildar en
enda lång sträng.
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DNA-spiralens fyra byggstenar: tymin, adenin, cytosin och guanin.

Silke är en annan naturlig polymer, som produceras av silkesfjärilens larver, då dessa spinner
in sig i en kokong under förpuppningen. Silke är känt för att ha en skimrande effekt, med
olika färger som uppfattas från olika håll. Detta beror på formen på den polymerstruktur
som silke består av. När ljuset faller på dessa polymerer sprids ljuset i olika vinklar på grund
av den prismaliknande strukturen på silkespolymeren.

GORETEX
GoreTex är ett speciellt membran som består av ett nätverk av polymeren teflon, även kallat
polytetrafluoretylen, PTFE. Strukturen på detta nätverk bildar små porer som gör att endast
vatten i form av ånga kan korsa ytan. Vattendroppar, som är betydligt större än enstaka
vattenmolekyler, kan dock inte korsa membranet. Detta gör att GoreTex kan transportera
bort svetten från våra kroppar medan vatten till exempel i form av regn och snö, hålls ute.
Det var 1978 som Wilbert L. Gore uppfann GoreTex-teknologin och sedan dess har intresset
för denna typ av material bara ökat.

Vattenånga i form av svett transporteras genom nätverket av polymertrådar i GoreTex-membranet.
Vattendroppar kan ej korsa membranet, och gör därmed materialet vattentätt.
5

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Konst och Kultur

ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
GoreTex används faktiskt inte bara som funktionsmaterial i jackor, skor, byxor med mera.
Det används även som kabelmaterial i bland annat u-båtar, skrivare och kablar i hjärnprober.
Kirurger använder även denna polymerteknologi för att tillverka artificiella vävnader på
grund av de starka, biokompatibla egenskaperna. En naturlig artär kan ersättas med
GoreTex-membran, då det klarar av det höga blodtrycket utan att spricka. Detta är endast
ett fåtal exempel på användningsområden för GoreTex-material, och fler smarta
tillämpningar kan vi absolut förvänta oss i framtiden!

FRAMTIDENS TEXTILIER
Vad sägs om att ha en mikrofon i vanten, mäta puls och immunförsvaret med hjälp av en
tröja, ha självlysande gardiner…? Detta är bara några få exempel på framtidens textilier som
redan finns ute på marknaden. Att kombinera teknik och textilmaterial är forskning som
Smart Textiles, med huvudsäte i Borås, sysslar med. Många samarbetsprojekt med olika
forskargrupper runt om i landet kommer skapa material som vi tidigare aldrig trodde var
möjliga…

En tröja som kan mäta EKG. Foto: Jan Berg
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GÖR DIN EGEN HUDSALVA

FAKTABLAD
I alla tider har människan varit intresserad av att förbättra sitt utseende på olika sätt.
Ricinolja användes av egyptierna som balsam och under romarriket gjordes hudkrämer av
bivax, olivolja och rosenolja. Skönhetsprodukter har alla tider haft en god doft, antagligen för
att dölja att man inte tvättade sig så ofta och att tvål inte började användas förrän under
medeltiden och det var inte alla som hade tillgång till denna lyx. Idag används hudkrämer
oftare för att återfukta huden efter vi har tvättat oss. Hudkrämer används för att huden ska
vara tillräckligt fuktigt och kännas behaglig.
Denna hudsalva innehåller inget konserveringsmedel vilket gör att den bör användas inom
kort efter att den tillverkats men eftersom den innehåller bivax blir hållbarheten något
längre.
Bivax består av myricin (ca 65 viktprocent), en blandning av estrar, alkoholer med långa
kolkedjor och karboxylsyror. Arbetarbin utsöndrar bivax från körtlar i bakkroppen som sedan
kan utvinnas från honungsramarna efter att man slungat bort honungen. Biodlaren kan då
koka ramarna från kupan, vaxet lägger sig då på ytan medan föroreningar sjunker till botten.
Hudkrämen fungerar så att bivaxet ger en skyddande hinna på huden. Den kan ge viss glans
och skyddar mot att vatten kan avdunsta från huden eller påverkar den utifrån. Olivoljan har
mjukgörande effekt på huden och kan gå in lite i det övre lagret av överhuden, hornlagret.
När hornlagret blir torrt så flagnar det lätt.
Inköpsställen: Bivax - apoteket, olivolja - matvaruhandel och aromoljor - hälsokostaffärer
eller hudvårdsaffärer som säljer aromterapi oljor och massageoljor t ex The Body shop.
En utveckling på detta experiment kan man göra för att göra eget läppcerat och eget
läppstift. Bra experiment för detta finns på dessa länka
Läppcerat:

http://school.chem.umu.se/Experiment/162

Läppstift:

http://school.chem.umu.se/Experiment/1
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GÖR DIN EGEN HUDSALVA

LABORATIONSINSTRUKTION
För vem?

Alla åldrar

Du behöver:
•
•
•
•
•

Olivolja
Mandelolja eller solrosolja av god kvalité
Bivax
(Valfritt) doftolja och karamellfärg
En kastrull med lite kokande vatten eller varmt vattenbad.

Så här gör du:
1. Blanda en del bivax med tre till fyra delar olivolja i en skål. Dela gärna bivaxet i
mindre bitar för att det att det ska gå fortare att blanda lättare.
2. Ställ ner skålen i kastrullen med det kokande vattnet så att bivaxet smälter långsamt.
Om lösningen blir grumlig kan man behöva sila den genom en fin tesil eller gasväv.
Anpassa konsistensen med mer olja om den ska vara mer flytande eller mera vax om
det ska vara mer trögflytande.
3. Rör ordentligt i krämen medan den svalnar för att den ska bli mjuk och len.
4. Droppa eventuellt i doftolja när krämen har börjat svalna, om du vill ändra doften
från oliv och honungsdoft. Om du dessutom vill ändra färg på din kräm kan man
droppa i några droppar av karamellfärg.
5. Lägg över krämen i mindre burkar med lock.

Att fundera över:
Var kommer bivax ifrån och vad kan det haft för användning i naturen?
Hur kommer det sig att huden känns mjukare om man använder denna hudkräm?
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KRISTALLODLING

FAKTABLAD
De flesta barn är fascinerade av kristaller. De är både vackra att titta på och omges av
mycket mystik. Vem har inte hört talas om spågumman som ser framtiden i sin kristallkula. I
det här experimentet får eleverna själva göra sina kristaller med en enkel metod. De får se
hur ett fast ämne går i lösning för att sedan åter bli fast då vätskan avdunstar - det bildas
kristaller.
En kristall är en solid massa som består av atomer, joner eller molekyler som är
arrangerade i ett enhetligt mönster. Detta ger kristallen en specifik form, färg eller andra
karakteristiska egenskaper. Diamant och grafit (blyerts) är två exempel på kristaller som
båda är uppbyggda av grundämnet kol men tack vare den olika uppbyggnaden är de mycket
olika.
Omkristallisation är en metod som används för att rena/förädla fast material genom att
lösa det i en vätska och sedan låta vätskan avdunsta så att materialet kristalliseras. Beroende
på tillvägagångssättet kan man få fram många små eller enskilda stora kristaller.
Det finns olika typer av kristaller, beroende på hur de kemiska bindningarna sitter och
därigenom kristallens form. Sju olika typer av kristallformer finns, t.ex. kubiska,
tetragonala och hexagonala. Man kan även kategorisera kristaller efter deras kemiska
egenskaper.
•
•
•
•

Kovalent kristall - en stor molekyl ex. diamant, med mycket hög smältpunkt.
Metallkristall
Jonkristall ex. NaCl - atomerna hålls samman av elektrostatiska bindningar. Hårda
kristaller med relativt hög smältpunkt.
Molekylära kristaller - Molekyler som binds ihop av svagare bindningar som Van der
Waals bindningar eller vätebindningar ex. socker. Dessa kristaller är mjukare och har
lägre smältpunkter.

Det finns kristaller både framställda på konstgjord väg och i naturligt tillstånd ex.
mineralerna kvarts, diamant och korund (korund förekommer i varianterna safir och rubin).
Även snöflingan är en typ av kristall - en iskristall.
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HABITUS
Kristallerna kan anta olika former, habitus. Vilken
form kristallen får beror på hur snabbt de olika
kristallytorna tillväxer i förhållande till varandra.
Kristallytorna kan ses som snittytor som kan dras på
olika sätt genom kristallgittret. Alun tillhör det
kubiska kristallsystemet och dess habitus är
formen av en oktaeder.
Olika kristallplan i atomgittret.
Bild: © Svante Åberg, Umeå Universitet

Exempel på kristaller ur det kubiska kristallsystemet. Kristallerna kan anta olika
former, habitus. Alunkristallerna liknar mest formen längst till höger.
Bild: Svante Åberg, Umeå Universitet
ALUN
Alun (aluminiumkaliumsulfat, AlK(SO4)2·12 H2O) är ett dubbelsalt (innehåller både kalium
och aluminium). Alun är den mest kända dubbelsalttypen men kaliumet kan vara utbytt mot
en annan stor envärd jon ex. Cs+, NH4+, Rb+ och aluminiumet kan bytas mot en tämligen liten,
trevärd jon ex. Cr3+, Fe3+, Co3+.
Alunarterna kristalliseras i det kubiska systemet, oftast som oktaedrar, på samma sätt som
kristallen man odlar i det här experimentet. Kristallerna är pga sin form ganska lätta att få
stora när man själv odlar dem.
FRAMSTÄLLNING OCH ANVÄNDNING
Alun framställs genom att man kristalliserar en lösning av kaliumsulfat och aluminiumsulfat.
Alun finns att köpa på apoteket.
Det främsta användningsområdet har varit vid "vitgarvning" av läder. Det användes även
inom sjukvården som adstringerande medel, dvs för att hejda ett blodflöde genom att få
blodkärlen att dra ihop sig. Tidigare har alun även varit vanligt vid betning och
papperslimning men har allt mer trängts undan av aluminiumsulfat (Al2(SO4)2). Numera
används alun främst vid inläggning av gurkor och betning av garn före växtfärgning
(aluminiumhydroxid fälls ut i textilfibrerna som då lättare kan färgas), men även när man vill
göra playdoh-deg.

10

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Konst och Kultur

Alun har tillsammans med andra aluminiumföreningar som innehåller sulfatjon som anjon en
vattenrenande förmåga i lösning. Sulfatets vattenlösning är sur. Om man nästan
neutraliserar lösningen (med kalktillsats) faller hydroxiden ut och vattnet renas från
slaggprodukter genom medfällning. Medfällningen innebär att partiklarna i vattnet fastnar i
den bildade fällningen och följer denna till botten.
HUR KRISTALLER FORMAS OCH VÄXER
För att kristaller ska kunna växa måste det först bildas kärnor som utgör startpunkter för
tillväxten. Kärnorna bildas i en process som benämns nukleation. Denna process kan
antingen starta med molekylerna själva, eller med hjälp av något fast material som placeras i
lösningen. Dessa två metoder beskrivs nedan.
S PONTAN NUKLEATION
När molekylerna av det fasta ämnet som du löst och nu vill kristallisera befinner sig i lösning
så träffar de bara ibland på andra lösta molekyler av samma sort. Men när det inträffat så
gör krafterna dem emellan att de dras till varann. Oftast stannar de bara vid varann ett
ögonblick innan andra krafter får dem att separera. Ibland inträffar det att de stannar vid
varann tillräckligt länge för att en tredje molekyl ska hinna fram, sen en fjärde, femte, osv.
När det har samlats nog många molekyler i ett sådant här aggregat, ett kritiskt antal, så
blir de sammanbindande krafterna starkare än de krafter som får molekylerna att lossna från
varann. Det har bildats en proto-kristall där kristallisationen kan ta fart. Andra lösta
molekyler börjar känna av krafterna och dras mot kristallen. Kristallen fortsätter att växa tills
den inte längre kan behålla sitt fasta tillstånd i lösningen. Koncentrationen av ämnet blir
lägre då molekylerna som förut varit lösta dras till den växande kristallen. Detta kan undvikas
om vätskans avdunstning kompenserar för detta molekylbortfall. När det uppstår en jämvikt
mellan dessa molekyler i lösningen och i kristallen slutar kristallen att växa.
I NDUCERAD NUKLEATION
Ytan hos ett fast material i lösningen, t.ex. en sten, fungerar som en mötesplats för
molekylerna. Det lösta ämnets molekyler stannar till en stund på ytan av det fasta materialet
innan krafterna knuffar bort molekylen igen. Molekylerna kommer att bilda aggregat på
ytan, på samma sätt som beskrivs ovan. Protokristaller bildas och kristallisationen sätter
igång. Kristallerna kommer att växa snabbast i en lösning som nästan är mättad eftersom det
är större sannolikhet att molekylerna träffar på varann. I en upphettad lösning är de
uppbrytande krafterna som störst, vilket gör att aggregaten inte hinner bildas innan
molekylerna fortsätter ut i lösningen. Därför sätter kristallisationen inte igång förrän
lösningen svalnat.
(Källa: Umeå universitet Skolkemi: http://school.chem.umu.se/ )
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KRISTALLODLING

LABORATIONSINSTRUKTION
För vem?

Elever i alla åldrar.
Man kan gå in mer på teorin bakom i de högre årskurserna.
Experimenten kan med fördel användas som gruppförsök. Eleverna får då
fördela ansvaret att sköta om kristallen så att alla kan få bidra till dess tillväxt.
Experimentet kan även göras individuellt men då blir det ett tuffare jobb för
läraren att assistera eleverna vid den första delen av experimentet, då man ska
lösa saltet. Experimentet behandlar löslighet, avdunstning, vätska - fast ämne gas.

Du behöver:
•
•
•
•
•
•

Alun (KAl(SO4)2·12 H2O)
Vatten (H2O)
2 bägare
Sked
Snöre/tråd/nylonlina
Pinne + modellera
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FUNKTIONSMATERIAL

FAKTABLAD
Varför drar bomull åt sig så mycket vatten?
En förklaring kan ligga den kemiska strukturen hos cellulosa. Cellulosa består av långa kedjor
med glukosmolekyler, druvsocker (Fig. 1).

Fig 1. Till vänster: glukos. Till höger: cellulosa

Cellulosakedjorna innehåller många –OH grupper. Dessa kan man se som en ”halv”
vattenmolekyl och därför har de liknande egenskaper. En av dessa egenskaper är att skapa
så kallade vätebindningar. Vätebindningar uppstår pga av att syret har en större
elektrondragande effekt än vad väte har. Detta gör att syret blir svagt negativt medan vätet
blir svagt positivt. Precis som plus-polen och minus-polen på två magneter dras mot
varandra kommer det positiva vätet att dras mot det negativa syret.
Vatten kan alltså ”fästa” bra på cellulosa.
Ytterligare en förklaring kan vara att cellulosafibrerna är ganska porösa och i mellanrummen
kan vatten få plats.
Syntetmaterialen i funktionskläder består av polymerer gjorda av enheter som inte har lika
många –OH grupper. En hel del är gjorda av rena kolväten, föreningar som bara innehåller
kol och väte. Ett sådant material heter plolypropylen som tillverkas från propen (Fig2).
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Fig 2. Till vänster: propen. Till höger: polypropen

Polypropenfibrerna är inte lika porösa och det finns inga –OH grupper som kan binda till sig
vatten. Resultatet blir ett material som inte drar åt sig vatten lika bra som cellulosa.
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FUNKTIONSMATERIAL

LABORATIONSINSTRUKTION
När man tränar producerar kroppen svett. Om kläderna blir våta av svetten och håller kvar
den på kroppen blir kläderna tunga och huden kall. Det kommer nu fram många nya
klädmaterial som ska vara särskilt lämpade för att kunna utöva sportaktiviteter i. Målet är att
kunna träna utan att svetten stannar kvar på kroppen, så huden hålls torr. Vi testar hur olika
material skiljer sig åt!
För vem:

Mellanstadiet

Du behöver:
•

•
•

Några olika tröjtyger som innehåller olika materialsammansättning t ex ren bomull,
polyester blandat med bomull, ulltröja och en funktionströja. Låt t.ex. eleverna ta
med sina träningskläder!
En balja med vatten
En våg.

Så här gör du:
Gör en tabell där man skriver i vilka olika tygsorter som man ska testa. Fyll en balja med
vatten. Kontrollera plaggens vikt innan försöket och fyll i tabellen. Lägg i plaggen ett efter
ett, krama ur och väg dem, för att se hur mycket vatten som tagits upp av tröjan. Fyll i
tabellen med den nya vikten. Kan du känna någon skillnad? Kan du se någon skillnad i vikt?
Vad är det för procentuell skillnad?

Tröjtyg

Vikt
(innan vattenbad)

Vikt
(efter vattenbad)

Procentuell
förändring
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Att fundera över:
Vilket material är det tar upp mest vatten (svett)?
Vilket material borde vara bäst att ta på sig närmast kroppen om man ska åka skidor en hel
dag i fjällen utan för att inte frysa?
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ATT GÖRA GULD

FAKTABLAD
Många gillar guld! Problemet är att guld är dyrt. De gamla alkemisterna försökte i flera
århundraden framställa guld från billigare metaller. Detta kallade man för transmutation.
Alla misslyckades!
Nu har vetenskapen kommit ikapp och vi ska försöka att göra ”guld” från koppar. Så här går
det till:
När man lägger ner kopparbiten i NaOH/zink badet kommer zink att fastna på kopparytan –
man zinkpläterar kopparen. Detta tunna zinkskikt ser ut som silver. Om man skrapar på
”silverytan” så kan man se att det finns koppar under.
När den förzinkade kopparbiten värms upp smälter zink och koppar ihop och bildar mässing.
Blandningar av olika metaller kallas för legeringar. Legeringar används för att förändra
egenskaperna hos de rena metallerna. Mässing har en smältpunkt på 900-940 grader
beroende på sammansättning. Därför är det viktigt att man inte värmer för mycket eftersom
mässingen då bränns bort.

Att järn rostar vet ju de flesta. Genom att blanda in krom i järnet förhindrar man att det
rostar. När kromhalten överstiger 12 % så kommer det krom som finns på metallytan att
oxidera och bilda en mycket tunn skyddande hinna som gör att järnet inte kan rosta.
Andra vanliga legeringar är:
Stål: En legering mellan järn och kol. Gjutjärn har en kolhalt på mellan 2,1 och 4 %. Kolstål
har mellan 0,01 % och 1,4 % kol och används bl.a. till bilkarosser.
Nysilver: Kallas även nickelmässing och består av koppar, zink och nickel. En vanlig blandning
är 54 % till 67 % koppar, 22 % till 29 % zink och 9 % till 20 % nickel.
Brons: Olika kopparlegeringar. Den vanligaste formen av brons är en blandning av koppar
och tenn. Genom att ändra mängden koppar och tenn samt framställningsmetod kan man få
olika egenskaper på bronset. Bl.a. kan nämnas klockbrons (78–85 % koppar och 15–22 %
tenn) och kanonmetall (88 till 92 % koppar och 12 till 8 % tenn).
17
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ATT GÖRA GULD

LABORATIONSINSTRUKTION
För vem:

Mellanstadiet/Högstadiet

Du behöver:
•
•
•
•
•
•

Kopparbitar (gamla 50-öringar eller kopparringar från ett kapat kopparrör)
Natriumhydroxid(NaOH)
Zinkpulver
Vatten
Gasbrännare
Pincett

OBS!!!
NaOH är mycket frätande. Alla som gör experimentet ska ha skyddsglasögon och labbrock
eller något förkläde ifall det stänker. Om man får NaOH på huden så tvätta med tvål och
mycket vatten. Om man får syra i ögonen ska man skölja med mycket vatten (ca 10 min)
och uppsöka läkare.
För att experimentet ska fungera bra så måste kopparen vara ordentligt rengjord. Använd
gärna stålull och/eller autosol (kromglans). Tvätta kopparbiten noga med tvål så att allt fett
försvinner.
Så här gör du:
Lös upp 4 gram NaOH i 100 ml vatten under omrörning (det blir varmt och lösningen är
starkt frätande).
Lägg i en tesked zinkpulver i NaOH-lösningen och värm den så att det nästan kokar.
Lägg i en välpolerad kopparbit i NaOH/zink lösningen. Efter en liten stund kan man se hur
den blivit silverfärgad.
Ta upp den silvriga kopparbiten med en pincett och skölj av den väl.
Värm den silvriga kopparbiten med gasbrännaren. När det blivit tillräckligt varmt kommer
färgen ändras till guldaktig. Lägg ner ”guldet” i vatten så att det svalnar.
Om man värmer för mycket så kan guldfärgen försvinna.
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Att fundera över:
Är det verkligen silver och guld som har bildats? Ta reda på densiteten för koppar, silver och
guld. Genom att väga kan man avgöra om det verkligen blivit silver och guld. Vilken volym
hade kopparbiten?
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ATT SKAPA EN DOFT

FAKTABLAD
Den karaktäristiska doften från en parfym kommer från blandningen av molekyler i
lösningen som var och en är associerad med en doft. En del sådana doftämnen finns också i
frukter och utgörs oftast av s k estrar. Många av dessa estrar är enkla molekyler som
blandade i rätt proportioner bidrar till smak och lukt. Man kan ändå identifiera vissa som
karaktäristiska för en viss frukt och således använda dem som konstgjorda smakämnen i t.ex.
godis – eller som doftämnen i parfymer.
På labb är det relativt ”enkelt” att tillverka olika estrar. Det enklaste sättet är att göra en s k
Fischerförestring. För att göra en Fischerförestring blandar man en alkohol och en
karboxylsyra tillsammans med en liten (katalytisk) mängd stark syra, t.ex. saltsyra eller
svavelsyra och värmer på blandningen.
Under reaktionen kommer alkoholen och syran att slås ihop samtidigt som man spjälkar av
vatten (Fig 1).

Fig 1: Reaktion mellan salicylsyra och metanol.

I detta experiment har vi gjort en ester på karboxylgruppen i salicylsyra. Om man istället gör
en ester med ättiksyra på –OH gruppen så bildas acetylsalicylsyra som är den aktiva
ingrediensen i bl. a. Magnecyl (Fig 2).
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Fig 2: Reaktion mellan salicylsyra och ättiksyra.

Salicylsyra har fått sitt namn p.g.a. av att man förr isolerade föreningen från salix-växter. Till
denna familj hör bl.a. pil. Olika beredningar gjorda från barken av salix-växter har länge
används som febernedsättande och smärtlindrande. Redan på 400-talet f k skrev
Hippocrates om ett bittert pulver, med smärtlindrande och febernedsättande egenskap, som
kunde extraheras från salix-bark. Även indianerna i Amerika kände till salix-barkens
egenskaper.
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ATT SKAPA EN DOFT

LABORATIONSINSTRUKTION
För vem:

Högstadiet (ev. mellanstadiet)

Du behöver:
•
•
•
•
•
•

Salicylsyra
Metanol
Koncentrerad svavelsyra (OBS! Mycket frätande)
Provrör
Skyddsglasögon
Labbrock eller förkläde

OBS!!!
Svavelsyra är mycket frätande. Alla som gör experimentet måste använda skyddsglasögon
och labbrock eller förkläde. Om man får syra på handen så tvätta med tvål och mycket
vatten. Om man får syra i ögonen ska man skölja med mycket vatten (ca 10 min) och
uppsöka läkare.

Så här gör du:
1. Lägg lite salicylsyra i ett provrör. Lukta lite försiktigt och känn att det inte luktar så
mycket.
2. Häll i lite metanol så att kristallerna täcks.
3. Tillsätt en droppe svavelsyra och värm provröret i ett varmvattenbad tills metanolen
kokat bort.
4. Lukta i provröret.

Att fundera över:
Var kan man hitta den här lukten? Vilka estrar finns i t.ex. päron, banan och ananas?
Kan illaluktande föreningar göras om så att de luktar gott? Kan salicylsyra användas till något
annat?
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