
	  

	  

	  

	  

	  

1.	  ADVENTS-‐TV	  

Du	  ska	  titta	  på	  adventskalendern	  i	  TV	  och	  använder	  en	  trådlös	  fjärrkontroll	  för	  att	  sätta	  på	  TVn.	  	  

Vilket	  av	  följande	  påståenden	  om	  fjärrkontrollar	  är	  falskt?	  

	  

A) Alla	  fjärrkontroller	  innehåller	  radioaktivt	  uran.	  
B) De	  flesta	  fjärrkontroller	  till	  TV	  kommunicerar	  med	  hjälp	  av	  infraröd	  strålning.	  
C) Du	  kan	  använda	  fjärrkontrollen	  även	  genom	  ett	  glasfönster.	  
D) Den	  första	  fjärrkontrollen	  till	  TV	  utvecklades	  på	  1900-‐talet.	  

	  

	  

	  

Svar:	  A	  

Kommentarer:	  

Den	  första	  fjärrkontrollen	  demonstrerades	  1898	  av	  Nikola	  Tesla	  när	  han	  radiostyrde	  en	  båt	  vid	  en	  uppvisning	  vid	  
Madison	  Square	  Garden.	  Moderna	  fjärrkontroller	  till	  TV	  kommunicerar	  ofta	  med	  infraröd	  strålning.	  Det	  infraröda	  
ljus	  som	  fjärrkontrollerna	  använder	  stoppas	  inte	  av	  glas,	  därför	  fungerar	  fjärrkontrollen	  även	  genom	  glasrutor.	  En	  
fjärrkontroll	  behöver	  ej	  heller	  ha	  en	  fri	  siktlinje,	  eftersom	  ljus	  kan	  reflekteras	  mot	  speglar	  och	  i	  viss	  mån	  glas.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Snart börjar ett nytt Teknik8–år, 2015 ! 

 Här kommer några frågor att fundera över 
nu när det är som mörkast och Lucia och 
julen närmar sig. 

 



	  

	  

	  

	  

2.	  LUSSEBULLAR	  

Du	  ska	  baka	  lussebullar	  och	  i	  receptet	  står	  det	  att	  du	  ska	  tillsätta	  en	  
liten	  mängd	  socker.	  	  

Vad	  är	  sockrets	  huvudsakliga	  funktion	  vid	  bakningen?	  

A) Det	  sänker	  brödets	  GI-‐värde.	  
B) Det	  underlättar	  jäsningsprocessen.	  
C) Det	  ger	  brödet	  fin	  färg.	  
D) Det	  döljer	  mögelsmaken	  från	  jästen.	  

	  

	  

Svar:	  B	  

Kommentarer:	  

Det	  finns	  ett	  antal	  olika	  tekniker	  för	  att	  få	  bröd	  att	  jäsa,	  som	  ger	  brödet	  olika	  egenskaper.	  Oftast	  tillsätter	  man	  
någon	  form	  av	  jäsmedel,	  antingen	  kemiska	  jäsmedel	  som	  bakpulver	  eller	  bikarbonat,	  eller	  biologiska	  jäsmedel	  som	  
jäst	  (Saccharomyces	  cerevisiae)	  eller	  en	  surdegsgrund.	  Gemensamt	  för	  alla	  dessa	  är	  att	  de	  reagerar	  med	  andra	  
ingredienser	  i	  degen	  och	  bildar	  koldioxid	  som	  bildar	  bubblor	  i	  degen	  vilket	  får	  den	  att	  jäsa.	  I	  bröd	  som	  är	  bakat	  
med	  jäst	  bildas	  koldioxiden	  genom	  att	  jästen	  förbrukar	  kolhydrater	  i	  degen,	  t.ex.	  socker,	  och	  bildar	  alkohol	  och	  
koldioxid	  genom	  reaktionen:	  

	  

Jäst	  +	  C6H12O6	  à	  2C2H5OH	  +	  2CO2	  

	  

Alkoholen	  förångas	  vid	  gräddningen.	  Kolhydrater	  finns	  naturligt	  i	  mjölet	  i	  degen.	  Dessa	  används	  av	  jästen,	  men	  
man	  kan	  förstärka	  processen	  genom	  att	  tillsätta	  ytterligare	  socker.	  För	  mycket	  tillsatt	  socker	  kan	  dock	  torka	  ut	  
jästen,	  därför	  tillsätter	  man	  bara	  en	  liten	  mängd	  socker.	  

	  

Länk:	  http://school.chem.umu.se/Experiment/181	  	  	  

	  

	  



	  

	  

	  

3.	  SÄKRA	  STICKOR	  

I	  skolans	  Luciatåg	  används	  levande	  ljus,	  och	  när	  ni	  ska	  tända	  Luciakronan	  ser	  ni	  att	  det	  
står	  ”säkerhetständstickor”	  på	  tändsticksasken.	  	  

Vilket	  av	  nedanstående	  påståenden	  om	  säkerhetständstickor	  är	  falskt?	  

A) De	  kan	  bara	  brinna	  ner	  till	  hälften.	  
B) De	  innehåller	  inga	  giftiga	  kemikalier.	  
C) De	  kan	  bara	  tändas	  mot	  ett	  särskilt	  plån.	  
D) De	  kan	  inte	  självantända.	  

	  

Svar:	  B	  

Kommentarer:	  

En	  tändsticka	  består	  av	  en	  liten	  stav,	  splint	  (vanligtvis	  av	  trä)	  med	  tändämne	  och	  tändsats	  i	  änden.	  De	  tändstickor	  
som	  säljs	  i	  Sverige	  idag	  är	  s.k.	  pyrotekniska	  stryktändstickor	  av	  säkerhetstyp.	  Man	  använder	  ofta	  asp,	  vars	  porösa	  
ved	  kan	  suga	  upp	  tillräckligt	  med	  bränsle	  (paraffin).	  

Tidigare	  bestod	  tändsatsen	  av	  vit	  fosfor,	  vilket	  dels	  är	  mycket	  lättantändligt,	  dels	  mycket	  giftigt.	  Även	  om	  man	  vill	  
att	  en	  tändsticka	  ska	  vara	  lätt	  att	  tända	  får	  den	  ju	  inte	  antändas	  vid	  fel	  tillfälle.	  Tändsatsen	  innehåller	  numera	  
kaliumklorat	  (oxidationsmedel),	  s.k.	  inerta	  fyllmedel	  som	  dämpar	  reaktionens	  häftighet,	  bindemedel	  samt	  små	  
tillsatser	  av	  ytterligare	  ett	  antal	  ämnen	  (däribland	  kaliumdikromat	  och	  svavel).	  

För	  säkerhetständstickorna	  utgörs	  tändämnet	  av	  röd	  fosfor	  som	  sitter	  i	  plånet.	  1991	  presenterade	  Swedish	  Match	  
en	  säkerhetständsticka	  utan	  svavel	  och	  tungmetaller	  i	  tändsatsen	  och	  där	  tändämnet	  utgjordes	  av	  järnfosfid.	  I	  en	  
senare	  variant	  har	  järnfosfiden	  bytts	  ut	  mot	  röd	  fosfor.	  

Säkerhetständstickan	  kan	  bara	  antändas	  mot	  ett	  speciellt	  plån.	  Tändämnet	  i	  plånet	  har	  redan	  från	  början	  varit	  röd	  
fosfor.	  

Tändstickor	  säljs	  vanligtvis	  i	  skjutaskar	  som	  är	  en	  av	  världens	  äldsta	  standardförpackningar	  som	  fortfarande	  är	  i	  
bruk(!)	  

Säkerhetständstickan	  är	  en	  svensk	  uppfinning	  av	  kemisten	  Gustav	  Erik	  Pasch.	  

Tändstickor	  har	  sedan	  slutet	  på	  1800-‐talet	  varit	  en	  stor	  svensk	  exportprodukt	  och	  är	  det	  fortfarande.	  

	  

http://www.ne.se/	  (sökord=tändsticka)	  


