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Riskbedömningarna som är gjorda till detta häfte har tagit fram för workshop
bestående av kemilärare. I andra sammanhang bör en ny riskbedömning göras.

Vad brinner och vad brinner inte!

Det behövs tre saker för att det ska brinna
1) syre
2) värme
3) något brännbart
Förbränning är ett välbekant fenomen. Men vad behövs för en lyckad förbränning? Jo, det
krävs att man har tillgång till brännbart material, syre och värme. Även om ved och öppen
spis finns, är det inte så lätt att få fyr på den mysiga brasan. Efter några försök inser man att
ved brinner bäst om den är torr och initialt hjälper det om man späntar några smala stickor,
som gör det lättare att tända. Den sanne amatören använder kanske även tidningspapper som
grund för sin brasa.
Under rätt förhållanden kan vissa ämnen självantända, till exempel linolja och trassel, medan
andra ämnen kräver att de värms upp till rätt temperatur för att kunna antändas. Linolja är ett
fleromättat fett som används som bindemedel i målarfärg. När färgen torkar reagerar linoljans
dubbelbindningar med syret i luften och oljan övergår till en fast form. Reaktionen med syre
är exoterm och finfördelar man linoljan på ett lättantändligt material (trassel), räcker värmen
för att materialet ska antändas. Ett sätt att undvika självantändning är att avleda värmen och
strypa syretillförseln genom att t.ex. lägga materialet i en burk och hälla vatten på.
Många betraktar fotogen som en lättantändlig vätska, men hur lätt är det att få eld på vätskan?
Häll upp lite fotogen på ett degellock och lägg i en brinnande sticka. Stickan kommer att
slockna innan fotogenet börjar brinna eftersom vätskan inte hinner uppnå
antändningstemperaturen. Tar man i stället en glasullstuss och lägger den på degellocket, låter
fotogen sugas upp i ullen, blir det mycket lättare att få fotogenet att antändas. När fotogenet är
”finfördelat” i glasullstussen är det lättare att värma upp vätskan till antändningstemperatur.
Jämför med fotogenlampor. Med etanol på ett degellock, antänds den innan stickan nått
vätskeytan. Etanol är en brandfarligare vätska än fotogen.
Antändningstemperatur (flampunkt för vätskor) är den lägsta temperatur ämnet måste värmas
till för att kunna antändas av öppen låga. Flampunkten för etanol är 12ºC och för fotogen
39ºC. Det kan jämföras med bensin som har en flampunkt omkring -10ºC (olika beroende på
vilken blandning man har).
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1. Davys gruvlampa

Teori: Hur fungerar ett ljusskydd och Davys säkerhetslampa?
Humphry Davy (1778-1829) var en brittisk kemist. Arbetsförhållandena för gruvarbetare
blev mycket säkrare efter att Davy uppfann sin gruvlampa (Davys säkerhetslampa). Eftersom
metan som förekommer i gruvor kunde explodera av en gnista eller i kontakt med eld..
Material: ett ljus, bronsnät eller koppartråd virat till kon, tändstickor, två tänger, en
skyddsbricka eller liknande.
Riskbedömning: Se till att inte ha brännbara material i närheten. Ha tillgång till vatten för
släckning.
Utförande:
1. Tänd ett ljus.
2. Håll men hjälp av en degeltång ett nät (av koppar eller brons) över lågan.
3. I andra handen tar du ett filterpapper i en annan degeltång. Sänk ner pappret mot nätet. Tar
filtrerpapperet eld!?
4. Tag bort nätet men rör inte filterpappret. Var försiktig med elden! Vilken effekt hade
nätet?
Till läraren:
Lågan går inte över nätet. Det ser ut som om lågan slocknar men tänds igen så fort nätet höjs
(tillräckligt fort! Det finns en gräns), Nätet/den virade tråden sprider värme så att
filtrerpappret hålls under antändningstemperaturen.
Sir Humphrey Davy uppfann år1815 en gruvarbetarlampa som fungerade enl. den här
principen. Stearinljus eller oljelampor försågs med ett nät omkring lågan i en så kallad
säkerhetslampa., vilket hindrade lågan att antända andra brännbara gaser i gruvan.

Experimentet utförs på en bricka. Ha tillgång till vatten som släckmedel.
Riskbedömningen är ansedd som icke riskfylld.
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2. Studera eldslågan i ett brinnande ljus
Material: Ljus, tändstickor, glas, objektsglas, grillpinne, glasrör, degeltång eller grytlapp.
Utförande:
1. Tänd ett stearinljus, och låt det brinna en stund. Blås ut ljuset, du ser nu en
vit rök som stiger från ljuset. Tänd ljuset igen och antänd den vita röken.
Ljuset tänds utan att du vidrör veken!
Förklaring: Det som brinner är en gas. Bränslet förgasas och kan i
gasform reagera med luftens syre och ge upphov till ljuset vi ser i lågan.
Det ämne som bildas vid fullständig förbränningen är vatten och
koldioxid.
2. Håll ett kallt glaskärl upp-och-ner vänt över lågan. Vad ser du?
Förklaring: Det bildas vattendroppar på insidan (imma). Det bildade
vattnet finns i form av vattenånga, som kondenserar mot den kallare
glasytan!
3. Rita av lågan och studera färgerna på den. Undersök var lågan sotar mest.
Stick in ett objektsglas och studera var i lågan som det sotar mest.
Förklaring: Om du tittar närmare på ljuslågan ser du att den har en inre
mörkare del, och en yttre ljusare omkrets. Den gula delen består av gas som brinner
ofullständigt; där bildas inte bara koldioxid och vatten utan även kol. Inne i lågan finns det
mindre tillgång till syre och förbränningen blir ofullständig. När du kan sticker en glasbit i
lågan bli den sotig, och sot är ju detsamma som en massa små kolpartiklar. Då
sotpartiklarna kommer i kontakt med syret i manteln reagerar de och bildar koldioxid. Det
betyder att ljuslågan är hetast i kanterna och högst upp. De brinnande kolpartiklarna som
ger lågan lyskraften. Alla har väl för ett finger igenom en låga nära veken utan att bränna
sig!
längst ut ser du en blå mantel (ett blått hölje)
4. Temperaturen i lågan: Tag en förkolnad brassticka (låt stickan brinna så den blir svart men
inte brinner av). Sätt in stickan i ljuset. Var i ljuslågan glöder stickan mest.
Förklaring: När den förkolnade stickan sätts in i den brinnande ljuslågan se man hur den
glöder i kanten av ljuslågan, medan den förblir svart inne i själva lågan. Det kan t.o.m. se
ut som om stickan glöder utanför själva lågan, men om man tittar efter noga i lämplig
belysning ser man att det finns liksom ett blått hölje runt lågan och att det är just där det
glöder och lågan är som hetast.
5. Kan du leda ut lågan utanför ljuset. För in ett glasrör i den mörka mittersta delen av lågan.
Tänd på den utströmmande gasen. Det börjar brinna i andra änden av glasröret.
Förklaring: Lågan kan delas in i olika lager: längst in har vi en mörkare del, som utgörs
av gasformig paraffin/stearin eller något annat gasformigt bränsle. Den gasen kan ledas ut
genom ett glasrör i form av en vit rök. När gasen blandas med syre i lämpliga
proportioner, kan den antändas.
Akta för små brännskador på händer. Laborationen är riskfri
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3. Matolja brinner

MATOLJA

Material: Matolja eller flytande paraffin, degel eller metallburk, stativ, klämmaren får inte
vara tillverkad av någon lättmetall-legering eller ha plastöverdrag utan helst av stål eller järn.
Utförande: Demonstrationen sker i ett dragskåp eller utomhus
1. Fyll en degel eller degellock med 2 cm3 matolja (man kan ta lite mera olja om man är
utomhus). Flytande paraffin (luktar mindre än matolja) värms i en liten metallburk fastsatt i
ett stativ.
2. Värm med gaslåga, tills oljan tar fyr.
3. Tillsätt en droppe vatten med en lång pipett från sidan!! Då man "släcker" elden med
vatten, får man en praktfull eldkvast
Riskbedömning: Demonstrationen anses riskfylld. En brand släcks genom kvävning och
inte med vatten
Riskbedömningsunderlag_
Paraffinolja R 45, 65, 53 och S 53 45, 62Y

Så ska man inte släcka brinnande olja!
Elden måste kvävas. I liten skala använder man t.ex. ett grytlock, i större skala kväver man
elden med hjälp av koldioxid.
Visa rätt släckningsmetod med brinnande T-sprit i en stekpanna och släck genom kvävning
med ett lock.
Förklaring:
Fett antänds vid temperaturer över 400°C. Som bekant kokar vatten redan vid 100°C. Då man
häller vatten på brinnande fett kommer vattnet omedelbart att övergå i ånga. Då den varma
vattenångan stiger drar den med sig brinnande fettdroppar, vilket resulterar i ett katastrofalt
eldklot.

Använd endast små mängder olja. Tillsätt vatten med en lång pipett från sidan. Laborationen
anses riskfylld.
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4. Demonstration av etanol i PET- flaska

Material: PET – flaska, 1,5 l, och 95% etanol (eller T-Röd).
Riskbedömning: Demonstrationen anses riskfylld. Eftersom etanol är brandfarligt bör man iaktta
försiktighet. Etanol mycket brandfarligt F, R11 och S 2, 7, 16
Utförande:
1. Häll några cm3 etanol (T-Röd) i en tomma Pet – flaska, skruva på korken och skaka om.
2. Håll flaskan upp och ner ett tag så all vätska rinner ner till korken.
3. Gör nästa moment snabbt så inte etanolångorna försvinner. Töm flaskan helt, skruva på
korken igen.
4. Placera flaskan på ett fast underlag. Luta dig inte över flaskan.
5. Öppna korken, håll stadigt i den med ena handen och för snabbt en brinnande tändsticka
till flaskmynningen från sidan!

Resultat: Etanolångorna antänds med en visslande tjutande ljud och en hög eldkvast bildas.
Varning: luta er inte över flaskan!! Om det finns vätska (droppar) kvar i flaskan kanske
etanolen bara brinner i tippen på flaskan. Om inte etanolen är ren (minst 95%) så får man inte
samma spektakulära effekt.

Se till att det inte finns något brännbart i närheten tex. gardiner. Luta er inte över Petflaskan. Demonstrationen anser riskfylld.
Blås ut koldioxid och vatten innan man upprepar försöket.
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5. Bensinexplosion i mjölkpaket eller Pringlesrör

Teori: Bensin blandat med luft används i våra Ottomotorer, där
blandningen antänds av tändstiftet. Blandas bensinånga och luft i rätt
proportioner behövs alltså bara en liten gnista för att det skall
explodera Vid bensinstationer får man därför inte röka! Risken för
explosion är störst på vintern, då är luftcirkulationen låg och ”rätt”
förhållande mellan bensinånga och luft kan bildas vid markhöjd.
Material: Mjölkpaket eller Pringelsförpackning, passande plastlock,
pappersbit tex tidningpapper, tändstickor och bensin.
Risker vid experimentet: Bensin är brandfarlig se upp med öppen
eld. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. Endast
små mängden bensin används. Demonstrationen anses måttligt
riskfyllt. Be eleverna hålla för öronen då en skarp knall kan uppstå
Bensin R 45, 38, 65, 67, 51 och 53 samt S 11
Utförande:
1. Gör ren ett mjölkpaket och klipp av överdelen. Sätt på ett plastlock.
Det finns att köpa i livsmedelsaffär eller använd alternativt ett
Pringlesrör med lock.
2. Klipp/borra/stick ett hål på ena kortsidan med en diameter på 0,5
cm och ca 1 cm upp på sidan.
3. Lägg i en bit tidningspapper, ca 3x3cm. Droppa ca 5 droppar ren
bensin på pappret och lägg ner det i förpackningen. Sätt på locket, håll tummen över ”hålet”
och skaka om förpackningen. Ställ förpackningen på en trefot eller på kanten av skrivbordet.
4. För en brinnande tändsticka intill det uppklippta hålet, håll i paketet. Rikta det inte mot
någon. Locket flyget av med ett ”pang”
Frågor att besvara: Variera gärna försöket med olika antal droppar bensin, fler än 20 droppar
ger en blandning som knappt exploderar. Då blir blandningen för ”fet”.
Till Läraren: Passar bra när man talar om kolväten, fossila bränslen eller om brand
brandsläckning. Om det inte exploderar kan det bero på
a) för mycket bensin – tag mindre mängd
b) att bensinen inte förångats – skaka längre tid
Vid lämplig blandning mellan bensin och luft uppstår en rejäl smäll.
Formel för fullständig förbränning av oktan
2 C8H18 + 25 O2 → 16 CO2 + 18 H2O + energi (exoterm reaktion)
Endast små mängder bensin används. Demonstrationen anses vara icke riskfylld.
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6. Brandfarligt?
Detta är en demonstration.
Teori: Man kan på film se hur en brinnande tändsticka kastas ner i bensintanken på en bil,
och bilen exploderar. Är det ett realistisktscenario?!
Material: 33 cl glasflaska (hög flaska med liten öppning), bensin och tändstickor.
Riskbedömning: Bensin är brandfarligt så iakttag försiktighet. Fullständig riskbedömning
görs av undervisande lärare.
Riskreducering: Låt bensinen stå i flaskan i minst 15 minuter så att luften blir övermättad..
Använd en flaska som har smal och lång öppning tex en läskedrycksflaska.
Utförande:
1. Häll upp någon cm bensin i glasflaskan och sätt på en kork.
2. Låt flaskan stå 10 – 15 min så att luften över bensinen blir mättad. Detta moment är
viktigt!
3. Tänd en tändsticka och släpp ner den i flaskan. Inget händer!! Bensinen exploderar
inte. Ev. kan en liten låga börja brinna som snart slocknar.
Frågor att besvara: Varför antänds inte bensinen i flaskan?
Till Läraren: En luft – bensin blandning är antändbar med en inblandning av bensin mellan 2
– 9 %. ”Luften” över bensinen är för fet för att kunna brinna. Flaskans öppning är för liten för
att syre ska diffundera in i tilläcklig mängd. Tändstickan släcks. En läskedrycksflaska är
perfekt och har liten öppning. Bredhalsade flaskor kan börja brinna med en liten låga som är
lätt att släcka dock genom kvävning.
Att bilar exploderar i film är när man släpper ner en tändsticka i tanken ger en falsk bild av
explosionsrisken. Även i en biljakt när den jagade bilen rullar ner för ett stup och tar eld. Det
är inte ett realistiskt scenario
Under

Övre (Volym -% i luft)

Ammoniak
Aceton
Bensin
Etan
Etanol
Gasol
Koloxid
Metan
Metanol
Vätgas
Ättiksyra

15
4
2
4
3
4
12
8
7
5
4

28
12
9
34
19
11
72
15
38
72
20

Om koncentrationen gas är mellan det övre och det undre värdet i tabellen ovan finns risk för
explosion. Lägre n den undre gränsen är inte tillräckligt koncentrerat och över den övre
gränsen är blandningen för ”fet” för explosion.
Riskbedömning anses riskfylld eftersom konsekvensen vid en explosion är stor
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Släckningsmedel - vatten, koldioxid och pulver

Brand är okontrollerad eld
Luft och syre
En brand behöver syre. Branden slocknar om halten syre i luften understiger 17%. Syre
räknas inte som en brännbar gas men det underhåller branden och ökar
förbränningshastigheten.
Flampunkt
Flampunkten är den temperatur då gaser avges som
kan antändas i luft. Vätskor i klass 1 har en
antändningstemperatur under rumstemperatur.
Gaser kan vara tunga och ”rinna iväg”.

Ämne Flampunkt Kokpunkt Tändpunkt 0C
Bensin
-40
+30-260
+280-470
Fotogen
+35 +149-204 +230-240
Butan
-19 - 0,5
+365
Eter
-45 +35
+160
Metanol
+11 +65
+386
Etanol
+12 +78,5
+393

Ytans betydelse
Ju större yta som kommer i kontakt med luft desto
fakta Kemiska ämnen, Prevent
snabbare sker förbränningen. T.ex. träull och
finfördelad metall brinner/reagerar häftigare än ett vedträ och ett metallstycke. Fotogen som
hör till klass 2 kan inte tändas av en låga, men om fotogenet sugs upp i trassel kan man öka
gaskoncentrationen och lätt få det att brinna.
Tändpunkt
Ett ämnes termiska tändpunkt är den temperatur då ämnet självantänds d.v.s. den temperatur
då ett ämne blir så varmt att det börjar brinna av sig självt.

Brand delas in i 5 klasser

Vad finns det för olika släckningsmedel?
Vattensläckare. Vattnet kyler elden genom att förångas och tar
därmed upp energi. Temperaturen sjunker under tändpunkten och
elden slocknar. Vatten räknas som en A-släckare
Skumsläckare. Skum är ett rent släckningsmedel, vilket underlättar
saneringen efter en brand. Det filmbildande skummet består av
syntetiska tensider med tillsats av fluorföreningar. Släckning med
skum uppnås genom kvävning och kylning. Fluortensider är giftig för
människa och miljö, och ämnet lagras i kroppen. Skumvätskan bör
inte spolas ut i avloppet eller i vattendrag. Skum räknas som ABsläckare.

Brandklass A –Glödbrand tex
i trä, papper, tyg och andra
fibrösa material.
Brandklass B – Vätskebrand
tex olja, bensin och
lösningsmedel
Brandklass C – Gasbrand och
brand i elektrisk apparatur
Brandklass D – Metallbrand
tex magnesium och aluminium

Pulverslckare innehåller salter av natrium och kalium samt
Brandklass F – Fettbrand tex
vätekarbonat och sulfat och ofta även ammoniumfosfat. Den är ett
matolja och matfett
smutsigt men effektivt släckningsmedel. Det fungerar genom att
pulvret tar upp värme (endoterm reaktion) och bildar ett skyddande skikt av pulver på
glödbildande ämnen. Detta förhindrar elden att återantända. Pulvret leder inte elektricitet.
Olika tillverkningsprodukter har olika saltinnehåll. Pulver har beteckningen ABC
Kolsyra släckare innehåller komprimerad form av koldioxid (CO2) Koldioxid släcker elden
genom kvävning och kylning. Det är ett rent släckmedel som inte avger restprodukter vid
användning och det är inte heller elektriskt ledande. 1 kg koldioxid utvecklar minst 500 liter
gas. Kolsyra släcker genom att kväva elden och genom kylning. Användas mot människor ty
kylan och syresänkning är skadlig och till och med dödlig. Kolsyra är en BC-släckare.
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7. Magnesium i vattenånga

Demonstrationsförsök på vad som händer om man släcker brinnande metall med vatten.
Teori: Att man kan släcka eld med vatten är en självklarhet, men gäller det alltid?
Material: E-kolv, gärna 250 cm3, magnesiumband, degeltång.
Risker vid experimentet: Bör genomföras som en demonstration. Använd skyddsglasögon och
personlig skyddsutrustning. En begränsad mängd magnesium används. Kolven ska stå stadigt. Risk
för bländning när magnesium brinner
Riskbedömningsunderlag: Magnesium har R 15 och 17 samt S (2), 7/8 och 43e. Vätgas har R 12
samt S (2), 9, 16 och 33, Magnesiumhydroxid R 36/37/38 samt S (2), 37/39, 26 och46
”Risker vid experimentet” gäller endast den kemikalie som nämnts, under förutsättning att
beskrivna mängder och metod används.
Utförande:
1. Häll i ca 50 ml vatten i en 250 cm3 E-kolv. Ställ E-kolven på en
trefot och värm upp vattnet till kokning, låt det koka i någon minut,
så att hela kolven fylls med vattenånga.
2. Ta tre 10 - 15 cm långa bitar av magnesium- band och fläta dem
samman.
3. Man kan testa att kolven är fylld med vattenånga, genom att föra ner
en glödande sticka. Stickan skall slockna i mynningen på E-kolven.
4. Antänd magnesiumbandet och för ner det i vattenångan.
Magnesiumbandet brinner i vattenångan och vid
e–kolvens mynning uppstår en låga av brinnande vätgas.
Frågor att besvara: Vad bildas då magnesium brinner i luft, hur ser det
ut? Hur ser det ut som bildas när magnesium brinner i vattenånga? Vad
kan det vara?
Till Läraren: Reaktionen är följande Mg + H2O → MgO + H2
Den bildade magnesiumoxiden faller ner i vattnet. Skaka om och tillsätt BTB, reaktionen är
basisk. MgO + H2O → Mg(OH)2
Mg(OH)2 → Mg 2+ + 2OH- .
I E-kolvens mynning sker följande reaktion: 2H2 + O2 → 2H2O.
När magnesium brinner är reaktionsvärmet så stor, , att bindningarna mellan väte och syre
atomerna i vattenmolekylen bryts och det bildas magnesiumoxid och vätgas.
Gör gärna försöket två gånger. Första gången så att eleverna ser att magnesium brinner i
vattenånga. Andra gången med för eleverna avskärmad e–kolv så att reaktionsljuset ej bländar och
man kan se vätgaslågan ovanför e–kolvens mynningen. Mörklägg gärna rummet, om det går.
Gör försöket i samband med förbränning av magnesium i luft. Man kan konstatera att vid
förbränning av magnesium är reaktionsvärmet så hög så att reaktionen fortsätter i vattenånga.
Vätgasen frigörs och brinner i luftens syra ovanför E-kolven.
När magnesium har tagit eld går det inte att släcka. Vätgas brinner ovanför kolvens öppning.
Riskbedömning bedöms vara riskfylld.

.
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8. Magnesium och koldioxid

Demonstrationsförsök på vad som händer om man släcker brinnande metall
med koldioxid.
Teori: Koldioxid är en gas som används för att släcka eld, men kan man alltid göra det?
Material: Kolsyreis/koldioxid från tub, tillverka koldioxid från bikarbonat och vinäger. En
brustablett i lite vatten kan även ge koldioxid. e- kolv, urglas, magnesiumband och degeltång.
Risker vid experimentet: Kan anses måttligt riskfylld. Använd skyddsglasögon och personlig
skyddsutrustning.
Riskreducering: En begränsad mängd magnesium används. Kolven ska stå stadigt. Risk för
bländning när magnesium brinner
Riskbedömningsunderlag:
Magnesium Mycket brandfarligt R 15, 17 och S (2), 7/8, 43e,
Koldioxid saknar R och S fraser.
Utförande: Fyll en E-kolv med koldioxid (se ovan på förslag). Lägg på ett urglas som lock.
Kontrollera att E-kolven är fylld med koldioxid genom att föra ner en glödande sticka i
E-kolvens mynning, stickan skall omedelbart slockna. Tänd en ca. tre cm lång bit av ett
magnesiumband och för ner bandet E-kolven.
Frågor att besvara: Vad bildas i E-kolven?
Till Läraren: Magnesiumbandet kommer att brinna i koldioxiden. Reaktionsvärmet är så hög att
följande reaktion sker
2 Mg + CO2 → 2MgO + C
Man kan se kol som bildats på E-kolvens väggar och ibland även som sotflagor i luften i
E-kolven.

När magnesium har tagit eld går det inte att släcka. Riskbedömning bedöms vara riskfylld.
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9. Acetylen framställning och egenskaper
Historia: Etyn upptäcktes av Edmund Davy år 1836. Han var kusin med Humphrey
Davy. Etyn användes till cykellyktor och gruvlampor. När etyn brinner och blandas med
luft (syre) erhålles en hög förbränningstemperaturen (cirka 3300°C). För att tillverka
etyn används kalciumkarbid och vatten. Kalciumkarbiden erhålls genom att upphetta
kalciumoxid med kol till cirka 2000°C. CaO + 3C → CaC2 + CO
Etynet bildas genom reaktion med vatten CaC2 + 2H2O → CH2=CH2 + Ca(OH)2
Etyngas kan inte komprimeras i en gasflaska. Den fylls i gasflaskor som innehåller en
porös massa och mättas med aceton. Acetylenlågan är mycket het och acetylen ytterst
brandfarligt.
Material: Liten kristallisationsskål, dropprör, kalciumkarbid i mindre bitar, glasull, T-röd och
tändstickor
För riskbedömningen: Kalciumkarbiden reagerar häftigt med vatten, därför blöts bitarna
Med denaturerad etanol (T-röd) före reaktionen. Akta fingrarna för glassplitter när du fyller
droppröret.
Acetylen Extremt brandfarligt R 5, 6, 12 och S (2), 9, 16, 33
Kalciumkarbid Mycket brandfarligt R 15 och S (2), 8, 43c
Kalciumhydoxid Frätande R 34 och S (1/2) 22 25 26 36/37/39 45
Utförande:
1. Gör i ordning en bit kalciumkarbid, som
passar i ditt dropprör. Håll spetsen nedåt och
droppa på T-röd så biten blöts ordentligt (3-5
droppar). Stoppa in en bit glasull i röret som
propp. Skaka ner karbiden mot glasullen.
2. Ställ röret med spetsen uppåt i en
kristallisationsskål med litet vatten (se bilden).
Vatten skall inte nå upp till kalciumkarbiden,
utan bara beröra glasullen, som suger upp
vattnet.
3. Reaktionen börjar omedelbart så var beredd
med tändstickan. Tänd på den utstömmande
gasen
Till läraren: Acetylenframställning ur karbid kan vara riskfyllt, och många drar sig för att
göra sådana laborationer. Denma laboration är en ”snällare” variant som inte sotar så mycket,
och som använder endast lite karbid under kontrollerade förhållanden (T-röd tillsätts).
Linda in karbiden i en handduk och slå försiktigt med en hammare så sprätter det inte
omkring när du framställer karbidbitar. Kalciumkarbid reagerar kraftigt med vatten och därför
blöter man karbiden med etanol innan karbiden sätts ned i vatten. För att biten inte skall trilla
ur röret och/eller ligga i vattnet under reaktionen sätter man i en liten tuss glasull längst ner i
droppröret. Skulle biten ligga i vattnet kan reaktionen blir så kraftig att vatten stiger upp i
droppröret och släcker lågan.
Laborationen anses ha riskreducerande inslag och bedöms vara måttligt riskfylld
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10.

Is som brinner!

En svårsläckt brand uppstod på SSAB:s stålverk i Luleå vintern 2008 efter ett läckage av
kalciumkarbid från en cistern. Kalciumkarbid används vid svavelrening av råstål. Branden
berodde på en reaktion mellan vatten och karbid då lättantändligt eten (acetylen) bildas.
Vattnet kom till karbidförrådet från yrsnö som kommit in bestod av yrsnö som blåst in i
karbidförrådet. ventil.
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Demonstration av brinnande is
Material: Kalciumkarbid (kan köpas hos en järnhandlare), isbitar, rostfri skål (gärna i glas)
som tål eld.
Riskbedömning: Reaktionen kan ske ojämnt och skvätta. Använd små bitar kalciumkarbid
som dränks i etanol. Vid brandsläckning kväv elden.
Efter reaktionen kan bildad kaliumhydroxid spädas och slängas i vasken.
Acetylen/etyn Extremt brandfarligt R 5, 6, 12 och S (2), 9, 16, 33
Kalciumkarbid Mycket brandfarligt R 15 och S (2), 8, 43c
Kalciumhydoxid Frätande R 34 och S (1/2) 22 25 26 36/37/39 45
Utförande: Placera en eller två små bitar kalciumkarbid i botten på en torr bunke. För att få
jämnare reaktion kan några droppar etanol tillsättas på karbiden. Lägg isbitar ovanpå. Vänta
några sekunder och tänd den bildade gasen. När etyn brinner bildas en sotande låga. Lågan
kan kvävas med en brandfilt eller lock.
Man kan göra försöket extra spännande genom att först visa att bunken är tom. Sedan lägger
man i en bit kalciumkarbid så att ingen ser och därefter isen. Åskådarna tror att det är isen
som brinner!
Idén från Chemistry in action No 85 2008.
Lärarkommentar:
Acetylen används vid svetsning för att den kan uppnå en mycket het låga, vid
polymerframställning och konstgummiframställning. Som industriell syntesråvara har den
numera till stor del fått
ge vika för eten.
Gasen acetylen användes förr för belysning i karbidlampor, speleologer (grottforskare)
använder fortfarande karbidlampor.
Elden kan ha en ojämn förbrännig varför demonstrationen
anses vara riskfylld.
Använd ärtstora bitar som dränkts i etanol.
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11.

Pulver som brinner

Teori: För att få en lägereld att ta sig späntar man stickor och finfördelar. Hur går det om man
finfördelar annat material?
Material: Grovt sugrör med ett ”knä”, nikt (Lycipodium) andra pulver av varierande slag t.ex.
majsmjöl, potatismjöl eller liknande.
Risker vid experimentet: Laborationen kan anses som mindre riskfylld om reaktionen sker med
ordentligt avstånd till åskådarna.
Utförande:
1. Tänd ett ljus.
2. Klipp av ett sugrör så att det blir ca 3 cm efter ”knät”. Böj upp den korta delen av sugröret.
3. Fyll den korta ”knä-änden” av sugröret med lite pulver.
4. Håll sugröret i underkant av lågan. Blås in pulvret uppåt för att inte blåsa ut ljuset!
Frågor att besvara: Vad har alla pulvren gemensamt? Kan man använda vilket pulver som
helst?
Till Läraren: Om eleverna ska göra demonstrationen måste långt hår bindas upp innan
experimentet genomförs .
Svar på frågor: Pulver är alla finfördelade och brännbara.
Kan man använda vilket pulver som helst? Ja, dammexplosioner kan ske där det finns brännbart
och finfördelat material. (Cacaopulver smutsar ner).
Demonstrationen anses måttligt riskfyllt. Var medveten om att eldklotet kan bli stort.
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Energin - används till mycket

Det finns ingen entydig definition för energi.
Nedan beskrivs olika energiformer.
a) mekaniska energin såsom rörelseenergi och lägesenergi. (=potentiell
energi) tex uträttat arbete något som medför förändring eller något som
överförs
b) elektrisk energi
c) värmeenergi eller ljus
Enligt energiprincipen kan energi varken skapas (produceras) eller förstöras. Energi kan bara
omvandlas till andra former.
Energi mäts i joule (J) eller kilokalorier(cal) voltamperesekund (V·A·s), wattimme (W· h) och
elektronvolt (eV).
Kemiska ämnen kan vara energirika eller energifattiga
Den energi vi använder sitter vanligen i kemiska bindningar. Ett energifattigt ämne kan
omvandlas till ett energirikt ämne och vice versa. Denna kemiska energi är en potentiell
energi som finns lagrad i alla bindningar.
När ett bränsle eldas upp (förbränns) bryts bindningarna och nya bindningar med lägre energi
bildas. Överskottet energi frigörs som ljusenergi och värmeenergi. Entropin spelar en viktig
roll
Vår kropp behöver bränsle, energi, för att fungera och för att kunna arbeta.
Vi får främst energi från fett, kolhydrater och proteiner när vi äter.
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12.

Gör ett ätbart ljus

Skenet bedrar. Samtidigt som du berättar att naturvetenskap kräver god
iakttagelseförmåga, tänder du ett ljus. Be åskådarna beskriva vad de ser
(hur ljuset brinner) och känner (speciell doft). Blås ut ljuset och fråga vad
man ska göra med ljusstumpen. Kan man äta ljuset?
Denna demonstration är egentligen mer ett partytrick eller ett
överraskningsmoment, där man gör ett ljus som både är ätbart och
brännbart.
Materiel: Äpple, mandelspån, äppelurkärnare, tändstickor
Kemikalier:
Äpple och mandelspån
Att tänka på: Tänk på att demonstrationen innehåller eld som kan vara förknippat med
brandskador. Långt hår bör fästas upp. En riskbedömning måste göras av ansvarig person
inför varje separat laborationstillfälle.
Utförande:
1. Ta ur en lång, cylinderformad bit ur fruktköttet med en urkärnare.
2. Ta bort skalet på båda kortändorna, så att hela ”ljuset” har samma färg. Gör en lite
skåra i ena änden
3. Sätt fast en bit mandelspån i ena änden, det är det som blir veken på ”ljuset”. Tänd eld
på ditt ”ljus”.
4. Ät ”ljuset” och iaktta förvånade ansiktsuttryck!
Teori:
Med lågan från en tändsticka eller en tändare, tillför du den nödvändiga aktiveringsenergi som
krävs för att fettet i mandeln ska börja brinna. Ta bort det brända mandelspånet i smyg innan
du äter ljuset så smakar det bättre
Tips:
Pensla äppelbiten med askorbinsyra- eller citronsyralösning för att undvika brunfärgning.
Syrorna förhindrar oxidationen av fenoler i äpplen. Enzymet fenolas kataylserar oxidationen
medan askorbinsyra kelatbinder kopparjoner från enzymet. På så sätt stoppas oxidationen.
Demonstationen anses icke riskfylld.

16

13.

Mät energiinnehåll med kalorimeter

Teori: Genom att förbränna bränslen och med den energin som utgår, värma vatten, så kan
man jämföra olika ämnen och deras energiinnehåll. Ju större temperaturökning desto större
energiinnehåll, under förutsättning att man har värmt samma volym vatten på samma sätt och
bränt ungefär samma mängd ämne. Förbränningsentalpin kan sedan beräknas med hjälp av
vattnets värmekapacitet.
Material och utrustning: Bränslen, t.ex. metanol,
etanol, propanol eller torkade jordnötter.
Konservburk isolerad med cellplast (finns att köpa på
byggvaruhus), E-kolv (ska exakt få plats i burken),
mätglas (eller pipett) porslinsdegel med lock, gem,
kork, termometer, muff, klämma, stativring,
degeltång och tändstickor.

Utförande:
Bygg upp anordningen enligt figuren.
Degeln med lock måste stå stadigt, med tillräckligt stort
avstånd till burken, så att elden underhålls med syre.
Tänk ut hur du kan antända bränslet (använd
degeltång) utan att värmeförlusterna blir för stora (om
noggrannare mätningar ska utföras). Mängden brännbar
vätska mäts enklast genom att mäta volymen.
Hanterbara volymer är 1 cm3. En del av ämnena sotar
rejält, utför experimentet i dragskåp.
Välj en E-kolv med tunt glas (som tål upphettning) och
fyll den med lämplig volym vatten (t.ex. 75 cm3).
Anteckna utgångstemperaturen, antänd ämnet, för ned
E-kolven i burken och låt vattnet värmas upp av ämnet
som brinner. När lågan har slocknat, vänta tills
vattnet nått sin högsta temperatur.
För riskbedömningen: Notera R- och S-fraser för
respektive bränslen. Undvik att ha förrådsflaskor med
brännbara vätskor i närheten av öppen låga. T.ex. propanol
och bensin sotar kraftigt, experimentet bör utföras i
dragskåp.
Resultat: Vi gjorde en mätserie med 5 olika lösningsmedel (1 cm3 av vardera) och värmde 75
cm3 vatten. Med hjälp av vattnets specifika värmekapacitivitet (4.17 Jg-1 K-1) och
temperaturskillnaderna beräknades förebränningsentalpin. Värdena kan jämföras med
litteraturvärdena. De uppmätta värdena blir mellan 40-50 % av litteraturvärdena.
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ämne

metanol
etanol
1-propanol
2-propanol
1-butanol
jordnöt

bränt
ämne, g

temperaturhöjning,
grader,
75 cm3 vatten

0,793
0,789
0,804
0,787
0,81
0,2

25,9
31,7
45,6
41,2
38,8
9,1

förbränningsentalpi,
förbränningsentalpi, uppmätt värde
uppmätt &
litteraturvärde
/
beräknat värde
kJ/mol
litteraturvärde
kJ/mol

-327
-579
-1066
-984
-1110
1423 kJ/100g

-726
-1367,3
-2021
-2005,8
-2675,6
2387,6 kJ/100g

0,45
0,42
0,53
0,49
0,41
0,6

Förbränningsentalpi
0
-500
metanol
-1000

kJ/mol

-1500
-2000

metanol
etanol
etanol

1-propanol

2-propanol

1-propanol

2-propanol

-2500
-3000

1-butanol

-3500
1-butanol
-4000
litteraturvärden
uppmätta värden

Till läraren: Beroende på vilka elever som ska utföra experimentet och vilket syftet är, kan
man i förväg bestämma vilken noggrannhet man vill ha på resultaten. Vill man jämföra
energiinnehållet hos de olika ämnena, utan att utföra några beräkningar, behöver man inte
isolera burken. Det går alldeles utmärkt att klippa upp en aluminiumburk, som tidigare
använts till någon dryck. Metanol och etanol sotar inte och ger bra jämförbara värden. Det kan
vara lite svårt att se när metanol brinner med en blå låga, men det blir lättare om man låter
ämnet vara på degellocket och inte i degeln. Vi har även testat att bränna bensin, men då bör
man hålla till i dragskåp. Bensin sotar väldigt och hanterbar volym är 0,5 Att diskutera:
Varför uppnår man inte litteraturvärdena? Varför sotar visa ämnen mer än andra? Vad är det
svarta som bildas på jordnöten?

Endast små mängder hanteras. Laborationen anses måttligt riskfylld.
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14.

Energin i en skumbil

Teori: Att man bör undvika socker är allom bekant. Socker innehåller stora mängder energi.
Material: Provrör, skumgodis typ Ahlgrens bil, kaliumnitrat eller kaliumklorat, stativ och muff
med klämma.
Riskbedömning: Demonstrationen anses vara riskfylld. Reaktionen är häftig och med nitrat bildas
mycket rök. Demonstrationen bör ske i dragskåp. Med klorat blir reaktionen mer fullständig och det
bildas inte lika mycket rök. Använd värmetåligt provrör (Purex eller liknande)
Riskbedömningsunderlag:
Kaliumnitrat Miljöfarligt oxiderande R 8,50 och S 17
Kaliumjodat Hälsoskadligt oxiderande R 8, 22, och S (2), 27, 46
Utförande:
1. Fyll ett provröret med 1,5 – 2 cm kaliumnitrat
2. Fäst provröret i stativet och värm tills kaliumnitratet smälter.
3. Släpp ner en skumbil i provröret. Vad sker? Eventuellt behöver man fortsätta värma på röret.
Till Läraren: Detta är ett klassiskt experiment som oftast visas det med en bit kol istället för en
skumkaramell. När skumbilen kommer i kontakt med det smälta kaliumnitratet så förbränns sockret
i bilen. Det bildas koldioxid, vatten och kolföreningar. När bindingarna i sockermolekylerna bryts
upp avges stora mängder energi, detta medför att temperaturen stiger. Reaktionen ska göras i
dragskåp då det sotar mycket.
8 K+ + 8 NO3- + C6H12O6 → 8 K+ + 8 NO2- + 4 CO2 + 6H2O + 2 C
Variant: Tag kaliumjodat istället för nitrat. Reaktionen ”sotar” inte lika mycket utan ger en
fullständigigare förbränning. Dragskåp behövs inte.

Demonstrationen anses vara riskfylld. Med nitrat sotar reaktionen mycket.
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15.

Färgglada lågor

Teori: Metallsalter brinner med olika färg och dessa egenskaper utnyttjas i fyrverkerier. För
att visa fenomenet ”exciterat tillstånd” kanske man tillsammans med eleverna bränner
metallsalter. Ibland kan det vara svårt att se färgerna. Här följer en beskrivning på hur man
tydligt kan visa färgerna med hjälp av en gasolbrännare och sprutflaskor. Man kan även elda
salterna i porslinsskålar som man rör med glasstav. Metallsalter löser sig utmärkt i metanol.
Material: Kopparklorid, natriumklorid, litiumklorid, metanol, gasolbrännare och
blomsprutor. Prova även med borsyra!
Risker vid experimentet: Metanol är giftigt och mycket brandfarligt. Metallsalterna är
miljöfarliga och farliga att andas in i högre koncentrationer, sörj för god ventilation. Använd
skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.. Som lärare förväntas du göra en fullständig

riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.
Utförande: Lös upp salterna i metanol och fyll på sprutflaskorna. Släck ned klassrummet och
tänd brännaren. Spruta en saltlösning i taget. Eller lägg lite salt i porslinsskålar och häll på
metanol. Tänd med tändsticka. Rör med glasstavar. Färgen kommer när lösningen har blivit
tillräckligt varmt.
Till Läraren: När metanol brinner sker följande reaktion: 2CH 3OH + 3O2 → 2CO2 + 4 H 2 O
Riskbedömning: Metanol brinner naturligt med en blå låga och brinner nästintill fullständigt
varför inga gul/orangea lågor sväljer salternas lågfärger. Olika salters färger kommer ifrån
exciterande elektroner. När ett salt värms hoppar en elektron ut i ett yttre elektronskal. De
exciterade elektronerna är mycket instabila och faller tillbaka. Beroende på från vilket skal
elektronen faller utsänds olika typer av elektromagnetisk strålning. Kloridsalter ger de bästa

Natriumklorid

Kopparklorid

Litiumklorid

färgerna. Borsyra är inget metallsalt, men när det hettas upp frigörs boroxider som reagerar på
samma sätt som metalloxidernas positiva joner.
Metanol Giftigt mycket brandfarligt R 11, 23/24/25, 39/23/24/25 och S (1/2) 7,16, 36/37, 45
Kopparklorid Miljöfarligt R 50 och 53 Officiell klassificering saknas
Litiumklorid R 22, 36/37/38 och S 26, 36/37/39
Natriumklorid Ej märkespliktigt
Borsyra Giftigt R62, 63 och S (2), 36/37, 46
Demonstrationen anses riskfylld.
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16.

Metanolkanonen

Kanonen tillverkas av en aluminiumburk och ett plaströr.

hål
Al-burk

plaströr

Som projektil används en skumgummiboll och som drivmedel används metanol
Riskbedömningsunderlag: Varning för att man inte träffar någon med bollen.
Metanol R 11, 23/24/25, 39/23/24/25 och S (1/2) 7,16, 36/37, 45
Explosionsrisk vid 7-28 volym-% metanol
Utförande:
1. Sätt i skumgummibollen.
2. Tillsätt metanol i hålet med en liten pipett (ung. 1 - 2 cm3 beror på hur stort röret är.
Det måsta provas ut).
3. Håll för hålet med tummen. Vänd röret upp och ner många gånger.(ca 20-25 ggr)
4. Rikta! Antänd i hålet med en tändsticka eller hellre än tändare
Misslyckas avfyringen? Kyl och häll ut bildad koldioxid och upprepa försöket tex med
tryckluft eller vänta! Kontrollera att röret inte är blött av föregående experiment. Blås ut
koldioxiden u r röret.

Förklaring:
Reaktionen 2 CH 3OH ( g ) + 3O2 ( g ) → 2 CO2 ( g) + 4 H 2O( g ) är exoterm.
Den bildade energin tillsammans med volymökning skjuter ut bollen.
Om det finns ett anpassat” skjutfält” anses laborationen inte vara riskfylld.
Idén från Stig Olsson, Lund
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17.

Oscillerande brinnande metanol

Nyhetsbrev nr 47
Teori: I nedanstående demonstration har man en kolv innehållande metanolångor, som
antänds av en glödande platinatråd om det finns tillräckligt med syre. När syret konsumerats
fortsätter tråden att glöda och sedan när tillräckligt med syre diffunderat tillbaka in i kolven,
antänds ångorna på nytt. Proceduren upprepas flera gånger och kan hålla på en längre stund.
Material: E-kolv (500 el. 750 ml), platinatråd (3-4 cm), koppartråd, tändare,
värmeskyddsvantar, metanol.
Riskbedömning: Metanol är en giftig, lättflyktig och brandfarlig vätska som ska förvaras i ett
låst utrymme. E-kolven blir varm, ha värmeskyddsvantar till hands. Utför gärna i dragskåp,
men under kontrollerade former, även utanför. Vid reaktionen bildas små mängder
formaldehyd
Metanol R 11, 23/24/25, 39/23/24/25 och S (1/2) 7,16, 36/37, 45
Formaldehyd/metanal Giftigt R 23/24/25, 34, 40, 43 och S (1/2), 26, 36/37/39, 45, 51
Utförande: Vira platinatråden till en spiral och fäst den i koppartråden. Koppartråden ska
hänga över E-kolvens kant och fungerar så att spiralen hänger omkring 3 cm över E-kolvens
botten. Häll c:a 10 ml metanol i E-kolven. Hetta upp spiralen tills det att den glöder, med
hjälp av en vanlig tändare och för sedan ned den i E-kolven. Häng tråden över kanten och låt
den ömsom antända ångorna, ömsom endast glöda. Iakttag försiktighet vid första nedförande
(håll ej huvudet ovanför E-kolven), då blandningen på kolvens innehåll är optimal och
explosionen kan bli större än väntat. När sedan de oscillerande explosionerna kommit igång,
är de mindre och kan ibland behöva en puff av luft (syre) för att förkorta tiden mellan
explosionerna

Platinaspiral fäst i koppar tråd

I E-kolven till vänster glöder spiralen lätt
i väntan på att mängden syre ska bli
tillräckligt stor.
I den till höger har just en explosion ägt
rum och man ser antydningar till en svag
blå låga (under spiralen)

Demonstratioen anses vara mycket riskfylld
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18.
Demonstrationsförsök med magnesium
och silvernitrat
Teori: Redoxreaktion mellan magnesium och silverjoner, beror på att spänningsskillnaden mellan
metallerna är ”stor”, magnesium och silver finns i varsin ände av spänningsserien.
Material: Magnesiumpulver, silvernitrat, droppipett, spatel och ett nät.
Riskbedömning: Demonstrationen anses vara riskfylld. Vid kontakt med vatten bildas extremt
brandfarliga gaser som självantänder i luft. Magnesium förvaras väl tillsluten och torrt, vid
brandsläckning använd torr natriumkarbonat, Na2CO3 (torr sand). Använd aldrig vatten.
Magnesium Mycket brandfarligt R 15, 17 och S (2), 7/8, 43e
Silvernitrat Frätande Miljöfarligt R 34, 50, 53 och S (1/2) 26 45 60 61
Utförande:
1. Tag en knivsudd silvernitrat i en mortel och finfördela nitratet med en pistong.
2. Tillsätt en knivsudd magnesiumpulver i morteln och blanda med en sked i morteln. (Man kan
ta ett litet överskott med magnesiumpulver för bästa reaktionsblandning).
3. Placera blandningen på ett torrt trådnät i ett dragskåp. Gör en liten grop/antydning i
blandningen så att en droppe vatten kan stanna.
4. Tillsätt en droppe vatten från sidan!! (och inte uppifrån)
Frågor att besvara: Vad är det som sker? Skriv reaktionsformel.
Till Läraren: Det som sker är en redoxreaktion, magnesiet oxideras och silver reduceras
Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag
Den ädlare metallen, silver reduceras enligt formeln, 2Ag+ + 2e- → 2Ag
Den oädlare metallen magnesium oxideras enligt formeln, Mg → Mg 2+ + 2e-

Demonstrationen anses mycket riskfyllt. Aktas för stötar och vatten. Fuktighet kan ibland
räcka för att reaktionen ska ske. Använd lång pipett när vattendroppen tillsätts. Tvätta
händerna efter försöket. Man kan få fläckar av silvernitrat som skvätter.

23

19.

Bakpulversbomben

Uppgift: Vad händer när bakpulver utsätts för vatten?. Tillverka en egen bomb!
Material: Bakpulver, filmburk, vatten.
Utförande: Tag lite bikarbonat i en filmburk och tillsätt lite vatten. Sätt snabbt på locket,
skaka något och ställ burken upp och ner på en handduk/disktrasa. Gå en bit ifrån
experimentet. Prova med olika mängder bakpulver och vatten.
Riskbedömning: Bakpulver är en vanlig kemikalieblandning. Akta för ”skottet”! Använd
skyddsglasögon och stå inte i skottriktningen. Torka upp bakpulvret efter laborationen.
Experimentet utförs gärna utomhus eller i ett rör.
Teori: Bikarbonat (natriumvätekarbonat) använd i bakverk istället för jäst. Om kakan inte
innehåller något surt ämne t.ex. citron eller filmjölk så använder man bakpulver. Bakpulver
består av ett surt salt (pyrofosfat) och ett basiskt salt (bikarbonat). Vätskan (vatten) är en
katalysator och löser upp salterna till joner så att en reaktion kan ske. I lösningen sker en
neutralisation, varvid det instabila bikabonatet sönderdelas till koldioxid.
Till Läraren:
Bakpulver består av ca 30% stärkelse, 40 % surt fosfat (NaH2PO4) eller pyrofosfat
(Na2H2 P2O7) samt 30% natriumvätekarbonat (NaHCO3).
Reaktionen som får burken att flyga i taket är följande:
1. Pyrofosfaten löser upp sig i vatten till natriumdivätefosfat (surt salt) enl. formel
Na2H2 P2O7 (s) + H2O → 2 NaH2PO4(aq)
2. Det sura fosfatet reagerar med basiskt bikarbonat. Bikarbonatet sönderdelas till koldioxid
enl formel
NaH2PO4 + 2 NaHCO3 → 2 CO2(g) + Na3PO4 + 2 H2O
3. Totalreaktionen blir:
Na2H2 P2O7 + 4 NaHCO3 → 4 CO2 + 2 Na3PO4 + 3 H2O
Vattnet är en katalysator som startar reaktionen och får reaktionen att snabbt accelerera. Tar
man för mycket vatten går reaktionen snabbare men burken flyger inte iväg så långt då
gasvolymen blir mindre. Tar man för lite vatten tar det längre tid men smällen blir högre.
Lagom är bäst. Man måste testa sig fram till bästa förhållandet.
I bakpulver är förhållandet mellan pyrofosfat (40%) och
bikarbonat(30%) vilket maximal för utveckling av koldioxid.
n = 0.09 mol
M (Na2H2 P2O7.10H2O) =446 g/mol
n = 0,35 mol
M (NaHCO3) =84 g/mol
Förhållandet blir mellan bikarbonat och pyrofosfat är 4 enligt
formeln ovan.
Laborationen anses riskfri men man kan träffas av filmburken
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