Månadstema Januari: Konst och kultur
Laborationer för gymnasiet (se även laborationer för åk 7-9)
Innehåll:
Vilket ämne är vilket?
s. 1
Ett äkta trefassystem av vätskor
s. 2
Centralt innehåll
s. 4

Vilket ämne är vilket?
Teori: Med hjälp av enkla och tydliga analyser bör man kunna reda ut vilket ämne som är
vilket. Låter man eleverna, i samråd med läraren, bestämma vilka analyser som ska
genomföras blir laborationen öppen, och en utmärkt uppgift för att locka fram kvalitéer för
högsta betyg. Här beskrivs två analyser som kan varieras i svårighetsgrad. Analysen kan göras
i samband med att man tar upp syror/baser och indikatorer.
Material: Vattenlösningar innehållande kaliumpermanganat, metylrött och karamellfärg.
3
Etanollösningar innehållande metylrött, BTB och paraorange. Syra (saltsyra 1 mol/dm ),
3
bas (natriumhydroxid 1 mol/dm ) och oxiderbart ämne (t.ex. askorbinsyra)
Risker: Syra och bas är frätande. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.
Utförande:

I

II

Rosa lösningar
Tre E-kolvar innehållande rosa lösningar finns, men etiketterna
har trillat av. Vi vet att de innehåller metylrött, rödfärgat vatten
(karamellfärg) och kaliumpermanganat, en av var. Din uppgift
är att ta reda på vilken E-kolv som innehåller vad. Du kan inte
enbart genom att jämföra lösningarnas färg säkert bestämma
innehållet. Hur kan du skilja dem åt?

Brandgula lösningar
Tre brandgula lösningar råkade också tappa sina etiketter
samma dag. Också här blir uppgiften att ta reda på vilket
provrör som innehåller vad. Lösningsmedlet är etanol i
alla tre fallen och de tre ämnena som lösts i etanolen är metylrött, paraorange (E110) och
BTB. Hur kan du avgöra vilket ämne som är vilket?
Tips till eleven: Fundera på vad du vet eller kan ta reda på om de olika ämnenas
egenskaper. Kan du använda den kunskapen till att ta reda på vilka ämnen som finns var?

Till Läraren:
Riskbedömingsunderlag: Kaliumpermanganat R 8, 52, 53 och S (2) 60, 61. Metylrött S22,
24/25. Saltsyra R VC1 och S (1/2) 26, 45. Natriumhydroxid R 34 och S (1/2) 26, 37/39,
45. Risk- och skyddsfraser saknas för paraorange, askorbinsyra och röd karamellfärg.
Lösningarna bör blandas i anslutning till laborationstillfället eftersom det snabbt bildas
brunsten i lösningen innehållande kaliumpermanganat och för att etanol dunstar. För att se
3
tydliga färgomslag bör koncentrationerna på både syra och bas vara minst 1 mol/dm ,
annars blir färgerna för svaga för att tydligt synas.
Analys av rosa lösningar:
När pH på kolvinnehållet förändras, ser man att en ändrar färg (= metylrött är en indikator
som är röd vid pH 2,63-4,84 och gulorange däröver). För att hitta den lösning som
innehåller kaliumpermanganat (ett oxidationsmedel) tillsätter man ett lätt oxiderbart ämne
(t.ex. askorbinsyra el. järn (II)sulfat) varvid kaliumpermanganaten avfärgas. Det ämne,
som inte påverkas av syra/bas eller oxidationsmedel innehåller karamellfärg och vatten.
Analys av brandgula lösningar:
Paraorange, E110 är ett färgämne i livsmedel och kosmetika och ska inte fungera som
indikator. Vid tillsats av syra resp. bas får man ändå färgförändringar (se nedan). Att
nyansen på lösningen innehållande paraorange ändras lite vid tillsats av bas, kan man
diskutera med eleven. Det kan möjligen bero på att lösningsmedlet har protonerat
sulfonsyragrupperna vid beredningen. Vid bastillsatsen byts protonerna ut, men vi har inte
en säker förklaring.

Man kan även titta på de olika ämnenas strukturer och diskutera deras lösligheter.
Metylrött har sämst löslighet i vatten av de tre ämnena. BTB är ganska lättlösligt i vatten
och paraorange är helt vattenlösligt.
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Ett äkta trefassystem av vätskor

Teori: Löslighet hör ihop med kemisk bindning. När det gäller vätskors
blandbarhet gäller förstås principen ”lika löser lika”. Polärt löser polärt och
opolärt löser opolärt. I praktiken kan man ändå påverka utfallet. Ett äkta
trefassystem innebär att vätskorna kan skakas om och trefassystemet återgår
spontant till tre faser.
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Om vattenlösningar med olika densitet används för att göra flera vätskeskikt på varandra, kommer
omskakning genast att leda till att skikten sammangår (under förutsättning att de löser sig i varandra).
Alternativt kommer diffusionen att sköta om att en sådan lösning så småningom utjämnas.
Material: Flaska med kork, vatten, K2CO3, etanol (T-röd går bra), lampolja (eller heptan). CuSO4,
metylorange, sudanrött
Riskbedömning: Etanol och lampolja/heptan är brandfarliga, Cu2+ är tungmetall och skall insamlas
separat efter användning. Denna riskbedömning är inte komplett. En fullständig riskbedömning ges av
undervisande läraren.
Utförande:
1. Gör en lösning bestående av vatten/etanol, i proportionerna 1:1.
2. Tillsätt K2CO3, tills lösningen är mättad (inget mer löser sig i varmt lösningsmedel, dvs. lite
utfällning finns kvar på botten). Nu sker en fasseparation mellan vatten och etanol.
3. Tillsätt lampolja (heptan) och resultatet blir ett icke-blandbart trefassystem.
4. Faserna skall nu färgas med lämpliga färgämnen. CuSO4 färgar vattenfasen blå i basisk
lösning. Alkoholfasen färgas med metylorange och oljefasen med sudanrött.
Extra uppgift: Planera och gör ett eget skiktat system efter att du talat med din lärare.

Frågor att besvara:
1. Kan du beskriva andra sätt att göra trefassystem? Pröva gärna och se att de fungerar i
praktiken.
2. Varför väljer man K2CO3 som utsaltningsmedel?
3. Vad kan du säga om polariteten hos de tre färgämnen som används i försöket? Jämför deras
olika strukturer.
4. Tror du man kan byta ut heptan mot ligroin, som är en lätt petroleumprodukt, kkp. 65-100 ˚C?
Varför eller varför inte?
5. Skulle ett system med metylenklorid, vatten och olja bli ett äkta trefassystem av vätskor?
Till Läraren:
I det här experimentet får eleverna anledning att begrunda begreppen polaritet och densitet, vad de
innebär och hur de kan användas. Laborationen ger eleverna möjlighet att fundera över vad det är som
sker vid skiktning av faser och att se att alla fasskiktningar inte är likadana. Laborationen är ett
exempel på ett äkta fassystem av vätskor.
Eleverna är kanske bekanta med skiktade drinkar, som oftast bygger på densitetsskillnader mellan
olika vatten och/eller alkohollösningar. Dessa kan inte omskakas utan att faserna blandas och är
exempel på ”oäkta” fassystem.
I analytisk organisk kemi behöver man ofta koncentrera prover, för att få tillräckligt med material för
analys. Ofta används extraktion för att koncentrera provet. Utsaltning kan då vara ett sätt att förskjuta
jämvikten för fördelningen av en organisk substans mellan vatten och organisk fas. Ämnen, som finns
i mycket små mängder kan på så sätt ”tvingas” att vandra över till den organiska fasen. I laborationen
kan man även använda lampolja, som är en vardagsprodukt, men ligroin och heptan går också bra.
Svar på frågor:
1. Sirap-vatten-olja är ett blandbart system, men kan fås i tre skikt, om man låter det stå.
Detsamma gäller t.ex. för: mycket salt, kallt vatten och varmare vatten + olja.
2. Man behöver ett salt med hög vattenlöslighet för att öka jonstyrkan i vattenlösningen.
3. Att kopparsulfat är vattenlösligt och polärt är väl klart, det är ett salt och en jonförening.
Metylorange har en sulfonylgrupp som är polär, medan sudanrött inte har någon laddning i
molekylen vid neutralt pH.

4. En omskakning av systemet skulle sannolikt leda till att metylenkloriden och oljan skulle ge
en emulsion och systemet är alltså inte äkta, dvs. inte icke-blandbart.
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Central innehåll
Kemi 1:
Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst och egenskaper.
Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet.
Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi (Se även laboration i kategorin åk 7-9)
Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys
Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang.
Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier
och modeller.
Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i
samband med dessa.
Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempelfrågor om hållbar
utveckling.
Kemi 2
Faktorer som påverkar jämviktslägen, resonemang om jämviktssystem i olika miljöer
Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.
Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt
formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och
felkällor.

