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	förslag RB sida 2

	Logo_af_image: 
	Namn: Acetylenframställning och egenskaper
	Riskbedömningen avser: [Laboration]
	risk: [måttligt riskfylld]
	Information till elever: Ta inte i kalciumkarbidbitar med händerna utan använd pincett. Sätt upp håret. Vid reaktionen bildas en brännbar gas. Andas inte in sotig rök. Rikta inte spetsen på pipetten mot andra personer. Titta inte direkt in i lågan om den lyser skarpt. Släng ingen kalciumkarbid i papperskorg. Överblivna bitar tar din lärare hand om. Skölj ur pipetten så noga du kan med vatten innan du lämnar in den till läraren. 
	Förberedelser: Plocka ut små bitar av kalciumkarbiden till eleverna. Om det inte finns små bitar kan en större bit krossas i mindre bitar. Tänk att det måste ske i fuktfri miljö. T.ex. kan en större bit läggas i filterpapper och krossas med hammare eller mortelstöt. Se till att samla upp samtliga bitar efteråt. Gruskorn som blir oanvändbara destrueras. Se efterarbete!Portionera ut etanol i små ependorfrör. Skyddsutrustning: glasögon, labbrock och eventuella hårsnoddar.
	Experiment: Kalciumkarbid reagerar med fukt/vatten. Vattennivån i kristallisationsskålen bör inte nå över nivån på CaC2-biten i pipetten för då kan etyn bubbla ut bakvägen. Vätska kan bubbla ut från mynningen och stänka. Vid stänk skölj med vatten. Andas inte in acetylen eller den sotiga röken. Var gärna i dragskåp! Om det inte går att antända kan det bero på 1) CaC2-biten är dålig så att det bara är CaO kvar 2) CaC2-biten kommer inte i kontakt med vattnet p.g.a. för mycket glasull. Elever lämnar in pipetten odiskad till läraren efter laborationen. Låt pipetterna ställas i en bägare som är uppmärkt så eleverna vet var de ska lämnas in.
	Efterarbete: Pipetterna som eleverna lämnat in töms i en skål med vatten. Se till att all kvarvarande kalciumkarbid får reagera med vatten. Överblivna bitar läggs också i vatten och får reagera fullständigt till kalciumhydroxid. Kalciumhydroxid är svårlösligt i vatten. Neutralisera gärna lösningen med en syra innan blandningen hälls ut i avloppet eller späd med mycket vatten. Vid hantering ska skyddsglasögon och labbrock vara på. Glasull sköljs av och kan sen slängas i soporna.
	Datum: 2019-11-26
	Namnteckning: Jenny Olander
	Vid olycka: Inandning av aceylen och solande låga.Brännskador brinnande acetylenFrätskador av bildad kalicumhydroxid
	Viktig information: Inandning acetylen: Frisk luft.Kalciumhydroxid: Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor. Tvätta huden med tvål och vatten. Frätskada skall behandlas av läkare. Ögonstänk: Till sjukhus eller ögonläkare. Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Förtäring: Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.
	Avfall 1: [Gör mindre reaktivt]
	Koncentrationmassa: max 0,5 g
	Hfras 1: H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
	P-fras ämne 1: P223 Undvik all kontakt med vatten. P231+P232 Hantera och förvara innehållet under inert gas/…. Skyddas från fukt. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. P302 + P335 + P334 VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten [eller använd våta omslag]. P370+P378 Vid brand: Släck med … P402+P404 Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare. P501 Innehållet/behållaren lämnas till…
	Faroord 1: [Fara]
	UtgångsämnenÄmne: Kalciumkarbid
	fas 1: [Fast (s)]
	UtgångsämnenÄmne_2: Etanol
	fas ämne 2: [Flytande (l)]
	Konc/massa ämne 2: 2 droppar
	Avfall 2: [Gör mindre reaktivt]
	Faroord 2: [Fara]
	Hfras 2: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
	P-fras ämne 2: P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P240 Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning. P241 Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/…]utrustning. P242 Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor. P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. P370+P378 Vid brand: Släck med … P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P501 Innehållet/behållaren lämnas till…
	UtgångsämnenÄmne_3: 
	Fas ämne 3: [-]
	Konc/massa ämne 3: 
	Avfall 3: [-]
	Faroord 3: [-]
	Hfras3: 
	P-fras ämne 3: 
	Ämne 4: Acetylen/etyn
	Fas ämne 4: [Gas (l)]
	Konc/massa ämne 4: ytterst lite
	Avfall 4: [Förbränns]
	H-fras 4: H220 Extremt brandfarlig gas.
	P-fras 4: P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddsangivelse åtgärder P377 Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. P381 Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.
	Ämne 5: Kalciumhydroxid
	Fas ämne 5: [Vattenlösning (aq)]
	Konc/massa ämne 5: 
	Avfall 5: [Späd ut och häll i avlopp]
	H-fras 5: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
	P-fras 5: P264 Tvätta … grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
	Ämne 6: 
	Fas ämne 6: [-]
	Konc/massa ämne 6: 
	Avfall 6: [-]
	H-fras 6: 
	P-fras 6: 
	Reaktant/produkt: [Reaktant]
	Reaktant/produkt2: [Reaktant]
	Reaktant/produkt 3: [-]
	Reaktant/produkt 4: [Produkt]
	Reaktant/produkt 5: [Produkt]
	Reaktant/produkt 6: [-]
	Faroord 4: [Fara]
	Faroord 5: [Varning]
	Faroord 6: [-]
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