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Bakgrund
En grundsten i arbetet i ett kemiskt laboratorium är att bereda och späda lösningar.
I den här labben kommer du att få öva på tre moment:
1. Att väga upp en exakt mängd av ett ämne
2. Att bereda en lösning med en känd koncentration
3. Att späda en känd lösning till en ny koncentration.
Du skall först bereda en lösning av kopparsulfat med känd koncentration, och
sedan späda den tills du inte längre kan se att den är blåfärgad. Spädningen sker
som en seriespädning, där du stegvis späder en lösning till lägre och lägre koncentration.

Säkerhet
Kopparsulfat är giftigt1 , och skall i högre koncentrationer inte hällas ut i slasken.
Använd därför anvisad avfallskärl för alla överblivna lösningar.
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https://giftinformation.se/kemikalieregister/kopparforeningar/

Incident

Åtgärd

Spill på ytor

Torka med papper och släng i ordinarie sopkärl

Förtäring

Drick lite vatten och kontakta Giftinformationscentralen

Ögonkontakt

Skölj under minst 15 minuter. Kontakta Giftinformationscentralen om symptom kvarstår.

Hudkontakt

Spola med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten.
Vid kvarstående besvär kontakta Giftinformationscentralen
Informera ansvarig lärare i samband med samtliga incidenter!
I övrigt gäller endast normala säkerhetsföreskrifter: skyddsglasögon och skyddsrock.

Material och metod
Material
Kemikalier

Utrustning

Kopparsulfat (CuSO4 · 5 H2 O)
Avjoniserat vatten

Mätkolv
Volymetrisk pipett
Pipettfyllare
Provrör
Bägare (olika)
Glasstav
Sprutflaska

Metod
Diskutera med din lärare vilken mängd och koncentration du skall starta med,
liksom hur stora spädningssteg du avser att genomföra.
Uppvägning
Det med exakta sättet att bereda en lösning är att väga upp en mängd i ett mindre
kärl, hälla över det i en E-kolv eller bägare, och sedan därefter åter väga det tomma
kärlet. Skillnaden i massa är den exakta mängden du tillsatt till din lösning.
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Beredning av lösningen
Späd därefter den uppvägda mängden kopparsulfat till en känd volym i en mätkolv
(se bilaga A på följande sida).
Seriespädning
Denna lösning späds sedan i lagom stora steg, förslagsvis ca 1:10 genom att du
tar upp en känd volym av din lösning med pipetten och sedan späder denna till en
större volym (t.ex. 25 cm3 till en slutvolym på 250 cm3 ). Efter varje spädningssteg
hälls en portion upp i ett provrör som märks med lösningens koncentration.
Fortsätt späda tills du inte med ögat kan skilja den från rent vatten (din kontroll).
Använd samma bakgrund (e.g. ett vitt papper).

Redovisning
Redovisa vid vilken koncentration du inte längre kunde urskilja någon blå färg.
I en laborationsrapport skall samtliga beräkningar och koncentrationer framgå.
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Bilaga A
Beredning av en lösning med känd koncentration
Börja med att väga upp den angivna mängden av ämnet. Om du väger i en bägare
slipper du föra över ditt ämne till en större behållare, men förlorar i gengäld precision i vägningen. Väg därför upp den t.ex. i en vågbåt eller på en bit folie. För
sedan över det till en lagom stor bägare och skölj noggrant behållaren du vägde
i ned i bägaren2 . Tillsätt sedan ca 50–75% av den slutliga volymen avjoniserat
vatten och lös upp ämnet.
Häll lösningen i en mätkolv (se figur 1, delbild A), häll lite avjoniserat vatten i
bägaren och häll sedan ned det i mätkolven, upprepa gärna denna sköljning 2-3
gånger, och fyll slutligen med avjoniserat vatten tills volymen befinner sig en bit
under volymmarkeringen (använd t.ex. en sprutflaska, se figur 1, delbild B). Sätt
i en glaspropp och vänd några gånger. Fyll sedan försiktigt upp tills menisken
(botten av den böjda ytan vattnet får i en glasbehållare) ligger precis jämnt med
markeringen (figur 1, delbild C). Var noggrann med att du tittar parallellt med
linjen! Blanda en sista gång. Klart!

Figur 1: Beredning av lösning
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Detta kan steg kan uteslutas om du istället återigen väger vågbåten och beräknar den exakta
mängden tillsatt ämne
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