
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Utfällning av svårlösliga salter  
 
Syfte: Att bekanta sig med en metod för utfällning av ett svårlösligt salt.  
          Att bestämma vilka svårlösliga salter som fälls ut. 
 
Teori: se sid. 138 (från utfällningsreaktioner) -140 i läroboken (Gymnasiekemi 1 Andersson m.fl.) 
eller annan källa.  
Alla salter är jonföreningar men alla jonföreningar är inte vattenlösliga. Om två jonlösningar 
blandas och den positiva jonen från den ena lösningen kan bilda ett svårlösligt salt med den 
negativa jonen från den andra lösningen kommer det svårlösliga saltet att fällas ut som en 
fällning. Na+, K+ och NO3

- ingår aldrig i svårlösliga salter.  
 
Tips: Alla lösningar du använder är lösningar av vattenlösliga salter eller syror, dvs salterna och 
syrorna är uppdelade i fria joner. Anteckna vilka joner som finns i de två lösningar du blandar. 
Fundera ut vilken jonkombination som kan bilda ett svårlösligt salt i de blandningar där fällning 
(svårlösligt salt) bildas.  
 
Utförande: 
 
Försök 1 
 
Lägg en droppe av nedanstående lösningar på en OH-film med färgad bakgrund. 
 
natriumklorid, natriumsulfat, kopparsulfat, kopparnitrat, saltsyra, svavelsyra 
 
Tillsätt därefter en droppe bariumkloridlösning till varje droppe. 
 
Anteckna resultatet. Om det efter tillsats av bariumklorid blir en fällning (tydligt grumligt), 
har det bildats ett svårlösligt salt. Identifiera det svårlösliga salt som bildats i varje fällning. 
 
Försök 2 
 
Lägg en droppe av nedanstående lösningar på en OH-film med färgad bakgrund. 
 
natriumklorid, zinknitrat, kopparklorid, kopparsulfat, saltsyra, svavelsyra 
 
Tillsätt därefter en droppe silvernitrat till varje droppe. 
Identifiera det svårlösliga salt som bildats i varje fällning. 
 
Om du har tid:  
Undersök lösligheten hos zinkbromid, silverbromid och kopparbromid med samma metod 
som du använt i de två tidigare försöken. Fundera över vilka lösningar du behöver, det 
finns fler lösningar om du frågar din lärare 

Riskbedömning: Laborationen är måttligt riskfylld  
                                                                     
Saltsyra, svavelsyra och silvernitratlösning kan skada 
ögonen vid stänk  

                                                                    
Silvernitratlösning, kopparjonlösningar och zinkjonlösningar    
är giftiga för vattenlevande organismer. 
 
Avfallshantering: Torka av plasten med ett hushållspapper som slängs i papperskorgen 


