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Repetition inför prov om syror och baser

____SYROR______ är en grupp av ämnen med en gemensam egenskap – de är sura.

______BASER______är ämnen som kan ta bort det sura från syror.

En _____neutral lösning______är en lösning som varken är sur eller basisk. Den har pH-värdet 7.

Reaktionen när en syra och en bas tar ut varandra kallas för___neutralisation____________

En _______stark syra_____ är en syra som är väldigt sur.

pH är ett mått på? _______surhet eg. vätejonskoncentrationen______

Vilka av följande begrepp har inte med syror och baser att göra?

kalkning, natriumhydroxid, basfiol, indikator, syrgas, vätejoner, 
neutralisation, ammoniak basfiol- det är ett instrument 

Vilket begrepp ska bort? Förklara varför.

A) Lutfisk, propplösare, ketchup eller kalksten - ketchup- de andra är basiska ämnen

B) Magsaft, ammoniak, läsk eller äpplen - ammoniak- de andra är sura ämnen

Vad händer när man blandar lagom mycket av en syra och en bas?  Det bildas en neutral lösning

Hur kan man genom en laboration bevisa att ättikssyra är bra om man vill konservera grönsaker?

Man kan lägga lika mycket grönsaker i två olika men lika stora burkar med lock. Tillsätt därefter 
lika mycket vatten respektive utspädd ättsiksyra i burkarna. Låt dem stå ett tag på samma ställe. Ta 
därefter ut grönsakerna och undersöka hur de serum och om det går äta någon av grönsakerna.   
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På vilka sätt kan ett sänkt pH-värde påverka livet i en sjö? Vad kan vi göra åt det? Ett för lågt pH-
värde påverkar djurlivet i sjön genom att de små ynglens och ”bebisarna” har svårare att överleva. 
Det gör så att det inte blir någon tillväxt av djur i sjön. Blir pH-värdet för lågt dör även växter och 
vuxna djur som lever i sjön. Vi kan minska våra utsläpp av försurande ämnen såsom bilavgaser och 
utsläpp från industrier, vi kan även kalka sjöarna och de vattendrag som leder sitt vatten sjön. 

Nämn några livsmedel som innehåller syror. Inlagda grönsaker såsom ättiksgurka. Apelsiner och 
citroner innehåller syror. Läsk, godis och filmjölk. 

Vad ska du göra om du spiller en stark syra på handen? Snabbt spä ut syran med vatten så att det 
blir mindre surt och inte lika frätande. 

Förklara hur man använder två olika indikatorer. Tex BTB kan man droppa ner i en lösning. Blir då 
lösningen röd till gul är lösningen sur, blir den grön är lösningen neutral och blir den böj är den 
basisk.  Man kan även använda pH-stickor som man doppar ner i lösningen. Man läser sedan av på 
stickan och jämför med förpackningen. 

Kan du pH-skalan? Surt pH 1-6, neutralt 7 och basiskt 8-14

Vilka joner bildas när man löser upp en syra i vatten? vätejoner 

Vad är det som avgör hur sur en lösning är? antalet vätejoner, ju fler vätejoner desto surare ämne

Nämna några vardagsprodukter som är baser. Lutfisk, tvål, samarin, propplösare

Förklara hur pH-skalan hör ihop med antalet vätejoner och hydroxidjoner. Talet sju anger att det 
finns lika många vätejoner som hydroxidjoner i en lösning. Där efter 10 dubblas antalet vätejoner 
för varje steg ner i pH-skalan. Likaså ökar antalet hydroxidjoner med 10 ggr så många för varje steg 
uppåt du går i pH-skalan

Vet du vem Svante Arrhenius var? Svante A var en svensk kemist som upptäckte att det fanns 
vätejoner och att i en sur lösning finns det vätejoner och i en basisk lösning hydroxidjoner. Han 
förutsade också att koldioxidutsläpp skulle leda till klimatförändringar på jorden- Tänk så rätt han 
hade!! 
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Vad är det som beskrivs:
”När du blandar lika delar och styrka av en bas och lika delar och styrka av en syra får du ett salt.” 
Här beskrivs en neuralisation
 
Para ihop rätt ämne med rätt kemiska tecken (en för mycket).
salpetersyra HNO3 H2SO4
ammoniak NH3 HNO3
saltsyra HCl NaOH
natriumhydroxid NaOH NH3
svavelsyra H2SO4 H2CO3 = kolsyra

HCl

  

  

  

  


