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Odlingsförsök
Välj själv den kemikalie du vill testa effekterna av. Det kan vara ämnen som 
vi använder och inte bör släppa ut i naturen. Kopparsalt är till exempel 
giftigt, speciellt för mollusker, men hur klarar växterna det? Testa vägsalt 
(natriumklorid eller kalciumklorid). Ett annat exempel är ny och begagnad 
motorolja. Begagnad motorolja innehåller material som nötts från motorn, 
vilket man ser på den svarta färgen. Hitta på egna exempel!
När man undersöker hur giftigt ett ämne är så testar man olika mängder av 
ämnet för att se effekterna. Ett mått på giftighet är LD (lethal dose), vilket är 
den mängd eller halt som innebär 50 % sannolikhet att organismen inte ska 
överleva exponeringen.
Odlingsförsöket har ett liknande upplägg. En svårighet kan vara att man 
inte har den blekaste aning om storleksordningen för den koncentration 
som ger effekt. För att snabbt få en aning om detta så kan man göra en 
spädningsserie där varje ny lösning är till exempel 10 gånger mer utspädd än 
den föregående.
En viktig fråga i samband med ämnens skadliga effekter är huruvida ämnet 
är skadligt så snart det förekommer eller om det existerar ett tröskelvärde 
under vilket inga skadliga effekter finns. Problemet uppstår när ämnen 
förkommer i mycket låga halter, men många personer, djur eller växter 
är exponerade. Det är då omöjligt att experimentellt fastställa skadorna, 
utan man måste göra gissningar om det finns en tröskeleffekt eller inte. 
Cancerogena ämnen är sådana exempel.
Ett räkneexempel: Låt oss säga att en känd exponering ger cancer i 50 % av 
fallen. En miljon människor utsätts för en exponering som är 1/100 000-del 
av detta, vilket ger 5 fall om man räknar proportionellt. Men den naturliga 
frekvensen av fall är kanske 100 personer. Det blir då helt omöjligt att 
avgöra om det cancerogena ämnet faktiskt har bidragit till cancerfallen eller 
om det är ofarligt på grund av en tröskeleffekt. 

Säkerhet: Läs säkerhetsföreskrifterna på den kemikalie ni använder i 
testet.
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Jämvikt
Potatisar är levande och sockret i urgröpningen av potatisen minskar 
vattenhalten utanför potatisens celler i förhållande till vattenhalten inuti 
cellerna. Detta orsakar ett nettoflöde av cellvätska ut ur potatisen celler. 
Vätskan ansamlas i gropen där man lagt socker. Dessutom kan det ske en 
långsam transport av vatten genom hela potatisen som fyller på med nytt 
vatten från skålen, om potatisen skulle börja torka ut närmast saltgropen. 
Ett liknande experiment är att lagga en bit färsk slanggurka i saltvatten. 
Efter en dag har gurkan torkat ut på grund av att vatten lämnar gurkan och 
går ut i saltvattnet.
Organismer kan motverka koncentrationsskillnader genom aktiva 
pumpmekanismer i cellmembranen. Musslor, torsk, tång och en del 
andra organismer som normalt lever i saltvatten vid Västkusten kan klara 
sig i Östersjöns bräckta vatten genom denna aktiva membrantransport. 
Membranen pumpar ut vatten ur cellerna för att de inte ska svälla upp och 
spricka. Att reglera kroppens salthalt kostar energi, vilket ofta betyder 
att de inte blir lika stora som släktingarna vid Västkusten. Blåmusslor 
och sandmusslor blir ca ¼ så stora i Östersjön, liksom blåstången och 
många andra marina alger. Sötvattensorganismer lider av det omvända 
förhållandet. Liksom gurkan lämnar vattnet cellerna och de skrumpnar och 
dör av uttorkning när de hamnar i bräckt vatten eller saltvatten. Östersjöns 
bräckta vatten ställer alltså stora krav på de organismer som lever där, och 
detta är en av anledningarna till att Östersjön är ett unikt ekosystem som vi 
har ett speciellt ansvar för.

Säkerhet: Var försiktig vid hantering av knivar. 
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Rena ditt avloppsvatten
I gamla tider lät man avloppsvattnen rinna ut orenat i vattendragen. Man 
ansåg att naturen, och då speciellt havet där det mesta till slut hamnade, var 
i det närmaste oändlig och därför skulle föroreningarna spädas ut tills de i 
praktiken försvann. Organiskt material kan naturen ta hand om ifall det inte 
förekommer i för stora mängder. Det bryts ner av smådjur och bakterier. 
Men processen förbrukar syre och för stora mängder dött organiskt 
material på ett ställe orsakar syrebrist. Vissa ämnen är giftiga och bryts 
inte ner, till exempel tungmetaller. Tungmetaller är giftiga så länge som de 
cirkulerar i näringsväven. Så småningom göms det mesta av tungmetallerna 
i sediment. En del organiska ämnen bryts ner mycket långsamt, till exempel 
PCB och DDT, och är dessutom fettlösliga. Sådana ämnen tenderar att 
anrikas i kroppens fettvävnader. Toppkonsumenter, såsom rovfåglar, kan 
anhopa mycket höga halter. Därför är det viktigt att sådana ämnen inte 
kommer ut i naturen. 
För att undvika att föroreningar i avloppsvattnet kommer ut i naturen har 
kommunerna avloppsreningsverk. År 1965 var mindre än 70 % av tätorts-
befolkningen anslutna till reningsverk, men redan tio år senare var alla 
tätorter anslutna. Nästan alla reningsverk i tätorterna har både kemisk 
och biologisk rening. För att minska övergödningen renar man vattnet 
från fosfor och kväve. År 1998 hade mer än två tredjedelar av verken som 
släpper ut vid Sveriges kuster särskild kväverening. I inlandet hade cirka var 
fjärde reningsverk särskild kväverening. I dag är kvävereningen relativt väl 
utbyggd. 
Ett reningsverk har vanligen tre reningssteg. Steg ett, det mekaniska 
renings steget, tar bort partiklar och större föremål, till exempel med galler 
som tar bort toapapper, sandfång och så vidare. Steg nummer två är den 
biologiska reningen som innebär att organiskt material bryts ner av mikro-
organismer. Kvar blir ett slam av döda mikroorganismer och organiskt 
material som inte brutits ner. För att öka reningsgraden återförs en del av 
slammet till det biologiska reningssteget. Kväveföreningar orsakar problem 
med övergödning. Därför har man börjat låta en del av reningsbassängen 
vara syrefri så att särskilda bakterier som omvandlar kväve i form av nitrat 
till kvävgas, den gas som det finns mest av i vanlig luft, kan verka. Det tredje 
och sista reningssteget är den kemiska reningen. Där tillsätts aluminium- 
eller järnjoner som fäller ut fosfatjonerna i vattnet. Fällningen sjunker till 
botten och avskiljs. 
När avloppsvattnet renas uppkommer slam i det biologiska steget. I genom-
snitt produceras drygt 100 kg slam per person och år. År 1994 deponerades 
cirka två tredjedelar av slammet, men en ökande andel återvinns genom 
att använda slammet som näringstillförsel i odlingar. Ett problem är 
dock att slammet kan innehålla tungmetaller som man inte vill ska 
komma in i grödorna. Ett annat användningsområde för slammet är som 
råvara vid biogasanläggningar. År 2021 fanns 281 anläggningar i Sverige 
som producerade biogas motsvarande 2,3 TWh. Större delen av dessa 
anläggningar fanns vid reningsverk och deponier.

Säkerhet: Riskfritt
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Spridning och halter
Ättiksyran i ättikan är sur och tillsammans med fukten och luftens syre 
gör den att kopparslanten korroderar snabbt. Det som sker är att syret 
först angriper kopparytan så att ett tunt oxidskikt bildas. Sedan reagerar 
ättiksyran med oxiden. Grön beläggning som bildas på koppar kallas ärg. 
Den kemiska föreningen är i detta fall kopparacetat.
Den kemiska reaktionen: 
I torr luft oxideras koppar mycket långsamt. I fuktig luft går reaktionen 
snabbare. Luftens syre oxiderar kopparen först till koppar(I)oxid, Cu22O, 
som är röd, och sedan vidare till koppar(II)oxid, CuO, som är svart:
4 Cu(s) + O22(g) → 2 Cu22O(s)
2 Cu22O(s) + O22(g) → 4 CuO(s)
Kopparoxiden reagerar sedan vidare med sura gaser i luften. I vårt 
experiment är den sura gasen ättiksyra, eftersom vinäger innehåller 
ättiksyra, CH33COOH. Ättiksyrans salt heter acetat, CH33COO––. Därför 
bildas kopparacetat, som är grön. Det sker enligt formeln:
CuO + 2CH33COOH → Cu2+2+(CH33COO––)22 + H22O

Säkerhet: Ättika har en stark doft, genomför experimentet på en väl 
ventilerad plats.

Lösningsmedel och ämnens egenskaper
När gummi kommer i kontakt med vissa kolväten, som finns i till exempel 
organiska lösningsmedel, sväller det. Vatten är ingen kolväteförening så 
gummit förblir opåverkat. Alla gummimaterial, även de som betecknas som 
oljebeständiga, påverkas i högre eller lägre grad av oljor. Kolvätena i oljan 
varken attackerar eller reagerar med gummimolekylerna utan tränger 
helt enkelt in i gummit, vars volym ökar med den oljemängd som det tagit 
upp – gummit sväller. Effekten ökar med bland annat stigande temperatur. 
Svällningen är reversibel och återgår om vätskan får avdunsta.
Det har stor praktisk betydelse eftersom man måste välja rätt gummi-
kvalitéer i packningar, slangar osv. för motorbränslen och oljor. Man nyttjar 
också tekniken för att förstora små detaljer till stora modeller. Då gör man 
en avgjutning av föremålet i t.ex. gips. Denna får bli form för en kopia i 
gummi (eller plast). Man låter kopian svälla i organiskt lösningsmedel, 
använder denna för att gjuta en ny större form i gips, och så vidare.
Vid över 100° C har svavelhaltiga oljor även den effekten att gummi som 
vulkats med svavel hårdnar kraftigt. Det beror på att svavlet bildar nya 
tvärbindningar i gummit, dvs. en vulkanisering.

Säkerhet: T-grön är brandfarlig.
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