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Elevark, forarbeid 

Batteri og redoks 

 

1. Hva betyr disse ordene? 
Forklar følgende begreper 

Ion 

 

 

Elektron  

 

 

Ladning 

 

 

Oksidasjon 

 

 

Reduksjon 

 

 

Strøm 

 

 

Spenning 

 

 

Anode1 

 

 

Katode1 

 

 

                                                
1 Viktige begreper i Kjemi 2. 
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2. Spenningsrekken 

I dette eksperimentet skal du la ulike metaller og metallioner komme i kontakt med 

hverandre. I noen tilfeller vil metallionene ta elektroner fra metallatomene. Ved å gjøre en 

systematisk undersøkelse der du observerer hvilke metaller og metallioner som reagerer 

med hverandre, skal du til slutt rangere metallene etter deres evne til å avgi elektroner. 

 

Utstyr 

1 kobberbit, Cu 

1 sinkbit, Zn 

1 sølvbit, Ag 

Løsning med Cu2+-ioner 

Løsning med Zn2+-ioner 

Løsning med Ag+-ioner 

3 reagensglass 

Stativ 

Trakt 

Sandpapir 

 

 

Fremgangsmåte 

1) Sett reagensglassene i stativet. 

2) Legg en metallbit i hvert av reagensglassene. Hvis noen 

av metallbitene ikke er blanke, må de pusses litt med 

sandpapir før du legger dem oppi. Du trenger ikke å pusse 

hele biten blank, men må ha et tilstrekkelig stort blankt 

område til at du vil kunne se tydelig om metallet endrer 

farge i eksperimentet. 

3) Velg en av løsningene med metallioner, f.eks. Cu2+-ioner, 

og hell litt av løsningen i hvert av de tre reagensglassene. 

Det er nok at løsningen står 2-3 cm opp i glasset. 

4) Observer hva som skjer med overflaten på metallbitene. 

5) Tøm ut innholdet i glassene og skyll dem. 

6) Gjenta forsøket to ganger til med ny løsning av metallioner 

hver gang. 

7) Noter alle observasjonene dine i tabellen under. Skriv  +  

hvis du så en forandring på metallbiten. Da har det skjedd 

en reaksjon. Skriv  O  hvis du ikke så noen forandring. 

 

                  Metaller 

Ioner 
Cu Ag Zn 

Cu2+    

Ag+    

Zn2+    

 

I de tilfellene der det har skjedd en reaksjon, har metallatomet avgitt elektroner til metallionet. 

Hvilket av de tre metallene er mest villig til å avgi elektroner? 

I spenningsrekken rangeres metallene etter deres evne til å avgi elektroner. Bruk resultatene 

dine til å sette de tre metallene i riktig rekkefølge. 

Min spenningsrekke: _______________________ 


