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Jag var inte med och gjorde denna labben då jag var frånvarande, jag har därför tagit 
information från andras labbrapporter i syfte av att kunna skriva en egen labbrapport.

Syfte: Ta reda på om olika ämnen leder ström med vanligt vatten och avjoniserat vatten.

Material: 
Ett gram av : Strösocker (C6H12O6), kaliumpermanganat (KMNO₄), järnoxid (Fe₂O₃), Glukos, 
sackaros, salt (NaCl)
sex st av: Bägare, muffinformar, skedar,
Våg
Avjoniserat vatten
Indikator

Utförande:
Test 1: Vi tog ett gram av varje ämne som vi därefter lade i varsin form. Vi använde oss av 
indikatorn för att se om de olika ämnena ledde ström, vi antecknade resultaten.
Test 2: När vi väl hade antecknat hällde vi över ämnena från våra formar ner i varsin 
bägare med vanligt vatten blandat med avjoniserat vatten. Vi kollade återigen om ämnena 
ledde ström med indikatorn.

Resultat:
Ämne Test 1 Test 2

NaCl leder ej ström Leder ström

KMNO4 leder ej ström Leder ström

C6H12O6 leder ej ström Leder ej ström

Glukos leder ej ström leder ej ström

Fe₂O₃ leder ej ström Leder ström

sackaros leder ej ström Leder ej ström

Resultatet är taget från Sofia Ström.

Slutsats: Mitt resultat visade att natriumklorid, kaliumpermanganat och järnoxid leder 
ström, medan glukos, sackaros och strösocker inte leder någon ström.
Inget av de olika ämnena ledde ström i fast form men när man löste upp det så ledde de 
olika salterna ström.



Allt detta på grund av att natriumklorid, kaliumpermanganat och järnoxid är uppbyggda av 
joner, när dem är i fastform så är jonerna bundna till varandra men när man löser upp dem 
så lossnar bindningarna från varandra och jonerna blir rörliga. På grund av detta (och att 
joner har en laddning) så kan salterna leda ström.
Så här är det inte med strösocker, sackaros och glukos just på grund av den anledningen 
att de inte är uppbyggda av joner och eftersom att dem inte är joner så har dem ingen 
laddning, och kan inte leda någon ström.

Felkällor: Det avjoniserade vattnet kanske inte hade blivit helt avjoniserat (det kanske 
fanns joner kvar i det). jag kan även ha torkat av konduktivitetsmätaren dåligt mellan de 
olika testerna.

 


