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Ammoniakk 

Rengjøringsmiddelet Salmi er en løsning av gassen ammoniakk i vann, ca. 10 %. Den sterke lukten 

av Salmi skyldes at ammoniakkgassen stikker av fra løsningen. Ved oppvarming omdannes 

hornsalt til nye stoffer som alle er gasser. Derfor brukes hornsalt som hevemiddel i kakebaking. Hvilke 

gasser dannes ved oppvarming av hornsalt?  

 
Innhold 
1 hornsalt i lite rør 

1 ammoniakkløsning i rør (fargeløs) 

1 kobbersulfatløsning i rør (lys blå løsning)  

1 treklype 

2 bomullspinner 

1 glassrør 

1 spritbrenner i pose: 

1 tørkepapir 

1 fyrstikkeske 

 

Ekstra 

saks 

 

Sikkerhet 

Vær forsiktig med åpen flamme! Vær forsiktig - 

glass som varmes opp kan sprekke. 

Kobbersulfatløsning: 

 

Advarsel. Meget giftig, med 

langtidsvirkning, for liv i vann  

Rødsprit: 

        

Fare. Meget brannfarlig væske og damp. 

 

Tiltak 

Benytt vernebriller. Samle løst hår og løse klær. 

Bomullspinnen med kobbersulfat vaskes med mye 

vann før den kastes som restavfall. Vaskevannet 

samles på resteflaske for kobberioner. 

 
 

 

 

 

 

Gjennomføring 

 

1. Påvisning av gassen ammoniakk 

Dypp en bomullspinne i kobbersulfatløsningen, legg den ned i røret med 

ammoniakkløsning og sett i proppen. Observer og noter fargen kobberionene 

får når de reagerer med ammoniakk. Dette viser en påvisningsreaksjon for 

ammoniakk som kan brukes til å teste om det dannes ammoniakk når vi 

varmer opp hornsalt. 

 

2.  Slik lager du en enkel spritbrenner: 
Sett dramsglasset fast på bordet med en klump modelleire. Putt den lange 

enden av veken ned i glasset og la bindersen henge på kanten av glasset. Fyll 

glasset med rødsprit. Når du tenner på den korte enden av veken, har du en 

enkel liten spritbrenner. 

 

3.  Oppvarming av hornsalt: Overfør hornsaltet til glassrøret og sett treklypen 

på røret, helt ytterst ved åpningen. Lukt forsiktig på hornsaltet. Noter hva du 

lukter. Dunk litt på glasset med hornsalt så det meste kommer ned i bunnen av 

glasset. Tenn spritbrenneren og varm opp hornsaltet. Dypp en bomullspinne i 

kobbersulfatløsningen og hold den foran åpningen på glasset med hornsalt 

mens du varmer opp (se bildet). Hva ser du? Noter. 

 

4.  Fortsett å varme opp (uten bomullspinne) og studer det som skjer inne i 

glasset. Hva ser du på veggene i glasset? Noter.  

 

 

5. Varm opp til det ikke er noe hornsalt igjen i glasset.  

IKKE TA PÅ GLASSET!    IKKE LEGG DET PÅ BORDET! 

La glasset være i klypen. Sett klypen på bordet slik at glasset står med bunnen 

i været. La det stå slik til det blir helt kaldt. 
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Resultat 
Hvilke to gasser har du påvist at det dannes ved oppvarming av hornsalt?  

 

 

Skriv formelen for disse gassene. 

 

 

Hornsalt er ammoniumhydrogenkarbonat og har formelen NH4HCO3. 

Start med NH4HCO3. Det er 1 N, 5 H, 1 C og 3 O  i formelen. ”Trekk fra” bokstavene som er i formelen 

for vann og for ammoniakk. Hva blir igjen, hvilke bokstaver og hvor mange av hver?  

 

 

Hvilken gass kan det være formel for.  

 

 

Hva heter den tredje gassen hornsalt avgir ved oppvarming?. 

 

Forklar hvorfor hornsalt kan brukes som hevemiddel i kakebaking.  Hvorfor lukter det ikke vondt av 

kaker bakt med hornsalt? 
 

 

 

Konklusjon 
Hvilke gasser dannes når vi varmer opp hornsalt? Skriv ordligning for reaksjonen . 

 

 

Skriv reksjonsligningen med formler.  

 

 

Rydding 
 Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: 

 gjenbruk: Treklype (glassrør?) 

 plastemballasje: pose, propper, lite plastrør 

 glass: Glassrør og dramsglass 

 metall: Bindersen 

 restavfall: Tørkepapir med løsninger, veke, modelleire, Bomullspinner med kobbersulfat vaskes 

med mye vann før de kastes. (kan eventuelt behandles med stålull og deretter kastes som 

restavfall) 

 

 


