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LABORATIVT	ARBETE:	SPÄD	EN	LÖSNING
NIKLAS	DAHRÉN



Vad innebär det att vi späder en lösning?
ü Spädning innebär att vi sänker koncentrationen av ett löst ämne genom att tillsätta mer vätska. Oftast är det  

destillerat eller avjoniserat vatten vi tillsätter.

ü Exempel: 
§ Vi har 1 dm3 kopparsulfatlösning (kopparsulfat plus vatten) med koncentrationen 0,4 mol/dm3. 
§ Genom att dubbla mängden vatten kan vi sänka lösningens koncentration av kopparsulfat till hälften. 

Koncentrationen blir då 0,2 mol/dm3.

1 dm3

1 dm3
Innan spädning: 
n = 0,4 mol
V = 1 dm3

c = 0,04 mol / 1 dm3 = 0,4 mol/dm3

Efter spädning: 
n = 0,4 mol 
V = 2 dm3

c = 0,04 mol / 2 dm3 = 0,2 mol/dm3

0,2 mol

0,2 mol

0,4 mol



Substansmängden (antalet mol) är lika före 
och efter spädning

n1 = V1 * c1 n2 = V2 * c2

§ Samma substansmängd

§ Olika volymer

§ Olika koncentrationer

Före spädning: Efter spädning:

n1 = 0,4 mol n2 = 0,4 mol



Viktigt samband

Om n1 = n2 så borde ju även V1 * c1 = V2 * c2

Det leder fram till…

n1(före spädning) = n2(efter spädning)



Spädningsformeln

Före spädning: Efter spädning:

n1 = 0,4 mol
n1 = V1 * c1

n2 = 0,4 mol
n2 = V2 * c2

V1    c1 V2    c2=

Liten volym
Hög koncentration

Stor volym
Låg koncentration

Eller om man hellre vill uttrycka det 
på följande sätt: 

c1 *V1 = c2 * V2

n1(före spädning) = n2(efter spädning)

* *



2 sätt att genomföra en spädning

1. Späd den befintliga lösningen: Vi utgår från en lösning med relativt hög koncentration. Vi tillsätter sedan dest. 
vatten direkt i denna lösning så att koncentrationen i lösningen blir lägre. 

2. Använd den ursprungliga lösningen för att göra en ny utspädd lösning: Vi  utgår från en lösning med relativt hög 
koncentration. Vi tar en viss volym av denna lösning och för över denna volym till ett nytt mätkärl (förslagsvis en 
mätkolv). Vi tillsätter sedan dest. vatten i detta mätkärl så att koncentrationen i den nya lösningen blir lägre. Den 
ursprungliga lösningen är nu inte ”förbrukad” (som i metod 1) utan kan användas fler gånger för att bereda nya 
lösningar.

Stamlösning: En lösning med relativt hög koncentration som man 
utgår ifrån när man ska göra nya lösningar med lägre koncentration. 



Uppgift 1: 
Du har 150 cm3 NaCl-lösning med koncentrationen 0,25 mol/dm3. 

Denna lösning späder du genom att tillsätta vatten tills volymen blir 
250 cm3. Hur stor koncentration får den utspädda lösningen? 

Lösning:
1. Vi använder oss av spädningsformeln: V1 * c1 = V2 * c2 

2. Vi gör en tabell och för in de kända värdena.
3. Vi räknar ut det okända värdet. I det här fallet är det ”c2” vi ska beräkna.

V1 c1 V2                       c2 

0,150 dm3 0,25 mol/dm3 0,250 dm3

=
c2 = V1 * c1 / V2 =

0,15 mol/dm3

Svar: Den utspädda lösningen får koncentrationen 0,15 mol/dm3.

.
0,150 dm3 * 0,25 mol/dm3 / 
0,250 dm3 = 

.



Uppgift 2: 
Vi ska blanda till 100 ml kopparsulfatlösning med koncentrationen 0,10 
mol/dm3 genom att utgå från en stamlösning med koncentrationen 0,40 

mol/dm3. Hur stor volym behöver vi ta av stamlösningen (och sedan 
späda med dest. vatten) för att få till rätt koncentration?

Lösning:
1. Vi använder oss av spädningsformeln: V1 * c1 = V2 * c2 

2. Vi gör en tabell och för in de kända värdena.
3. Vi räknar ut det okända värdet. I det här fallet är det ”V1” vi ska beräkna. V1 är alltså volymen vi tar av 
stamlösningen. 

=

Svar: Vi behöver 0,025 dm3 (25 ml) av stamlösningen för att få till rätt koncentration.

V1 c1 V2                    c2 

0,40 mol/dm3

. .=
V1 = V2 *  c2 / c1 =
0,100 dm3 * 0,10 mol/dm3 /
0,40 mol/dm3 = 0,025 dm3

100 ml = 0,100 dm3 0,10 mol/dm3



Hur utför vi föregående uppgift i praktiken?

Stamlösning: Efter spädning:

Efter spädning: 
V2 = 0,100 dm3

c2 = 0,10 mol/dm3

Från stamlösningen tar vi:
V1 = 0,025 dm3 (25 ml)
c1 = 0,40 mol/dm3

ü Tillvägagångssätt: Vi mäter upp 25 ml från stamlösningen och för över det till ett nytt kärl (helst en mätkolv) med 
hjälp av en pipett. I det nya kärlet tillsätter vi sedan dest. vatten så att totalvolymen blir 100 ml. Använder vi en 
100 ml-mätkolv så fyller vi på vatten upp till strecket på mätkolven.

25 ml

25 ml

75 ml

n1 = V1 * c1 n2 = V2 * c2 OBS: Använd helst 
en mätkolv!
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