
Redoxkemi. !
Rengöring av silverbestick.!!
Material: ! Silverbestick med silversulfidbeläggning.!
! ! Aluminiumfolie!
! ! Natriumbikarbonat (bikarbonat för bakning)!
! ! Bägare med vatten.!
! ! Putsduk!
! ! Tandkräm eller ketchup.!!
Utförande försök 1: !Lägg aluminiumfolie i botten på bägaren och tillför kokande vatten. !
! ! ! Häll i några teskedar bikarbonat.!
! ! ! Lägg i silverbesticken som skall rengöras och låt besticken ligga i tills 
! ! ! den svarta beläggningen är borta.!
! ! ! Ta upp silverbesticken och skölj av med rent vatten, torka och polera 
! ! ! med handduken.!
! !!
Utförande försök 2: !Häll ut en liten klick tandkräm eller ketchup på en putsduk. Gnid extra 
! ! ! mycket där det är mycket beläggning.!
! ! ! Skölj sedan av silvret och polera med en torr putsduk.!

Resultat: Dokumentera ert resultat, genom att fotografera med Ipaden.!!
Slutsats: Silver reagerar med svavelväte H2S och syre O2 som finns i luften och bildar 
silversulfid Ag2S. Om man väljer att putsa sitt silver med hjälp av aluminium, karbonat och 
vatten gör man det smidigt för sig samtidigt som det går väldigt snabbt och blir ett bra 
resultat. Det sker en redoxreaktion i lösningen när man lägger ner silvret. Aluminium, som 
är en oädel metall, oxideras till aluminiumjoner samtidigt som det avger elektroner. 
Elektronerna vandrar genom den metalliska kontakten mellan aluminiumfolien och silvret 
till beläggningen på silvrets yta. Där reduceras silversulfiden till gediget silver. Inget silver 
förloras.!!!!!!



!!!!
!
Att putsa silvret genom denna redoxreaktion är nog den lättaste metoden och speciellt om 
man använder sina gamla aluminiumkastruller. Ur miljösynpunkt är det bättre att använda 
aluminiumkastruller eftersom de går att återanvända och det gör inte folien, som dessutom 
är otroligt energikrävande att tillverka.!

Är man rädd om sitt silver och dessutom vill tänka lite på miljön skall man, framför de olika 
sätt vi tidigare nämnt, använda ketchup. Det har inte någon slipande effekt och 
tillverkningen av ketchup är miljövänligare än tillverkningen av silverputs och 
aluminiumfolie. Om silvret har en väldigt stark beläggning eller gravyr är det faktiskt så att 
bara metoderna med liten slipande effekt fungerar tillfredställande bra.!
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