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Ett gasformigt ämne med känd massa, volym, temperatur och
tryck: beräkna molmassan

0,229 g av ett gasformigt ämne har volymen 143 cm3 vid 40 ◦C och
95,8 kPa

a Beräkna ämnets molmassa

b Vilket av ämnena väte, syre, kväve eller koldioxid kan ämnet
vara?

a. Beräkna ämnets molmassa

1. Substansmängden beräknas

n =
pV

RT
=

(95,8 · 103N ·m−2) · (143 · 10−6m3)

(8,31 J ·mol−1 ·K−1) · (313K)
= (1)

= 0,005 267mol (2)

2. Molmassan beräknas sedan baserat på 2 (ovan):

M =
m

n
=

0,229 g

0,005 267mol
= 43,5 g ·mol−1 (3)

Svar: Molmassan för gasen är 43,5 g ·mol−1.



b. Vilket av ämnena väte, syre, kväve eller koldioxid kan ämnet vara?

1. Vi beräknar molmassan för de olika alternativen:
Gas Uträkning av molmassan

väte (H2) 2 · 1,0079 g/mol = 2,02 g/mol
syre (O2) 2 · 15,999 g/mol = 32,0 g/mol
kväve (N2) 2 · 14,007 g/mol = 28,0 g/mol
koldioxid (CO2) 12,01 g/mol + 2 · 15,999 g/mol = 44,0 g/mol

Svar: Molmassan (43,5 g/mol) passar bäst in på CO2 (44 g/mol) .

En behållare med vätgas. . .

En behållare som har volymen 6,00 dm3 innehåller vätgas med tem-
peraturen 25 ◦C och trycket 101,3 kPa. Gasmolvolymen (Vm) vid detta
tryck och temperatur är 24,5 dm3/mol. Beräkna:

a. Substansmängden
b. Massan vätgas

1. Om V=6,00 dm3 och Vm= 24,5 dm3/mol kan vi lösa ut substansmängden
ur detta:

n =
V

Vm

=
6,00 dm3

24,5 dm3/mol
= 0,245mol (4)

2. Med hjälp av substansmängden ( 4) och molmassan för vätgas räknar vi ut
massan:

m = n ·M = (0,245mol) · (2 · 1,0079 g/mol) = 0,4939 g = 0,494 g (5)

Svar: Vi har 0,245mol eller 0,494 g vätgas.
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