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Arbeta i grupp med att lösa dessa uppgifter. Lämna in era svar!

1. Gasen fosgen (karbonylklorid, COCl2) bildas i en reaktion mellan kolmonoxid
och klorgas:

CO(g) + Cl2(g) −−⇀↽−− COCl2(g)

Vid ett experiment innehöll en behållare på 10,0 dm3 0,28mol kolmonoxid,
0,21mol klorgas och 0,81mol karbonylklorid. Beräkna jämviktskonstanten.

2. Vilken typ av bindning kan du förvänta dig i HCl, O2, MgO och KCl? Mo-
tivera dina svar!

3. Varför kommer en jämvikt att ställa in sig i ett system (med en reversibel
reaktion)?

4. I fråga 10 på följande sida nämns föreningen kväve(II)oxid. Förklara varför
den har det namnet.

5. Ni skall bestämma jämviktskonstanten för reaktionen

2 SO3(g) −−⇀↽−− 2 SO2(g) + O2 (g)

Vid experimentet fördes 1,00mol svaveltrioxid in i en behållare på 50,0 dm3,
och temperaturen hölls konstant. Efter ett tag hade jämvikten ställt in sig,
och då innehöll behållaren 0,58mol svaveldioxid. Beräkna jämviktskonstant-
en.

6. Jämvikt har ställt in sig i systemet

PCl5(g) −−⇀↽−− PCl3(g) + Cl2(g)

Du vill först öka halten av PCl5 och sedan minska den till under den den
ursprungliga nivån. Hur gör du, och varför fungerar det?



7. Koldioxidhalten i luften ökar, hur påverkar det miljön i haven?
När ni besvarar uppgiften ska ni utreda vad som händer på molekylnivå. Ni
ska också dra slutsatser om vilka konsekvenser det får för miljön. Ni ska
också föra resonemang om hur yttre förändringar påverkar jämvikten.

8. För reaktionen

2 HI (g) −−⇀↽−− H2(g) + I2(g)

är jämviktskonstanten vid vissa förhållanden K=0,020. I ett experiment mät-
te man upp [HI] = 1,33mol/dm3 och [H2] = 0,0200mol/dm3. Vilken kon-
centration har [I2]?

9. I ett experiment förde man in divätetetraoxid, N2O4, i en lufttät behållare.
När denna hettades upp till 100 ◦C kunde jämvikten

N2O4 (g) −−⇀↽−− 2 NO2 (g)

ställa in sig. Vid denna temperatur är jämviktkonstanten K=0,36mol/dm3.
När man mätte koncentrationen N2O4 var denna 0,040mol/dm3. Vilken var
koncentrationen av NO2?

10. Syregas och kvävgas kan reagera och bilda kväve(II)oxid enligt följande
jämviktsreaktion

O2(g) + N2(g) −−⇀↽−− 2 NO (g)

Vid 2000 ◦C är jämviktskonstanten K=0,097, och man uppmätte koncentra-
tionerna [O2] = 1,00mol/dm3, [N2] = 1,0mol/dm3 samt [NO] = 0,22mol/dm3

i en behållare med volymen 1,00 dm3.

(a) Avgör om systemet är i jämvikt. Om det inte är i jämvikt, beräkna
koncentrationerna av alla tre gaserna efter det att jämvikt ställt in sig.

(b) Om man för in ytterligare 0,50mol O2 i behållaren ändras jämvikts-
koncentrationerna. Vilka blir de efter förändringen?
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