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1. Förklara skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion. Din för-
klaring skall innehålla en förklaring varifrån energin kommer och var den
går.

2. Räkna på en entalpiförändring i en given reaktion, och du får värden från
tabellen på sidan 167 i boken.

3. Givet en reaktion med en entalpiförändring, räkna ut energiförändringen vid
givna mängder (typ fråga 4b+c i de frågor ni arbetade på under vecka 15).

Eller arbeta baklänges: givet en temperaturförändring och en reaktion, be-
räkna entalpiförändringen.

4. Förklara aktiveringsenergi, och med utgångspunkt från det katalysatorer

Lösningar

. . . skillnaden mellan endoterm och exoterm En exoterm reaktion avger värme,
medan en endoterm reaktion tar upp värme.

I alla atomer, fri såväl som i föreningar har en elektronenergi: detta är helt
enkelt elektronernas läges- och rörelsenergi. Denna förändras när de bildar
nya föreningar, både när den ursprungliga bindningarna bryts och när den
nya bildas. Om det blir ett överskott på energi (mer energi från början än
på slutet) avges denna energi som värme, annars tas värme upp från omgiv-
ningen.

Räkna på en entalpiförändring. . . Exempel Vilken är entalpiändringen för bild-
ningen av väteklorid från väte och klor.



1. Balanserad reaktion: H2(g) + Cl2(g) −−→ 2HCl(g)

2. Från tabeller ser vi att bildningentalpin är −92 kJ/mol, och då vet vi
att
∆H = 2 mol · −92 kJ/mol = −184 kJ

Givet en reaktion med en entalpiförändring Exempel 6,00 g CaCl2(s) löses i
50,0 g H2O. Temperaturen hos vattnet stiger från 18,0 ◦C till 39,4 ◦C. Beräk-
na värdet på ∆H per mol upplöst kalciumklorid (CaCl2). Värmekapaciteten
för vatten är 4,18 J/g · K. Reaktionsformeln är CaCl2(s) −−→ Ca2+(aq) +
2Cl–(aq)

Lösning

1. Temperaturskillnaden är 39,4 ◦C - 18,0 ◦C = 21,4 ◦C (∆T)

2. För att värma upp 50,0 g vatten 21,4 ◦C krävs

50,0 g · 21,4 ◦C4,18 J/g · K = 4472 J

Den frigjorda energin är alltså 4472 J

3. m(CaCl2)= 6,00 g, M(CaCl2)= 111 g/mol

n(CaCl2) =
6,00 g

111 g/mol
= 0,054 05 mol

4. Frigjord energi per mol CaCl2 är då
4472 J

0,054 05 mol
= 82 757 J/mol

Svar: ∆ H = −82,7 kJ/mol upplöst CaCl2

Aktiveringsenergi En kemisk reaktion sker i flera steg: först bryts bindningarna
i den ursprungliga föreningarna, och sedan bildas nya bindningar i produk-
ten/produkterna. För det första steget krävs normalt energi, detta är aktive-
ringsenergin.

En katalysator gör det möjligt att "gå en genväg", och sänka aktiveringener-
gin, och därför ökar reaktionshastigheten (det är i varje givet ögonblick fler
molekyler som har tillgång till den nödvändiga energin för att reaktionen
skall ske).
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