
ÖVNINGSUPPGIFTER KOKA30 
 
Övningsuppgifter, rep av gymnasiekurs 
 
1.  Vilken eller vilka av föreningarna : Cl2(g), HCl(g), NaCl(s), CH4(g), H2O(l), 
Na2SO4(s)  innehåller 
a. Kovalenta bindningar? 
b. Jonbindningar? 
Mellan vilka atomer verkar respektive bindning? 
 
2.  Hur många valenselektroner har klor, kol, kalium, magnesium, syre, kväve, 
svavel och väte och i vilket elektronskal finns de? 
 
3.  Rita formler (elektronstrukturformler/Lewisformler) som visar hur 
valenselektronerna fördelar sig i följande föreningar: KCl, NaCl, CH4, NH3, H2O, 
Cl2, N2 
 
4.  Vilken geometrisk form har följande molekyler: CH4, NH3, H2O 
 
5.  Beräkna substansmängden (ämnesmängden) 
a. vatten i 0,18 g H2O 
b. kloridjoner i 2,0 g AlCl3 
 
6.  Hur många mol hydroxidjoner finns det i 1,0 ml 2,0 M NaOH-lösning? 
 
7.  Hur många gram NaHCO3 åtgår för att göra 1,0 liter 0,10 M 
vätekarbonatlösning? 
 
8.  Hur många ml 0,10 M HCl-lösning åtgår för att neutralisera 10,0 ml 0,25 M 
NaOH-lösning? 
 
9. Beräkna pH i 
a. 0,1 M HCl  b. 1 mM NaOH  c. en blandning av 100 ml 0,22 M HCl och 100 ml 
0,20 M NaOH 
 
10. En gasblandning innehåller 0,70 mol H2O och 0,10 mol C8H18. Temperaturen 
är 100 °C och totaltrycket 101300 Pa. 
a. Beräkna gasblandningens volym? 
b. Beräkna gasernas partialtryck? 
c. Hur många gram finns av vardera komponenten? 



11. När 1,0 g oktan förbränns med syrgas till koldioxid och vatten avges 
värmemängden 48,25 kJ. Beräkna ΔH för förbränningen uttryckt i kJ/mol oktan 
 
12. Ångbildningentalperna för vatten, etanol och bensen ges nedan: 
 
H2O(l)  H2O(g)   ΔH = 41,0 kJ/mol 
 
C2H5OH(l)   C2H5OH(g)  ΔH = 43,5 kJ/mol 
 
C6H6(l)   C6H6(g)   ΔH = 31,0 kJ/mol 
 
Ange motsvarande kondensationsentalpier. Vilket av dessa ämnen har de 
svagaste intermolekylära krafterna? 
 

 
 
Svar: 
1a: Cl2(g), HCl(g) CH4(g), H2O(l), Na2SO4(s). 1b: NaCl(s), Na2SO4(s). 
2: Cl 7 (3), C 4 (2), K 1 (4), Mg 2 (3), O 6 (2), N 5 (2), S 6 (3), H 1 (1) 
4: CH4 tetraedrisk, NH3 trigonal pyramidal, H2O vinklad 
5a: 0,010 mol. 5b: 0,045 mol 
6: 2,0 . 10-3 mol 
7: 8,4 g 
8: 25 ml 
9a: 1,0. 9b: 11,0. 9c: 2,0 
10a: 0,0245 m3. 10b: H2O 88600 Pa, C8H18 12700 Pa. 10c: H2O 12,6 g,  C8H18 11,4 g. 
11: -5508 kJ/mol oktan 
12a: Byt tecken på ångbildningentalpierna. 12b: C6H6(l) 
 
 
Övningsuppgifter nomenklatur och stökiometri  
1.  Ange namn för följande ämnen: NaCl, NaHSO4, CO, Al3+, F-, O2-, SO4

2-, HCl, 
HNO3, H2SO4, P3- 
 
2.  Ange formel för följande ämnen: koldioxid, fosfortrihydrid, ammoniumjon, 
sulfidjon, hydroxidjon, nitratjon, karbonatjon, perklorsyra, fosforsyra, 
kiselkarbid, kalciumfosfid 
 
Balansera följande reaktioner: 
 
3a.   MnO4

- + SO3
2-  MnO4

2- + SO4
2-       alkalisk lsg  



b.  MnO4
- + H2C2O4 (oxalsyra)  Mn2+ + CO2 (g)    sur lsg 

c.  H3AsO3 + BrO3
−  H3AsO4 + Br–      sur lsg 

d.  Zn(s) + NO3
-  Zn2+ + N2O(g)      sur lsg 

4a.  Al(s) + NO3
- Al(OH)4

- + NH3 (g)      alkalisk lsg 
b.  ClO2 (g)  ClO2

- + ClO3
-      alkalisk lsg 

c.  Cu(s) + NO3
-(aq)  Cu2+(aq) + NO(g)         sur lsg 

 
5.  Skriv formel för:  
a.  Järn upplöses i utspädd svavelsyra varvid det utvecklas vätgas. 
b.  Järn(II)jon oxideras till järn(III)jon med permanganatjon i sur lsg.  
c.  Oktan förbränns fullständigt med syrgas under bildning av koldioxid och 
vatten. 
 
6. Kaliumsuperoxid – KO2 (ox tal syre –1/2) används vid rymdfärder för att 
producera syrgas genom att ta upp koldioxid ur utandningsluften enligt 
 
 4KO2(s) + 2CO2(g)  2K2CO3(s) + 3O2(g) 
 
Beräkna hur många mol syrgas som produceras per 100,0 g koldioxid som 
reagerar, om KO2 finns i överskott. Beräkna också hur många mol koldioxid som 
100,0 g KO2 kan förbruka. 
 
7. Ammoniumklorid (salmiak) sönderdelas vid upphettning enligt: 
 
  NH4Cl(s)   NH3(g) + HCl(g) 
 
Hur stort blir trycket om 5,0 g NH4Cl införs i en evakuerad behållare med 
volymen 6 dm3 och upphettas till 300 oC. Vid denna temperatur förbrukas all fast 
fas. 
 
8. Havsvatten innehåller 3,0 mass% NaCl. Densiteten är 1,02 g/cm3. Beräkna 
totalkoncentrationen NaCl uttryckt i M. 
 
9. Man blandar följande vattenlösningar, 5,00 cm3 0,100 M kalciumklorid, 10,00 
cm3 0,050 M kaliumklorid och 15,00 cm3 0,040 M kalciumnitrat, samt späder 
blandningen till 50,0 cm3. Beräkna koncentrationerna av de olika jonslagen i 
lösningen. 
 
Svar: 
1: natriumklorid, natriumvätesulfat, kolmonoxid, aluminiumjon, fluoridjon, 
oxidjon, sulfatjon, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, fosfidjon 
2: CO2, PH3, NH4

+, S2-, OH-, NO3
-, CO3

2-, HClO4, H3PO4, SiC, Ca3P2 



3-5: Kolla materie- och laddningsbalans 
6: Ämnesmängd O2: 3,408 mol; ämnesmängd CO2: 0,7032 mol 
7: P= 150.103 Pa  
8: 0,523 M 
9: [Ca2+]=0,0220 M   [K+]=0,0100 M   [Cl-]=0,0300 M   [NO3

-]=0,0240 M 
 
Övningsuppgifter bindningslära 
1a.  Ge Lewisdiagram (elektronformler), geometrisk form samt hybridisering för 
centralatomen i CO , CO2, CO3

2- NCl3, O3, HCN. 
b.  Ge Lewisdiagram och geometrisk form för SF4, SO2 och SO3.  
 
2a. Ge Lewisdiagram (elektronformler), geometrisk form samt hybridisering för 
centralatomen i H2O, NO3

-, NH3 och NO2
+.  

b. Ge Lewisdiagram och geometrisk form för HClO, HClO2, HClO3 och HClO4 
(vätet är bundet till O i alla föreningar). 
 
3a. Beskriv bindningsförhållande i H2

+, H2 och He2
+ med hjälp av energidiagram 

som erhållits med hjälp av LCAO-MO metoden. Ange symmetribeteckningar för 
molekylorbitalerna samt bindningstal och vilken typ av magnetism de olika 
molekylerna bör uppvisa. 
b.  Vilken av H2

+ eller H2 har kortast bindningsavstånd? Motivera. 
c. Använd energidiagrammet för att uttala dig om stabiliteten för en molekyl 
He2.  
 
4a. Beskriv bindningsförhållande i O2

- och O2
2- med hjälp av energidiagram som 

erhållits med hjälp av LCAO-MO metoden. Ange symmetribeteckningar för 
molekylorbitalerna samt bindningstal och vilken typ av magnetism de 
olikamolekylerna bör uppvisa. 
b.  Vilken av O2

- eller O2
2- har kortast bindningsavstånd? Motivera. 

 
5a. Ge Lewisdiagram (elektronformler) och geometrisk form för CCl4 , N3

- -, PBr4
-, 

SF4 , och ICl4
- 

b.  Ange fullständig elektronkonfiguration i grundtillståndet för Fe, Fe2+, Co2+, 
Ne och Br-. 
 
6. Vilka olika typer av intermolekylära krafter kan verka mellan molekyler av 
vart och ett av följande ämnen: HNO3, N2H4, NO, CF4 ? 
 
7a. Vad innebär Hunds regel?  



b.  Två av atomerna/jonerna Li, Si, Cl-
 och Ca2+

 är isoelektroniska. Vilket är det 
isoelektroniska paret?  
c.  Vilken av de två isoelektroniska atomerna/jonerna har störst radie? 
Motivera. 
d.  Ge elektronernas fördelning på grupper (1s osv) i grundtillståndet för den 
vanligaste atomjonen för respektive Li, Na, Ca, Al, O och Cl.  
e.  Vad innebär Pauliprincipen? 
 
Svar: 
3a: paramagnetisk, diamagnetisk, paramagnetisk 
b: Kortast i H2 eftersom det finns två elektroner i den bindande orbitalen 
c: Det finns lika många elektroner i den antibindande som den bindande 
orbitalen och det blir ingen energivinst. Molekylen är instabil. 
4a: paramagnetisk, diamagnetisk 
b: Superoxidjonen har kortast bindningsavstånd, störst bindningstal 1,5 
5a: tetraedrisk, linjär, gungbräda, gungbräda, kvadratisk 

b: Fe: 1s22s22p63s23p64s23d6 Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 Co2+: 1s22s22p63s23p63d7          
Ne: 1s22s22p6 Br-: 1s22s22p63s23p64s23d104p6

 

6: HNO3: Dispersionskrafter, dipol-dipol, vätebindn. N2H4: Dispersionskrafter, 
vätebindning NO: Dispersionskrafter, dipol-dipol CF4: Dispersionskrafter 
7b: Cl-/Ca2+ är isoelektroniska.  
c: Cl- är störst ty den har minst positiv kärnladdning  
d: Li+: 1s2, Na+: 1s22s22p6, Ca2+: 1s22s22p63s23p6, Al3+: 1s22s22p6, O2- : 1s22s22p6, Cl-: 
1s22s22p63s23p6 
 
Övningsuppgifter fasta tillståndet 
1a.  Kalium kristalliserar i en rymdcentrerad kubisk enhetscell medan kalcium 
kristalliserar i en kubiskt ytcentrerad enhetscell. Ange antal atomer i de olika 
enhetscellerna (z) och koordinationstal (antal närmsta grannar) för kalium och 
kalcium 
b. Ange vilken av metallerna som kristalliserar i tätpackning och namnge denna 
tätpackning.  
c.  Kubkanten i enhetscellen för kalcium är 5,56 Å. Beräkna densiteten för 
kalcium. 
2.  Rita bandstrukturen för en isolator, en odopad halvledare och en metallisk 
ledare. Använd din skiss för att förklara hur den elektriska ledningsförmågan 
varierar i en metallisk ledare respektive i en halvledare. 
3.  Hårdhet och smältpunkt är båda beroende på styrkan hos bindningarna i ett 
material, men alla högsmältande material är inte hårda. Varför? 



4.  Visa att förhållandet mellan a och c axeln i en hexagonal tätpackning är 
sqrt(8/3).  
5. Titanoxider är notoriskt ickestökiometriska. Det finns en förening med 
sammansättningen TiO som kristalliserar i koksaltstrukturen med 
defekter(vakanser) på både Ti och O lägena. Beräkna vakanskoncentrationen om 
cellkanten är 4,184Å och densiteten är 4,92 kgdm-3. 
6. Zeoliter är Aluminiumsilikat med den generella formeln M+y

x/y AlxSi1-xO2 
*zH2O, det vill säga för varje Si som ersätts av en Al måste laddningen 
kompenseras med en metalljon och om denna är polyvalent räcker det med 
motsvarande bråkdel. Zeoliterna är porösa och innehåller dessutom en andel 
vatten. 

	  

En silversodalit (bilden) har en densitet före 
torkning på 3,49kgdm-3 och en kubisk enhetscell 
med cellkanten 8,95Å.  Efter torkning är 
densiteten 3,16kgdm-3. Cellformeln är (AgxAlxSi1-

xO2)12 *zH2O.  
	  

a) Vad är Si/Al förhållandet? 
	  

b) Hur stort är vatteninnehållet? 
	  

7. Beräkna första jonisationsentalpin för silver ur följande termodynamiska 
data. 
 

Process kJmol-1 
ΔHf AgI -64 
ΔHsub Ag 285 
ΔHsub I2 62.42 
ΔHdiss I2 148.8 
ΔHEaff I 295 
ΔHlatt AgI  890 

 
 
Svar: 
1a: K 2st atomer i enhetcellen, 8 närmaste grannar (i en kub)  och Ca 4st atomer i 
enhetscellen, 12 närmaste grannar (i en kuboktaeder) . b: Ca i kubisk tätpackning. 
c: 1,55 g/cm3. 
5: 36,04/42,41 = 0,85, d.v.s. 15% vakanser 
6a: 1:1    b: Ca 8 vatten/enhetscell 
7:    731 kJmol-1     



 

 

Övningsuppgifter termodynamik 
1.  Beräkna entalpiändringen för reaktionen: 
 

S(s) + 3/2 O2(g)  SO3(g) 
 
ur entalpiändringarna för reaktionerna 
 
 S(s) + O2(g)  SO2(g)  ΔH = -298 kJ/mol S 
 
 SO2(g) + 1/2O2(g)  SO3(g) ΔH = -97 kJ/mol SO2 
 
Beräkna också entalpiändringen för reaktionen: 
 

2S(s) + 3O2(g)  2SO3(g) 
 

2. Beräkna entalpiändringen för reaktionen 
 
 C(s) + 1/2 O2(g)  CO(g) 

 
ur entalpiändringarna för reaktionerna: 

 
 C(s) + O2(g)  CO2(g)  ΔH = -394,1 kJ/mol C 
 
 CO(g) + 1/2O2(g)  CO2 (g) ΔH = -283,0 kJ/mol CO 

 
3.  Under en vinter faller 4,5 1013 kg snö över Sverige. 
a.  Hur stor värmemängd behövs för att smälta snön?  
b.  Hur många ton olja (hexadekan, C16H34) måste förbrännas till koldioxid och 
vattenånga för att erhålla samma värmemängd?  
c.  Hur många ton koldioxid tillföres atmosfären genom förbränningen i b)? 
Använd följande data: ΔH°f(CO2)=-394 kJ mol-1; ΔH°f (C16H34)=-455 kJ mol-1; 
ΔH°f (H2O)=-242 kJ mol-1; smältvärmet för snö/is är 6,0 kJ mol-1. 
 
4. Följande reaktion används för produktion av mangan: 

3 MnO2 (s) + 4 Al(s)    2 Al2O3(s) + 3 Mn(s) 
För MnO2 är ΔH°f = - 520 kJ/mol och för Al2O3 är ∆H°f = - 1676 kJ/mol 
a.  Beräkna ΔH° för denna reaktion. 
b.  Hur stor blir entalpiändringen för framställning av 10,0 g mangan? 
 



5.  Vid förbränning under konstant tryck av vätgas till flytande vatten utvecklas 
285 kJ per mol H2 och av ammoniakgas under bildning av flytande vatten och 
kvävgas 382 kJ per mol NH3. Beräkna entalpiändringen vid bildning av en mol 
NH3 ur grundämnena, alltså för reaktionen: 3/2 H2(g) + 1/2 N2(g)  NH3(g). 
 
6.  Beräkna ΔG°298 och värdet på jämviktskonstanten vid 25 °C för följande 
reaktion  

2C(s) + O2(g)  2CO(g) 
Vid 25 °C gäller: ΔH°f (CO) = -111 kJ mol-1 ; S°(C)=5,7 J K-1 mol-1; S° (O2)=205 J K-1 
mol-1 ; S° (CO)=198 J K-1 mol-1. 
 
7.  För jämvikten 

SnO2(s) + CO(g)  SnO(s) + CO2(g) 
är jämviktskonstanten K = 0,11 vid 25 °C. Vid vilken temperatur är 
jämviktstrycken av CO och CO2 lika stora över en blandning av de båda fasta 
tennoxiderna? För reaktionen ovan är ΔH° = 11,9 kJmol-1 vid 25 °C. 
 
8.  Tenn kan kristallisera i två modifikationer, vitt tenn och grått tenn. Vid 25 °C 
och 1 bar är entropin för vitt tenn 52,3 J K-1 mol-1 och för grått tenn 44,8 J K-1 mol-1. 
För reaktionen 

Sn(vitt)  Sn(grått) 
är ΔH° = –2,15 kJ mol-1 vid 25 °C. 
a.  Avgör genom beräkningar vilken tennmodifikation som är stabil vid 25 °C 
och 1 bar. 
b.  Vid vilken temperatur råder jämvikt mellan vitt och grått tenn? 
 
Svar: 
1: -395 kJ/mol S, -790 kJ/2 mol S 
2: –111,1 kJ/mol C 
3a. 1,5 1016 kJ. b: 3,4 108 ton. c: 1,1 109 ton. 
4a: –1792 kJ. b: –109 kJ. 
5: –46 kJ/mol NH3. 
6a: ΔG° = -276 kJ b: K= 2 1048 bar 
7: T=551 K 
8a: Vitt tenn är stabilt. b: 287 K 
 
Övningsuppgifter jämviktslära 
1.  Teckna jämviktskonstanterna och ange deras enheter för följande homogena 
gasjämvikter: 
a.  N2O4    2 NO2  



b.  2 NO2  2NO + O2  
c.  NO2  NO + ½ O2  
d.  N2 + 3 H2  2 NH3  
e.  2 NH3  N2 + 3 H2 
 
2.  I ett kärl av volymen 50,35 ml infördes 0,0301 mmol NH3 och ett överskott av 
fast NH4HSe, vars volym kan försummas. Vid 30 °C var totala jämviktstrycket 
3,46 kPa. Bestäm jämviktskonstanten för reaktionen 

NH4HSe(s)  NH3(g) + H2Se(g) 
 
3.  Då gengasjämvikten 

CO2(g) + C(s)  2CO(g) 
får inställa sig vid 700 °C och totaltrycket 5,00 bar finner man att gasblandningen 
innehåller 33 vol % CO. Beräkna jämviktskonstanten K vid 700 °C. 
 
4a. 0,1122 g CaO(s) löses i 800 ml vatten. Vad blir pH i lösningen? (Ledning då 
oxiden löses i vatten bildas en stark bas). 
b. Beräkna pH i en 1,0 mM lösning av natriumacetat, NaOOCCH3. pKa för 
ättiksyra är 4,76 och pKw=14,00. 
 
5a. Beräkna pH i den buffert man får då 600 ml 0,20 M ättiksyra blandas med 400 
ml 0,40 M natriumacetat. pKa för ättiksyra är 4,76 och pKw=14,00. 
b. Vad blir pH om man till 100 ml av denna buffert sätter 1,0 ml 6,0 M HCl. 
 
6. Lika volymer 0,50 M kalciumnitrat och 0,20 M natriumsulfat blandas. Bildas 
det en fällning av kalciumsulfat, vars löslighetsprodukt är 6 10-5 M2 (motivera 
med beräkning), och – om så är fallet – vad blir sulfatjonkoncentrationen vid 
jämvikt? 
 
Svar: 
1: Enheterna för jämviktskonstanterna är a: bar. b: bar. c: bar1/2. d: bar-2. e: bar2. 
2: Kp = 2,43 10-4 bar2  
3: Kp = 0,813 bar 
4a: pH=11,70. b: pH=7,88 
5a: pH=4,88. b: pH=4,50. 
6. Fällning bildas. [SO4

2-] = 4 10-4 M.  
 
Övningsuppgifter elektrokemi 
1. En elektrokemisk cell sätts samman av två halvceller vid 25 °C. Katoden består 
av 0,100 M Ag+ och ett silverbleck (e°(Ag+/Ag) = 0,80 V) och anoden av 0,0100 M 



Cu2+ och ett kopparbleck (e°(Cu2+/Cu) = 0,34 V). De sammankopplas med en 
saltbrygga. 
a. Teckna cellschemat. 
b. Ange elektrodförlopp och cellförlopp. 
c. Beräkna cellpotentialen E. 
 
2. Cellförloppet för en elektrokemisk cell är  

3 Cu2+ + 2 Al(s)  3 Cu(s) + 2 Al3+ 
a. Beräkna E° vid 25°C för cellen ur normalpotentialerna: e°(Cu2+/Cu) = 0,34 V, 
e°(Al3+/Al) = – 1,66 V 
b. Teckna E vid 25°C för cellen. 
c. Etylendiamin, H2NCH2CH2NH2 är en ligand som bildar ett starkt komplex 
med Cu2+ men inte med Al3+. Hur påverkar en tillsats av etylendiamin cellens 
emk? 
 
3.  Bly reagerar med stark syra varvid det bildas vätgas och tvåvärda blyjoner. 
En lösning med pH = 2,00 och [Pb2+] = 0,10 M är i jämvikt med Pb(s) vid 25 °C. 
Beräkna jämviktstrycket av vätgas över lösningen. För Pb2+/Pb är 
normalpotentialen –0,125 V vid denna temperatur. 
 
4.  För redoxparet Fe2+/Fe(s) är normalpotentialen –0,440 V och för Fe3+/Fe2+ är 
den 0,771 V. 
a. Vilken reaktion kan förmodas ske mellan dessa partiklar?  
b. Ge reaktionsformel. Beräkna jämviktskonstanten för denna reaktion.  
c. En lösning med utgångskoncentrationerna [Fe2+] = [Fe3+] = 0,100 M skakas till 
jämvikt med ett överskott av järnpulver. Beräkna [Fe3+] vid jämvikt. 
 
5. Beräkna jämviktskonstanten för reaktionen  

Au+ + 2CN–(aq)  Au(CN)2
– 

från följande e° värden:  
Au++ e–  Au(s)  e° = 1,69 V; Au(CN)2

– + e–  Au(s) + 2CN– e° = -0,60 V 
 
6. Emk för elementet 

 – Ag(s) Mättad lösning av Ag2CrO4 i 
0,0330 M K2CrO4(aq) 

 0,100 M AgNO3(aq) Ag(s) + 

uppmättes vid 25°C till 0,234 volt. Beräkna härur ett värde på 
löslighetsprodukten för Ag2CrO4. 
 



7. En ström på 15 ampère får passera genom ett nickel(II)-sulfatbad. Utbytet 
med avseende på utfälld nickel är 60%. Hur mycket nickel utfälls vid katoden 
per timme? 
 
Svar: 
1a: Cu(s) | Cu(aq)2+ || Ag(aq)+ | Ag(s) 
b: katod: Ag+ + e-  Ag(s); anod: Cu(s)  Cu2+ + 2e-;  
cell: 2 Ag++ Cu(s)  2 Ag(s) + Cu2+ 
c: E = 0,46 V  
2a: 2,00 volt 

 b:

€ 

E(V) = 2 − 4,28 ⋅10−3 ln [Al
3+]2

[Cu2+]3
 

c: [Cu2+] minskar, E minskar 
3: 16,9 bar 
4a: 2Fe3+ + Fe(s)  3 Fe2+. b: 9 1040 M. c: 4 10-22 M 
5: K = 5,4 1038 M-2 
6: Ks = 4,10  10-12 M3 
7: 10 g 
 
Blandade övningar 
Arbeta igenom uppgifterna nedan så att du kan redovisa lösningen. Kom ihåg: 
Det är inte alltid svaret som är det viktiga här, utan vägen dit! Om du kör fast på 
en uppgift bör du i vart fall ha klart för dig var du fastnade. 
 
1. Luftkuddar (air bags) i bilar måste fyllas mycket snabbt med gas, då en 
kollision inträffar. Gasen erhålles genom en extremt snabb reaktion mellan 
natriumazid och järn(III)oxid enligt: 

6NaN3(s) + Fe2O3(s)  3 Na2O(s) + 2 Fe(s) + 9 N2(g) 
Hur många gram NaN3 behövs för att 75,0 dm3 kvävgas av trycket 0,98 bar och 
temperaturen 25 °C skall bildas? 
 
2. Man bereder en borsyra/borat-buffert genom att blanda lika volymer 0,20 M 
natriumborat och 0,080 M saltsyra. Beräkna pH i bufferten. pKa för borsyra är 
9,24 och pKw=14,00. 
 
3. Lika volymer 0,040 M Pb(NO3)2-lösning och 0,28 M KBr-lösning blandas. 
a. Faller PbBr2 ut? Motivera med beräkning.  
b. Beräkna [Pb2+] vid jämvikt. Ks för PbBr2 är 2,1 10-6 M3 
 



4. För bildning av formaldehyd vid 25°C enligt reaktionen  
CO(g) + H2(g)  HCHO(g) 

är ∆G° = 27,20 kJ/mol CO och ∆H° = –5,44 kJ/mol CO. Beräkna 
jämviktskonstanten vid 1000 K. ∆H° och ∆S° får anses vara oberoende av 
temperaturen. 
 
5. En elektrokemisk cell sätts samman av två halvceller vid 25 °C. Den ena 
består av 1,00 M ZnSO4 och ett zinkbleck (E°(Zn2+/Zn=-0,76 V) och den andra av 
0,100 M FeCl3 och ett järnbleck (E°(Fe3+/Fe)=-0,04 V). De sammankopplas med en 
saltbrygga. 
a) b) c) d) 
a. Teckna cellschemat.  
b. Ange elektrodförlopp och cellförlopp.  
c. Beräkna cellpotentialen E.  
d. Beräkna jämviktskonstanten för cellförloppet. 
 
6.  Vin innehåller ofta svaveldioxid som konserveringsmedel. För att bestämma 
SO2-halten i vin mäter man upp 200,0 ml av vinet, tillsätter svavelsyra och 
titrerar lösningen med kaliumpermanganat, KMnO4. Då oxideras svaveldioxiden 
till vätesulfatjoner och permanganatjonerna reduceras till mangan(II)joner. Vid 
en sådan titrering förbrukas 9,05 ml kaliumpermanganatlösning med 
koncentrationen 0,0209 M. Beräkna svaveldioxidhalten i vinet uttryckt i mg/liter. 
 
7a. Ge elektronernas fördelning på grupper (1s osv) i grundtillståndet för Li, Na, 
Ca, Al, O och Cl. 
b. Vilken har störst radie, en syreatom (O) eller en oxidjon (O2-)? Motivera.  
c. Hur varierar kokpunkten inom serien HF, HCl, HBr, HI? Motivera. 
 
9. Vad är pH i en mättad lösning av magnesiumhydroxid i en 0,05 M MgCl2-
lösning? För Mg(OH)2 är Ks = 1,2 10-11 M3. pKw = 14,00. 
 
10. Vid s.k. kalkbränning sönderdelas fast kalcit i kalciumoxid och koldioxid 
enligt reaktionen: 

CaCO3(s, kalcit)  CaO(s) + CO2(g) 
För reaktanterna och produkterna har följande termodynamiska data bestämts 
vid 25°C:  
 ∆H°f/(kJ  mol–1) S°/(J  K–1 mol–1) 
CaCO3 (s, kalcit) –1207 92,9 
CaO (s)  –635 40 
CO2 (g) –394 214 



 
a) Beräkna ∆G° vid 25°C för reaktionen. 
b) Beräkna jämviktstrycket av CO2(g) över CaCO3 vid 25°C. 
c) Beräkna sönderdelningstemperaturen för CaCO3, dvs den temperatur vid 
vilken trycket av CO2(g) i jämvikt med CaCO3(s) och CaO(s) är 1 bar, om ∆H° och 
∆S° för reaktionen får antas oberoende av temperaturen. (Vid sönderdelnings- 
temperaturen är CaCO3 och CaO fortfarande fasta faser.) 
 
11. En kondensator består av två elektriskt ledande plattor separerade av en 
isolator (ett dielektrikum). Kapacitansen (c ) hos en kondensator ges av den 
laddning (q) som kan lagras med hjälp av en given spänning (V)   
c=q/V.  
I luft gäller att q ges av  
q=ε0AV/d  
där ε0 är permittiviteten för vakuum (nästan), A är plattornas area och d är 
avståndet mellan dem. En isolator med den realtiva permittiviteten εr mellan 
plattorna reviderar detta uttryck till  
q’=ε0εrAV/d 
där εr är den relativa permittiviteten.  
En kondensatorer består av två st plattor, 1m2 stora, separerade av ett gap på 
1mm luft. 
a. Vad är kondensatorns kapacitans? 
b. Hur ändras detta värde om vi ersätter luften med BaTiO3 , ett dielektrikum 
med en relativ permittivitet på ca 10000?  
c. Om vi laddar kondensatorn med 1kV spänning och vi antar att elektronerna 
på den negativt laddade plattan ligger i ett kvadratiskt gitter, vad blir då 
elektron-elektron avståndet för den första kondensatorn?  Jämför med avståndet 
i en kol-kol bindning. För den andra? 
 
12. Sönderfallet av lustgas enligt  

2 N2O       2 N2+ O2 
är en 1:a ordningens reaktion med hastighetskonstanten k = 0,76 s-1 vid 1000 K 
och 0,87 s-1 vid 1030 K. Uppskatta reaktionens aktiveringsenergi i detta 
temperaturområde. 
 
 
Svar: 
1: 129 g 
2: pH = 9,42 
3a: Det bildas fällning. b: [Pb2+]=2,1 10-4 M 



4: 3,7 10-6     (bar-1) 
5c: E = 0,70 V. d: K = 1073 
6: 151 mg/liter  
7a: Li: 1s22s1. Na: 1s22s22p63s1. Al : 1s22s22p63s23p1. Ca: 1s22s22p63s23p64s2. O: 
1s22s22p4. Cl : 1s22s22p63s23p5. b: en oxidjon  
8: Järn har 5 och kobolt har 3 oparade d-elektroner. 
9: pH = 9,23 
10a: 130 kJ  mol-1. b: 2 10-23 bar. c: 1,10 103 K. 
11a: 8.9 10-9 F. b: 8.9 10-5 F. c:1400 Å. d: 14Å. 
12: 39 kJ mol-1 
 


