EXEMPEL 5.2
Låt oss säga att du har en saltlösning som har
en koncentration på 5,0 g/dm³. Ur denna häller
du upp 0,100 dm³ i ett glas. Hur stor massa salt
är det då i glaset?

Lösning
Nu vill du veta massan m. Den mäter man i
enheten g. För att ta sig från enheten g/dm³ till
g måste vi multiplicera med dm³:
g
⋅ dm3 = g
dm3
Om vi som ovan tecknar volymen V och koncentrationen c, kan vi då skriva:

m = cV = 5,0

g
⋅ 0,100dm3 = 0,50g
dm3

Svar: m = 0,50g
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ÖVA DIG PÅ BEGREPPEN STORHET,
MÄTETAL OCH ENHET
5.1. Vad är storhet, mätetal och enhet i följande
exempel: V = 0,250dm3?
5.2. Hur lång är du? Ange din längd med storhet,
mätetal och enhet.
5.3. En kub av guld med volymen 8 cm3 väger
154 g. Vilken är densiteten för guld, uttryckt i
g/cm3? Svara med storhet, mätetal och enhet.
Densiteten brukar tecknas med den grekiska
bokstaven ρ (”rho”).

ÖVA DIG PÅ ATT RÄKNA MED BEGREPPEN ATOMMASSA, MOLEKYLMASSA OCH FORMELMASSA!

EXEMPEL 5.7
Beräkna massprocenten syre i gips, CaSO4.

Lösning
Vi börjar med att beräkna formelmassan för
CaSO4. Sedan beräknar vi massan för de fyra
syreatomerna, och dividerar den med formelmassan för CaSO4.

mCuSO4 = 63,5u + 32,1u + 4 ⋅ 16,0u = 159,6u
m4O = 4 ⋅ 16,0u = 64,0u
massprocent syre =

64,0u
= 0,4010025 ≈ 40,1%
159,6u

Svar: Massprocenten syre i CaSO4 är 40,1 %.

5.4. Vilken är den genomsnittliga atommassan för
följande atomslag?
a) N
b) Na
c) Cu
5.5. Av alla litiumatomer i hela universum är 7,42 %
av isotopen 6Li och 92,58 % av isotopen 7Li.
Massan för en 6Li-atom m 6 Li 6,0151u och
för en 7Li-atom m 7 Li 7,0160u . Beräkna den
genomsnittliga atommassan för litium.
5.6. Beräkna molekylmassan för följande molekyler:
a) O2
b) CH4
c) NH3
5.7. Beräkna formelmassan för följande salter:
a) NaCl
b) K2SO4
c) Mg(NO3)2
5.8. Beräkna massprocenten klor i natriumklorid.
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ÖVA DIG PÅ ATT RÄKNA MED BEGREPPEN
SUBSTANSMÄNGD, MOLMASSA OCH MASSA!
5.9. Hur många aluminiumatomer är det i
25 mol Al?
5.10. Hur många ammoniakmolekyler, kväveatomer
och väteatomer finns det i 0,050 mol ammoniak,
NH3?
5.11. Hur många mol vatten utgör 1,0 ⋅ 1024
vattenmolekyler?
5.12. Beräkna molmassan för följande ämnen. Svara
med storhet, mätetal och enhet.
a) Cu
b) CuSO4
c) CO2
d) HCl
e) CH3OH
5.13. Beräkna substansmängden i 10 g av ämnena i
fråga 5.12 ovan. Svara med storhet, mätetal och
enhet.
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EXEMPEL 5.12
I ett försök vägde man upp 0,2088 g kristalliserat kopparsulfat i en degel, och värmde på det. Efter några minuter
hade all kopparsulfat förlorat sin blåa färg. Det vattenfria kopparsulfatet vägde då 0,1335 g. Bestäm x i formeln
CuSO4⋅xH2O.

Lösning
Vi börjar med att bestämma substansmängden vattenfritt kopparsulfat, CuSO4, som är kvar i degeln.

nCuSO4 =

mCuSO4

M CuSO4

=

0,1335g

( 63,5 + 32,1 + 16,0 ⋅ 4 ) g/mol

= 8,3646617 ⋅ 10−4 mol

För att kunna bestämma substansmängden vatten måste vi först veta hur stor massa vatten som har avdunstat.

mH2O = mkrist. kopparsulfat − m vattenfr. kopparsulfat = 0,2088g − 0,1335g = 0,0753g
Nu kan vi beräkna substansmängden vatten:

nH2O =

mH2O

M H2O

=

0,0753g

(1,008 ⋅ 2 + 16,0) g/mol

= 0,0041796mol

Nu kan vi jämföra substansmängden vatten med substansmängden vattenfritt kopparsulfat:

nH2O

nCuSO4

=

0,0041796mol
= 4,9967569 ≈ 5
8,3646617 ⋅ 10−4 mol

Det här betyder att det går 5 vattenmolekyler på varje kopparsulfat, och att den kristalliserade kopparsulfatens
kemiska formel måste vara CuSO4⋅5H2O.

ÖVA DIG PÅ ATT RÄKNA MED KRISTALLVATTEN!
5.14. I ett experiment för att bestämma kristallvattenhalten i kristalliserat aluminiumsulfat,
Al2(SO4)3⋅xH2O(s) upphettade man 3,85 g av
saltet. Efter att allt vatten hade fått avdunsta
var det kvar 1,98 g vattenfritt aluminiumsulfat.
Beräkna x i formeln för kristalliserat aluminiumsulfat, Al2(SO4)3⋅xH2O(s).
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EXEMPEL 5.14
I en kemisk förening är masshalten kol 40,0 %, väte 6,67 % och syre 53,3 %. Ämnets molekylmassa är 180 g/mol.
Vilken molekylformel har ämnet?

Lösning
Om vi antar att vi har 100 g av ämnet, kan vi först räkna ut hur stor massa vi har av de olika grundämnena.
Därefter beräknar vi substansmängderna för att få fram den empiriska formeln. Till slut beräknar vi molekylmassan för den empiriska formeln, och jämför med ämnets faktiska molekylmassa. Då får vi ut det rätta antalet
kol-, väte- och syreatomer i molekylen.

mC = 40,0% ⋅ 100g = 40,0g

nC =

mH = 6,67% ⋅ 100g = 6,67g

nH =

mC
40,0g
=
≈ 3,33mol
M C 12,0g/mol

Vi ser att förhållandet nC : nH : nO

mH
6,67g
=
≈ 6,62mol
M H 1,008g/mol

mO = 53,3% ⋅ 100g = 53,3g

nO =

mO
53,3g
=
≈ 3,33mol
M O 16,0g/mol

1: 2 :1 , vilket betyder att ämnets empiriska formel blir CH2O.

mCH2O = (12,0 + 1,008 ⋅ 2 + 16,0)u = 30,016u
Vi jämför den faktiska molekylmassan med den empiriska formelns molekylmassa:

mfaktisk
180u
=
= 5,9968017 ≈ 6
mCH2O 30,016u
Det här betyder att varje molekyl består av sex enheter CH2O. Det kan man skriva (CH2O)6 eller C6H12O6 – vilket
är formeln för glukos.

ÖVA DIG PÅ ATT BERÄKNA FORMLER!
5.15. Beräkna den empiriska formeln för ett ämne
som består av 4,80 g kol, 3,20 g syre och 0,80 g
väte.
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ÖVA DIG PÅ ATT BALANSERA FORMLER OCH ATT
RÄKNA MED EKVIVALENTA MÄNGDER OCH MASSOR!
5.16. Skriv balanserade reaktionsformler för när
följande reaktioner sker:
a) Kalium får reagera med fluor
b) Kalcium får reagera med brom
c) Magnesium får brinna i luft
d) Metanol, CH3OH, får brinna i luft. Det
bildas koldioxid och vatten.
5.17. Berylliumnitrid reagerar gärna med saltsyra. Då
bildas berylliumklorid och ammoniak. Skriv en
balanserad reaktionsformel för reaktionen.

5.21. Man kan framställa tenndioxid, SnO2, genom att
helt enkelt förbränna metalliskt tenn i luft. Hur
stor massa tenndioxid kan maximalt bildas om
man låter 10,0 g tenn reagera med luft? Svara
med storhet, mätetal och enhet.
5.22. I dragracing-bilar, där det krävs lite extra av
motorerna, används nitrometan som bränsle.
När nitrometan förbränns sker det enligt
följande formel:
4CH3NO2 + 5O2 → 4CO2 + 6H2O + 4NO
Hur stor massa syrgas går det åt för att förbränna 200 g nitrometan fullständigt? Svara
med storhet, mätetal och enhet.

5.18. Galliumnitrid kan tillverkas genom att man
låter gallium reagera med ammoniak, NH3. Då
bildas, förutom galliumnitrid, även vätgas. Skriv
en balanserad reaktionsformel för reaktionen.
5.19. Man kan också tillverka galliumnitrid genom att
låta galliumoxid reagera med ammoniak. I den
reaktionen bildas, förutom galliumnitrid, även
vatten. Skriv en balanserad reaktionsformel för
reaktionen.
5.20. När metan, CH4, brinner i luft sker det enligt
reaktionsformeln CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O.
a) Hur stor substansmängd koldioxid bildas vid
förbränning av 1,5 mol metan? Svara med
storhet, mätetal och enhet.
b) Hur stor substansmängd syre krävs för
att förbränna 3,0 mol metan? Svara med
storhet, mätetal och enhet.
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ÖVA DIG PÅ ATT RÄKNA MED ALLMÄNNA GASLAGEN!
5.23. Omvandla följande temperaturer till kelvin (K):
a) 0 °C
b) 25 °C
c) 273,15 °C
5.24. Omvandla följande temperaturer till °C:
a) 0 K
b) 25 K
c) 273,15 K
5.25. Omvandla följande volymer till m3:
a) 1 dm3
b) 12,5 l
c) 250 ml
d) 0,50 cm3
5.26. Beräkna hur stor volym 1,00 mol av en gas
upptar vid 25,0 °C och trycket 101,3 kPa.
5.27. Beräkna massan för 4,00 dm3 ammoniakgas,
NH3(g) vid 25,0 °C och trycket 101,3 kPa.
5.28. Syrets upptäckare Joseph Priestley (och Carl
Wilhelm Scheele) framställde syre genom att
upphetta kvicksilveroxid, HgO. Då sönderfaller
nämligen kvicksilveroxiden till kvicksilver och
syre enligt 2HgO(s) → 2Hg(l) + O2(g)
Hur stor volym syrgas bildas om man upphettar
2,00 g kvicksilveroxid? Anta att temperaturen på
gasen är 25,0 °C och trycket är 101,3 kPa.
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ÖVA DIG PÅ ATT BERÄKNA LÖSNINGARS HALT!
5.29. Omvandla följande volymer till dm3:
a) 1500 cm3

a) som molaritet

b) 750 ml

b) som masshalt

c) 2,0 m3

c) i %

5.30. Omvandla följande volymer till ml:
a) 25 cm3
b) 0,200 dm3
c) 1,25 dm3
5.31. Du löser 15 g magnesiumklorid, MgCl2, i vatten
och späder upp till 0,500 dm3. Vattnets densitet
ρ H2O = 1000g/dm3 . Ange koncentrationen
a) som masshalt
b) i %
c) i w/v-%
d) som molaritet
e) ⦉Mg2+⦊
f) ⦉Cl–⦊
g) ⦉MgCl2⦊
Skriv dina svar med storhet, mätetal och enhet.
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5.32. Man löser 0,10 mol glukos, C6H12O6 i vatten
och späder upp till 200 ml. Vattnets densitet
ρ H2O = 1,0g/cm3 . Ange koncentrationen
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d) i w/v-%
Skriv dina svar med storhet, mätetal och enhet.

ÖVA DIG PÅ ATT BERÄKNA SPÄDNINGAR AV LÖSNINGAR!
EXEMPEL 5.24

Ange dina svar med storhet, mätetal och enhet.

Du har en 0,050 M Na2HPO4-lösning. Till ett
experiment skulle du behöva 5,0 dm³ Na2HPO4lösning med koncentrationen 0,0030 M. Hur
stor volym av den ursprungliga lösningen ska du
späda till 5,0 dm³ för att få den koncentration
du vill ha?

Lösning
Vi använder oss av spädningsformeln
c1·V1 = c2·V2 för att beräkna den volym V1 vi
behöver ta ur den ursprungliga lösningen.
Men först blir det lite matematiskt handarbete för att få V1 ensamt på ena sidan om
likhetstecknet! Vi dividerar med c1 på båda
sidor om likhetstecknet i spädningsformeln,
och får:

5.33. I en viss natriumhydroxidlösning är
⦉OH –⦊ = 0,500 M. Vilken blir koncentrationen
om 0,050 dm3 av lösningen späds till 0,50 dm3?
5.34. Till ett visst experiment behöver du 500 ml
saltsyralösning med koncentrationen 0,100 M. I
din förrådsflaska har saltsyran koncentrationen
2,50 M. Hur mycket ska du ta av lösningen i
förrådsflaskan och späda upp till 500 ml för att
du ska få den koncentration du vill ha?
5.35. Du har 10 cm3 av diskmedelslösning med
koncentrationen 20 %. Till vilken volym ska du
späda den för att den istället ska få koncentrationen 5 %?

c1 ⋅V1 c 2 ⋅V2
=
c1
c1
Nu kan vi stryka c1 till vänster om likhetstecknet, och förenkla till:

V1 =

c 2 ⋅V2
c1

Nu kan vi sätta in våra värden och beräkna V1:

V1 =

0,0030M ⋅ 5,0dm3
= 0,30dm3
0,050M

Svar: Jag behöver ta ut 0,30 dm³.
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ÖVA DIG PÅ ATT RÄKNA MED UTBYTE
I KEMISKA REAKTIONER!
5.36. I ett experiment i skolan framställer du
järntriklorid, FeCl3, genom att låta järnpulver
reagera med ett överskott av klor i form av
klorvatten, Cl2(aq). I ditt experiment startar
du med 3,50 g järnpulver. När reaktionen har
gått färdigt, filtrerar du bort allt som inte har
reagerat, och indunstar lösningen av FeCl3(aq).
Den bildade fasta järntrikloriden väger 6,32 g.
Hur stort är utbytet i reaktionen?
5.37. Ren krommetall framställs industriellt ur
mineralet kromit, som har den kemiska formeln
FeCr2O4. Det sker i fyra reaktionssteg, där det
sista steget går ut på att man låter aluminiummetall reagera med dikromtrioxid enligt den här
reaktionsformeln:
Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr
Hur stor massa krommetall kan maximalt
erhållas ur den sista reaktionen om man startar
med 500 kg dikromtrioxid och utbytet är 95 %?
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ÖVA DIG PÅ ATT RÄKNA MED
BEGRÄNSANDE REAKTANTER!
5.38. I ett experiment låter man 1,5 mol syrgas
reagera med 1,5 mol vätgas för att bilda vatten.
Vilken av reaktanterna är begränsande?
5.39. I ett experiment låter man 0,202 g vätgas
reagera med 40,0 g brom enligt följande
reaktionsformel:
H2 + Br2 → 2HBr
a) Vilken av reaktanterna är begränsande?
b) Hur stor massa vätebromid, HBr, kan
maximalt bildas i reaktionen?
5.40. Ammoniak, NH3, framställs industriellt genom
att man låter man kvävgas reagera med vätgas.
a) Hur stor substansmängd ammoniak kan
maximalt bildas om man låter 1,0 mol
kvävgas reagera med 1,0 mol vätgas?
b) Hur stor substansmängd ammoniak kan
maximalt bildas om man låter 1,0 g kvävgas
reagera med 1,0 g vätgas?
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BLANDADE
ÖVNINGSUPPGIFTER
5.41. Förbränning av etanol sker enligt följande
formel:
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
a) Hur stor substansmängd vatten bildas om
1,0 mol etanol förbränns?
b) Hur stor massa vatten bildas om 1,0 mol
etanol förbränns?
5.42. Ett visst stearinljus väger 55 g. Beräkna hur stor
volym gas som bildas om ljuset brinner upp?
Det kan antas bestå till 100 % av stearinsyra,
C17H35COOH. Gasernas temperatur är 25 °C
och trycket 101,3 kPa.
5.43. I Aitik-gruvan i Gällivare bryter man bland
annat det kopparhaltiga mineralet kalkopyrit,
CuFeS2. I ett ton gruvmalm finns i genomsnitt
12 kg kalkopyrit.
I anrikningsverket i Aitik behandlas 6,0 miljoner
ton gruvmalm varje år. Genom en process kallad
rostning, så utvinner man kopparmetallen ur
kalkopyriten. Hur stor massa koppar framställs
då ur kalkopyriten varje år?
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5.44. När Antoine Lavoisier gjorde ett av sina
experiment med tenn och tennaska (se sidan
154) var inte grammet uppfunnet än. Istället
vägde Lavoisier reaktanterna och produkterna
uns och grain, där 1 uns = 576 grain och
1 grain = 0,0531 g i dagens mått.
Det tenn som han startade med vägde 8 uns.
Massan av den luft som fanns i kärlet vägde
15 ⅓ grain.
Efter reaktionen vägde de fasta material som
var kvar i kärlet (tenn och ett svart pulver)
3,12 grain mer, och gaserna i kärlen 3,12 grain
mindre.
a) Beräkna i gram hur mycket den ursprungliga tennmetallen och luften vägde, och hur
mycket massan hade förändrats
b) Den reaktion som skedde i kärlet var
Sn(s) + O2(g) → SnO2(s)
Visa att syrgasen var den begränsande
reaktanten i det här experimentet.
c) Vilken massa hade den tennoxid (SnO2) som
bildats, uttryckt i g?
5.45. I ett försök skulle man bestämma kristallvattenhalten i kobolt(II)klorid, CoCl2⋅xH2O. Man hettade upp 1,00 g av saltet, och mätte hur mycket
vatten som bildades. Det bildades 0,454 g vatten.
Vilken var saltets formel?

