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1. Tillaging av en løsning med kjent konsentrasjon 

 

1. 

nCH3COONa = 0,100 L * 0,25 mol/L = 0,025 mol 

mCH3COONa = 0,025 mol * 82 g/mol = 2,05 gram 

 

2.  

V1 * 0,25 M = 50mL * 0,10 M 

V1 = 20 ml 

 

2. Titrering av sterk syre med sterk base 

 

5.  

HCl (aq) + NaOH (aq)  NaCl (aq) + H2O(l) 

 

6.  

Hvis forbruket av NaOH er for eks 14 mL. 

nNaOH = 0,014 L * 0,10 M = 0,0014 mol 

Molforholdet mellom NaOH og HCl er 1 : 1 

nHCl = 0,0014 mol 

[HCl] = 0,0014 mol / 0,025 L = 0,056 M 

 

7.  

H2SO4 (aq) + 2NaOH (aq)  Na2SO4 (aq) + 2H2O(l) 

nNaOH = 0,014 L * 0,10 M = 0,0014 mol 

Molforholdet mellom NaOH og H2SO4 er 1 : 2 

n H2SO4 = 0,0014 mol * ½ = 0,0007 mol 

[H2SO4] = 0,0007 mol /0,025 L = 0,028 M 
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8.  

pH kurve til HCl/NaOH titrering 

 

 

3. Titrering av svak syre med sterk base. 

 

5.  

CH3COOH(aq) + NaOH (aq)  CH3COONa (aq) + H2O(l) 

 

6.  

Hvis forbruket av NaOH er for eks 18mL. 

nNaOH = 0,018 L * 0,10 M = 0,0018 mol 

Molforholdet mellom NaOH og CH3COOH er 1 : 1 

n CH3COOH = 0,0018 mol 

[CH3COOH] = 0,0018 mol / 0,025 L = 0,072 M 

 

7. 

I denne titreringen får vi dannet eddiksyrens korresponderende base acetat. Denne er en 

svak base som vil reagere med vann og danne noe OH-. Dette vil gi noe basisk pH.  

CH3COO- (aq) + H2O (l) CH3COOH (aq) + OH- (aq) 
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I titreringer med sterke syrer som prøveløsninger (som HCl) dannes det også en 

korresponderende base. Disse er så svake at de i praksis ikke er baser. Derfor vil en titrering 

som i forsøk 2 gi en nøytral pH ved ekvivalenspunktet. 

 

8. 

pH kurve til CH3COOH/NaOH titrering 

 

 

4. Fellingsreaksjoner 

2.  

 Cl- NO3
- 

Na+ NaCl (Lettløselig) NaNO3 (Lettløselig) 

Ag+ AgCl (Uløselig) AgNO3 (Lettløselig) 

 

3.  

Ag+ (aq) + Cl- (aq)  AgCl (s) 
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4.  

 OH- Cl- 

Na+ NaOH (Lettløselig) NaCl (Lettløselig) 

Cu2+ Cu(OH)2(Uløselig) CuCl2 (Lettløselig) 

 

Cu2+ (aq) + 2OH- (aq)  Cu(OH)2(s) 

5. 

[OH-] = 0,0005 mol/0,300 L = 1,67 * 10-3 M 

[Cu2+] = 0,00008 mol/0,300  L = 2,67 * 10-4 M 

Q = [Cu2+]*[OH-]2 

Q = 2,67 * 10-4 M * (1,67 * 10-3 M)2 = 7,44 * 10-10 M3 

Ksp (tabell) = 4,8 * 10-20 M3 

Q>Ksp betyr at vi har en overmettet løsning og vil få utfelling. 

 

6.  

Le Chateliers prinsipp forteller at dette vil forskyve likevekten (se under) til venstre og gjøre 

at det felles ut fast AgCl (s). 

AgCl(s)  Ag+ (aq) + Cl- (aq) 

 

5. Kjemisk reaksjonshastighet 

 

A3. 

Det vil bruse mer i røret med høyere temperatur. 

A4. 

Mg(s) + 2HCl (aq)  H2 (g) + MgCl2 (aq) Gassen heter hydrogengass. 

A5. 

Reaksjonen går fortere i det varme røret. Høyere temperatur gjør at molekylene får høyere 

bevegelsesenergi og oftere kolliderer på en gunstig måte. Dette øker reaksjonsfarten. 

 

B2. Vi ser at det bruser kraftigere i 3 M i forhold til 1 M.  

B3. Reaksjonen går fortere i røret med 3 M saltsyre. 
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B4. Jo høyere konsentrasjon jo større er sannsynligheten for at stoffene kolliderer på en 

gunstig måte fordi det er mer stoff i like stort volum. Dette øker reaksjonsfarten. 

 

Hvis du klipper magnesiumbiten eller bruker pulver vil du få en større overflate på 

magnesiumen. Dette gjør at vi får flere kontaktpunkter mellom magnesiumen og saltsyren 

som gir større sjanse for gunstige kollisjoner og høyere reaksjonsfart. 

6. pH-meter 

 

Tabellen viser utregning basert på pH målinger. Bruk de pH verdiene du har målt og regn ut 

på samme måte. 

Løsning pH [H3O+] [OH-] 

A 1,7 10-1,7 = 0,019 M 10-14M2/0,019 M = 5,26*10-13 M 

B 12,3 10-12,3 = 5,01*10-13 M 10-14M2/5,01*10-13 M = 0,019 M 
 

7. Kjemisk likevekt 

1. Vi ser at det dannes et rødt stoff i løsningen. Dette er komplekset Jern(III)tiocyanation. 

4. Fargen blir mørkere rød fordi likevekten forskyves mot høyre. Dette skjer for å senke 

konsentrasjonen av SCN- i løsningen. Konsentrasjonen til Fe3+ og SCN- reduseres og 

konsentrasjonen til FeSCN2+ øker.  

 

5. Fargen blir mørkere rød fordi likevekten forskyves mot høyre. Dette skjer for å senke 

konsentrasjonen av Fe3+ i løsningen. Konsentrasjonen til Fe3+ og SCN- reduseres og 

konsentrasjonen til FeSCN2+ øker.  



Kjemi 1 Lab Løsningsforslag  Nedim og Ola Mars 2018 

 

 

6. Fargen blir lysere og det dannes hvit utfelling. Dette er fordi Ag+ feller ut SCN- og danner 

hvitt sølvtiocyanatsalt. Konsentrasjonen til SCN-  blir lavere og likevekten forskyves nå mot 

venstre for å gjendanne SCN-. Dette gjør at konsentrasjonen til Fe3+ og SCN- øker og 

konsentrasjonen til FeSCN2+ faller. 

 

 

 

8. Løsningsentalpien til ammoniumklorid 

 

1.  

NH4Cl (s)  NH4
+ (aq) + Cl- (aq) 

Endringen i temperatur vil variere. I dette eksemplet regner vi med en endring på -4 grader 

celsius. Ettersom temperaturen faller (vannet blir kaldere) vil dette være en endoterm 

reaksjon. pH verdien i vannet vil bli lavere enn 7 ettersom ammonium er en svak syre.  
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2.  

4,18 
𝐽

𝑔 ∙ °𝐶
∙ 4 °𝐶 ∙ 25 𝑔 = 418 𝐽 = 0,418 𝑘𝐽 

nNH4Cl = 1,0 g/ 53,45 g/mol = 0,019 mol 

 

Molar løsningsentalpi er 0,418 kJ / 0,019 mol = 22 kJ/mol 

 

3.  

Ettersom vi går fra fast stoff til akvatisk tilstand og fra en enhet til 2 enheter (2 ioner) vil 

entropien øke.  

 

4. 

 ∆𝐺 = ∆𝐻 − ∆𝑆 ∙ 𝑇 

Vi regner ut T som gir ∆G = 0 

0 =  −10 − (−0,025)𝑇 

10 = 0,025𝑇 

T = 400 K 

Denne reaksjonen er spontan for temperaturer under 400 K fordi temperaturer under 400 K 

gir en negativ ∆G. 

 

9. Protolyse av salter i vann 

 

1.  

Fe(NO3)3 (s)  Fe3+ (aq) + 3NO3
- (aq) 

Fe3+ (aq) + 6H2O (l)  [Fe(H2O)6]3+ (aq) 

[Fe(H2O)6]3+ + H2O (l)  [Fe(H2O)5(OH)]2+ + H3O+(aq) SURT 

 

2.  

Na2CO3 (s)  2Na+ (aq) + CO3
2- (aq) 

CO3
2- (aq) + H2O (l)  HCO3

- (aq) + OH- (aq) BASISK 
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3.  

NH4Cl (s)  NH4
+ (aq) + Cl- (aq) 

NH4
+ (aq) + H2O (l)  NH3 (aq) + H3O+ (aq) SURT 

 

 

 

10. Endring av vannets hardhet og kjemisk rensing av 

vann (Demonstrasjonsøvelse) 

 

A1. Det dannes et hvitt bunnfall. 

A3. Kalsium og magnesiumioner blir felt ut av karbonationer. 

Na2CO3 (s)  2Na+ (aq) + CO3
2- (aq) 

Ca2+ (aq) + CO3
2- (aq)  CaCO3 (s) 

Mg2+ (aq) + CO3
2- (aq)  MgCO3 (s) 

A4. Vi har klart å senke hardheten i vannet ved å fjerne noe kalsium og magnesium 

 

B1. Det dannes et brun/rødt bunnfall. 

B3. Fosfationer felles ut av jern(III)ioner. 

FeCl3 (s)  Fe3+ (aq) + 3Cl- (aq) 

Fe3+ (aq) + PO4
3- (aq)  FePO4 (s) 

B4. Vi har klart å redusere mengden fosfat i vannet. 
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11. Organiske molekyler 
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