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Kemi B
Ligevægtsreaktioner

Ligevægte 1

Læringsmål
• Ligevægte
• Reaktionsbrøker
• Ligevægtskontanter
• Udregning af ligevægtskonstanter

En ligevægt er en reaktion der kan foregå i begge retninger. 

2NO(g) +      Br2(g)      →     2NOBr(g)

2NOBr(g) →     2NO(g)      +     Br2(g)

Ligevægte skrives med en ligevægtspil, ikke en reaktionspil.

2NO(g) +     Br2(g)      ⇋ 2NOBr(g)

I princippet er alle reaktioner ligevægte.

Ligevægte

Nitrogenmonoxid Dibrom                              Nitrosylbromid

I ligevægte foregår der altid reaktion i begge retninger. Man kan sige ligevægte 
er dynamiske.

Det kan betyde reaktionen, på et tidspunkt, foregår hurtigere i en retning end i 
den anden.

2NO(g) + Br2(g) ⇋ 2NOBr(g)

2NO(g) + Br2(g) → 2NOBr(g)

2NOBr(g) → 2NO(g) + Br2(g)

På et sådan tidspunkt vil der altså komme mere NOBr og mindre NO og Br2

Ligevægtsreaktion

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 10 20 30

A
k

tu
e

l 
k

o
n

c
e

n
tr

a
ti

o
n

 /
 M

Reaktionstid / timer

Efter noget tid vil de to reaktionshastigheder dog blive lige store.

2NO(g) + Br2(g) ⇋ 2NOBr(g)
2NO(g) + Br2(g) → 2NOBr(g)
2NOBr(g) → 2NO(g) + Br2(g)

Efter dette tidspunkt vil der altså dannes 
og forbruges NOBr, NO, og Br2 lige 
hurtigt. Måler man den aktuelle 
koncentration af alle stofferne vil den 
være stabil, selvom reaktionen stadig foregår.

Denne tilstand kaldes for ligevægt.

Ligevægt

ikke ligevægt            ligevægt
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Lige meget hvilken koncentration af stofferne man arbejder med vil reaktionen 
altid nå ligevægt. 
Ved ligevægt viser det sig at følgende forhold mellem stoffernes aktuelle 
koncentration gælder:

2NO(g) + Br2(g) ⇋ 2NOBr(g)

cC + dD ⇋ aA + bB

Reaktionsbrøk

Reaktionsbrøk Ligevægtskonstant

Ligevægtskonstanten for en reaktion kalder man altid for K. K’et kan gives 
forskellige subskrift afhængige af typen af ligevægt.

Og som navnet antyder er K en konstant der er unik for reaktionen. 

Ligevægtskonstanten er dog også temperaturafhængig og man angiver derfor 
altid ved hvilken temperatur man har udregnet den.

Ligevægtskonstanten

Reaktionen fra før betragtes.

2NO(g) + Br2(g) ⇋ 2NOBr(g)

De tre gasser findes i en lukket beholder og koncentrationen bestemmes på et 
tidspunkt, ved temperaturen 1000K til følgende. Er reaktionen i ligevægt?

Reaktionen er altså ikke i ligevægt.

Eksempel på udregning

K� � 1,32 	 10��M��

NO � 2,75M

Br� � 1,63M

NOBr � 0,283M

NOBr �

NO � 	 Br�
�

0,283M �

2,75M � 	 1,63M
� 6,50 	 10��M��

Næste video →

Opgaver, quizzer og simulationer på
www.gymnasiekemi.com


