
          
         
                                                                     

 
 
 
                 

                                  

                             Undersökning av en jämviktsreaktion 

Syfte:         Att utifrån observationer dra slutsatser (vad har hänt) om hur  
                   jämviktsreaktionen 
 
                    Fe3+  +  SCN-  ↔  FeSCN2+     påverkas av koncentrationsförändringar 

                            färglös      färglös               röd 

                             
                            Att använda laborationens resultat för att formulera en princip om hur inställda  
                     jämvikter generellt påverkas av koncentrationsförändringar. 

                     Att med hjälp av teorin förklara (varför)  laborationens resultat     

Teori:         s 41 (från jämviktens läge kan påverkas) – 44 i läroboken (Gymnasiekemi 2  
                    Andersson m.fl.) eller annan källa                                         

Materiel:      En liten bägare, platta med brunnar 

 
Kemikalier: 0,002 M kaliumtiocyanatlösning (KSCN), 
                      0,2 M järn(III)nitratlösning , fast kaliumtiocyanat, silvernitratlösning,   
                      kaliumfluoridlösning 
 
Utförande:  Häll ca 20 ml 0,002 molar KSCN-lösning i en liten bägare och tillsätt 1 droppe  
                     järn(III)nitratlösning. Notera färgen! 

 
 
                    Fyll 5 st brunnar i med innehållet i bägaren och ställ plattan på ett vitt underlag.    

(Spara resten om du vill göra om försöket) 

 Tillsätt till brunnarna: 

1. ingen tillsats 

2. några få kristaller KSCN 

3. 5 droppar järn(III)nitratlösning 

4. ½ droppe silvernitratlösning 

5. ½ droppe kaliumfluoridlösning 

                    Notera dina observationer av vad som skett i de olika brunnarna efter tillsatserna.    

Riskbedömning: Laborationen är måttligt riskfylld  
                                                                     
Kaliumtiocynat är giftigt                                                                    
 

 
Kaliumtiocyantlösning, järnitratlösning och silvernitratlösning,  är  
giftiga för vattenlevande organismer. 
   
 
Avfallshantering:  Häll ut lösningarna på ett hushållspapper som slängs i 
papperskorgen. Skölj bägare och brunnar med vatten 



          
         
                                                                     

                
Lite fakta till hjälp  
  
Jämviktsblandningens färg, rödorange, beror på att joner med formeln FeSCN2+ 
har bildats. Färgnyansen betraktad ovanifrån är proportionell mot antalet FeSCN2+ 
i brunnen 

                     

                   Betraktas en färgad lösning ovanifrån  är det antalet partiklar som avgör  
                     färgnyansen och inte lösningens  koncentration.  En färgad lösning som späds med vatten     
                     ändrar inte färg  om den betraktas ovanifrån eftersom antalet färgade partiklar som  
                     betraktas inte förändrats. Detta gäller inte om en färgad lösning betraktas från sidan. Då  
                     är lösningens färgnyans proportionell mot lösningens koncentration  

                   

                   Bakgrund till resultat i brunn 4: 
                   Silverjoner bildar ett svårlösligt salt(fällning) med tiocyanatjoner,    
                   Ag +  +  SCN-  →  AgSCN(s) 

Bakgrund till resultat i brunn 5:  
Järn(III)joner bildar ett mycket starkt ofärgat komplex med fluoridjoner,     
Fe3+  +  6 F-  →  FeF6

3-  

                      

                     Extra uppgift 

                     Är reaktionen  Fe3+  +  SCN-   →  FeSCN2+    exoterm eller endoterm?  Fundera på 
hur du skulle kunna gå till väga för att kunna ta reda på det. 

 


