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Koncentrationskvoten,Q, avslöjar om jämvikt 
har uppnåtts 

ü Ett system i jämvikt: Om ett system (en reaktion) är i jämvikt så förändras inte de olika ämnenas koncentrationer, 
utan de är konstanta. Om systemet inte är i jämvikt så kommer reaktionen fortsätta ända tills den når jämvikt. 

ü Koncentrationskvoten (Q): Koncentrationskvoten (Q) visar koncentrationsförhållandet (eller kvoten) mellan 
ämnena på höger resp. vänster sida om reaktionspilarna (oavsett om reaktionen har uppnått jämvikt eller inte). 

ü Varför beräknar man koncentrationskvoten?: För att testa om ett system (en 
reaktion) är i jämvikt kan man beräkna kvoten mellan de olika ämnenas 
koncentrationer, alltså koncentrationskvoten, Q. Q beräknas på exakt samma 
sätt som jämviktskonstanten, K, men när vi först beräknar denna koncentrations-
kvot så kan vi inte kalla kvoten för jämviktskonstanten, K, eftersom vi inte vet 
om systemet är i jämvikt. Om systemet är i jämvikt är koncentrationskvoten, Q,
densamma som jämviktskonstanten, K. Om värdet däremot skiljer sig åt, så är 
systemet inte i jämvikt. Se tabellen till höger.

Q = K
Systemet befinner sig i jämvikt.

Q ¹ K
Systemet befinner sig inte i jämvikt.

Q < K
Nettoreaktionen går åt höger i 
reaktionsformeln.

Q > K
Nettoreaktionen går åt vänster i 
reaktionsformel.



Uppgift 1: 
I en behållare med temp. 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer 

(0,010 M). Systemets jämviktskonstant, K, är 5,9 och ämnena reagerar med 
varandra enligt följande; CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g). 

a) Beräkna koncentrationskvoten, Q , för att se om systemet är i jämvikt. 

b) Om systemet inte är i jämvikt så bestäm åt vilket håll, höger eller vänster 
i reaktionsformel, nettoreaktionen kommer fortsätta för att uppnå 

jämviktsläget. 



a) Beräkna koncentrationskvoten,Q , för att se om systemet är i jämvikt

Lösning:

ü Vid 500 grader är systemets jämviktskonstant (K) 5,9. Om systemet har uppnått jämvikt så ska alltså kvoten mellan 
produkternas och reaktanternas koncentrationer bli 5,9.

ü När vi beräknar kvoten med de givna koncentrationerna kan vi inte kalla kvoten för jämviktskonstanten (K)
eftersom vi inte vet om systemet är i jämvikt. Därför kallar vi den för koncentrationskvoten (Q) så länge.

ü Vi sätter in koncentrationerna och beräknar Q:

[CO2] × ×[H2]

CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)

[CO] × [H2O]

(0,010 M × 0,010 M)  

(0,010 M × 0,010 M)  
Q = = = 1,0 

Svar: Vi ser att Q har ett lägre värde än K (1,0 < 5,9) och därför är systemet inte i jämvikt. 

Q < K = Ej jämvikt



b) Om systemet inte är i jämvikt så bestäm åt vilket håll, höger eller 
vänster i reaktionsformel, nettoreaktionen kommer fortsätta för att 

uppnå jämviktsläget. 

Lösning: 

ü Vi har sett att Q har ett lägre värde än K (1,0 < 5,9) och att systemet därför 
inte är i jämvikt.

ü Nettoreaktionen kommer fortsätta åt höger i reaktionsformel eftersom det 
innebär att koncentrationerna av produkterna CO2(g) och H2(g) kommer öka, 
vilket i sin tur innebär att kvoten blir högre och att jämviktsläget tillslut nås. 

[CO2] [H2]

CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)

[CO] [H2O]
Q = = 1,0 

Svar: Nettoreaktionen kommer fortsätta åt höger i reaktionsformeln. Q kommer 
då att öka och vid jämvikt bli lika högt som värdet på K. 

Q = K
Systemet befinner sig i jämvikt.

Q ¹ K
Systemet befinner sig inte i jämvikt.

Q < K
Nettoreaktionen går åt höger i 
reaktionsformeln.

Q > K
Nettoreaktionen går åt vänster i 
reaktionsformel.



Uppgift 2: 
I en behållare med temp. 500 grader finns 0,010 M CO, 0,020 M H2O, 0,050 
M CO2 samt 0,030 M H2. Systemets jämviktskonstant, K, är 5,9 och ämnena 

reagerar med varandra enligt följande; CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g). 

a) Beräkna koncentrationskvoten, Q , för att se om systemet är i jämvikt. 

b) Om systemet inte är i jämvikt så bestäm åt vilket håll, höger eller vänster 
i reaktionsformel, nettoreaktionen kommer fortsätta för att uppnå 

jämviktsläget. 



a) Beräkna koncentrationskvoten,Q , för att se om systemet är i jämvikt

Lösning:

ü Vid 500 grader är systemets jämviktskonstant (K) 5,9. Om systemet har uppnått jämvikt så ska alltså kvoten mellan 
produkternas och reaktanternas koncentrationer bli 5,9.

ü När vi beräknar kvoten med de givna koncentrationerna kan vi inte kalla kvoten för jämviktskonstanten (K) 
eftersom vi inte vet om systemet är i jämvikt. Därför kallar vi den för koncentrationskvoten (Q) så länge.

ü Vi sätter in koncentrationerna och beräknar Q:

[CO2] × ×[H2]

CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)

[CO] × [H2O]
(0,050 M × 0,030 M)  

(0,010 M × 0,020 M)  
Q = = = 7,5 

Svar: Vi ser att Q har ett högre värde än K (7,5 > 5,9) och därför är systemet inte i jämvikt. 

Q > K = Ej jämvikt



b) Om systemet inte är i jämvikt så bestäm åt vilket håll, höger eller 
vänster i reaktionsformel, nettoreaktionen kommer fortsätta för att 

uppnå jämviktsläget. 

Lösning: 

ü Vi har sett att Q har ett högre värde än K (7,5 > 5,9) och att systemet därför 
inte är i jämvikt.

ü Nettoreaktionen kommer fortsätta åt vänster i reaktionsformel eftersom det 
innebär att koncentrationerna av produkterna CO2(g) och H2(g) kommer 
minska, vilket i sin tur innebär att kvoten blir lägre och att jämviktsläget 
tillslut nås. 

[CO2] [H2]

CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)

[CO] [H2O]
Q = = 7,5 

Svar: Nettoreaktionen kommer fortsätta åt vänster i reaktionsformeln. Q kommer 
då att minska och vid jämvikt bli lika högt som värdet på K. 

Q = K
Systemet befinner sig i jämvikt.

Q = K
Systemet befinner sig inte i jämvikt.

Q < K
Nettoreaktionen går åt höger i 
reaktionsformeln.

Q > K
Nettoreaktionen går åt vänster i 
reaktionsformel.
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