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KEMISK	JÄMVIKT	– DEL	3:	
VAD	HÄNDER	OM	MAN	STÖR	ETT	JÄMVIKTSSYSTEM?	

LE	CHATELIERS	PRINCIP
NIKLAS	DAHRÉN



Vad händer om man stör ett jämviktssystem?

Jämvikt Ej jämvikt Jämvikt

Tillförsel 

av vatten

Le Chateliers princip: Om man förändrar något i ett jämviktssystem förskjuts jämvikten så att förändringen motverkas.



Om man förändrar något i ett jämviktssystem 
förskjuts jämvikten så att förändringen motverkas

Förskjuter 
jämvikten?:

Ändrar 
värdet på K?:

Förklaring:

Koncentrations-
förändring:

Ja Nej Om vi ökar koncentrationen av en eller flera ämnen i ett jämviktsystem så kommer 
reaktionen förskjutas åt det håll som medför att koncentrationsskillnaden avtar och 
jämvikten ställer in sig igen. Värdet på K förändras dock inte eftersom förhållandet/ 
kvoten mellan ämnena på vänster resp. höger sida inte förändras.

Tryckförändring: Ja Nej Om vi t.ex. ökar det omgivande trycket i ett jämviktsystem, genom att minska volymen 
av reaktionskärlet, så kommer reaktionen förskjutas åt det håll som innebär att det 
bildas färre partiklar och därmed lägre tryck. Värdet på K förändras dock inte eftersom 
förhållandet/kvoten mellan ämnena på vänster resp. höger sida inte förändras.

Temperatur-
förändring:

Ja Ja Om den omgivande temperaturen förändras i ett jämviktsystem så rubbas jämvikten. 
Om t.ex. temperaturen ökar så kommer jämviktsreaktionen förskjutas åt det håll som 
leder till att temperaturökningen motverkas (åt det ”endoterma hållet”). En ny jämvikt 
kommer ställa in sig. Kvoten mellan ämnena på de båda sidorna, och därmed 
jämviktskonstanten, K, kommer då ha förändrats.

Tillförsel av en 
katalysator:

Nej Nej Om en katalysator, t.ex. ett enzym, tillsätts till ett jämviktssystem, kommer reaktionen 
snabbare nå jämvikt (katalysatorn ökar reaktionshastigheten), men jämviktsläget och 
jämviktskonstanten påverkas inte. Enzymet kan påskynda reaktionen i båda 
riktningarna, men påverkar inte förhållandet/kvoten mellan ämnena. 

OBS: Endast temperaturen kan ändra värdet på K för en specifik reaktion.



Uppgift 1: 
Hur påverkas nedanstående jämviktsreaktion om vi ökar 

koncentrationen av N2 efter att jämvikt har uppstått?

Lösning: 

ü Om koncentrationen av ett ämne ökar på den vänstra sidan kommer det innebära att vi inte längre har jämvikt.

ü Mer N2 på den vänstra sidan innebär att det kommer ske fler krockar med H2 per tidsenhet och därmed fler 
reaktioner mellan dessa så att mer NH3 bildas. 

ü Reaktionen förskjuts alltså åt höger (och tvärtom om koncentrationen hade ökat på högra sidan) tills jämvikt 
uppstår igen. Värdet på K förändras inte eftersom förhållandet mellan reaktanterna och produkterna inte 
förändras.

N2(g)  +  3H2(g) 2NH3(g)  +  92 kj

Reaktionen/jämviktsläget förskjuts åt höger

⇌



Uppgift 2: 
Hur påverkas nedanstående jämviktsreaktion om vi minskar volymen 

av reaktionskärlet till hälften efter att jämvikt har uppstått?

Lösning: 

ü Minskad volym innebär ökat tryck och ökad koncentration av ämnena. Det blir trångt i reaktionskärlet och 
partiklarna kommer krocka med varandra och mot reaktionskärlets väggar oftare. 

ü Om det blir trångt i reaktionskärlet kommer de molekyler som det redan finns många av, ha ännu lättare att träffa 
på och reagera med varandra. I det här fallet kommer reaktionen förskjutas åt höger vilket innebär att det blir 
färre partiklar i reaktionskärlet och därmed lägre tryck. 

ü Reaktionen förskjuts alltså på ett sådant sätt att tryckförändringen motverkas och tills jämvikt uppstår igen. Värdet 
på K förändras dock inte eftersom förhållandet mellan reaktanterna och produkterna inte förändras.

N2(g)  +  3H2 (g) 2NH3(g)  +  92 kj
4 partiklar 2 partiklar

Reaktionen/jämviktsläget förskjuts åt höger

⇌



Vid ökat tryck förskjuts reaktionen i den 
riktning som innebär färre partiklar

[N2] [H2]3
[NH3]2

N2(g)  +  3H2(g) 2NH3(g)  +  92 kj⇌
4 partiklar 2 partiklar

För enkelhetens skull tänker vi oss att jämviktskonstanten är 1 i denna reaktion (vilket den inte är på 
riktigt!) och att vi vid jämvikt har koncentrationen 1,0 M av alla ämnen:

[1,0] [1,0]3
[1,0]2 = 1 M-2K =

Nu höjer vi trycket i reaktionskärlet genom att vi halverar 
volymen, detta innebär samtidigt att koncentrationerna 
fördubblas av alla ämnen:

[2,0]2
Q =

[2,0] [2,0]3
0,25 M-2=

I detta exempel ökar värdet av nämnaren mycket mer än täljaren vilket ger en lägre kvot mellan de båda sidorna (kallas för 
koncentrationskvot, Q, när det inte är jämvikt) och vi har inte längre jämvikt. Ett större antal molekyler på den vänstra sidan (4 
molekyler) jämfört med den högra sidan (2 molekyler) ger ett relativt mycket högre värde på nämnaren när koncentrationerna 
fördubblas. Reaktionen kommer nu förskjutas åt höger, vilket innebär att det bildas färre antal partiklar och att trycket återställs, 
och vi återigen har jämvikt. När jämvikten har ställt in sig igen så är jämviktskonstanten 1 igen (den förändras alltså inte!).



Uppgift 3: 
Hur påverkas nedanstående jämviktsreaktion om vi ökar 

temperaturen efter att jämvikt har uppnåtts?

Lösning: 

ü Om reaktionen går åt höger frisätts värmeenergi. Reaktionen åt höger är alltså en exoterm reaktion. Exoterma 
reaktioner kan ske även vid låga temperaturer. Reaktionen åt vänster är däremot en endoterm reaktion.

ü För att reaktionen ska kunna gå åt vänster krävs det tillförsel av relativt mycket energi (värme). Reaktionen åt 
vänster är därför en endoterm reaktion. Endoterma reaktioner sker inte särskilt lätt vid låga temperaturer men 
gynnas däremot kraftigt vid höga temperaturer. Om vi höjer temperatur kommer därför den endoterma 
reaktionen gynnas. När reaktionen går åt vänster kommer värme tas upp från omgivningen vilket kommer 
motverka temperaturhöjningen.

ü Jämviktsläget kommer förskjutas åt vänster när vi höjer temperaturen och kvoten mellan ämnena på de båda 
sidorna, och därmed jämviktskonstanten, K, kommer förändras.

Reaktionen/jämviktsläget förskjuts åt vänster

N2(g)  +  3H2(g) ⇌ 2NH3(g)  +  92 kj



Enzymer (och andra katalysatorer) underlättar 
kemiska reaktioner

ü Enzymer underlättar kemiska reaktioner: Enzymer binder 
sina reaktanter/substrat på ett specifikt sätt vilket innebär 
att de ”gamla” bindningarna lättare kan försvagas och brytas 
och att nya bindningar mellan reaktanterna/substraten 
lättare kan skapas. Enzymer sänker därmed den 
aktiveringsenergi som krävs för en viss reaktion.

ü Jämvikt nås snabbare men jämviktkonstanten påverkas ej: 
Om ett enzym, eller en annan katalysator, tillsätts till ett 
jämviktssystem, kommer reaktionen snabbare nå jämvikt 
(katalysatorn ökar reaktionshastigheten), men jämviktsläget 
och jämviktskonstanten påverkas inte. Enzymet kan 
påskynda reaktionen i båda riktningarna, men påverkar inte 
kvoten mellan ämnena.

Bildkälla: By Fvasconcellos (talk · contribs) (language modified by Natox (talk · contribs)) (File:Carbonic
anhydrase reaction in tissue.svg) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via 
Wikimedia Commons

ü Aktiveringsenergi: För att en reaktion ska kunna ske mellan 2 reaktanter krävs att reaktanterna har tillräckligt hög 
energi (hastighet) vid krocken. Annars kommer inte de gamla bindningarna kunna brytas. Detta kallas för 
”aktiveringsenergi”. Vid hög omgivande temperatur har reaktanterna ofta tillräckligt hög aktiveringsenergi för att 
reaktionen ska kunna ske. 

Vad gäller? Tidigare har jag skrivit att enzymer 
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