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PROBLEME CU ECHILIBRE CHIMICE 
 

 

Mi-am propus să rezolv pentru cei interesați, unele probleme de nivel mediu, de 

acest gen. Sunt probleme destul de complicate. Trebuie să înțelegi unele concepte: 

reactanți, produși de reacție, reacție reversibilă, componenții reacției reversibile 

(procesul direct și indirect), starea de echilibru, viteza de reacție, coeficienții 

stoechiometrici, molul, constanta de echilibru a reacției și mai ales, că numai o cotă 

parte din reactanți trece în produși de reacție, din cauza stabilirii stării de echilibru. Mai 

trebuie să cunoști și formula matematică de rezolvare a ecuației de gradul 2, să operezi 

cu operații matematice simple. 

   Îți sugerez să începi cu probleme rezolvate, pentru a-ți forma o deprindere, o imagine, 

despre ce trebuie să faci, de unde să începi rezolvarea. Am folosit multe cuvinte în 

explicațiile de mai jos, din dorința de a transmite, cum văd eu rezolvarea. Este părerea 

mea și nu anulează ce ai învățat la curs.  

Așa cum le spuneam elevilor mei, este important din punct de vedere al procesului 

industrial, să înțelegi starea de echilibru chimic; în tehnologia chimică și analiza 

chimică ne dorim obținerea de produși și trebuie să cunoaștem factorii care influențează 

echilibrul chimic. 
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La încălzirea într-un tub închis la 3560C a unui amestec de hidrogen și iod s-a 

stabilit echilibrul: 

 

H2 + I2  ↔ 2HI 

   

la următoarele concentrații: 

 [H2 ]=concentrația molară a hidrogenului=0,3 mol/l 

 [I2 ]=concentrația molară a iodului = 0,15 mol/l 

 [HI ]=concentrația molară a acidului iodhidric = 0,4 mol/l 

Să se calculeze valoarea constantei de echilibru și concentrațiile inițiale ale 

hidrogenului și iodului. 

 

Rezolvare - o variantă propusă 
 

Observăm: 

• La 3560 C toate substanțele chimice sunt gazoase, deci avem un sistem omogen 

(toate substanțele sunt gaze); 

• Din enunț, înțelegem că reacția dintre hidrogen și iod nu este totală, fiindcă se 

ajunge la un moment dat la starea de echilibru chimic, la care avem un amestec 

cu compoziția dată. 

• Din ecuația chimică observăm că: 

1 mol de H2 reacționează cu 1 mol de I2 și produce 2 moli de HI 

• Hidrogenul este în exces față de iod (0,3 mol/l este mai mare decât 0,15 mol/l) 
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• Avem concentrația molară a acidului iodhidric-produsul reacției și de la care 

vom “porni” calculele. 

 

 

Considerații 
• Considerăm volumul vasului de reacție egal cu 1 l, pentru că este mai ușor, să 

calculăm numărul de moli (avem concentrația molară și volumul). 

• Numărul de moli de hidrogen inițial (intrat) este a; concentrația molară este a/l. 

• Numărul de moli de iod inițial (intrat) este b; concentrația molară este b/l. 

•  Cm = număr de moli/Volum (l). 

• Partea (cota) de moli de iod – nu este în exces, care reacționează stoechiometric 

cu hidrogenul este x, pâna la stabilirea echilibrului chimic.  

• Dacă nu s-ar stabili echilibrul chimic, reacția chimică ar fi totală. 

• Semnul . este pentru înmulțire. 

• Semnul / este pentru împărțire. 

Avem următoarea imagine a reacției: intră în vasul de reacție, “a” moli de H2 și “b” 

moli de I2, dar nu reacționează total, fiindcă la un moment dat se stabilește starea de 

echilibru chimice-adică viteza de reacție dintre  H2 și I2 cu formare de HI devine egală 

cu viteza reacției de descompunere a HI în hidrogen și iod. La acest moment amestecul 

din vasul de reacție conține hidrogen nereacționat, iod nereacționat și acid iodhidric 

format din cantitatea de hidrogen și iod reacționate. 

 

Calcule 
1. Se reprezintă cantitățile inițiale și la echilibru chimic de reactanți și produși de 

reacție. 

H2 + I2  ↔ 2HI 

 

a) Se consideră că x este cantitatea de  Iod(mol/l) , care reacționeaza tot cu x(mol/l)  

de Hidrogen, pentru a produce 0,4 mol/l de Acid iodhidric. Hidrogenul este în exces. 

 

b) Avem calculul stoechiometric (pe baza reacției): 

Dacă     1 mol de I2........corespunde la 1 mol de H2........corespunde la 2 moli de HI 

Atunci x moli I2.......corespunde la x moli de H2......corespunde la 2x moli de HI 

 

c) Deci la echilibrul chimic vom avea: 

-o cantitate de H2 nereacționat de: a-x 

-o cantitate de I2 nereacționat de : b-x 

- o cantitate de HI format, egală cu 2x, dar care este egală cu 0,4 moli/l  

 

Tabel de compoziții  (mol/l) ale substanțelor intrate și la stabilirea echilibrului chimic 

   

Cantități inițiale (moli/l) Cantități la echilibru chimic (moli/l) 

 [H2 ]= a 

 [I2 ]=b  

 [HI ]=0 

 [H2 ]=0,3 = a -x 

 [I2 ]= 0,15 = b-x 

 [HI ]=  0,4 = 2x 

 

2. Se calculează x, plecând de la cantitatea de HI de la echilibru: 

0,4 mol/l = 2x 

x = 0,4: 2 = 0,2 mol/l 
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3. Se calculează a și b, cu ajutorul ecuațiilor din tabel, înlocuind pe x cu 0,2 mol/l: 

0,3=a-x; 0,3=a-0,2; deci a = 0,3+0,2=0,5 mol/l 

0,15=b-x; 0,15=b-0,2; deci b = 0,15+0,2 = 0,35 mol/l 

4. Se calculează cu ajutorul expresiei matematice, constanta de echilibru Kc. 

 

Kc = [HI ]2 / [H2 ]. [I2 ]
 

 Înlocuim cu valorile numerice ale concentraților la echilibrul chimic și rezultă: 

Kc = 0,42 / 0,3.0,15 = 0,16/ 0,045= 3,55 

 

R: 0,5 mol/l; 0,35 mol/l ; 3,55  

 

 

 

4/ 211. La 20000 K constanta de echilibru a reacției: 

 

H2 + CO2 ↔ H2O + CO 

 

Are valoarea de 4,4. Calculați concentrațiile finale într-un vas de 10 l, încărcat 

inițial cu 1,5 moli H2 și 1,5 moli CO2 la 20000 K. 

 

 

Varianta propusă pentru rezolvare 

 
 

Observăm prin citirea enunțului că: 

• Toate substanțele la 20000 K sunt gazoase, deci avem un sistem omogen; 

• Coeficienții stoechiometrici sunt 1, deci avem relația: 

1 mol de H2...reacționează cu 1 mol de CO2....și produce 1 mol de H2O ...și produce 

1 mol de CO 

2 moli de reactanți = 2 moli de produși de reacție; variația numărului de moli în 

timpul reacției chimice este 0; 

• Reacția nu este totală, fiindcă se dă în enunț valoarea constantei de echilibru 

(Kc= 4,4) și care este în funcție de concentrațiile molare ale substanțelor (mol/l); 

• Volumul vasului de reacție=10 l; 

• Intră în vasul de reacție 1,5 moli de hidrogen și 1,5 moli de dioxid de carbon 

(un număr egal), din care va reacționa numai o parte, fiindcă la un moment dat 

se stabilește echilibrul chimic. La acest moment, viteza reacției de  formare a 

apei și a monoxidului de carbon (reacția directă) este egală cu viteza reacției de 

descompunere a acestora în hidrogen și dioxid de carbon; 

• Considerăm x, numărul de moli de H2 care se consumă în reacție până la 

stabilirea echilibrului, din vasul de 10 l. Deci într-un litru sunt x/10 moli de H2; 

• Considerăm concentrațiile molare ale reactanților la stabilirea echilibrului 

chimic, egale cu diferența dintre concentrațiile inițiale și partea reacționată. 

 

Ce trebuie să calculăm? 

 

Vom calcula x, cu ajutorul constantei la echilibru și apoi concentrația molară a fiecărui 

component din amestecul aflat la echilibrul chimic. 
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Calcule 

 

1. Calculăm concentrațiile molare inițiale ale reactanților cu ajutorul expresiei 

matematice: 

Cm = n moli / V (mol/l) unde: n moli= număr de moli; V=volum=1 l (conform 

definiției concentrației molare) 

Deci: 

 

Cm la H2 = 1,5 moli / 10 l = 0,15 moli/l 

Cm la CO2 = 1,5 moli / 10 l = 0,15 moli/l 

 

2. Calculăm concentrația molară a H2 reacționat, până la stabilirea echilibrului chimic: 

Cm H2 reacționat= x moli /10 l = 0,1 x (mol/l) 

 

3. Calculăm cu ajutorul reacției chimice cantitățile (concentrații molare) de CO2, H2O, 

CO ce corespund la 0,1.x (mol/l) de H2: 

 

Dacă  

1 mol de H2.....reacționează cu 1 mol de CO2...produce...1mol de H2O...1mol de CO 

Atunci 

0,1.x moli de H2.....corespunde la 0,1.x moli de CO2....0,1 moli de H2O ...0,1.x moli de 

CO 

 

4. Calculăm cantitățile de H2 și CO2 nereacționate la stabilirea echilibrului chimic: 

H2 nereacționat = 0,15 -0,1 .x mol/l 

CO2 nereacționat = 0,15-0,1.x mol/l 

 

Avem tabelul de mai jos, al cantităților inițiale și la stabilirea echilibrului chimic: 

 

Cantități inițiale (mol/l) Cantități la echilibrul chimic(mol/l) 

H2 = 0,15 

CO2 = 0,15 

H2O = 0 

CO = 0 

H2 = 0,15-0,1 x 

CO2 = 0,15-0,1x 

H2O = 0,1 x 

CO = 0,1 x 

 

5. Scriem expresia matematică a constantei la echilibru și apoi înlocuim cu valorile lor 

numerice, la stabilirea echilibrului chimic: 

 

Kc = Cm H2O. Cm CO / Cm H2. Cm CO2 

 

4,4 = 0,1x. 0,1x / 0,15-0,1x). ( 0,15-0,1x) 

 

4,4 = (0,1 x)2 / (0,15-0,1x)2; rezultă o ecuație de gradul 2 

 

6. Rezolvăm ecuația de gradul 2, obținută mai sus: 
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a) Prima dată rezolvăm fracția și obținem: 4,4 (0,15-0,1x)2 = (0,1x)2 

b) Rezolvăm (0,15-0,1x)2 

 

Știm că: (a-b)2 = a2+b2-2ab, unde  

unde a=0,15 și b=-0,1x   

► (0,152 +0,12x2 -2.0,15.0,1x) = 0,025+0,01 x2 -0,03x 

c) Înlocuim rezultatul în ecuația de la pct. a 

4,4( 0,0225+0,01x2 -0,03x) =0,01x2 

0,099+0,044x2-0,132x-0,01x2 =0 

0,034x2 – 0,132 x +0,099=0 împărțim la 0,034 pentru a scăpa de zecimale 

x 2 -3,88x +2,91 = 0  

 

Știm că soluțiile unei ecuații de gradul 2 sunt: 

 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Unde: 

a=1; b=-3,88; c= 2,91 

 

x1 = (+3,88 + √ (-3,88)2 -4.2,91.1)/ 2.1 

 

x 1= (3,88 +1,85)/2= 2,865 – o valoare mare. 

 x 2= (3,88 - 1,85) /2 =1,015  aprox 1, pe care-l aceptăm. 

 

-De ce am ales pe ultima? Dacă se înlocuiește valoarea lui x în concentrațiile molare 

ale produșilor de reacție cu 2,685 se obține 0,285, care este mai mare decât 0,15- 

concentrația inițială. 

 

7. Avem următoarele concentrații la echilibru, după ce înlocuim valoarea lui x, în 

datele din tabel: 

Cm H2O = 0,1x=0,1.1=0,1 mol/l  

Cm CO = 0,1x =0,1.1=0,1 mol/l 

Cm H2 = 0,15-0,1x=0,15-0,1= 0,05 mol/l 

Cm CO2 = 0,15-0,1x=0,15-0,1=0,05 mol/l 

 

R: 0,1 mol/l; 0,05 mol/l 

 

 

 

 

15/pag.216 

La o temperatură dată, constanta de echilibru Kc, a reacției: 

 

2C↔ A+B 

 

Are valoarea 1/64. Să se calculeze cantitatea de substanță C, în moli și procente, 

care disociază la aceea temperatură conform ecuației. 

 

 



6 
 

 

 

 

Rezolvare-o variantă propusă 
 

 

Observăm în urma citirii enunțului că: 

• Reactantul este C și produșii de reacție sunt A și B; considerăm că toate au aceeași 

stare de agregare, deci sistemul este omogen; 

• De pe reacție citim că: 2 moli de C se descompune într-un mol de A și într-un mol 

de B, deci numărul de moli de A este egal cu numărul de moli de B. 

• Avem o reacție reversibilă de descompunere a lui C, fiindcă se pune simbolul “ ↔”  

între  reactanți și produși de reacție;  

• Fiindcă se dă constanta de echilibru a reacției, Kc, înțelegem că la un moment dat 

se stabilește starea de echilibru, adică numărul de moli de C care se descompune va 

fi egal cu numărul de moli de A și B, care se combină și refac pe C. 

•  

𝐾𝑐 =
𝐶𝐴. 𝐶𝐵

𝐶 𝐶2
 

 

• Variația numărului de moli în reacție este 0: 

 

∆ număr moli= suma numărului de moli produși -suma numărului de moli 

reactanți = 1molA + 1 mol B(care este egal cu A)-2 moli C 

∆ număr moli = 2-2=0 

 

• Dacă nu avem variație de număr de moli în timpul reacției, atunci constanta la 

echilibru Kc (concentrația substanțelor se exprimă în moli/l-concentrație molară) 

este egală cu constanta la echilibru Kn (concentrația substanțelor se exprimă în 

fracții molare la echilibru). 

 

 
 

Unde: 

x A= fracția molară a lui A= număr moli de A la echilibru / numărul total de moli la 

echilibru 

x B= fracția molară a lui B= număr moli de A la echilibru / numărul total de moli la 

echilibru 

x c= fracția molară a lui C= număr moli de A la echilibru / numărul total de moli la 

echilibru 

 

• Considerăm “X” cantitatea în moli de C, care se descompune până la instalarea 

echilibrului chimic în produșii A și B; 
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• Considerăm: 

- c = numărul de moli de C intrați în reacție= inițial 

- a= numărul de moli de A la echilibru și rezultați din descompunerea 

cantității “X” de C 

- b=numărul de moli de B la echilibru și rezultați din descompunerea cantității 

“X” de C 

 

Calcule 

 

Calculul cantității de C intrată în reacție se bazează pe rezolvarea unei ecuații de ordinul 

2, rezultată prin înlocuirea cu valorile fracțiilor molare din constanta la echilibru Kn, la 

momentul stabilirii echilibrului chimic. 

 

➢ Calculăm numărul de moli de A(notat a) și B(notat cu b), care se formează din 

X, moli de C, pâna la stabilirea echilibrului chimic, pe baza reacției chimice: 

Dacă 2 moli de C.........corespund la 1 mol de A..........la 1mol de B 

Atunci X moli de C............corespund la a...................la b 

a = X/2 moli;   b = X/2 

a = b 

 

➢ Tabelul compoziției substanțelor din vasul de reacție la începutul reacției și la 

stabilirea echilibrului chimic este: 

 

Număr de moli intrați(inițial) Număr de moli la echilibru chimic 

C=c = 2 moli(atât intră conform reacției) C=c-X 

A=0 A=X/2 

B=0 B=X/2 

 

➢ Calculăm fracțiile molare ale substanțelor la stabilirea echilibrului chimic: 

 

𝑥 =
𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐
 

 

 

∑(suma) număr de moli la echilibru chimic= n moli C+n moli A+ n moli B 

∑ = c-X +X/2 +X/2 = c-X +X=c 

 

x A = (X/2)/ c = xB = 0,5X/a 

x C = (c-X) / c 

 

➢ Înlocuim valorile în expresia matematică a lui Kn și rezolvăm ecuația rezultată, 

astfel: 

 

Kn = (0,5X)2/ (c-X/a)2= 1/64 

 

1/64= 0,52 X2/ c2  .  c2/ (c-X)2   

(c-X)2 =64.0,52.X2 

c2 +X2 -2cx -16X2=0 

-15X2-2cx+c2=0 
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Considerăm  c=2 moli, pentru a avea o ecuație numai cu o necunoscută și 

rezolvăm ecuația de gradul 2 rezultată: 

-15X2 -4X +16=0 

 

𝑥 =
4 ± √42 − 4(−15.16)

2(−15)
 

 

                                           x =
4±√16+240

−30
 = 

4±16

−30
  

 

Avem două soluții: 

X1 = 4+16/-30 = 20/-30 =-0,66 un număr negativ și este exclus, nu este posibil, 

fiindcă l-am considerat pe X pozitiv, la începutul calculelor. Gândește-te cum 

ar fi să înlocuiești pe -0,66 în relația: n moli C la echilibru= c-X(cât s-a 

transformat) =2-(-0,66) =2+0,66.  

-Este adevărat, conform acestui calcul, că avem un consum de C? Nu este! 

 

X2= 4-16/-30 = -12/-30= 0,4 moli= rezultatul bun și real pentru reacție 

 

➢ Avem cantitatea de C descompusă în moli și procente molare: 

 

Număr moli de C care se descompun= 0,4 moli 

% de moli de C descompus = număr de moli de C descompus .100%/ număr total 

de moli C intrat  

 

% moli C descompus= 0,4moli.100 % / 2 moli = 20% 

 

R: 0,4 moli; 20 %  


