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1. KEMINS KARAKTÄR OCH ARBETSSÄTT

1:1 
HÄNDELSEN MAKRO MIKRO SYMBOL

Isstjärna När det är kallt bildas en vit, 
oftast sexuddig stjärna. Den är 
några millimeter stor.

Enstaka vattenmolekyler i gasfas fäs-
ter en och en till en kärna av ett fåtal 
vattenmolekyler. Successivt ökar 
kristallens storlek. Dess struktur blir 
sexkantig på grund av de bindnings-
vinklar som uppstår när vattenmo-
lekylerna fäster till varandra med 
vätebindningar. 

H2O(l) → H2O(s)

Smältning Isen blir porös, flytande vatten 
rinner ut ur isbiten som mins-
kar i storlek.

En liten andel av vätebindningarna 
mellan vattenmolekyler bryts. Struk-
turen blir mer oordnad så att vatten-
molekylerna bildar kedjor istället för 
kristaller.

H2O(s) → H2O(l)

Salt i vatten Ett vitt kristallint ämne löses 
upp när det läggs i vatten. Lös-
ningen som bildas ser ut som 
vatten men smakar salt.

Jonbindningar mellan positiva och 
negativa joner bryts. Jon-dipolbind-
ningar mellan vattenmolekyler och 
jonerna bildas. Jonerna hydratiseras. 

NaCl(s) → NaCl(aq)

Långsam upplös-
ning, kemisk vitt-
ring, av kalksten

Vatten tar med sig lite i taget 
av kalkstenen så att det bildas 
sprickor eller gropar.

Jonföreningen i kalksten löses upp. 
Vätekarbonatjoner och kalciumjoner 
löser sig i vattnet.

CaCO3(s) + H+(aq) → 
Ca2+(aq) + HCO3

– (aq)

Kolhydrat i 
fotosyntes

Gröna växtdelar bildar glukos, 
som blir till stärkelse och cellu-
losa. Bara växtdelar som står i 
ljus kan bilda kolhydrater.

Gasen koldioxid och vatten i väts-
keform binds samman till glukos 
genom fotosyntesens reaktioner i 
växtens gröna delar. Fotopigment 
i cellernas kloroplaster tar upp lju-
senergi som omvandlas till kemisk 
energi. Syrgas frisätts som en rest-
produkt i reaktionen.

6 CO2(g) + 6 H2O(l) → 
C6H12O6(aq) + 6O2(g) 

∆H = 1100 kJ/mol

1:2 a) endoterm, exoterm, förbränning, gas, 
kemisk reaktion, koncentration, molekyl, organiskt 
ämne, oorganiskt ämne, oxidation, polär, strålning, 
substansmängd, temperatur. 
b) fett, koncentration, löslighet, (tung)metall, opolär, 
 organiskt ämne, polär, substansmängd.

1:3 a) Jongittrets symmetri, positiva och negativa joner, 
storleksförhållande.
b) Attraktionskrafter mellan joner av motsatt laddning och 
elektrontäthet.

1:4 Några exempel är lådorna med jämviktsreaktioner 
(s. 57), markpartiklarna (s. 102), alla kul-pinnmodeller, alla 
reaktionsformler, olika sätt att rita strukturformler, två  olika 
modeller av additionsreaktion (s. 193) och alla cellbilder.

1:5 Tabellen nedan är ett förslag på hur dina svar kan se 
ut. Var och när du använder ljuset kan naturligtvis variera, 
men det innehåller flera riskfyllda moment att ta hänsyn 
till. Om du aldrig har tänt och använt värmeljus kan det 
vara bra att fråga någon som kan (en specialist) om hur 
man gör.

MOMENT FARLIGHET FARLIGHET RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD RISK HÖG /LÅG

STOR/LITEN FÖRE EFTER

Man tänder 
värmeljuset

Man kan bränna sig på tändstickan. liten Använd längre tändstickor. låg låg

Man kan tappa den brinnande tänd-
stickan så att den antänder något 
brännbart i närheten.

stor Se till att tända ljuset i en miljö där 
inget i närheten kan antändas. 

låg låg

Ljuset 
brinner

Ljuset kan välta och antända något 
brännbart i närheten.

stor Var alltid i närheten när ljuset är tänt. 
Släck alltid ljuset när du lämnar rum-
met. Använd en stabil ljushållare.

låg låg

Man lägger något brännbart över 
ljuset (till exempel en servett vid  
matbordet).

stor Placera ljuset på lämlig plats. hög låg

Man glömmer att släcka ljuset när 
man lämnar rummet.

stor Välj ett batteridrivet värmeljus om det 
finns risk för att du glömmer ljuset

hög låg

Ljuset ska 
släckas

Smält stearin/paraffin kan stänka så 
att man bränner sig. 

liten Blås inte ut ljuset för hårt. Se till att 
inte någon person står intill ljuset när 
du blåser ut det.

låg låg
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1:6 Använd samma upplägg (moment, farlighet, risk-
reducerande åtgärd, risk) som i uppgiften ovan. Diskutera 
svaren tillsammans i klassrummet inför laborationen. 

1:7 a) Toalettrengöringsmedel: Såpa är ett mer miljö-
vänligt alternativ. Det kan vara frätande och man ska 
skölja med vatten för att få bort spill. Såpa kan hällas ut i 
avloppet. Klorin innehåller kloratjoner (ClO3

–) som  verkar 
oxiderande och bakteriedödande men är därför också 
 miljöfarligt. Klorin kan utveckla klorgas om man hanterar 
det på felaktigt sätt, vilket är mycket hälsofarligt.  
b) Bränsle: Inget alternativ är miljövänligt. Båda alternati-
ven är kolväten som kan skada dig om du andas in ångorna. 
Bensin antänds lätt och brinner explosionsartat. Fotogen 
antänds inte lika lätt. Det behöver något brännbart, till 
exempel löv eller en ljusveke för att kunna brinna. Res-
ter av både bensin och fotogen måste samlas in i särskilt 
avfalls kärl för organiska lösningsmedel. Det får inte hällas 
ut i avloppet.  
c) Lösningsmedel: Vatten är mer miljövänligt än lacknafta. 
Här är valet beroende av vad lösningsmedlet ska lösa upp. 
Lacknafta avdunstar lätt och ger gaser som är hälsoskadliga 
att andas in. Lacknafta löser endast opolära ämnen. Vatten 
löser endast polära ämnen. Överbliven lacknafta måste 
samlas in på samma sätt som bensin och fotogen.  
d) Inget alternativ är egentligen bra. PFAS är hormon-
störande ämnen som inte bryts ner så lätt i naturen. De 
är därför mycket miljöovänliga. Alternativ 2 är bättre 
eftersom det inte innehåller PFAS, men det kan vara aller-
giframkallande. Det vet man inte, eftersom man inte har 
testat sminket innan. Djurförsök är inte etiskt motiverat.

1:8 Svavelsyra – frätande. Jod – skadligt, hälsofarligt, 
miljö farligt. Metanol – brandfarligt, giftigt, hälsofarligt 
1-butanol – brandfarligt, frätande, skadligt. Kaliumdikro-
mat – oxiderande, frätande, giftigt, hälsofarligt, miljöfarligt.

1:9 Naturvårdsverket ger behörighetsutbildning för 
användning av växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen 
kontrollerar att kemikalier säljs med rätt farosymboler 
och med korrekta säkerhetsdatablad. Arbetsmiljöverket 
kontrollerar att det finns rutiner för arbete med kemikalier 
i skolan. Livsmedelsverket gör stickprov för att kontroll-
era mögelhalten i nötter. Jordbruksverket ger tillstånd 
för användning av bekämpningsmedel mot spinnkvalster. 
Läkemedelsverket kontrollerat att läkemedelsproducenter 
dokumenterar tillverkningsprocesserna. Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap ger tillstånd för hantering av 
brandfarliga och explosiva ämnen.

1:10 Diskussion i klassrummet. Den kemiska analysen 
var avgörande för att fastställa dödsorsaken, men de andra 
bevisen var nödvändiga för att binda kvinnan vid mordet.

2. REAKTIONERS HASTIGHET OCH RIKTNING 2

2:1 En reaktions hastighet kan anges som den substans-
mängd av ett ämne som förbrukas eller bildas per tidsen-
het. Den kan också anges som förändring i koncentration 
per tidsenhet 
v = ∆n/∆t
v = ∆c/∆t

2:2 a) Zn(s) + 2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g) 
b) Om Ida ser en häftig gasutveckling på metallen är 
 reaktionshastigheten hög. Om gasutvecklingen är svag eller 
knappt märkbar, är reaktionshastigheten låg. 

c) Eftersom gasutvecklingen är ett mått på hur snabbt 
 reaktionen sker kan Ida mäta volymen vätgas i försöket. 
d) Ida kan fånga upp gasen i en spruta eller en mätcylinder 
och avläsa volymen efter en viss tid. Hon kan ange reak-
tionshastigheten som medelvärdet av volymen vätgas som 
bildas per tidsenhet. Volymen av en gas är proportionell 
mot gasens substansmängd.

2:3 1) Man kan använda småbitar av zink. Sannolikheten 
för att oxoniumjonerna ska kollidera med zinkatomerna 
ökar ju större kontaktytan av det fasta ämnet är. 2) Man 
kan öka saltsyrans koncentration. Ju högre koncentration 
av saltsyra, desto oftare sker kollisioner mellan oxonium-
joner och zinkatomer. 3) Om man höjer temperaturen 
genom att värma provröret ökar partiklarnas rörelseenergi 
och därmed antalet kollisoner. Dessutom har då en större 
andel av partiklarna tillräckligt hög energi för att reagera 
vid kollisionerna.

2:4 Anna har rätt. Reaktioners hastighet är beroende av 
koncentrationen. En ökad saltsyrakoncentration ger en 
större substansmängd HCl per volymsenhet som aktivt 
kan reagera med marmorytan. När man ökar koncentra-
tionen ökar därför sannolikheten för att kollisioner sker 
mellan reaktanterna. När volymen saltsyra ökar ändras inte 
 substansmängden HCl per volymsenhet. Sannolikheten för 
kollision ökar alltså inte.

2:5 För att en reaktion ska ske måste reaktanterna kolli-
dera med varandra. Om man ökar koncentrationen NO, 
som i försök 2, så ökar sannolikheten för att kollisioner 
ska ske mellan NO och H2. Därmed ökar också reaktions-
hastigheten. 

2:6 a)

b) Reaktionshastigheten, v, är förändringen av koncentra-
tion över tid. Genom att dividera förändring av koncen-
trationen, ∆c, med tiden, (här mellan 0 s och 50 s) får man 
alltså reaktionshastigheten under de första 50 s. Detta ger 

att =
(0,01– 0,0079) mol/dm

(50 – 0) s

3

v = ∆c/∆t  = 

= 0,026 mmol · dm–3 · s–1. 

c) =
(0,0065 – 0,0048) mol/dm

(200 –100) s

3

v = ∆c/∆t  = 

= 0,017 mmol · dm–3 · s–1 
d) Då koncentrationen av kvävedioxid minskar med tiden 
(den förbrukas) kommer det att finnas färre partiklar som 
kan sönderfalla per tidsenhet.

2:7 a) Molekylerna rör sig snabbare med ökande 
 temperatur. 
b) Eftersom molekylernas medelhastighet ökar med 
 temperaturen ökar även medelvärdet av rörelseenergierna. 

koncentration, mol/dm3

tid, s

0,012

0,01

0,008

0,006

0,004

0,002

0
0 50 100 150 200 250 300
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2:8 Reaktionshastigheten fördubblas var 10:e grad. Om 
temperaturen ökar 30 grader, från 20 till 50 grader, för-
dubblas den alltså 3 gånger. Den nya reaktionshastigheten 
blir 4 · 23 mmol/dm3 = 32 mmol/dm3.

2:9 De deltar i reaktioner och ökar deras hastigheter utan 
att själva förbrukas.

2:10 En katalysator sänker energinivån för det aktiverade 
komplexet och därmed även aktiveringsenergin. En lägre 
aktiveringsenergi gör att fler partiklar har tillräckligt hög 
energinivå för att bilda aktiverade komplex. Då ökar reak-
tionshastigheten. 

2:11 a) Kaliumjodid fungerar som katalysator som på-
skyndar sönderdelningen av väteperoxid till vatten och 
syre. Jodidjonerna katalyserar reaktionen genom att sänka 
 aktiveringsenergin. Fler väteperoxidmolekyler har då till-
räcklig hög rörelseenergi för att bilda aktiverade komplex 
när de kolliderar med varandra. 
b) I reaktionen bildas stora mängder syrgas, O2(g), som får 
diskmedelsblandningen att skumma. 
c) Eftersom temperaturen ökar i mätcylindern är reak-
tionen exoterm. 

2:12 Väteperoxid sönderdelas spontant till vatten och syre. 
Reaktionshastigheten är långsam i rumstemperatur och 
sjunker ytterligare om lösningen förvaras kallt. 

2:13 Genom att mäta temperaturen före och efter, eller 
under hela reaktionen. Om temperaturen ökar är reak-
tionen exoterm. Om temperaturen minskar är reaktionen 
endoterm.

2:14 En reversibel reaktion är en omvändbar reaktion. 
Reak tionen sker åt båda håll.

2:15 Aktiveringsenergi är den energi som måste  tillföras 
för att en reaktion ska starta. (Det är den energi som 
 behövs för att det ska bildas ett aktiverat komplex.)

2:16 a) Aktiveringsenergi är p. 
b) Entalpiförändringen är q. 
c) Reaktionen är exoterm då entalpiförändringen är 
 negativ; det avges värme i reaktionen. 
d) En katalysator skulle sänka aktiveringsenergin.

2:17 a) Vätejodidkoncentrationen minskar under de 
första 300 sekunderna, från 75 mmol/dm3 till ungefär 
10 mmol/dm3. Under de första 100 s minskar [HI] mest. 
Efter 100 s är [HI] = 20 mmol/dm3. Efter 200 s är  
[HI] = 15 mmol/dm3. 
b) Hastigheten = ändring av koncentration/tid. Man-
uppskattar hastigheten efter 150 s genom att dividera 
ändringen av koncentrationen mellan 100 s och 200 s med 
tiden, 

=
(20 –15) mmol/dm

(200 –100) s

3

v = ∆c/∆t  = 0,05 (mmol/dm3)/s

Alltså minskar koncentrationen efter 150 s med cirka  
0,05 (mmol/dm3)/s. 
c) Koncentrationen av HI är konstant. Det betyder att 
reaktionerna har samma hastighet i båda riktningarna. 
d) Reaktionshastigheten avtar. 

2:18 Diskussionsuppgift. Till exempel olika enzym, Pt i en 
bränslecell, katalytisk avgasrening och CFC som katalysa-
tor vid nedbrytning av ozon.

3. KEMISK JÄMVIKT

3:1 a) Dubbelpilen betyder att reaktionen är reversibel, 
alltså att den kan gå åt båda hållen. 
b) H2O(g) + CO(g) D H2(g) + CO2(g). 

c) K =
[H ] [CO ]

[H O] [CO]1
2 2

2

⋅
⋅

d) H2(g) + CO2(g) D H2O(g) + CO(g). 

e) K =
[H O] [CO]

[H ] [CO ]2
2

2 2

⋅
⋅

f) K1 = 1/K2.

3:2 a) SO2(g) + NO2(g) D NO(g) + SO3(g).
b) Koncentrationen av respektive ämne är konstant; reak-
tionens hastighet åt höger är lika stor som reaktionens 
hastighet åt vänster.

c) K =
[NO] [SO ]

[SO ] [NO ]
3

2 2

⋅
⋅

d) K saknar enhet. Ändring av volymen gör att ämnenas 
koncentrationer ändras, men lika mycket i både täljaren 
och nämnaren i jämviktsekvationen.

3:3 a) K =
[COCl ]

[CO] [Cl ]
2

2⋅
 b) K =

[NO ]

[NO] [O ]
2

2

2
2⋅

c) K =
[CH ] [H S]

[CS ] [H ]
4 2

2

2 2
4

⋅
⋅

   d) K =
[CO ] [H O]

[CH ] [O ]
2 2

2

4 2
2

⋅
⋅

3:4 a) (mol/dm3)−1 b) (mol/dm3)−1 c) (mol/dm3)−2  
d) enhetslös. Alltså är svaret d).

3:5 Reaktionen är den omvända. Den nya jämvikts-
konstanten har värdet 
1/(2,37 ∙ 10–3 (mol/dm3)–2) = 422 (mol/dm3)2.

3:6 K K=
[H S]

[H ] [S ]

=
[H S]

[H ] [S ]
= = 1,105 10 = 3,324 102

2

2 2

1
2

2
2

2
2

2
1

7 7

⋅
⋅

⋅ ⋅  

= 3,324 · 103 (mol/dm3)−1

Svar: 3,324 ∙ 103 (mol/dm3)−1

3:7
Reaktionsformel 2 NO + O2 D 2 NO2

n (mol) 3,7 · 10–4 0,80 0,25
c (mol/dm3) 3,7 10

0,50
= 7,4 10

–4
–4⋅

⋅
0,80

0,50
= 1,60

0,25

0,50
= 0,50

Dessa värden sätts in i jämviktsekvationen

K =
[NO ]

[NO] [O ]
=

0,50

(7,4 10 ) 1,60
= 2,9 102

2

2
2

2

–4 2
5

⋅ ⋅ ⋅
⋅  

= 2,9 · 105 (mol · dm–3)–1

Svar: K = 2,9 · 105 (mol · dm–3)–1

3:8 Reaktionsformel H2(g) + I2(g) D 2 HI
n (mol) 5,0 0,5 3,5

c (mol/dm3) 
V
5,0

 
V
0,5

 
V

3,5

Vi beräknar koncentrationskvoten Q

Q
V

V V

=
[HI]

[H ] [I ]
=

3,5

5,0 0,5
= 4,9

2

2 2

2

⋅
⋅

K = 49 och Q = 4,9. Q < K
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Jämvikt råder inte. Koncentrationen av HI måste öka och koncentrationerna  
av H2 och I2 måste minska. 
Svar: Nej, Q = 4,9, det vill säga, Q < K.

3:9 H2(g) + CO2(g)  D CO(g) + H2O(g)

Q
V V

V V

=
[CO] [H O]

[H ] [CO ]
=

0,15 0,20

0,25 0,10
= 1,22

2 2

⋅
⋅

⋅

⋅

K = 0,6 och Q = 1,2, det vill säga, Q > K.
Till dess att jämviktsläge inträder har reaktionen åt vänster högre hastighet än  
reaktionen åt höger. 
Svar: Jämvikt råder inte; Q > K. 

3:10 K =
[Br]

[Br ]

2

2

Värdet på K är så litet (K = 4 · 10–18 mol/dm3) att det måste finnas mest  
brommolekyler vid jämvikt.

3:11 m(PCl5) = 2,0 g M(PCl5) = 208,5 g/mol. 
n(PCl5) = m(PCl5)/M(PCl5)
n(PCl5) = 9,6 · 10–3 mol
m(Cl2) = 0,5 g M(Cl2) = 71,0 g/mol
n(Cl2) = m(Cl2)/M(Cl2)
n(Cl2) = 7,0 · 10–3 mol
Reaktionsformel PCl5 D	 PCl3 + Cl2
före jämvikt
n (mol) 9,6 · 10–3

förändring
n (mol) – 7,0 · 10–3 + 7,0 · 10–3 + 7,0 · 10–3

vid jämvikt
n (mol) 2,6 · 10–3 7,0 · 10–3 7,0 · 10–3

c (mol/dm3) 
2,6 10

0,500
= 5,2 10

–3
–3⋅

⋅  
7,0 10

0,500
= 14,0 10

–3
–3⋅

⋅  
7,0 10

0,500
= 14,0 10

–3
–3⋅

⋅

Dessa värden sätts in i jämviktsekvationen

K
[PCl ] [Cl ]

[PCl ]

14,0 10 14,0 10

5,2 10
3 2

5

–3 –3

–3=
⋅

=
⋅ ⋅ ⋅

⋅
 mol/dm3 = 3,8 · 10–2 mol/dm3

Svar: Jämviktskonstanten är K = 3,8 · 10–2 mol/dm3

3:12 a) Reaktionsformel SO2(g) + NO2(g) D SO3(g) + NO(g)
vid jämvikt
n (mol) 0,80  0,10  0,60  0,40

c (mol/dm3) 
V

0,80
  

V

0,10
  

V

0,60
  

V

0,40

Dessa värden sätts in i jämviktsekvationen

K
V V

V V

=
[SO ] [NO]

[SO ] [NO ]
=

0,60 0,40

0,80 0,10
= 3,03

2 2

⋅
⋅

⋅

⋅
 

Jämviktskonstanten saknar enhet.
Svar: K = 3,0
b) När NO införs i systemet ändras jämviktsläget. En del av kväveoxiden reagerar  
med svaveltrioxiden. Jämvikten förskjuts åt vänster.
Reaktionsformel SO2(g) + NO2(g) D SO3(g) + NO(g)
före jämvikt
n (mol) 0,80  0,10  0,60  0,40 + 0,78
förändring
n (mol) + x  + x  – x  – x
vid jämvikt
n (mol) 0,80 + x  0,10 + x  0,60 – x  1,18 – x

c (mol/dm3) 
x

V

0,80 +
  

x

V

0,10 +
  

x

V

0,60 –
  

x

V

1,18 –
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Dessa värden sätts in i jämviktsekvationen

K

x
V

x
V

x
V

x
V

=
[SO ] [NO]

[SO ] [NO ]
=

0,60 – 1,18 –

0,80 + 0,10 +
= 3,03

2 2

⋅
⋅







⋅












⋅






(0,60 – x)(1,18 – x) = 3,0(0,80 + x)(0,10 + x)
x2 + 2,24x – 0,234 = 0
x1 = 0,10 (x2 = –2,34, orimligt, negativ substansmängd)
n(SO2) = 0,80 mol + 0,10 mol = 0,90 mol, n(NO2) = 0,10 mol + 0,10 mol = 0,20 mol, n(SO3) = 
= 0,60 mol – 0,10 mol = 0,50 mol, n(NO) = 1,18 mol – 0,10 mol = 1,08 mol 
Svar: Vid jämvikt finns 0,90 mol SO2, 0,20 mol NO2, 0,50 mol SO3 och 1,08 mol NO.

3:13 Reaktionsformel CO(g) + 2 H2(g) D CH3OH(g)
Anta att man hade fört in x mol väte.
före jämvikt
n (mol) 1,00  x  0
förändring
n (mol) – 0,40  – 2 · 0,40  + 0,40
vid jämvikt 
n (mol) 0,60  x – 0,80  0,40

c (mol/dm3) 
0,60

50
= 0,012  

x – 0,80

50
  

0,40

50
= 0,008

Dessa värden sätts in i jämviktsekvationen

K
x

=
[CH OH]

[CO] [H ]
=

0,008

0,012
– 0,80
50

= 2473

2
2 2⋅

⋅






(x – 0,80)2 = 502 · 0,008/(247 · 0,012)
(x – 0,80)2 = 6,74
Roten dras ur båda leden.
x – 0,80 = ± 2,60
x1 = 3,40  x2 = –1,80 (orimligt)
Svar: Man hade fört in 3,4 mol väte i ett kärl.

3:14 Reaktionsformel 2 CO2 D 2 CO + O2
före jämvikt
n (mol) 1,00 mol
förändring
n (mol) – 0,548  + 0,548  +

0,548

2vid jämvikt 
n (mol) 0,452  0,548  0,274

c (mol/dm3) 
0,452

1
= 0,452  

0,548

1
= 0,548  

0,274

1
= 0,274

Dessa värden sätts in i jämviktsekvationen

K =
[CO] [O ]

[CO ]
=

0,548 0,274

0,452
= 0,403

2
2

2
2

2

2

⋅ ⋅
 mol/dm3

Svar: K = 0,403 mol/dm3

3:15 Försök 1
Vi beräknar jämviktskonstanten, K.
Reaktionsformel N2O4 D 2 NO2 
före jämvikt
n (mol)  0,20
förändring
n (mol) + 0,025 – 2 · 0,025
vid jämvikt
n (mol) 0,025 0,15 

c (mol/dm3) 
0,025

5,0
= 0,0050  

0,15

5,0
= 0,030

Dessa värden sätts in i jämviktsekvationen

K =
[NO ]

[N O ]
=

0,030

0,0050
= 0,182

2

2 4

2

 mol/dm3

3:15 Försök 2
Reaktionsformel N2O4 D 2 NO2 
före jämvikt
n (mol)  0,20
förändring
n (mol) + x – 2x
vid jämvikt 
n (mol)    x 0,20 – 2x

c (mol/dm3) 
x

x
0,5

= 2  
x

x
0,20 – 2

0,5
= 0,40 – 4

Dessa värden sätts in i jämviktsekvationen

K
x

x
=
[NO ]

[N O ]
=
(0,40 – 4 )

2
= 0,182

2

2 4

2

 mol/dm3

x2 – 0,2225x – 0,01 = 0
x1 = 0,0625 mol (x2 = 0,16 mol, vilket är orimligt eftersom 
det inte kan förbrukas mer NO2 än det fanns från början)
Svar: När jämvikt har ställt in sig finns det 0,062 mol N2O4 
i kärlet.
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3:16 Jämviktsläget a) förskjuts åt vänster, b) förskjuts åt 
höger, c) påverkas inte, d) förskjuts åt höger.

3:17 Om kärlets volym minskas, så ökar trycket. Vid 
tryckökning gynnas den reaktion som gör att substans-
mängden gas minskar. Jämviktsläget har därför förskjutits 
åt höger.

3:18 Reaktionen åt höger är endoterm. Att K ökar med 
temperaturen innebär att koncentrationen av NO2 
ökar och koncentrationen av N2O4 minskar när värme-
energi tillförs reaktionsblandningen. För att motverka 
temperatur ökningen förskjuts alltså jämviktsläget åt höger. 

3:19 Tillsatsen av Cl2 förskjuter jämviktsläget åt vänster. 
Eftersom reaktionen åt vänster är exoterm frigörs värme 
och därför ökar temperaturen i kärlet.

3:20 Jämviktsläget förskjuts åt a) vänster, b) vänster,  
c) höger.

3:21 Då reaktionen är endoterm gynnas reaktionen 
åt  höger. Ammoniakhalten kommer därför att öka och 
 därmed lukten av ammoniak.

3:22 Jämvikten förskjuts åt a) höger b) höger c) vänster.

3:23 Reaktionen går åt a) höger, b) höger, c) vänster,  
d) vänster 
3:24 a)  
Reaktionsformel 2 H2O D 2 H2 + O2
före jämvikt
n (mol) 5,00
förändring
n (mol) –2 · 0,100 + 2 · 0,100 + 0,100
vid jämvikt
n (mol) 4,80 0,200 0,100

c (mol/dm3) 
4,80

2,00
= 2,4

   
 
0,200

2,00
= 0,10  

0,100

2,00
= 0,050

Dessa värden sätts in i jämviktsekvationen

K =
[H ] [O ]

[H O]
=
0,1 0,05

2,4
= 8,68 102

2
2

2
2

2

2
–5⋅ ⋅

⋅  mol/dm3

Svar: K = 8,68 · 10–5 mol/dm3

b) När volymen minskar ökar trycket i kärlet. När trycket 
ökar gynnas reaktionen som leder till en minskning av 
den totala substansmängden gas i kärlet. Jämvikten i kärlet 
förskjuts åt vänster, det vill säga mindre vattenånga sönder-
faller och det bildas mindre vätgas och syrgas.
Svar: Mindre vattenånga sönderfaller.
c) Tillförsel av värme till ett system gynnar den endoterma 
reaktionen. När försöket utförs vid en högre temperatur 
förskjuts reaktionen åt höger, det vill säga mer vattenånga 
sönderfaller och det bildas mer vätgas och syrgas. Men det 
krävs mycket höga temperaturer, cirka 2500 grader, för att 
vatten ska sönderdelas på det här sättet. Reaktionen heter 
termolys. Vatten kan därför inte existera i stjärnor som 
solen.
Svar: Mer vattenånga sönderfaller.

3:25 a) Lösningen blir blåare – då man tillsätter vatten 
förskjuts jämvikten åt vänster. b) Lösningen blir gulare – 
natriumklorid löses i vattnet och koncentrationen klorid-
joner ökar och jämvikten förskjuts åt höger, c) Lösningen 
blir blåare – [Cl–] minskar när en fällning av AgCl bildas 
och jämviktsläget förskjuts åt vänster.

3:26 a) Jämviktsläget förskjuts åt vänster. För att motverka 
tryckminskningen förskjuts jämviktsläget i den riktning 
som ökar den totala substansmängden gas. b) Jämviktsläget 
förskjuts åt höger. Reaktionen åt höger är exoterm. För att 
motverka temperatursänkningen förskjuts jämviktsläget i 
den riktning som gör att temperaturen höjs. c) Jämvikts-
läget förskjuts åt höger, eftersom [NO2(g)] i systemet 
minskar när en del NO2 löser sig i vatten. d) Jämviktsläget 
påverkas inte. e) Katalysatorn ökar reaktionshastigheten 
lika mycket för de två motsatta reaktionerna eftersom 
 aktiveringsenergin sänks lika mycket åt båda hållen. Jäm-
viktsläget ställer in sig snabbare, men jämviktens läge 
 ändras aldrig. 

3:27 pH = −lg[H3O
+] = −lg(2,5 ∙ 10−6) = 5,60

Svar: pH = 5,60. 

3:28 Kw = [H3O
+] ∙ [OH–].

I en neutral lösning vid 25 °C är Kw 1,00 ∙ 10–14 mol/dm3. 
[H3O

+] = [OH−] = 10–7 mol/dm3, vilket betyder att  
pH = 7,00.

3:29 Saltsyra är en lösning av väteklorid i vatten. Väte-
kloriden är fullständigt protolyserad. I saltsyra finns alltså 
inga vätekloridmolekyler. Ättiksyran är bara delvis prot-
olyserad. [H3O

+] i saltsyran är därför mycket högre än i 
lösningen av ättiksyra, vilket betyder ett lägre pH-värde.

3:30 Ättiksyramolekyler, oxoniumjoner och acetatjoner.

3:31 Syrakonstanten Ka anger hur stark en syra är –  
ju högre värde på Ka desto starkare syra. Ka (HCN) = 
= 4,0 ∙ 10–10 mol/dm3; Ka (HF) = 6,8 ∙ 10–4 mol/dm3;  
Ka (HCOOH) = 2,0 ∙ 10–4 mol/dm3

Svar: HF är starkare än HCOOH, som i sin tur är starkare 
än HCN.

3:32 K =
[HS ] [H O ]

[H S]a

–
3

+

2

⋅

Då [HS–] och [H3O
+] är desamma kan vi för enkelhetens 

skull döpa om dessa två till x. Lös ut x:

K
x

=
H Sa

2

2[ ]
 → x K= H Sa 2[ ]⋅  →  

→ x 8,9 10 0,050 = 6,67 10–8 –5⋅ ⋅ ⋅  mol/dm3.
[H3O

+] = 6,67 · 10–5 mol/dm3. pH = –log[H3O
+] = 

= –log (6,67 · 10–5) ≈ 4,2
Svar: pH = 4,2

3:33 HCN + H2O D H3O
+ + CN–

3:34 a) En stark syra är fullständigt protolyserad, vilket 
innebär att c(HA) = [H3O

+], c(HA) = 10–2,45 mol/dm3 = 
= 3,55 · 10–3 mol/dm3, n(HA) = c · V = 
= 3,55 · 10–3 · 0,750 mol = 2,66 · 10–3 mol.
Svar: n(HA) = 2,7 · 10–3 mol
b) En svag syra är ofullständigt protolyserad.
Protolysformel HA + H2O D H3O

+ + A–

före protolys
c (mol/dm3) x
förändring
c (mol/dm3) – 10–2,45 + 10–2,45 + 10–2,45

vid jämvikt
c (mol/dm3) x – 10–2,45 10–2,45 10–2,45

K
x

=
[H O ] [A ]

[HA]
=
(10 )

–10
=1,8 10a

3
+ – –2,45 2

–2,45
–5⋅

⋅  mol/dm3
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x =
(10 ) + (1,8 10 10 )

1,8 10
= 0,703

–2,45 2 –5 –2,45

–5

⋅ ⋅
⋅

 mol/dm3

n(HA) = c · V = 0,703 · 0,750 mol = 0,527 mol
Svar: n(HA) = 0,53 mol

3:35 Protolysformel HA + H2O D H3O
+ + A–

M(mjölksyra) = 90,1 g/mol, n(mjölksyra) = 

= m/M = 
0,90 g

90,1 g/mol
 = 0,0100 mol,  

c(mjölksyra) = n/V = 
0,0100 mol

0,100 dm3  = 0,100 mol/dm3

Protolysformel HA + H2O D H3O
+ + A–

före protolys
c (mol/dm3) 0,100
förändring
c (mol/dm3) – x + x + x
vid jämvikt
c (mol/dm3) 0,100 – x x x
Fullständig lösning

K
x

x
=
[H O ] [A ]

[HA]
=
0,100 –

=1,4 10a
3

+ – 2
–4⋅

⋅  mol/dm3

x2 + (1,4 · 10–4 · x) – (1,4 · 10–4 · 0,100) = 0
x1 = 0,00367 mol/dm3    (x2 = –0,00381 mol, orimligt efter-
som koncentrationen inte kan vara negativ)
pH = –lg 0,00367 = 2,4
Alternativ lösning:
Eftersom syrakonstanten, Ka, är relativt liten måste x vara 
ett litet tal, mycket mindre än 0,100 mol/dm3. Vi kan 
därför pröva med att försumma x i parentesuttrycket och 

skriver (0,100 – x) ≈ 0,100. Då blir K
x

=
0,100

=1,4 10a

2
–4⋅  

mol/dm3, vilket ger x2 = 1,4 · 10–4 · 0,100 = 1,4 · 10–5. 

x = 1,4 10 = 0,00374–5⋅  mol/dm3. 
pH = –lg 0,00374 = 2,4
Vi kontrollerar nu om det var tillåtet att försumma x  
i parentesuttrycket (0,100 – x). 0,100 – 0,00374 = 
= 0,09626 ≈ 0,100. Det var alltså tillåtet att försumma  
x i uttrycket (0,100 – x). Protolysgraden, 
[H O ]

[HA]
100 =

0,0037

0,100
100 = 3,7 %3

+

⋅ ⋅ . Som riktmärke brukar 

man säga, att när protolysgraden är mindre än 10 % kan 
den försummas. 
Svar: pH = 2,4

3:36 a) HAc + H2O D Ac– + H3O
–. Protolysgraden 1,9 % 

innebär att [H3O
+] = 0,019 ∙ 0,050 mol/dm3 = 

= 9,5 · 10–4 mol/dm3, pH = 3,02. 
Svar: pH = 3,02.

b) K =
[H O ] [A ]

[HA]a
3

+ –⋅

Efter protolysen är [H3O
+] = [Ac–] = 9,5 · 10–4 mol/dm3 och 

[HAc] = (0,050 – 9,5 · 10–4) mol/dm3. 

K =
(9,5 10 )

(0,050 – 9,5 10 )
= 1,8 10a

–4

–4
–5⋅

⋅
⋅  mol/dm3

pKa = –lg 1,8 · 10–5, pKa = 4,74. Jämför tabellvärden.
Svar: Ka = (1,8 · 10–5) mol/dm3, pKa = 4,74

3:37 Formeln för den korresponderande basen är SO3
2– .

3:38 C6H5NH2 + H2O D C H NH6 5 3
+  + OH–. 

K =
[C H NH ] [OH ]

[C H NH ]b
6 5 3

+ –

6 5 2

⋅

3:39 a) Protolysformel NH3 + H2O D NH4
+ + OH–

Protolysgraden 1,5 % innebär att [OH–] = 0,015 · 0,075 
mol/dm3 = 0,001125 mol/dm3, pOH = 2,95 
pH = 14 – 2,95 = 11,05
Svar: pH = 11,05.

b) K =
[NH ] [OH ]

[NH ]b
4
+ –

3

⋅

Efter protolysen är [OH–] = [NH4
+] = 0,001125 mol/dm3 

och [NH3] = (0,075 – 0,001125) mol/dm3. 

K =
(0,001125)

(0,075 – 0,001125)
= 1,7 10b

2
–5⋅  mol/dm3

pKb = –lg 1,7 · 10–5, pKb = 4,77. Jämför tabellvärden.
Svar: Kb= 1,7 · 10–5 mol/dm3, pKb = 4,77

3:40 Vid 100 °C är Kw = 3,75 · 10–13 (mol/dm3)2. 
pH = 7,00 [H+] = 1,00 · 10–7 mol/dm3

[H+] · [OH–] = 3,75 · 10–13 (mol/dm3)2 
[OH–] = 3,75 · 10–13/1,00 · 10–7 mol/dm3 = 
= 3,75 · 10–6 mol/dm3

Alltså är [OH–] > [H+] och lösningen är basisk.
Svar: Basisk

3:41 a) NH3 + H2O D NH4
+ + OH–

b) NH3 + OH– D NH2
–  + H2O

3:42 När NaHCO3 löses i vatten bildas natriumjoner  
och vätekarbonatjoner. Eftersom Kb(HCO3

– ) > Ka(HCO3
– ) 

reagerar vätekarbonatjonerna som baser och protolyseras 
enligt formeln
HCO3

–  + H2O D H2CO3 + OH–

Lösningen är basisk och kan därför neutralisera syraöver-
skottet i magen.

3:43 a) HPO4
2– + H2O D H3O

+ + PO4
3–

b) HPO4
2–  + H2O D OH– + H2PO4

− 

3:44 a) Basisk, b) sur, c) sur, d) basisk. Om pKa-värdet för 
en substans är lägre än 7 blir reaktionen i vatten sur. Om 
pKa-värdet för en substans är högre än 7, blir dess reaktion 
med vatten basisk.

3:45 a) NH4
+ + H2O D NH3 + H3O

+

b) PO4
3–  + H2O D HPO4

2–  + OH–

HPO4
2–  + H2O D H2PO4

− + OH–

H2PO4
− + H2O D H3PO4 + OH–

Ka(HPO4
2– ) > Kb(HPO4

2– ). Jonen HPO4
2–  är starkare 

som syra än som bas. Det betyder att den sista protolys-
reaktionen inte sker.
c) Nitratjonen svarar mot den starka syran salpetersyra och 
protolyseras därför inte.

3:46 Ammoniumjonen är en svag syra och kommer därför 
att delvis protolyseras. Det bildas alltså oxoniumjoner och 
ammoniak när ammoniumnitrat löses i vatten.

3:47 a) Ca(OH)2(s) + 2 H3O
+ → Ca2+ + 4 H2O

b) CaCO3(s) + 2 H3O
+ → Ca2+ + CO2 + 3 H2O

3:48 Bariumhydroxidlösningen har pH = 12,30,  
pOH = 1,70 och [OH–] = 2,0 · 10–2 mol/dm3. 
Substansmängden OH–,  
n1(OH–) = 2,0 ·10–2 · 150 · 10–3 mol = 3,0 · 10–3 mol. 
Saltsyran har pH = 1,30, [H+] = 0,050 mol/dm3. 
Substansmängden H+, n1(H

+) = 0,050 · 50 · 10–3 mol = 
= 2,5 · 10–3 mol. n1(OH–) > n1(H

+). 
I blandningen är n2(OH–) = n1(OH–) – n1(H

+). 
n2(OH–) = 3,0 · 10–3 mol – 2,5 · 10–3 mol = 
= 0,50 · 10–3 mol. 
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4. JÄMVIKTSSYSTEM I OLIKA MILJÖER

4:1 Summan av halterna av fosfatjoner, vätefosfatjoner, 
divätefosfatjoner och fosforsyra samt organiskt bundet 
fosfor.

4:2 a) H2O(g) D H2O(l), b) H2O(g) D H2O(s),  
c) Ca2+(aq) + 2 HCO3

–(aq) D CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g)

4:3 Ur diagrammet kan man utläsa, att vid 100 % luft-
fuktighet innehåller 1,0 m3 luft 30 g vatten vid 30 °C och 
12,5 g vid 15 °C. Vid 50 % luftfuktighet innehöll luften 
från början 0,50 · 30 g vatten. (0,50 · 30) g – 12,5 g = 2,5 g
Svar: 2,5 g.

4:4 Jordens förråd av flytande sötvatten minskar. Isberg 
består av sötvatten eftersom lösta joner i havsvatten inte 
får rum i det frysta vattnets (is)kristallstruktur. Isberg som 
smälter ger därför sötvatten.

4:5 Ju högre temperatur, desto större energiinnehåll har 
gasmolekyler. Ett högre energiinnehåll gör att bindning-
arna mellan gasmolekylerna och vattenmolekylerna bryts 
lättare, och då lämnar fler gasmolekyler vattnet. Upplös-
ning av salter är ofta endoterma reaktioner, och därför 
ökar lösligheten med ökad temperatur. När salter löses i 
vatten ökar entropin; ju högre temperatur, desto större 
entropiförändring.

4:6 a) CaCO3(s) → Ca2+(aq) + CO3
2–(aq). Löslighets-

produkten Ks = [Ca2+] · [CO3
2–] 

b) Ks = 5 · 10–9 (mol/dm3)2 

c) [Ca2+] = [CO3
2–] = 5 10 (mol/dm )9 3 2⋅ −  = 

= 7 · 10–5 mol/dm3

d) 7 · 10–3 g/dm3

4:7 Mg(OH)2(s) D Mg2+(aq) + 2OH–(aq) ger att  
[Mg2+] = 1,71 · 10–4 mol/dm3 samt  
[OH–] = 2 · (1,71 · 10–4) mol/dm3 = 3,42 · 10–4 mol/dm3.  
Ks = [Mg2+] · [OH–]2 = 1,71 · 10–4 · (3,42 · 10–4)2 = 
= 2,00 · 10–11 (mol/dm3)3.
Svar: 2,00 · 10–11 (mol/dm3)3

4:8 Det bildas silversulfid, Ag2S. Svavlet kommer att 
 oxidera silvret och bilda den svårlösliga jonföreningen 
silver sulfid, Ag2S. Silversulfidens löslighetsprodukt är  
Ks = 6 ∙ 10–5 (mol/dm3)3. Det finns inga stabila föreningar 
mellan kisel och silver.

4:9 CaC2O4(s) D Ca2+(aq) + C O2 4
2–(aq),  

Ks = [Ca2+] · [C O2 4
2–]

Vi beräknar [C2O4
2–] i en mättad kalciumoxalatlösning med 

hjälp av löslighetsprodukten, Ks. [Ca2+] = 2,2 · 10–3 mol/dm3,  

K
C O =

Ca
=

2,27 10 (mol/dm )

2,2 10 mol/dm
= 1,0 102 4

2– s
2+

9 3 2

3 3
–6⋅

⋅
⋅

−

−   

= 1,0 · 10–6 mol/dm3 

Utfällningen av det svårlösliga saltet kalciumoxalat sker 
först när oxalatjonkoncentrationen är 1,0 · 10–6 mol/dm3 
eller högre i blodprovet. Är koncentration av oxalatjoner  
i blodprovet lägre än 1,0 · 10–6 mol/dm3 kommer inte saltet 
att falla ut. Blodet är då en omättad lösning med avseende 
på kalciumoxalat.
Svar: [C O2 4

2–] = 1,0 · 10–6 mol/dm3

4:10 Mg(OH)2(s) D Mg2+(aq) + 2OH–(aq),  
Ks = [Mg2+] · [OH–]2

H+ + OH– → H2O. 
Blandningens volym är 200,0 cm3 = 0,200 dm3. 
[OH–] ∙ (0,50 ∙ 10–3/0,200) mol/dm3 = 2,5 ∙ 10−3 mol/dm3, 
pOH = 2,60 och pH = 11,40.
Svar: pH = 11,40.

3:49 H2SO4 + 2 OH– D SO4
2– + 2H2O 

Substansmängdförhållande: 0,5 mol H2SO4 ↔ 1 mol OH–.
c(NaOH) = 0,100 mol/dm3 
V(NaOH) = 41,45 · 10–3 dm3

n(NaOH) = 41,45 · 10–3 dm3 · 0,100 mol/dm3 = 
= 4,145 · 10–3 mol
V(H2SO4) = 25,00 · 10–3 dm3

n(H2SO4) = 0,5 · n(NaOH)
n(H2SO4) = 0,5 · 4,145 · 10–3 mol = 2,073 · 10–3 mol
c(H2SO4) = 2,073 · 10–3 mol/25,00 · 10–3 dm3 = 
= 0,0829 mol/dm3.
Svar: Koncentrationen av svavelsyra är 0,0829 mol/dm3.

3:50 a) 1 mol HCl ↔ 0,5 mol Ba(OH)2,
c(HCl) = 0,0103 mol/dm3

V(HCl) = 24,35 · 10–3 dm3

n(HCl) = 24,35 · 10–3 dm3 · 0,0103 mol/dm3 = 
= 2,508 · 10–4 mol
Svar: 5,02 · 10–3 mol/dm3

b) V = 25,00 cm3 + 24,35 cm3 = 49,35 cm3

1 mol Ba(OH)2 ↔ 1 mol BaCl2
n(BaCl2) = 1,25 · 10–4 mol
Svar: 2,53 · 10–3 mol/dm3

3:51 a) pH = pKa= –lgKa = –lg 6,2 · 10–10 = 9,21
b) nNaOH = 0,028 ∙ 0,100 = 2,8 mmol. Vid ekvivalens-
punkten är nNaOH = nHCN = 2,8 mmol.  
cHCN = 0,0028/0,050 = 56 mmol/dm3.

3:52 a) 

b) Halvtitrerpunkten är vid 12,5 ml tillsatt NaOH;  
då är pH 3,86. Jämför detta med mjölksyrans pKa-värde 
som är 3,86.

3:53 Överskottet HCl är 0,100 · 15,8 · 10–3 mol.
Den substansmängd HCl som svarar mot NH3 är
(0,200 ∙ 100,0 · 10–3 mol – 0,100 · 15,8 · 10–3 mol) = 
= 18,42 · 10–3 mol HCl
1 mol HCl ↔ 1 mol NH3 ↔ 1 mol NH4Cl.
18,42 · 10–3 mol HCl ↔ 18,42 · 10–3 mol NH4Cl
M(NH4Cl) = 53,49 g/mol 
m(NH4Cl) = 53,49 · 18,42 · 10–3 g = 0,985 g.
Svar: 24,6 % Masshalten salmiak är 0,985/4,008 = 0,246 = 
= 24,6 %.

3:54 a) Störst buffertverkan är när koncentrationen svag 
syra är lika stor som koncentrationen av syrans korres-
ponderande bas, alltså [HA] = [A–], b) när pH = pKa ± 1 för 
syran i syra-basparet.

3:55 pH kommer att öka. Acetatjonen är en svag bas och 
den korresponderande basen till ättiksyra (acetatjonen har 
ett pKa-värde på 9,24). 
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Vi beräknar med hjälp av löslighetsprodukten, Ks, vilken 
koncentration av OH–(aq) som minst krävs för att en fäll-
ning av Mg(OH)2 ska bildas. 
[Mg2+] = 0,054 mol/dm3, 

K
OH =

Mg
=

2 10 (mol/dm )

0,054 mol/dm
= 1,9 10– s

2+

–11 3 3

3
–5⋅

⋅  

= 1,9 · 10–5 mol/dm3 < 0,0010 mol/dm3

Det finns alltså ett stort överskott av hydroxidjoner  
i havsvattnet. Det innebär att jämviktsläget i jämvikten 
Mg(OH)2(s) D Mg2+(aq) + 2OH–(aq) är kraftigt förskjutet 
åt Mg(OH)2(s).
Svar: Ja, Mg(OH)2(s) kommer att falla ut efter tillsatsen  
av Ca(OH)2.

4:11 Generellt gäller för ett ämne A: K =
A(oktanol)

A(vatten)ow
[ ]
[ ]

a) Vi antar att x mg etanol finns i vattenfasen med volymen 
V dm3. M är etanols molmassa. I oktanolfasen finnns då 
(1– x) · 10–3 g. 

K

x
M V

x
M V

=
[etanol(oktanol)]

[etanol(vatten)]
=

(1– ) 10 g

10 gow

–3

–3

⋅
⋅

⋅
⋅

vilket förenklas K
x

x
=
(1– )

ow

x
K

=
1

+1ow( )

x =
1

10 +1
= 0,67 = 0,7–0,3

Alltså finns det 1,0 mg – 0,7 mg = 0,3 mg etanol i oktanol-
fasen.
Svar: 0,7 mg etanol i vattenfasen och 0,3 mg etanol  
i oktanol fasen.

b) x =
1

(10 +1)
=1,584 106,8

–7⋅

m(TCDD)H2O = 2 · 10–7 mg
Svar: Det finns 2 · 10–7 mg TCDD i vattenfasen och  
1,0 mg TCDD i oktanolfasen.
Kommentar: I oktanolfasen finns egentligen  
1,0 mg − 2 · 10–7 mg, men 2 · 10–7 mg kan försummas jäm-
fört med 1,0 mg.

4:12 Svaveldioxid och kväveoxid reagerar med luftens 
syrgas och vatten, och bildar svavelsyra respektive salpeter-
syra. Dessa leder i sin tur till försurning av mark och 
vatten drag.

4:13 a) S(s) + O2(g) → 2 SO2(g), 1 mol S → 1 mol SO2. 
Den totala bränsleförbrukningen är  
80 kg olja/km · 6100 km = 488000 kg olja. Oljan innehåller 
1 % svavel, m(S) = 486170 kg ∙ 0,01 = 4 880 kg,  

M(S) = 32 g/mol, n S( ) =
4880 10 g

32 g mol
= 152,5 10

3

1
3⋅

⋅
⋅−  mol,  

V(SO2) = 152,5 ∙ 103 mol ∙ 24 dm3/mol = 3660 m3

Svar: 3700 m3

b) 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g), SO3 + H2O → H2SO4,  
1 mol SO2 ↔ 1 mol H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O,  
1 mol H2SO4 ↔ 2 mol NaOH
n(SO2) = n(H2SO4) = 152,5 ∙ 103 mol,  
n(NaOH) = 2 · 152,5 ∙ 103 mol = 305 ∙ 103 mol, 

V (NaOH) =
305 10 mol

2,0 mol dm

3

–3

⋅
⋅

 = 152,5 ∙ 103 dm3 = 152,5 m3

Svar: 150 m3.

4:14 Gotlands berggrund består till stora delar av kalk-
sten vars huvudsakliga beståndsdel är kalciumkarbonat, 
CaCO3. Kalksten är lättvittrad och ger ett kalkrikt vatten, 
vilket i sin tur ger ett hårt vatten. Berggrunden söder om 
Stockholm består till stor del av omvandlade graniter som 
är fattiga på kalciumkarbonat. Granit är en bergart som 
huvudsakligen består av de kiselrika mineralerna kvarts, 
plagioklas, glimmermineral och hornbländ. 

4:15 En ökad koncentration av oxoniumjoner i markvatten 
gör att jämviktsläget mellan metalljoner och oxoniumjoner 
förskjuts. Denna process gör att metalljoner urlakas och 
transporteras till sjöar och vattendrag. 

4:16 Man vill förhindra att luftens syre kommer i kontakt 
med metallsulfiden. Det gör man till exempel genom att 
täcka över gruvavfallet med jord. 

4:17 1 mol Fe2O3 ↔ 2 mol Fe3+, M (Fe2O3) = 159,6 g/mol, 
m(Fe2O3) = 1 · 1020 g,  

n(Fe2O3) = 
1 10 g

159,6 g/mol

20⋅
 = 6,27 · 1017 mol,  

n(Fe3+) = 2 · 6,27 · 1017 mol = 1,25 · 1018 mol,  
V = 1,3 · 1021 dm3,  

c(Fe3+) = 
1,25 10 mol

1,3 10 dm

18

21 3

⋅
⋅

 = 9,6 · 10–4 mol/dm3

Svar: 1 · 10–3 mol/dm3.

4:18 I varma vatten, såsom tropiska laguner och innan-
hav, minskar lösligheten av gasen koldioxid och jämvikten 
förskjuts åt höger. Då fälls kalcit ut. Kommentar: I Sverige 
finns kemiskt utfälld kalksten på några ställen, bland annat 
vid Stora Vika på Södertörn. Det här visar, att när Söder-
törns bergarter bildades för cirka 1850 miljoner år sedan, 
var bildningsmiljön tropisk och bestod av bland annat ett 
grunt hav.

4:19 a) Järnklorid, järnsulfat och aluminiumklorid.  
b) Aluminium- och järnjonerna är hydratiserade och proto-
lyseras i vattenlösning.
Al(H O)2 6

3+ + H2O D Al(OH)(H O)2 5
2+ + H3O

+

Fe(H O)2 6
3+  + H2O D Fe(OH)(H O)2 5

2+  + H3O
+

c) För att justera och höja pH–värdet tillsätter man kalk-
vatten, Ca(OH)2(aq) till vattnet innan det släpps ut. 

4:20 Sulfidsalter är generellt svårlösliga, vilket gör att 
metall jonerna är stabila i bottensedimenten. Vid muddring 
tillförs syre, vilket oxiderar sulfidjonerna till sulfatjoner. 
Sulfatjoner, tillsammans med andra negativa joner, är något 
mer vattenlösliga är sulfider, vilket gör att metallerna går  
i lösning.

4:21 Vid hyperventilering andas man ut mer koldioxid 
än vanligt. När koldioxidhalten minskar i blodet förskjuts 
nedanstående jämvikt (kolsyrajämvikten) så att koncentra-
tionen av oxoniumjoner sjunker: 
HCO3

–  + H+ D H2CO3 D H2O + CO2
Blodets pH ökar därför, ett tillstånd som kallas alkalos. 
Kolsyrajämvikten är kopplad till den så kallade hemo-
globinjämvikten (nedan). Vid förhöjt pH i blodet förskjuts 
hemoglobinjämvikten åt höger: 
O2 + HHb + H2O D HbO2

–  + H3O
+

Detta gör att en mindre andel av syret frisätts till vävna-
derna.
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5. ORGANISKA ÄMNEN INNEHÅLLER KOL

5:1 H2CO3, CO2, CaCO3 och HCN.

5:2 Organiska föreningar är uppbyggda av kolatomer som 
bildar högst fyra kovalenta bindningar till andra atomer 
(ofta andra kol-, väte- eller syreatomer). De organiska 
föreningarna kan vara uppbyggda av raka, grenade eller 
cykliska kolkedjor och kan därför varieras på ett näst intill 
oändligt antal sätt.

5:3 För urinämne finns trivialnamnen urea (som göd-
ningsmedel och inom kemisk industri) och karbamid 
(i hudkrämer och inom livsmedelsindustrin).

5:4 När antalet kolatomer i den ogrenade kolkedjan ökar, 
så ökar även bindningsstyrkan mellan molekylerna (mer 
inslag av van der Waalsbindningar) vilket ger både högre 
kokpunkt och högre smältpunkt.

5:5 a) Isomerer är kemiska föreningar som har samma 
molekylformel men olika strukturformel. De innehåller 
lika många av de olika atomslag som ingår i föreningen. b) 
En substituent är en atom eller en atomgrupp som tar väte-
atomens plats i en kolvätekedja.

5:6 a) metyl- b) etyl- c) butyl-

5:7 a)

 
n-hexan och 2,3-dimetylbutan

b) Mellan de ogrenade hexanmolekylerna är inslaget av van 
der Waalsbindning större än mellan de grenade molekyler-
na av 2,3-dimetylbutan. 

5:8 a) 2-metylpropan b) 2,4-dimetylhexan  
c) 2,3,4-trimetylhexan d) 4-etyl-3,5-dimetylheptan

5:9 a) C7H16 + 11 O2 → 7 CO2(g) + 8 H2O(g)  
b) C13H28 + 20 O2 → 13 CO2(g) + 14 H2O(g)

5:10 a) 2-metylpropen b) 2-butyn  
c) 2,3,4-trimetyl-2-penten d) 4-etyl-3,5-dimetyl-1-hexyn

5:11 a) Alkaner används som bränslen eller som utgångs-
ämnen vid krackning för att få kortare alkaner och alkener.
b) Alkener används som utgångsämnen vid tillverkning 
(syntes) av andra viktiga organiska ämnen. Eten C2H4 och 
propen, C3H6 är gasformiga alkener som oftast utvinns vid 
fraktionerad destillation av råolja vid raffinaderier. De kan 
polymeriseras till polymererna polyeten (PE) och polypro-
pen (PP). Eten kan användas för att påskynda mognadspro-
cesser i frukt.

5:12 Det behövs 3 vätemolekyler för att mätta 1,3,5-hepta-
trien eftersom det finns tre dubbelbindningar i molekylen.
1,3,5-heptatrien (C7H10) + 3H2(g) → heptan (C7H16)

5:13 Cyklopentan har molekylformeln C5H10. Metylcyklo-
pentan och cyklohexan är strukturisomerer. De har samma 
molekylformel, C6H12. 

cyklopentan, metyl- 
cyklopentan, cyklohexan

5:14 Både alkener och cykloalkaner har den allmänna 
formeln CnH2n. C7H14 kan vara hepten men kan även vara 
 exempelvis den cykliska isomeren cykloheptan.

5:15 a) Elektroner som är delokaliserade tillhör inte (är inte 
lokaliserade till) en bestämd bindning. Delokaliserade elek-
troner ger föreningar stabilitet och gör att de blir mindre 
 reaktiva.  
b) Bensen, liksom andra arener, har en speciell struktur 
som beror på att den innehåller jämnt fördelade delokalise-
rade elektroner som gör bensen mer stabil än motsvarande 
alken. Därför adderas inte väteatomer lika lätt till bensen 
som till hexen eller cyklohexen. Avståndet mellan kol-
atomerna i bensenmolekylen är kortare än i motsvarande 
alkan (hexan), men längre än i motsvarande alken (hexen). 
(Se s. 134.)

5:16 Benspyren har molekylformeln C20H12. Molmassan 
är 252,1 g/mol.

5:17 Fenylgrupp

5:18

         metylbensen (toluen)     etylbensen

1,2-dimetylbensen 1,3-dimetylbensen  1,4-dimetylbensen 
 (orto-xylen)  (meta-xylen) (para-xylen)

5:19 Toluen är en färglös opolär vätska vid rumstempe-
ratur med en typisk doft av petroleum. Toluen är ett bra 
lösnings medel av opolära ämnen. (Det ingår i lösnings-
medlet thinner). Det vanligaste användningsområdena är 
som tillsats i motorbränsle (bensin) där det ingår med  
10–15 %, och som synteskemikalie, exempelvis vid till-
verkning av sprängämnen. Toluen är en mycket brandfarlig 
vätska. Om man andas in toluen kan det ge hjärnskador, 
eftersom det kan lösa upp fettet i hjärncellernas membra-
ner. (Se säkerhetsdatablad för toluen.) Xylen har liknande 
egenskaper och användningsområden som toluen. Alla 
BTEX-ämnen är hälsoskadliga CMR-ämnen (cancerogena, 
mutagena och reproduktionshämmande ämnen) som man 
ska undvika att utsätta sig för, om det är möjligt.

5:20 a) De fyra kolföreningarna är 3-etyl-cyklopenten 
(C7H12), bensen (C6H6), metyl-cyklohexan (C7H13) samt 
2-butyn (C4H6). b) I bensen (C6H6) är förhållandet mellan 
kol och väte 6:6 eller 1:1, vilket är den största andelen kol 
av de fyra alternativen. Molmassan för bensen,  
M(bensen) = 6 · 12 + 6 · 1 = 78 g/mol. Molmassan för kol, 
M(C) = 12 g/mol. En mol bensen (C6H6) innehåller 6 mol 
kol. I en mol bensen är massan kol, m(C) = 6 · 12 = 72 g. 
Masshalten kol i bensen:  
m(C)/m(bensen) = 72/78 = 0,923 ≈ 92 %.

5:21 De organiska reaktionerna sker oftast i flera steg 
enligt vissa givna regler om hur olika organiska ämnen 
med samma typ av funktionella grupp (ämnesklasser) kan 
 reagera. Genom att planera baklänges kan man komma 
fram till lämpligt val av utgångsmaterial (reaktanter).

5:22 a) Man får 40 % av den teoretiskt beräknade mäng-
den produkt. Det totala utbytet blir 0,8 · 0,5 = 0,4 = 40 %.  
b) 0,86 = 0,262. Det totala utbytet blir 26 % av det teoretis-
ka värdet.



KEMIBOKEN 2  • FACIT TILL UPPGIFTERNA

12

5:23 

              a) 1-klorpentan                             b) 1-klor-2-metylbutan 

   c) 1-klor-2,2-dimetylpropan

5:24 a) 2-klorpropan b) 2-brom-5-metylhexan

5:25 Alkylhalogenider är vanligtvis vätskor vid rums-
temperatur med kokpunkter högre än den alkan de utgår 
från. (Jämför 1-fluorpentan och pentan.) Kokpunkten 
och densiteten påverkas av hur stark attraktionskraften är 
mellan molekylerna. Attraktionskrafterna ökar med ökad 
molekylmassa, RI > RBr > RCl > RF samt ökad längd på 
kolkedjan, R. Det beror främst på större inverkan från van 
der Waalsbindningar. 1-brompentan har störst molekyl-
massa och högst kokpunkt och densitet. 1-brompentan 
har större molekylmassa än 1-klorpentan som har större 
molekylmassa än 1-fluorpentan. Grenade alkylhalogenider 
får lägre kokpunkt och densitet ju mer grenade de är efter-
som de sammanhållande attraktionskrafterna med van der 
Waalsbindningar minskar när kolkedjans längd minskar. 
(Värden kan avläsas i tabell på s. 140.) 

5:26 4 olika isomerer

2-bromo-1,1,1-trifluoro-2-kloroetan, 2-bromo-1,1, 
2-trifluoro-1-kloroetan, 1-bromo-1,1,2-trifluoro-2-kloroetan, 
1-bromo-1,2,2-trifluoro-1-kloroetan  

5:27 Rent kemiskt är freoner kolväteföreningar som 
innehåller en eller flera fluor- eller kloratomer. Om alla 
väteatomerna i ett kolväte har ersatts, är det ”fullständigt 
halogenerat”. Sådana föreningar är kemiskt mycket sta-
bila (persistenta). Freoner användes tidigare som drivgas 
i sprayburkar, som köldmedium i kylar och frysar och för 
att blåsa upp skumplaster. Idag är freonerna i stor utsträck-
ning förbjudna, eftersom de bryter ner atmosfärens ozon-
skikt. Freoner bryts ner av UV-strålning från solen, och då 
bildas klor atomer (klorradikaler; se s. 203 i kapitel 6) som 
katalyserar sönderdelningen av ozon. Eftersom ozonlagret 
är ett filter för instrålning av ultraviolett ljus, kan en mins-
kad ozonhalt ha skadliga effekter på växt- och djurliv. Fre-
oner i atmosfären bidrar också till växthuseffekten då de 
starkt absorberar infraröd strålning. (De är växthusgaser.)

5:28 a) 

PFOA, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoro-1-ok-
tansulfonsyra

5:28 b) PFAS är en ämnesgrupp som har använts i ett stort 
antal produkter sedan 1950-talet. Brandsläckningsskum, 
impregneringsmedel för kläder och textilier, rengörings-
medel, skidvallor och bekämpningsmedel mot insekter är 
några exempel. Inom industrin används de vid ytbehand-
ling av livsmedelsförpackningar och vid tillverkning av 
fluorpolymerer som bland annat används i vattenavvisande 
kläder och i stekpannor (teflonpannor) och kastruller. 
Mätningar som gjorts i större forskningsundersökningar 
visar att dessa ämnen finns överallt omkring oss, i bostads-
områden, i industriområden och ute i naturen. PFOS och 
PFAS är mycket stabila och värmebeständiga och är därför 
mycket svåra att bryta ner (persistenta). 

5:29 a) -OH, hydroxylgruppen 
b) i) metanol, ii) 2-butanol, iii) 2,3-dimetyl-1-pentanol 

5:30 

             1-butanol (primär)               2-butanol (sekundär)

     2-metyl-1-propanol (primär)      2-metyl-2-propanol (tertiär)

5:31 C < A < E < B < D, där C har lägst kokpunkt och D 
har högst kokpunkt.

                butan               2-metylpropan              2-propanol, 

    1-propanol                           glycerol

5:32 Alla kolväten är opolära. Det finns endast svaga van 
der Waalsbindningar mellan raka och grenade kolväten. 
Butan (A) och 2-metylpropan (C ) är båda kolväten med 
summaformeln C4H10. Mellan molekyler med grenade kol-
kedjor är van der Waalsbindningarna svagare, och därför 
har 2-metylpropan (C) lägre kokpunkt än butan (A) som är 
en ogrenad molekyl. Hydroxylgrupper, OH–, ger molekyler 
ett polärt inslag som ökar kokpunkterna eftersom väte-
bindningar kan uppstå mellan molekylernas OH–grupper 
(se figur s. 145). Alkoholernas kokpunkt beror alltså både 
av molekylstorlek (van der Waalsbindningar) och väte-
bindningar mellan  molekylerna. 2–propanol (E) har lägre 
kokpunkt än 1–propanol (B) eftersom 2–propanol är mer 
förgrenad än 1–propanol. Glycerol (D) har tre hydroxyl-
grupper (OH–grupper) som alla skapar vätebindningar. 
Det gör att glycerolmolekyler binder starkare till varandra 
än vad  propanolmolekyler gör.

5:33 Koldioxid och vatten,  
C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O 

5:34 450 anläggningar 
Om alla 5 miljoner bilar kördes på etanol (E85) skulle de 
tillsammans under ett år dra: 
(5 · 106) · 15 000 km · 0,11 · 0,82 liter/km = 
= 6,765 · 109 liter = 6,765 · 109 dm3 = 6,765 · 106 m3

Om varje anläggning producerar 15 000 m3 per år behövs 
6,765 · 106 m3/1,5 · 104 m3 ≈ 451. Det behövs alltså cirka 
450 anläggningar. 
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5:35 a) Molekyler med en eller flera hydroxylgrupper 
bundna direkt till en bensenring kallas fenoler. Fenoler är 
svaga syror. b) När fenol (hydroxi–bensen) avger en proton 
kan den bildade fenolatjonen C6H5O

– bilda  stabiliserande 
resonansformler eftersom fenolatjonens elektroner är 
 delokaliserade (se bild s. 148).

5:36 a) propanal och propanon (aceton) har båda summa-
formeln C3H6O. (De är funktionsisomerer.)

propanal och propanon

b) båda innehåller den karaktärisktiska karbonylgruppen 
C=O. 

5:37 a) butanal b) 2-pentanon c) 3-pentanon  
d) 3-metylbutanal

5:38 a) etanal, med –CHO som funktionell grupp för 
ämnes klassen aldehyder, 
b) 3-metyl-2-butanon, med C=O (karbonylgrupp) som 
funktionell grupp för ämnesklassen ketoner. 
c) propansyra, med –COOH som funktionell grupp för 
ämnesklassen karboxylsyror.

5:39 1-propanol ger en karboxylsyra, propansyra  
C2H5COOH; 2-propanol ger en keton, propanon  
CH3COCH3.

5:40 C2H5COOH + H2O D C2H5COO– + H3O
+

5:41 Molmassan M =32 g/mol för metanol (CH3OH).  
Det finns alltså 1 mol metanol som kan oxideras (massan 
metanol var 32 g). Substansmängdförhållandet i reaktionen 
är 1:1. Då kan det teoretiskt bildas 1 mol metansyra  
(HCOOH). Molmassan för metansyra är 46 g/mol.  
I reaktionen bildas 35 gram metansyra, m = 35 g. Det mot-

svarar substansmängden n(metansyra) = m/M = 
35 g

46 g/mol
 = 

0,76 mol. Utbytet är därför 
0,76 mol

1 mol
 = 0,76 eller 76 %.

5:42 a) C6H5COOH + H2O D C6H5COO– + H3O
+  

b) NaC6H5COO eller C6H5COONa

5:43 I etansyra kan elektronerna resonansstabiliseras, det 
vill säga delokaliseras, mellan karboxylgruppens syreatomer 
vilket ökar stabiliteten hos karboxylatjonen. Motsvarande 
resonansstabilisering sker inte i alkoholer. Därför har kar-
boxylsyran lättare att protolyseras och blir därmed surare 
än motsvarande alkohol.

5:44 a) En fettsyra med enbart enkelbindningar mellan 
kolatomerna, b) en fettsyra med en dubbelbindning mellan 
två kolatomer, c) en fettsyra med minst 2 dubbelbindningar 
mellan kolatomer, d) en fettsyra med en dubbelbindning 
mellan kolatom nummer tre och fyra, räknat från kolväte-
delen, alltså den ände av fettsyramolekylens kolkedja där 
karboxylgruppen inte finns.

5:45 a) C12:0 är en mättad fettsyra med 12 kolatomer. 
Den har högst smältpunkt då kolkedjan är längre än den i 
C10:0 som är en mättad fettsyra med endast 10 kolatomer. 

b) I C17:2 finns det 2 dubbelbindningar. Därför kommer 
den att ha lägre smältpunkt än fettsyran C17:0 som är en 
fettsyra med en mättad kolkedja.  
c) Det går inte att få svar på var dubbelbindningarna är 
placerade i kolkedjan. d) ω-6 anger att den första dubbel-
bindningen finns mellan kolatom 6 och kolatom 7, räknat 
från kolkedjans kolvätedel.

5:46 a) 1-pentanol och etansyra (ättiksyra)  
b) Koncentrerad svavelsyra (H2SO4) behövs som 
 katalysator.
c) 

d) Det är en kondensationsreaktion.

5:47 a) C4H9OH + HCOOH D HCOOC4H9 + H2O

butanol, metansyra, butylmetanoat, vatten

b) C3H5(OH)3 + 3 C3H7COOH D C3H5(OOCC3H9)3 +  
+ 3 H2O

glycerol, butansyra, glyceryltributanoat, vatten

5:48 a) propylbutanoat b) etylmetanoat  
c) metyloktadekanoat (eller metylstearat).

5:49 a) Jämviktsreaktionen mellan metanol och propansyra 
i sur miljö är en förestring (en kondensationsreaktion). Det 
bildas en ester, metylpropanoat och vatten. 
b) Substansmängdförhållandet i jämviktsreaktionen är 
1:1:1:1. Vid jämvikt har det bildats x mol vatten och x mol 
metylpropanoat. Samtidigt förbrukas x mol metanol och 
x mol propansyra. Jämviktskoncentrationerna är oberoende 
av volymen V. 

K
x V

x V x V

V

V V
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metanol propansyra
=
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5:50 Omättade fetter kan påvisas med bromlösning,  
Br2 (aq). Den gulfärgade reagenslösningen avfärgas efter-
som bromatomer adderas till dubbelbindningarna  
i fettsyrakedjorna och då förbrukas brommolekylerna  
i reagenslösningen. 

5:51 Både fett och vax är estrar som bildas i en kon-
densationsreaktion mellan alkoholer och fettsyror. I ett 
fett består alkoholdelen alltid av den trevärda alkoholen 
1,2,3-propantriol (glycerol). Vaxer är estrar av envärda 
alkoholer med långa kolvätekedjor och ogrenade fettsyror. 
Både alkohol- och syradelen i ett vax brukar innehålla cirka 
16–36 kolatomer. 

5:52 Alla molekylerna utom koffein och vitamin B6 
innehåller en syrebrygga, R-O-R, som är den funktionella 
gruppen för etrar. Alltså innehåller dessa molekyler eter-
grupper. 

5:53 Molekyler av etyleter, C4H10O, attraherar varandra 
med dipol-dipolbindningar genom de polariserade C–O 
bindningarna. Dietyleter saknar väteatomer bundna till 
syreatomen, som är en förutsättning för att vätebindningar 
ska uppstå. I 1-butanol ökar kokpunkten stort då närvaron 
av en hydroxylgrupp (–OH) gör att butanolmolekylerna 
kan attrahera varandra med vätebindningar. Van der Waals-
bindningar påverkar också kokpunkten, men dessa attrak-
tionskrafter är ungefär lika stora i de båda isomererna.

5:54 a) 

Det fria elektronparet på kväveatomen gör kväveatomen 
elektronegativ. Trimetylamin är en polär molekyl.
b) (CH3)3N eller C3H9N

5:55 Butylamin är en primär amin, etylmetylamin är en 
sekundär amin och dimetylpropylamin är en tertiär amin.

              butylamin                etylmetylamin      dimetylpropylamin

5:56 a) C6H7N

             C6H7N (anilin)

b) och c) Ämnet är en färglös, mycket giftig och illaluktan-
de olja som definieras som ett CMR-ämne (cancerogen och 
reproduktionsstörande). Anilin är utgångsämne för tillverk-
ning av många syntetiska färgämnen (anilinfärgämnen) och 
azofärgämnen. 

5:57 a) C2H5NH2 + H2O D C H NH2 5 3
+ + OH– (protolys-

reaktion). Etylamin har basiska egenskaper.
b) Kb = [(C H NH2 5 3

+)] · [OH–] / [C2H5NH2] = 
= 6,5 · 10–4 mol/dm3 (Jämviktsekvation)
Före jämvikt: [C2H5NH2] = 0,10 mol/dm3.
Vid jämvikt: [C2H5NH2] = (0,10 – x) mol/dm3 och  
[(C H NH2 5 3

+)] = [OH–] = x mol/dm3

Kb = [(C H NH2 5 3
+)] · [OH–] / [C2H5NH2] = x2/(0,10 – x) = 

= 6,5 · 10–4 mol/dm3 ⇒ 
x2 + 6,5 · 10–4x – 6,5 · 10–5 = 0 ⇒ (x1 = – 0,00839 som för-
kastas); x2 ≈ 0,00774 ⇒ [OH–] = 0,00774 mol/dm3. pOH 
= – log (0,00774) = 2,11 ⇒ pH = 14,00 – 2,11 = 
= 11,89
pH = 11,89 i lösningen

5:58 1. Salicylsyran reagerar med basen, och saltet som 
bildas löser sig i vattnet.
C6H4(OH)COOH + OH– → C6H4(OH)COO– + H2O
2. Faserna separeras. Naftalen är kvar i den organiska fasen 
(esterfasen) och natriumsalicylat är löst i vattenfasen.
3. I den sura lösningen förskjuts jämvikten så att det bildas 
salicylsyra igen som ger fällning i vattenfasen. 
C6H4(OH)COO– + H3O

+ D C6H4(OH)COOH + H2O
4. Den olösta salicylsyran i vattenfasen går över till den 
organiska fasen (estern) där den löser sig.

5:59 1. Fenol som är en svag syra neutraliseras av den 
basiska lösningen, och saltet som bildas löser sig i vattnet.  
Ph-OH + OH– → Ph-O– + H2O
2. Faserna separeras. Naftalen hamnar i dietyleterfasen och 
natriumfenolat blir kvar löst i vattenfasen.
3. I den sura vattenlösningen förskjuts jämvikten så att 
fenolatjonerna tar upp protoner och bildar vattenolöslig 
fenol. 
Ph-O– + H3O

+ D Ph–OH + H2O
4. Den bildade olösta fenolen går över till organfasen 
(dietyl eterfasen) där den är lättlöslig. 

*naftalen är en aren vars molekyl  
har två sammankopplade  
bensenringar, C10H8

5:60 Aminer kan protolyseras och bilda joner som kan 
ingå i jonföreningar, som är vattenlösliga. Ett amin-baserat 
läkemedel tas därför lätt upp av blodet och kan transporte-
ras till det organ där det ska  
verka.

5:61 a) 2-hydroxipropansyra, b) aminoetansyra,  
c) 2-aminopropansyra.

5:62 A och B innehåller samma antal atomer av kol och 
väte, och en dubbelbindning. Kolatomerna i dubbelbind-
ningen kan inte vridas i förhållande till varandra. Det 
finns därför två olika lägen (stereostrukturer) för de olika 
grupperna som binds till kolatomerna på var sida om 
dubbelbindningen. De två olika stereoisomererna kallas 
cis-trans-isomerer. Kolkedjan numreras så att kolatomen 
med dubbelbindningens början får så lågt nummer som 
möjligt. A är 5-metyl-trans-2-hexen och B är 5-metyl-cis-2-
hexen. (trans = på varsin sida, cis = på samma sida om dub-
belbindningen)

bensen naftalen antracen benspyren
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5:63

5:64 4 stycken. Dubbelbindningen mellan kolatom 1 och 2 
i kolkedjan ger inga cis-trans-isomerer då kolatom 1 binder 
till två väteatomer. 

5:65
     Det är bara 1-kloroetanol som inne-  
     håller en kiral kolatom. Det är bara    
     1-kloroetanol som innehåller en kiral  
      kolatom. Den markerade asymmet-
riska kolatomen är bunden till en hydroxylgrupp (-OH), 1 
klor atom, en metylgrupp (-CH3) samt en väteatom (-H). 
Kol atomerna i dubbelbindningar är inte asymmetriska. 

5:66 a, b) Det finns 4 spegelbildsisomerer av 1,2,3-pentan-
triol. Föreningen innehåller två asymmetriska kolatomer.

5:67 a) 

b) Både kolatomerna 2 och 3 med hydroxylgrupper är 
 kirala kolatomer som binder till 4 olika grupper och ger 
därför föreningen optiska isomerer. 

5:68

a) 3-etyl-2,5-dimetylhexan       b) 5,7-dikloro-trans-2-hepten* 

 c) fenylmetyleter                                         d) butanal

        e) 4-metyl-cyklopenten   f) 1,3-dimetylbensen (meta-xylen)  

        g) 3-heptanon

h) oktylhexanoat

5:69 a) alken, 1-buten b) keton, 2-butanon  
c) eter, etylpropyleter d) ester, propylbensoat

5:70

                acetylsalicylsyra                              paracetamol

                                                         ibuprofen

Acetylsalicylsyra, innehåller en aromatisk bensenring med 
en hydroxylgrupp (fenol) och en estergrupp. Paracetamol 
innehåller en aromatisk bensenring med en hydroxylgrupp 
(fenol) och en amidgrupp (NHCO). Ibuprofen innehåller 
en karboxylgrupp (en syra) och en aromatisk bensenring. 

5:71 Alla tre föreningarna i föregående uppgift innehåller 
aromatiska bensenringar samt en karbonylgrupp. Acetyl-
salicylsyra och paracetamol innehåller båda en fenolgrupp. 
Ibuprofen och paracetamol har substituenter på bensen-
ringen i para-position (1,4-position).

* molekylen uppvisar cis-trans-isomeri. Endast trans-formen visas 
i svaret.
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5:72 Den okända vätskan är 1-propanol. I försök A påvisar 
Pelle att ämnet är lösligt i vatten. Det utesluter heptan och 
dietyleter som inte blandar sig med vatten. Pelle påvisar 
också att vätskan varken har sura eller basiska egenskaper. 
Det utesluter propansyra som har sura egenskaper och 
etylamin som har basiska egenskaper. I försök B måste 
det okända ämnet kunna oxideras eftersom den färgade 
lösningen av KMnO4 avfärgas. I KMnO4 har Mn-ato-
men oxidationtal +VII som vid reduktion bildar färglösa 
Mn2+-joner med oxidationstal +II. Det okända ämnet har 
oxiderats. Det utesluter 2–butanon som inte kan oxideras. 
Det är bara 1–propanol som Pelle inte kan utesluta. I för-
sök C bildas det en väldoftande produkt av en karboxylsyra 
och den okända vätskan. Estrar är väldoftande. När en 
alkohol reagerar med en karboxylsyra i sur miljö bildas en 
ester. Den okända vätskan är 1–propanol. 1–propanol har 
varken sura eller basiska egenskaper (försök A). 1–propanol 
kan oxideras (försök B) och kan reagera med karboxylsyror 
i sur miljö och bilda en väldoftande ester (Försök C).

5.73 a) oxidation av 1–propanol till propansyra  
b) oxidation av propanal till propansyra.  
c) kondensation av 1–propanol till dipropyleter och H2O. 
d) 

5:74 Genomgång i klassrummet.

5:75 Genomgång i klassrummet.

6. HUR REAKTIONER SKER – REAKTIONS
MEKANISMER

6:1 Reaktionsmekanismer visar hur vi tror att elektronerna 
förflyttas vid en organisk reaktion. Det grundar vi på re-
sultat från undersökningar (empiriska studier) av organiska 
reaktioner och erfarenhet om olika atomslags elektronega-
tivitet. Modellerna fungerar bra för att förklara hur många 
reaktioner sker, men vi vet inte helt säkert exakt hur reak-
tionerna sker. 

6:2 a) En nukleofil är en partikel som har överskott på 
elektroner. Ordet nukleofil betyder ”kärnälskare” och 
 nukleofila partiklar ”vill” lämna ifrån sig ett elektronpar till 
partiklar med elektronunderskott. 
b) En elektrofil är en partikel som har underskott på 
 elektroner. Elektrofila partiklar kan kallas ”elektronälskare” 
eftersom de tar emot elektroner från elektronrika partiklar 
(nukleofiler). 
c) Radikaler är partiklar med en oparad elektron. Radikaler 
är ofta mycket reaktiva. De bildas då en elektronparbind-
ning delas mitt itu (homolys) så att två partiklar får varsin 
oparad elektron.

6:3 De allra flesta organiska reaktioner sker genom att en 
nukleofil lämnar ifrån sig ett elektronpar till en elektrofil 
som har ett underskott på elektroner, så att en kemisk 
bindning bildas. Det kan beskrivas så här: A + B → A-B. 
Om nukleofilen och elektrofilen är laddade skrivs reaktio-
nen så här: A– + B+ → A–B och om det är två radikaler med 
ensamma oparade elektroner: A• + B• → A–B.

6:5 a) Ammoniakmolekylen är en  
nukleofil på grund av kväveatomens  
fria elektronpar som skapar hög  
elektrontäthet på den elektronegativa  
kväveatomen som lätt attraherar en  
elektrofil. 
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b) Kolatomen i en karbonylgrupp har  
ett litet underskott av elektroner. Det  
beror på att karbonylgruppens syreatom,  
som binds till kolatomen med en dubbel- 
bindning, är starkt elektronegativ. Alltså  
är de två gemensamma elektronparen förskjutna mot syre-
atomen. Kolatomen i karbonylgruppen har därför en något 
positiv nettoladdning, vilket gör den till en elektrofil.

6:5 a) CH3COOH + OH– → CH3COO– + H2O

b) CH3COOH + OH– → CH3COO– + H2O
          elektrofil      nukleofil

6:6 CH3NH2 + H2O D CH NH3 3
+ + OH– 

          nukleofil     elektrofil

 
6:7 Ph-OH + OH– D Ph-O– + H2O

Fenol är en elektrofil och hydroxidjonen är en nukleofil.

6:8 a) Kloratomer är mer elektronegativa än jodatomer. 
Därför håller kloridjonen fast elektroner hårdare än jodid-
jonen, som har lättare att ge bort elektroner och fungera 
som nukleofil. Det gör jodidjonen till en starkare nukleofil 
än kloridjonen.  
b) I– > OH– > NH3 > F– > H2O. Laddade joner är  generellt 
bättre nukleofiler än oladdade molekyler. I ett polärt 
 protiskt lösningsmedel ökar nukleofilers styrka åt vänster 
i periodiska systemet i samma period och nedåt i samma 
grupp. Fluoridjonen är trots att den är negativt laddad en 
mycket dålig nukleofil eftersom den hellre bildar vätebind-
ningar med lösningsmedlet.

6:9 a) cirka 120° vinkel 

 b) linjär 

 c) cirka 120° vinkel 

  d) cirka 120° vinkel kring kol-
atomen, cirka 105° vinkel vid 
 hydroxylgruppen

  e) cirka 120° vinkel vid karboxyl-
gruppen, 109° vinkel vid metyl-
gruppen

 f) linjär

�

�

6:10 a) Se resonansstrukturformler s. 154 i kapitel 5. 

b) Kväveatomen, som normalt har 5 valenselektroner, delar 
totalt 4 elektronpar med de två syreatomerna och kol-
atomen. Fyra av elektronerna i elektronparen tillhör kväve-
atomen – alltså saknar den en elektron och får därmed en 
positiv laddning, +1. 
c) 4 CH3NO2 + 3 O2 → 4 CO2 + 6 H2O + 2 N2
d) 

6:11 a) 5, b) 2, c) 3, d) 6, e) 4, f) 1

6:12 a) En karbokatjon är en positivt laddad jon där ladd-
ningen är koncentrerad runt en kolatom. Den allra enklaste 
karbokatjonen är CH 3

+. b) Primära karbokatjoner är minst 
stabila. Tertiära karbokatjoner är mest stabila. Ju fler kol-
atomer som binder till det kol som är positivt laddat desto 
stabilare är karbokatjonen. 

Rangordning av karbokatjoners stabilitet. Från vänster till 
höger: primär, sekundär, tertiär karbokatjon 

6:13  a)

 

 b)

6:14 Brometan

6:15 2-jodpropan. Det är en osymmetrisk alken så jodato-
men kommer att adderas på den kolatom som ger den mest 
stabila karbokatjonen enligt Markovnikovs regel. Det bild-
as även lite 1-jodpropan som en biprodukt vid reaktionen.

6:16 a) 1-klorbutan och 2-klorbutan kan bildas.  
b) Huvud produkten är 2-klorbutan. Enligt Markovnikovs 
regel bildas den alkylhalogenid där väteatomen binder till 
den kolatom som redan har flest väteatomer bundna till sig. 
c) HCl + CH2=CH-CH2-CH3 →  
→ CH3-CH(Cl)-CH2-CH3 
d) additionsreaktion, e) 1-buten är en nukleofil (energi-
över skott i dubbelbindningen). HCl är en elektrofil.
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6:17 a) C2H4(g) + Cl2(g) → C2H4Cl2(l) 
b) additionsreaktion (addition av halogenatomer till en 
alken). 
c) Oordningen minskar (∆S > 0), då de två gaserna bildar 
en flytande vätska. För att reaktionen ska kunna ske spon-
tant måste ändringen av Gibbs fria energi vara mindre än 
noll, ∆G < 0. Enligt det termodynamiska sambandet  
∆G = ∆H − T∆S (Gibbs-Helmholtz lag) krävs då att reak-
tionen utvecklar värme (exoterm reaktion (∆H < 0) ) , efter-
som oordningen minskar (∆S > 0). 
d) 1,1-dikloretan 

              1,1-dikloretan

6:18 a) Bromidjonen Br– är lämnande grupp. 
b) C2H5Br + OH− → C2H5OH + Br−  

Brometan, C2H5Br är elektrofil och hydroxidjonen OH– är 
nukleofil. 
c) v = k[C2H5Br] · [OH–] 
d) Reaktionshastigheten, v, dubbleras till 2v. 
e) Reaktionen sker 4 gånger så fort och ökar till 4v jämfört 
med ursprunglig reaktionshastighet v. 

6:19 a) I SN2-reaktionen bildas först en propylammonium-
jon. I överskott av ammoniak avger propylammoniumjonen 
en proton och då bildas 1-propylamin och ammonium-
bromid, NH4Br. 
b) 

NH3 är nukleofil och 1-brompropan är elektrofil.

� �

� �

� �

6:20 a) I en substitutionsreaktion av typen SN1 sker reak-
tionen i två steg. En intermediär bildas i det första steget. 
Det första reaktionssteget sker långsammare än reaktions-
steg 2 och reaktionshastigheten beror enbart av koncentra-
tionen av elektrofilen (alkylhalogeniden). I en SN2-reaktion 
sker reaktionen i ett steg. Reaktionshastigheten beror av 
koncentrationerna av båda reaktanterna. 
b) CH3C(CH3)(Br)CH3 + KOH →  
→ CH3C(CH3)(OH)CH3 + KBr

6:21 a) P är 3-metyl-1-brombutan och Q är 3-metyl-1- 
buten  
b) eliminationsreaktion som sker i ett steg (E2) 
c) 

6:22 När 3-heptanol upphettas i närvaro av en kataly-
sator kan två möjliga sekundära karbokatjoner bildas, på 
kolatom 2 eller kolatom 3. Två olika alkener kan därför 
bildas, 2-hepten och 3-hepten. Dessa båda alkener uppvisar 
cis-transisomeri. Det kan bildas cis-3-hepten, trans-3-hep-
ten samt cis-2-hepten och trans-2-hepten.

Cis-3-hepten trans-3-hepten

trans-2-hepten
    cis-2-hepten

6:23 a)

 − H2O
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b)

              c) K
H-COO-CH CH H O

HCOOH HOCH CH
=2 3 2

2 3

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

⋅
⋅

                d) Att tillsätta mer metansyra  
eller etanol, eller att på något  
sätt leda bort den bildade  
estern eller vattnet.

6:24 I vidstående reaktions- 
mekanismer är alkoholens  
kolvätekedja, 
-CH2-CH2-CH2-CH3  
utbytt mot -C4H9.
a)  Sur hydrolys:

b)

6:25 När klormolekyler tar upp  
ljusenergi, hv, och spjälkas till klor- 
radikaler (1) startar (initierar) en kedje- 
reaktion. Klorradikalerna kan snabbt  
reagera med etangas så det bildas  
etylradikaler (2) som (3) reagerar  
med nya klormolekyler. Nya klor- 
radikaler bildas och reaktionen kan  
fortsätta (4) tills två radikaler reagerar  
med varandra (5) vilket stoppar  
kedjereaktionen. På detta sätt kan  
väteatomer i alkaner bytas ut mot en  
eller flera halogenatomer och bilda  
alkylhalogenider. Det här är en mycket  
vanlig industriell metod för att bilda  
alkylhalogenider.

�-

�+

�-

�+

initiering 

2–4) propagering 

terminering
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6:26 a)   b)  c) 

d) PP, PVC och PMMA bildas genom upprepade additionsreaktioner, polyaddition som startas 
av en radikalreaktion.

6:27 Polymerisation av styren till polystyren är av typen polyaddition som startas (initieras) av 
en radikalreaktion. 

6:28 a) En additionsreaktion  
b) Förening E måste vara 2-buten som är en symmetrisk alken. Om E hade varit 1-buten,  
som är en osymmetrisk alken, skulle även 1-brombutan ha bildats som en biprodukt.  
c) En substitutionsreaktion (SN2-reaktion) d) 2-aminobutan

6:29 a) falskt b) sant c) sant d) falskt e) falskt

6:30 a) Kolet som binder till halogenatomen i R-X är en elektrofil.  
b) Kolatomen som binder till Mg-atomen i R-Mg-X är en nukleofil. Magnesiumatomen är en 
bättre elektrofil och kolatomen omvandlas därför till en nukleofil.  
c) C2H5Br + Mg → C2H5MgBr  
d) För slutprodukterna i)–iii) krävs i tur och ordning följande reaktanter; i) metanal ii) etanal iii) 
propanon. 
e) 

För att bilda 1-propanol utgår man från metanal. 

För att bilda 2-butanol utgår man från etanal. 

För att bilda 2-metyl-2-butanol utgår man från propanon (aceton).
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7. BIOMOLEKYLER – LIVETS STORA MOLEKYLER

7:1 600 000 u/180 u = 3,3 · 103 enheter med formeln 
C6H10O5. Molekylens längd är 0,5 · 10–9 · 3,3 · 103 m = 
= 2 mm, b) 40 000 u/180 u = 2 · 102 enheter med formeln 
C6H10O5. 

7:2 
KOLHYDRAT MONOSACKARID SOM ÄR 

BYGGSTEN
BINDNING MELLAN 
MONOSACKARIDERNA

Cellulosa β-glukos β-1-4

Stärkelse α-glukos α-1-4

Amylos α-glukos α-1-4

Amylo-
pektin

α-glukos α-1-4 och α-1-6

Maltos α-glukos α-1-4

Cellobios α-glukos β-1-4

Sukros α-glukos och fruktos α-1-2

Laktos α-glukos och  
galaktos

β-1-4

7:3 b, d, e är korrekta. Cellulosa är uppbyggd av glukos-
enheter som är kopplade med β-1-4-bindningar.  Stärkelse 
är uppbyggt av glukosenheter som är kopplade med 
α-1-4-bindningar i kedjorna och α-1-6-bindningar i 
 grenarna. 

7:4 Vätebindningar kan bildas mellan fria elektronpar på 
syre, kväve eller fluor och en väteatom som sitter bunden 
till en elektronegativ atom. En glukosmolekyl har samman-
lagt fem OH-grupper. Tre vätebindningar kan utgå från 
varje OH-grupp. Dessutom finns två fria elektronpar på 
syreatomen i ringen alltså sjutton möjliga bindningar. Det 
är dock osannolikt att så många bindningar bildas sam-
tidigt. 

7:5 a) Polysackarider, b) disackarider, c) monosackarider, 
d) monosackarider.

7.6 Alternativ c och d är korrekta. När kolhydrater bryts 
ner i munnen med hjälp av bakteriernas enzymer bild-
as syror. Men bakterier saknar enzymer som kan bryta 
ner  xylitol och sorbitol, och därför bildas det inga syror. 
Socker alkoholer är inte kolhydrater, då de saknar en keton- 
eller aldehydgrupp. De tillhör ämnesklassen alkoholer.

7:7 a)  

 b) 

7:8 a) Triglycerid A kommer från linolja och B från kokos-
olja. Dubbelbindningar i triglyceridernas fettsyrerester 
ökar smältpunkten. Triglycerid A har fler dubbelbindningar 
än triglycerid B.
b) Triglycerid B från kokosolja innehåller tre stycken 
laurinsyrarester. Dodekansyra är en fettsyra med 12 kol-
atomer i molekylen. Triglycerid A från linolja innehåller 
alfa-linolensyra (cis-9,12,15-oktadekatriensyra), oljesyra 
(cis-9-oktadekensyra) och linolsyra (cis-9,12-oktadekadien-
syra). 

7:9 a) H3N
+–CH2–COOH, H3N

+–CH2–COO–,  
H2N–CH2–COO–

Vid låga pH–värden blir karboxylgrupper oladdade och 
aminogrupper positivt laddade. Vid höga pH–värden blir 

Tsvar_816a

Tecknare: Cecilia Frank/Frank Etc. AB

Tsvar_816b

Tecknare: Cecilia Frank/Frank Etc. AB

karboxylgrupper negativt laddade och amoinogrupper 
oladdade. Glycin och många andra aminosyror har bara 
en karboxylgrupp och en aminogrupp. Men sura amino-
syror har dessutom en karboxylgrupp i sidokedjan. Basiska 
amino syror har en aminogrupp i sidokedjan.

7:10 Därför att α-kolatomen (fetmarkerad) i glycin bin-
der två väteatomer. Den är inte ett asymmetriskt centrum 
H3N

+–CH2–COO–. α-kolatomerna i de andra 19 amino-
syrorna är asymmetriska centra eftersom de binder fyra 
olika grupper. 

7:11 Det kan bildas maximalt 12 vätebindningar (4 stycken 
via aminogruppen, 5 stycken via karboxylgruppen och  
3 stycken via OH–gruppen).

7:12 a) Exempel: glycin-alanin 

b)

c) Det kan bildas sex olika peptider, eftersom egenskaperna 
hos en tripeptid beror på vilka av aminosyrorna som sitter 
vid N-terminalen resp. C-terminalen.

7:13 
a) Val-Met-Ser-Ile-Phe-Arg-Cys-Tyr-Leu
b) Val-Met-Ser-Ile-Phe-Arg-Cys-Tyr-Leu
c) Val-Met-Ser-Ile-Phe-Arg-Cys-Tyr-Leu
d) Val-Met-Ser-Ile-Phe-Arg-Cys-Tyr-Leu
d) C– Val–Met–Ser–Ile–Phe–Arg–Cys–Tyr–Leu 
e) Val–Met–Ser–Ile–Phe–Arg–Cys–Tyr–Leu–N
f) När pH = 1 är peptidens laddning +2 eftersom C-termi-
nalen är oladdad och N-terminalen har laddningen +1, och 
Arg har laddningen +1.
e) När pH = 10 är peptidens nettoladdning –1 eftersom 
C-terminalen har laddningen –1 och N-terminalen är 
oladdad. 

H3N+–CH2–COOH, H3N+–CH2–COO–, H2N–CH2–COO– 

H3N+–CH–COOH, H3N+–CH–COO–, H2N–CH–COO–, 

(CH2)4–+NH3 (CH2)4–+NH3 (CH2)4–NH2

H3N+–CH–COOH, H3N+–CH–COO–, H2N–CH–COO–, 

CH2–COOH

CH2OH CH2OH CH2OH

 CH2–COO–
 CH2–COO–

H3N+–CH–COOH, H3N+–CH–COO–, H2N–CH–COO–, 

a)

b)

c)

d)

NC

O

H2N CH2 OHCCH

H

OCH3

N-terminalen  C-terminalen

COOHCH +H2N COOHCHH2N

CH3 CH2

+ COOHCH2H2N

CCHH2N CHN

CH3 CH2

COOHCH2

O

H

C N

O

H

+ 2 H2O
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7:14 Vätebindningar, kovalenta bindningar mellan svavel-
atomer, hydrofob effekt och elektrostatisk attraktionskraft, 
så kallad jonbindning.

7:15 Kvartärstrukturen som är ett komplex av fyra sub-
enheter, som var och en är en polypeptid..

7:16

 

a) Medurs från överst till vänster: tyrosin, asparagin, cyste-
in, cystein, leucin, asparaginsyra, fenylalanin och alanin. 
b) N-terminal längst ner till höger, C-terminal högst upp 
till höger.
c) 1: vätebindning, 2: hydrofob effekt, 3: kovalent bindning 
mellan svavelatomer, 4: elektrostatisk attraktion (jonbind-
ning)

7:17 
FÄRG GENOMSKINLIGHET/JÄMNHET

te mörk genomskinlig

te med mjölk mörk slät

te med citron ljus genomskinlig

te med mjölk och 
citron

ljus grynig, mjölken klumpar 
sig.

Förklaring: Citronsyran sänker pH-värdet. Tefärgen fung-
erar som en pH-indikator som ändrar färg när pH sänks. 
Proteinerna i mjölken denatureras när pH sänks.

7:18 Sanna påståenden: a, b, f, g. Essentiella aminosyror är 
aminosyror som kroppen behöver men inte kan tillverka. 
De nio essentiella aminosyrorna, EAA, är: histidin, fenyl-
alanin, isoleucin, leucin, lysin, treonin, tryptofan, valin och 
metionin. Leucin, isoleucin och valin är grenade amino-
syror, BCAA. EAA och BCAA kan byggas in i nya muskler. 
Taurin kan inte byggas in i muskelprotein eftersom det inte 
är en aminosyra. Taurins påstådda effekt kan ha med nerv-
systemet att göra.

7:19 a) Alla ämnen utom pyroglutaminsyra och natrium-
klorid är aminosyror. b) I jäsprocessen bryts peptidbind-
ningarna i fiskproteiner så att fria aminosyror frigörs. 

7:20 a) Genom tillsats av en syra, en bas, ett salt eller en 
tungmetallsaltlösning, eller upphettning av proteinet.  
b) Denaturering innebär att kvartär-, tertiär- och sekundär-
strukturerna förstörs. Proteinet blir svårlösligt i vatten.

H

O

O

CH3

CH2

CC
O

H2N CH2
O–

O

CH2 S CH2S

CH2

CH3

H3C CH

CH2

CH2

O–
C

+NH3

1

2

3

4

7:21 En DNA-molekyl består av två polynukleotidsträngar 
som bildar en dubbelspiral. Fosfatgrupper och pentosen 
deoxiribos ingår i strängarna som binds ihop av hydrofoba 
krafter samt vätebindningar mellan komplementära kvä-
vebaser – adenin (A) och tyrosin (T) samt guanin (G) och 
cytosin(C).

7:22 Det är C/G-paret, eftersom det har tre vätebind-
ningar mellan kvävebaserna, medan det andra paret bara 
har två (se figuren på s. 243).

7:23 Deoxiribos saknar syra-basegenskaper. Kvävebaserna 
har basiska egenskaper. I DNA föreligger fosfatgrupperna 
som vätefosfat eller divätefosfat. 

7:24 Om 21 % av antalet nukleotider i DNA är adenin 
så är 21 % tymin, eftersom dessa två är baspar. Då måste 
 nukleotiderna i den andra typen av baspar, cytosin och 
guanin, utgöra 29 % vardera av nukleotiderna i DNA. 

7:25 4,7 miljoner baspar.
N = 1,6 · 10–3 m/ 0,34 · 10–9 m/baspar = 4,7 · 106 baspar.

7:26 DNA är uppbyggt av dubbla strängar och RNA av en 
enkel sträng. I DNA är pentosenheten deoxiribos, medan 
den är ribos i RNA. Där DNA har kvävebasen T (tymin) 
har RNA kvävebasen U (uracil).

7:27 a) Primern är 21 nukleotider lång och andel GC  
33,3 %. 63,1 °C,  b) termen + 0,41 (% GC), är positiv. Tm 
ökar därför, om % GC ökar. Ett ökat GC-innehåll ger 
ökad Tm. c) termen 675/N får ett större värde ju lägre talet 
N är. Ju kortare primer, desto lägre Tm.

8. METABOLISMEN – ÄMNESOMSÄTTNINGEN

8:1 a) RNA polymeras, amylas och insulinreceptor är 
 enzymer eftersom de är proteiner som katalyserar kemiska 
reaktioner. b) RNA-polymeras – uppbyggande, amylas – 
nedbrytande och insulinreceptor – signalerande.

8:2 C. Enzymer är proteiner som fungerar som katalysato-
rer. Liksom andra katalysatorer sänker de aktiveringsener-
gin utan att ändra jämviktsläget. För att fungera som kata-
lysatorer måste ett protein behålla sin struktur. Enzymer 
denatureras precis som andra proteiner vid låga eller höga 
pH-värden, och vid höga temperaturer. 

8:3 Att ett enzym är specifikt innebär att det endast reage-
rar med ett bestämt substrat (molekyl), vars struktur passar 
in i enzymets aktiva centrum. Väl på plats gör substrat-
molekylens struktur och laddning att den binds till några 
aminosyror i det aktiva centrumet.

8.4 Svar b. Kommentar: För att en molekyl ska kunna 
brytas ner i cellerna måste den passa i det aktiva centrumet 
i en enzymmolekyl. Naturliga fetter innehåller olika långa 
kedjor av kolatomer (mellan 12 och 30 stycken). Det är 
inte troligt att längden på kolkedjan påverkar enzymers 
förmåga att binda till fettsyror. Men transbindningar i fett-
syror ger en annan rymdstruktur än cisbindningar. Därför 
är transbindningarna den mest troliga förklaringen till att 
transfetter inte bryts ner av cellernas enzymer.

8:5 Enzymet omsätter 500 substratmolekyler per sekund.

100 10
mol

dm

10 10
mol

dm
20 s

= 500 / s

–6
3

–9
3

⋅

⋅ ⋅
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8:6 En inhibitor blockerar enzymets aktiva centrum eller 
binds till enzymet så att det aktiva centrumet påverkas. 
Ett annat sätt är att det förändrar enzymets struktur så att 
 aktiviteten sänks.

8:7 Den blå kurvan beskriver sambandet mellan substrat-
koncentration utan hämmare, den röda kurvan med kom-
petitiv hämmare och den grå kurvan med icke-kompetitiv 
hämmare. En kompetitiv hämmare ändrar inte den maxi-
mala reaktionshastigheten, men det krävs högre substrat-
koncentration för att uppnå maximal reaktionshastighet. 
En icke kompetitiv hämmare sänker reaktionshastigheten 
för alla substratkoncentrationer, men enzymet blir mättat 
vid samma koncentration som utan hämmare. 

8:8 Värme, pH-förändringar, hög salthalt, joner av tung-
metaller.

8:9 Moderna tvättmedel innehåller enzymer: proteaser, 
lipaser och amylaser. Enzymerna fungerar bäst mellan  
30 och 45 °C. Då bryter de ner de ämnen som finns i 
 fläckarna.

8:10 Många frukter, till exempel kiwi, papaya och ananas, 
innehåller peptidaser, alltså enzym som bryter ner protei-
ner. Köttet innehåller muskelfiberproteiner som aktin och 
myosin. Enzymerna i frukten bryter ner muskelfibrerna 
så att köttet blir mört. Det blir mörare ju längre tid man 
marinerar, så om kött och frukt får stå för länge kan det bli 
köttmos! 

8:11

ANABOL 
ELLER 
KATABOL

VAD SOM BYGGS UPP 
ELLER BRYTS NER

BYGGSTEN

styrke-
träna

anabol Muskelfibrer 
byggs upp

aminosyror

träna rör-
lighet

varken 
eller

omvandla 
fett till 
muskler

anabol 
och  
katabol

fett bryts ner

muskelprotein 
byggs upp

fettsyror 
och glyce-
rol

aminosyror 

äta kol-
hydratrik 
föda

anabol glykogen byggs 
upp från glu-
kos.

glukos

springa 
loppet

katabol Glukos, gly-
kogen och fett 
bryts ner

glukos, fett-
syror och 
glycerol

återhämta 
sig 

anabol muskler byggs 
upp och förråd 
fylls på

aminosyror 
och glukos

8:12 a) dekarboxyleringsreaktion, b) dekarboxylas

8:13 a) laktos → glukos + galaktos b) laktas c) Därför att 
disackariden laktos inte kan tas upp till blodet utan blir 
kvar i tarmarna. Laktos binder vatten från tarmväggens 
 celler vilket orsakar tarmrörelser som ger kramper och 
gaser.  
d) Enzymet laktas sätts till mjölken. e) Mjölksyrabakterier 
bryter ned laktosen till glukos och galaktos – och de  flesta 
människor tål dessa sockerarter. Bakterierna utvinner 
 energi genom att bryta ner sockerarterna till mjölksyra och 
andra syror.

8:14 Urinämne, (NH2)2CO.

8:15 När mRNA bildas och när tRNA-molekyler binds till 
mRNA. 

8:16 Sekvensen är Met-Asn-Pro-Lys-Ala-Ala-STOPP
a) U i den sjätte positionen byts mot C. Ingen följd; även 
tripletten AAC kodar för Asn.
b)  U i den sjätte positionen byts mot A. I stället för Asn 
sätts Lys in i andra positionen.
c) U i den sjätte positionen försvinner. Det blir en ny 
amino syrasekvens:  
Met-Asn-Gln-Arg-Arg-Pro-.
d) Efter U i den sjätte positionen sätts ett A in. Det blir en 
ny aminosyrasekvens:  
Met-Asn-Thr-Lys-Gly-Gly-Leu-.

8:17 a) ACC, b) UGG.

8:18 a) 5'-AUCGUACCGUUA-3'. Obs! Den DNA-
sträng som RNA-polymeras binder till har sekvensen  
3'-TAGCATGGCAAT-5'.
b) Leu-Pro-Ser-Asp-Trp-Met
c) Poly(Leu-Leu-Thr-Tyr)

8:19 1a, 2c, 3d, 4b

8:20 ATP förser reaktioner i kroppen med kemisk energi 
som finns bunden i ATP:s bindningar till fosfatgrupper. 
NAD+ och FAD transporterar väteatomer och elektroner, 
och koenzym A transporterar acetylgrupper.

8:21 En heterocyklisk förening med både kol- och kväve-
atomer i ringarna. Det kan vara en sexring (cytosin, tymin 
och uracil) eller en femring och en sexring (guanin och 
adenin). 

8:22 a) En pentosenhet, en kvävebas och en eller flera 
fosfatgrupper.
b)

8:23 a) ATP = adenosintrifosfat,
b)

NH2 NH2 

N 
N 

N N 

adenin

N 
N 

N 

O 

NH2 
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O 
H3C 
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O O 
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H 

N 

H 

N 

H 

N 

H 

H HH

NH2 NH2 

N 
N 

N N 

adenin

N 
N 

N 

O 

NH2 

guanin

N 

O 
H3C 

N 

O 

N 

O 

cytosin tymin uracil
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8:24 Båda molekylerna innehåller nukleotiden ADP som 
består av adenin, ribos och difosfat. Fosfatgruppen binder 
till nikotinamid i NADH. Nikotinamid reduceras och 
 oxideras om och om igen i cellens metabola reaktioner. Då 
mättas dubbelbindningar, eller så elimineras väteatomer så 
att dubbelbindningar bildas. 

8:25 Beräkning av den substansmängd ATP som motsvarar 
70 kg.
M(ATP) = 507 g/mol, m = 70 kg, n = 138 mol.
8200 kJ/32 (kJ/mol) = 256, 25 mol
0,40 ∙ 8200 kJ/32 (kJ/mol) = 102,5 mol. Den energi som 
inte binds i ATP frigörs som värme.
102,5 mol/138 mol = 0,74. Påståendena 1 och 2 bör stäm-
ma överens. Två möjliga förklaringar till att de inte gör det 
är att: 1) påstående 1 är fel – en människa omsätter snarare 
cirka två tredjedelar av sin kroppsvikt i form av ATP, än 
hela sin kroppsvikt. 2) Verkningsgraden i kroppen är lägre 
än 40 %.

8:26 a) ii är korrekt. Reaktion 1 är en dekarboxylerings-
reaktion och reaktion 2 en reduktionsreaktion.  
b) iii är korrekt. I reaktion 1 avgår CO2 och i reaktion 2 
reduceras substratet av väte. y är NAD+.

8:27 a) cytoplasman b) mitokondrierna c) mitokondrierna

8:28 a) Energi från ATP krävs i inledningen av glykolysen 
för att glukos ska brytas ner. Det åtgår 2 ATP per glukos-
molekyl. I senare steg bildas 4 ATP. 
b) NAD+ fungerar som oxidationsmedel.

8:29 a) CH3-CO-COO– 
b) Vid syrebrist reduceras pyruvatjonerna till laktatjoner. 
Reduktionsmedlet är NADH. I närvaro av syre bildas en 
molekyl koldioxid och en molekyl acetylkoenzym A för 
varje molekyl pyruvat. Acetylkoenzym A deltar i citron-
syra cykelns reaktioner, medan koldioxiden försvinner ut ur 
kroppen med utandningsluften. 
c) Koldioxid avspjälkas, och det bildas etanal, en aldehyd 
som reduceras till etanol med hjälp av NADH.

8:30 En koldioxidmolekyl avspjälkas från en karboxyl-
syra molekyl. I cellerna är karboxylsyror protolyserade – de 
finns som karboxylatjoner.

8:31 2 CH3-CO-COO– + 5 O2 + 2 H+ → 6 CO2 + 4 H2O

8:32 Vid hårt muskelarbete, då syretillgången är lägre än 
vad energibehovet kräver. 
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8:33 NAD+ återbildas när pyruvat reduceras till  mjölksyra. 
Reaktionen är nödvändig för att det ska bildas ATP i 
 glykolysen.

8:34 Sant: b, c, e, h
Kommentar: Inulin består av polymerer av fruktos, fruk-
taner. Fruktos kan transporteras med blodet och brytas 
ner i cellerna genom glykolysens reaktioner, precis som 
glukos. Diabetiker har för hög koncentration av glukos 
i blodet, vilket beror på att de inte kan bilda insulin. Att 
jordärtskockor är bra för diabetiker beror dock inte på 
att jordärtskockor innehåller insulin, utan på att de inte 
innehåller någon stärkelse. Stärkelse kan nämligen sönder-
delas i tarmarna till glukos. Den som äter stärkelse får där-
för förhöjd koncentration av glukos i blodet. Den som äter 
inulin får däremot inte förhöjd koncentration av glukos i 
blodet. Koncentrationen av fruktos i blodet kan öka lite; 
hur mycket beror på vilken tarmflora personen har.

8:35 Glycerol och glukos ingår som intermediärer i 
 glykolysen. De kan därför lätt användas i cellmetabolismen. 
Metan och oktan har högt energiinnehåll, men kan inte 
användas direkt i metabolismen eftersom de inte är inter-
mediärer i glykolysen.

8:36 Alternativen a, c, e, g är sanna. I ljusreaktionen bildas 
ATP och NADPH. Dessa bärarmolekyler reducerar kol-
dioxid och kolföreningar med högt energiinehåll bildas.

8:37 Av en molekyl C17H35COOH bildas 9 molekyler  
acetyl-CoA, 8 molekyler NADH samt 8 molekyler FADH2.

8:38 Under ett varv i citronsyracykeln bildas 1 molekyl 
citronsyra, 2 molekyler koldioxid, 3 molekyler NADH,  
1 molekyl FADH2 samt 1 molekyl ATP.

8:39 a) B, C, E. Försök 1 visar att cellerna upptag av syre 
avstannar efter ett tag. Glukos finns i kraftigt överskott 
jämfört med citrat och bildad syrgas. 
b) 2 C6H8O7 + 9 O2 → 12 CO2 + 8 H2O
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O
b) Fullständig oxidation av 1 mol citrat kräver 4,5 mol O2. 
c) Fullständig oxidation av 3 µmol citrat kräver 13,5 µmol O2. 
d) Krebs tillsatte 3 µmol citrat, som kräver 13,5 µmol 
syrgas för att oxideras. Men Krebs resultat visar att minst 
46 µmol (85 µmol – 49 µmol) extra syrgas går åt, trots att 
glukoskoncentrationen inte har ändrats. Han kunde inte 
förklara ökningen av syrgaskonsumtion med att  citrat 
oxideras. Krebs drog slutsatsen att citrat underlättar och 
påskyndar nedbrytning av glukos, som kräver syrgas. 
Krebs viktiga försök visade att citrat, eller citronsyra, i små 
mängder, är nödvändig för kopplingen mellan glykolysens 
reaktionsprodukter och syrgaskonsumtion. Han visade i sin 
forskning att det behövs åtta reaktioner i serie. Idag kallas 
de åtta reaktionerna för citronsyracykeln, eller Krebs-
cykeln. 

8:40 a) Prostetisk grupp, b) hemoglobin, c) karboxylgrup-
per, dubbelbindningar, amingrupper, d) den fungerar som 
reduktions- och oxidationsmedel i många reaktioner. 

8:41 Vätebärarna oxideras i andningskedjans reaktioner 
och överlämnar då väteatomerna till oxidationsmedlen, 
som är flavin, olika järn-svavelproteiner och quinoner. 
Slutligen förenas väteatomerna med syre och det bildas 
vatten.
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8:42 ATP andningskedjans slutprodukt. Först transporte-
ras vätejoner från mitokondriens inre till utrymmet mellan 
mitokondriens inre och yttre membran. På så vis uppstår 
en gradientskillnad av vätejoner. Vätejonerna transporteras 
sedan tillbaka in i mitokondrien genom ett proteinkom-
plex, ATP-syntetas. ATP-syntetas katalyserar reaktionen 
ADP + PO4

2+  → ATP. 

8:43 Palmitinsyra C16H32O2
M = 256,4 g/mol
n = 1 g/256,4 (g/mol)
Den reaktion som sker är:
C16H32O2 + 22 O2 → 16 CO2 + 16 H2O
1 mol palmitinsyra → 16 mol H2O
n(H2O) = 0,06289 mol
M(H2O) = 18 g/mol
m (H2O) = 1,13 g
Kommentar: Den massa fett som förbränns är mindre än 
massan av det vatten som bildas. Det beror på att syre tas 
upp i cellandningens reaktioner, och inte på att befintligt 
vatten frigörs från kroppens celler. 

8:44 I andningskedjans reaktioner. Väteatomer från väte-
bärare slås ihop med syrgas till vatten. Detsamma gäller 
det vatten som bildas när kolhydrater och aminosyror bryts 
ner.

8:45 Gasen är CO2, som bildas i reaktionerna: 
CH3-CO-COOH (aq) → CH3-COH (aq) + CO2 (g)
CH3-COH (aq) + NADH (aq) + H+ (aq) →  
→ CH3-CH2-OH (aq) + NAD+ (aq) 
Substansmängdförhållande CH3-CH2-OH:CO2 är 1:1
I. Beräkning av den substansmängd CO2 som bildas:
2 dm3/60 min
Jäsningen pågår i 10 · 24h 
V(CO2)= 2 dm3/h ∙ 240 h = 480 dm3

Molvolymen vid NTP är 22,4 dm3/mol
n(CO2)= 480 dm3/22,4 mol/dm3 = 21,428 mol
II. Beräkning av den massa etanol som bildas:
nCH3-CH2-OH = 21,428 mol
MCH3-CH2-OH:CO2 = 46,07 g/mol
m CH3-CH2-OH:CO2 = 987,02 g
III. Beräkning av viktprocent etanol i vinet
1 dm3 vin väger 1 kg
(987,02 g/(10 ∙ 103 g) = 0,0987 g/g 
Svar: Alkoholhalten kommer att bli 10 % (w/w) om jäs-
ningen fortsätter i samma takt i 10 dagar. 
Kommentar: Alkoholhalten på dryckesflaskor som säljs 
i butik anges i volymprocent. Det ger ett högre värde, 
 eftersom alkohol har lägre densitet än vatten. 10 % w/w 
motsvarar cirka 12 % 

8:46 a) Koldioxid avges vid övergången mellan glykolysen 
och citronsyracykeln samt i citronsyracykeln.  
b) Oxidation av vätebärare sker i andningskedjan och vid 
syrebrist, efter glykosen. c) Acetylkoenzym A och oxal acetat 
förenas i citronsyracykeln. d) ATP bildas i glykolysen, 
citronsyra cykeln och andningskedjan. I citronsyracykeln 
bildas 1 ATP-molekyl per ”varv”.

8:47 a) I cytoplasman, b–e) i mitokondrierna. 

8:48 a) (2900 kJ) / (31 kJ · mol–1) = 94 mol 
b) 0,50 · 94 mol = 47 mol
c) 0,40 · 94 mol = 37 mol

8:49 C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O D 
H = –2900 kJ/mol
a) 1 mol glukos ↔ 6 mol koldioxid
n(C6H12O6) = 3 · 3,00 g /180 g/mol = 0,050 mol
n(CO2) = 6 · 0,050 mol = 0,30 mol
Vm = 22,4 dm3/mol
V(CO2) = 0,30 mol · 22,4 dm3/mol = 6,7 dm3

b) m(glukos) = 3 · 3,00 g = 9,00 g
M(glukos) = 180 g/mol 
n(glukos) = 0,050 mol
1 mol glukos ↔ 6 mol vatten
n(H2O) = 6 · 0,050 mol = 0,30 mol
M(H2O) = 18,0 g/mol
m(H2O) = 0,30 mol · 18,0 g/mol = 5,4 g
c) W(tot) = 0,050 mol · 2900 kJ/mol = 145 kJ
W(tot) = W(värme) + W(ATP)
1 mol glukos ↔ 36 mol ATP
1 mol ATP ↔ 31 kJ
n(ATP) = 0,050 mol · 36 = 1,8 mol
W(ATP) = 1,8 mol · 31 kJ/mol = 55,8 kJ
W(värme) = 145 kJ – 55,8 kJ = 89 kJ
Svar: Tre dextrosoltabletter ger a) 6,7 dm3 koldioxid,  
b) 5,4 g vatten, c) 89 kJ energi i form av värme och  
56 kJ energi bunden i ATP.

9. ANALYTISK KEMI

9:1 a) Kvantitativ, b) kvalitativ, c) kvantitativ, d) kvalitativ.

9:2 Man vill vara säker på att analysresultatet beror på de 
kemikalier man använder och inte på föroreningar i kemi-
kalierna.

9:3 Korrekta är a, b och f. Om analysen ska vara rättssäker 
måste drogen lagras i håret, och ska inte kunna tvättas ur 
hårstrået. För att fastställa att personen har varit drogfri 
en viss tid måste drogen följa med hårstrået när det växer. 
Drogen får inte stanna vid roten och den får inte heller 
sprida sig i hårstrået. 

9:4 Resultatet betyder att det sökta ämnet inte finns i 
 provet eller att koncentrationen av ämnet ligger under 
detektionsgränsen för den analysmetod som man använder. 

9:5 Provet bör innehålla 10 · 1 pg = 10 pg testosteron. 
Då den lägsta halten av testosteron i kvinnors blod är 
80 ng/dm3 = 8 · 104 pg/dm3, ska provets volym vara minst 
10 pg / 8 · 104 pg/dm3 = 1,25 · 10–4 dm3 = 0,125 cm3. Detta 
värde skulle normalt ha angetts med endast en värdesiffra, 
men eftersom beräkningen gäller hur stor volym ett prov 
minst ska ha, avrundas värdet uppåt. För blodprov från män 
räcker volymen 0,00417 cm3.
Svar: Från kvinnor 0,13 cm3, från män 4,2 · 10–3 cm3.

9:6 Felet är systematiskt eftersom samtliga mätvärden 
avviker lika mycket.

9:7 Felet är 4 %. Lösning: Det teoretiska värdet för saltets 
molmassa är 249,68 g/mol. Felet i mätningen är  
(249,68 − 240)/249,68 ∙ 100 % = 3,88 % ≈ 4 %
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9:8 2 MnO4
– + 5 H2O2 + 6 H+ → 2 Mn2+ + 5 O2 + 8 H2O

2 mol MnO4
– ↔ 5 mol H2O2

c = 0,0200 mol/dm3

V = 20,7 cm3 = 0,0207 dm3

n = c · V = 4,14 · 10–4 mol 
   n = 4,14 · 10–4 mol · 5/2 = 

= 1,035 · 10–3 mol
   ntotalt = 100 · 1,035 · 10–3 mol = 

= 0,1035 mol
  M = 34,0 g/mol 
  m = 3,519 g
Andelen H2O2 i provet: 3,519 g/10,00 g = 0,3519 vilket 
motsvarar 35,19 %.
Svar: 35,2 %.

9:9 2 Cu2+ + 4 I– → 2 CuI + I2

2 S2O3
2– + I2 → S4O6

2– + 2 I–

2 mol Cu2+ ↔ 1 mol I2

1 mol I2 ↔ 2 mol S2O3
2–

1 mol Cu2+ ↔ 1 mol S2O3
2–

   c = 0,100 mol/dm3

   V = 0,02350 dm3

n = 2,350 · 10–3 mol ← n = 2,350 · 10–3 mol
M = 63,5 g/mol
m = 0,149 g i 25 cm3 av totalt 500 cm3

mtotal = 0,149 · 20 = 2,9845 g
Kopparhalten är 2,9845 g/10,0 g = 0,29845.
Svar: 29,8 %.

9:10 Cr O2 7
2– + 6 I– + 14 H+ → 2 Cr3+ + 3 I2 + 7 H2O 

1 mol Cr O2 7
2– ↔ 2 mol Cr3+ ↔ 3 mol I2

I2(aq) + 2 S O2 3
2–(aq) → S4O6

2−(aq) + 2 I−(aq)
1 mol I2 ↔ 2 mol S2O3

2–

1 mol Cr3+ ↔ 3 mol S2O3
2–

   V = 19,3 cm3 = 0,01930 dm3

   c = 0,100 mol/dm3

n = 6,433 · 10–4 mol ← n =1,930·10–3 mol
ntotalt = 0,01608 mol
M = 52,0 g/mol
m = 0,836 g
Andelen krom i provet: 0,836 g/4,00 g = 0,209 = 20,9 %.
Svar: 20,9 % krom.

9:11 Uppgift 9.9 och 9:10: Provtagning – att ta 10,0 g av 
malmen respektive 4,00 g av legering. Provberedning – att 
lösa upp malmen respektive legeringen och späda med vat-
ten samt att surgöra och sätta till kaliumjodid. Separation 
– ingen. Detektion – titrering med natriumtiosulfat med 
stärkelselösning som indikator.

9:12 I2(aq) + 2 S O2 3
2–(aq) → S4O6

2−(aq) + 2 I−(aq)
1 mol I2 ↔ 2 mol S2O3

2–

  V = 12,5 cm3 = 0,0125 dm3

  c = 0,100 mol/dm3

n = 6,25 · 10–4 mol ← n = 1,25·10–3 mol
a) Svar: Överskottet av jod är 6,25 · 10–4 mol.
b) Tillsatt I2: V = 2,0 cm3 = 0,0020 dm3 c = 0,40 mol/dm3,  
n = 0,0020 · 0,40 = 8,0 · 10–4 mol 
Den totalt tillsatta mängden jod var 8,0 · 10–4 mol.
n(I2)reagerat = n(I2)tillsatt – n(I2)titrering = 
= 8,0 · 10–4 – 6,25 · 10–4 = 1,75 · 10–4 mol
1 mol I2 ↔ 1 mol askorbinsyra 
n(C-vitamin) = 1,75 · 10–4 mol, M(C-vitamin) = 176,1  g/mol, 
m(C-vitamin) = 1,75 · 10–4 · 176,1 = 30,8 mg. 
C-vitaminhalten i juicen är alltså 30,8 mg/50,0 ml apelsin-
juice = 0,616 mg /ml. 

Apelsinjuicens C–vitaminhalt var 0,62 mg/ml. 
Kommentar: Enligt Livsmedelsverket innehåller färskpres-
sad apelsinjuice  i medeltal 50 mg C-vitamin/100 g juice. 

9:13 5 Fe2+ + MnO4
– + 8 H+ → Mn2+ + 5 Fe3+ + 4 H2O

5 mol Fe2+ ↔ 1 mol MnO4
–

Försök A:
m = 0,850 g
M = 392 g/mol
n = 2,168 · 10–3 mol → n = 4,336 · 10–4 mol
  V = 0,0183 dm3

  cA = 0,0237 mol/dm3

Koncentrationerna av KMnO4 i försök B och C beräknas 
på samma sätt. cB = 0,0260 mol/dm3, cC = 0,0237 mol/dm3 
(Värdet cB avviker, det förkastas)
Svar: Försök A och C visar att koncentrationen är 
0,0237 mol/dm3. Eftersom värdet från försök B avviker  
är precisionen dålig. Det går inte att avgöra riktigheten.  
Då skulle man behöva en standardlösning att jämföra med.

9:14 a) och c) . I båda fallen överskattas substansmängden 
permanganatjoner, n(MnO4

–).

9:15 a) Man kommer att överskatta den substansmängd 
Fe2+ man väger in. Då kommer koncentrationen KMnO4 
att överskattas. b) Felet är systematiskt. c) Om Mohrs salt 
är 90 % rent kan man få fram rätt koncentration av kali-
umpermanganat i efterhand genom att multiplicera med 
0,90, detta under förutsättning att föroreningarna i saltet 
inte stör analysen.

9:16 a) 4-butylfenol är mindre polär än fenol på grund av 
den opolära butylgruppen.
b) A = fenol, B = 4-butylfenol. Eftersom den stationära 
fasen, kiseldioxidgelen, är mer polär än den mobila fasen 
binder den mest polära föreningen – fenol – hårdast till 
den stationära fasen och vandrar därmed långsammast. 
4-butylfenol – är mer opolär och binder svagare till den 
stationära fasen. 4-butylfenol vandrar därför snabbast. 
Genom att dividera avståndet a med avståndet b så får man 
Rf-värdet. 

9:17 Ämnena kommer ut i följande ordning ( minskande 
 polaritet): propansyra, etanol, 3-pentanol, 1-penten, 
 pentan.

9:18 a) Vid gaskromatografi separeras likartade  föreningar 
med avseende på ökande kokpunkt. Det betyder att 
 hexanal, med lägst kokpunkt, vandrar snabbast i kolonnen 
och syns därför som en topp längst till vänster i kromato-
grammet. Därefter kommer i tur och ordning heptanal, 
oktanal, nonanal och dekanal. b) Topphöjden (topparean) 
motsvarar massan av vardera aldehyd. Eftersom topp-
höjden (topparean) är densamma för alla ämnen, måste 
substansmängden som har injicerats vara mindre för al-
dehyderna med långa kolkedjor än för dem med kortare 
kolkedjor. 

9:19 Föreningarna måste kunna förgasas. Dekan kokar 
vid 174 °C och oktanol vid 194 °C. Cellulosa och albumin 
är makromolekylära föreningar som inte kan förgasas. De 
sönderdelas i stället och kan därför inte analyseras med 
gaskromatografi.
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9:20 a)

b) Koncentrationen av kloroform i dricksvattnet var  
1,46 µg/dm3. Provets koncentration förhåller sig till 
referens lösningens koncentration som topparnas areor. 
Dricksvattenprovets koncentration = 
= 10,0 · 824/5625 µg/dm3 = 1,46 µg/dm3

9:21 a) Den empiriska formeln är CH2. Anta att du har 
100 g av det organiska ämnet. Då innehåller det 85,6 g kol, 
C, 14,4 g väte, H. I 100 g av ämnet är substansmängden 
kol, n(C) = m/M = 85,6/12,0 = 7,13 mol, n(H) = 14,4/1,0 = 
= 14,4 mol. Mängdförhållandet C:H är alltså 7,13:14,4 
 vilket vid division med 7,13 motsvarar förhållandet 1:2. 
Ämnets empiriska formel är CH2. b) En mol av ämnet 
(CH2)n väger 84,2 g. En mol av den empiriska formel-
enheten CH2 väger 14,03 g. n = 86,2/14,03 = 6. Kolvätets 
molekylformel är (CH2)6 = C6H12.

9:22 Den tyngst laddade partikeln som detekteras är 
molekyljonen med en topp vid m/z = 74, vilket motsvarar 
molekylmassan 74 unit. Det innebär att molmassan för 
den organiska föreningen är 74 g/mol. Dietyleter är den 
enda av de föreslagna föreningarna som har molmassan 
74 g/mol. Det är molekylfragmentet [CH3-CH2-O]+ som 
utgör huvudtoppen m/z = 45 unit i masspektrumet.

9:23 När molekyler absorberar IR–strålning kommer 
bindningarna mellan atomerna att ta upp specifika våg-
längder av ljusenergi. Bindningarna kan jämföras med en 
fjäder som kan tryckas ihop och dras ut. När IR–strålning 
absorberas ökar vibrationsenergin i bindningarna. Bind-
ningarna kan vibrera symmetriskt eller osymmetriskt i 
 förhållande till varandra – se figuren på s. 321. Varje unik 
bindning mellan två atomslag förändras vid en specifik 
våglängd (specifik energi) i molekylen.

9:24 Ju starkare bindningarna är, desto styvare blir bind-
ningarna, som därför kräver högre energi för att vibrera. 
O–H är den starkaste bindningen i en metanolmolekyl. 

9:25 A visar alkoholens spektrum och B visar ketonens 
spektrum. I spektrum A ses en bred topp vid vågtal mellan 
3200 och 3650 cm–1 vilket indikerar en hydroxylgrupps 
O–H–bindning. I spektrum B syns en skarp, smal topp vid 
cirka 1700 cm–1, vilket indikerar en karbonylgrupp, C=O.

9:26 I spektrumet ses en bred topp vid vågtal runt 
3200–3650 cm–1 vilket indikerar en hydroxylgrupp, en 
OH-grupp, en skarp, smal topp vid cirka 1700 cm–1,  vilket 
indikerar en karbonylgrupp, C=O. Det måste vara en 
 karboxylsyra eftersom karboxylgruppen, –COOH, har båda 
dessa grupper.

9:27 Lambert-Beers lag, A = e ∙ l ∙ c, ger  
c = 0,52/(12,3 (mol/dm3)–1 ∙ cm–1 ∙ 1,00 cm)  
c = 0,04228 mol/dm3.  
Svar: Lösningens koncentration är 0,042 mol/dm3.
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area 9:28 a) Ja, vid 710 nm har det blå komplexet sitt absorp-
tionsmaximum. Det betyder att komplexets molära absorp-
tivitet är högst vid den våglängden. Mätning vid 710 nm 
ger större känslighet än mätning vid andra våglängder.
b)

c) 3,6 ∙10–5 mol/dm3

9:29 2–pentanon ger 4 toppar i ett 1H-NMR-spektrum.  
3–pentanon ger endast upphov till två toppar. 

9:30 a) I etylacetat finns det tre olika protonmiljöer.  
CH3–CH2–O–CO–CH3. b) Topparna splittras i en sing-
lett, en triplett och en kvartett. Se bilden nedan. De grön-
markerade väteatomerna har grannväteatomer längre än 
tre bindningar bort och ger därför endast en singlett-topp 
i spektrumet. De rödmarkerade väteatomerna är bundna 
till en kolatom som är ”granne” med en kolatom med tre 
väteatomer (de blåfärgade). Resultatet blir en topp splitt-
rad i en kvartett (3+1). De blåmarkerade väteatomerna är 
bundna till en kolatom som är granne en kolatom med två 
väteatomer (de rödfärgade). Resultatet blir en topp som är 
splittrad i en triplett (2+1).

9:31 Spektrumet tillhör förening C, etylmetanoat. Det 
finns tre toppar i 1H–NMR–spektrumet och förening C 
är den enda av alternativen A–C som har tre olika proton-
miljöer. Förening A, butansyra, har 4 olika protonmiljöer. 
Förening B, metyletanoat, har två olika protonmiljöer. 
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9:32 Den empiriska formeln är C4H8O. I masspektrumet 
visar signalen vid m/z = 72 u den största massan, vilket 
motsvarar molekyljonens molekylmassa. Detta ger summa-
formeln C4H8O. X är en aldehyd eller keton (den kan 
reduceras till en alkohol) vilket bekräftas av IR-spektrum 
vars kraftiga topp vid 1710 cm–1 indikerar en karbonyl-
grupp, C=O. Eftersom förening X inte kan oxideras vidare 
måste det vara en keton. Då finns det bara ett alternativ, 
2–butanon. De dominerande topparna i masspektrat vid 
57 u visar fragmentet [CH3CH2CO+] och vid 43 u frag-
mentet [CH3CO+]. 1H–NMR för 2–butanon ger tre olika 
protonmiljöer, CH3-CH2-CO-CH3. En singlett, en triplett 
och en kvartett. Det stämmer bra med 1H–NMR–spektru-
met i figur 2.

9:33 I gelfiltrering separeras molekyler efter storlek.  
I denna ordning kommer molekylerna ut ur gelkolonnen:  
1) hemoglobin 2) myoglobin 3) lysozym 4) insulin.

9:34 Antikroppar kan framställas mot PSA–antigen. Anti-
kropparna kan användas för ELISA–analys av blodprover 
som misstänks innehålla PSA–antigen.

9:35 a) 200 gånger, b) 0,581/43500, c) 1,336 ∙ 10–5 mol/dm3,  
d) 0,775 g/dm3, e) 155 g/dm3, f) Hon har ett något för högt 
blodvärde.

9:36 De sanna påståendena är b, e, f, h, i, k. Kommentar 
uppgift j: Med en spektrofotometer kan man mäta koncen-
trationer av ämnen som absorberar i UV–området. 

9:37 a) Båda påståendena är sanna. b) Endast påstående ii är 
sant. Kommentar: Genom gelfiltrering anrikas enzymet i 
fraktion 4.

9:38 a) DNA extraheras och vissa sekvenser mångfaldigas 
med PCR, b) DNA–molekyler separeras med gelelektro-
fores, c) DNA–molekyler detekteras med fluorescerande 
färgämnen.

9:39 CCGATAG Kommentar: det kortaste fragmentet 
vandrar längst under gelelektroforesen. Sekvensen i bilden 
ska därför läsas nerifrån och upp.

9:40 a) Av syntetiskt DNA som man får från stöldmärk-
ningsbolaget.  
b) Man lyser med en UV–lampa för att hitta märkningen. 
c) Man kan använda PCR–teknik eller DNA–sekvensering 
för att avgöra vem ägaren till ett DNA–märkt föremål är. 
Stöldmärkningsbolaget tillhandahåller nämligen DNA 
med olika sekvenser av kvävebaser till sina kunder.  
d) Nej, det är syntetiskt DNA som inte har med ägarens 
egna gener att göra. Sekvenserna används bara för att 
koppla de stöldskyddsmärkt föremålen till en viss ägare.


