Dipoler och dipol-dipolbindningar
Del 2
Niklas Dahrén

Uppgift 1:
Är nedanstående molekyler dipoler?

På bild a) är det
ganska tydligt att vi
får en negativ sida
där Cl-atomerna
sitter och en positiv
sida där Hatomerna sitter.

a)

b)

Cl
H C Cl
H

Svar: Båda molekylerna är dipoler. Båda innehåller en central atom som
binder 4 ”ben” (atomer). ”Benen” är ej likadana. Det finns 2 väteatomer
och 2 kloratomer. Det är alltså en osymmetrisk molekyl. Kloratomerna
drar åt sig elektronerna och blir partiellt negativt laddade. Väteatomerna
kommer bli partiellt positivt laddade.

På bild b) kan man tro att Cl-atomerna
pekar rakt ut åt vänster resp. rakt ut åt
höger och att väteatomerna pekar rakt
upp resp. rakt nedåt vilket skulle
innebära att det inte blir en dipol
eftersom centrum för de negativa och
positiv laddningarna skulle hamna på
samma ställe. Men kom ihåg att detta
är en 2-dimensionell bild av molekylen.
Det är faktiskt exakt samma molekyl
på båda bilderna! Molekylen heter
diklormetan och är ritad 2dimensionellt på dessa bilder vilket
lurar oss och får oss att tro att det är
olika molekyler. Den enda skillnaden är
hur molekylerna är snurrade i rymden.

Diklormetan är en dipol oavsett vart
kloratomerna är utritade
ü

Diklormetan är en dipol om vi ritar den så
här:

ü

Förklaringen är att den är osymmetrisk i båda fallen
och att det handlar om exakt samma molekyl:
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Och diklormetan är en dipol om vi ritar den
så här:

b)
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H
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C
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Diklormetan har formen av en tetraeder, vilket innebär att det finns en
central atom med fyra ”ben” som pekar åt olika håll för att maximera
avståndet mellan elektronerna. Vinkeln mellan varje ”ben” är 109,5
grader. Alla ben är inte likadana vilket innebär att den är osymmetrisk.
Molekyl a) och b) är exakt samma molekyl. Om vi snurrar lite på molekyl
a) så märker vi att den är exakt densamma som molekyl b) och tvärtom!

Uppgift 2:
Är ammoniak (NH3) resp. tetraklormetan (CCl4)
dipoler?

Fria elektroner som
repellerar bindningselektronerna och skapar
en osymmetrisk struktur
(ojämn
laddningsfördelning).

Lösning:

Ammoniak

H N H
H
+

Tetraklormetan

Cl
Cl C Cl
Cl

Inga fria elektroner på den
centrala atomen

1.

Rita elektronformeln för resp. molekyl: Rita elektronformeln så att alla ingående atomer får
ädelgasstruktur (de fria valenselektronerna på kloratomerna kan hoppas över).

2.

Undersök kriterium 1: Består molekylerna av olika atomer?

Svar: Ja.

4.

Undersök kriterium 2: Har molekylerna en osymmetrisk struktur (olika ”ben”) så att centrum
för de positiva resp. negativa laddningarna inte sammanfaller?

Ammoniak

H N+- H
H
+
Positiv
sida

5.
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Negativ
sida

Tetraklormetan

+
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Cl C+- Cl
Cl

Ej dipol

Slutsats: Ammoniak är en dipol p.g.a. olika atomer (olika elektronegativitet ger elektronförskjutningar) och
en osymmetrisk struktur som innebär att vi får en negativ sida och en positiv sida av molekylen. I
tetraklormetan hamnar däremot centrum för de olika laddningarna på samma plats p.g.a. den symmetriska
strukturen. Tetraklormetan är därför ingen dipol.

Uppgift 3:
Är nedanstående ämnen dipoler?

Obs. Oavsett symmetrin så
kan man utgå från att alla
kolväten är opolära (ej
dipoler) eftersom kol och väte
drar nästan lika mycket i
bindningselektronerna p.g.a.
nästan samma
elektronegativitet.
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Svar: Nej
1.
2.

Olika atomer (men dock liten
skillnad i elektronegativitet).
Symmetrisk struktur.

Svar: Ja
1.
2.

Olika atomer (C och Cl)
Osymmetrisk struktur.

Svar: Ja
1.
2.

Olika atomer.
Osymmetrisk struktur.

2 faktorer avgör hur stark dipolen är
(hur stort dipolmomentet är)
1.

Storleken av polernas plus- resp. minusladdning: Desto större skillnad i elektronegativitet mellan de
ingående atomerna, desto större plus- och minusladdningar uppstår i molekylen och desto
starkare/tydligare blir dipolen (större dipolmoment).
Stark dipol

Svag dipol

Ingen dipol

H-F

H-I

H-H

Stor skillnad i elektronegativitet

2.

Liten skillnad i elektronegativitet

Ingen skillnad i elektronegativitet

Avståndet mellan plus- och minusladdningen: Om centrum för plus- och minusladdningen ligger väldigt
nära varandra kommer molekylen inte vara en stark dipol eftersom laddningarna nästan tar ut varandra.
Stark dipol

Stort avstånd mellan plus- och
minusladdningen

Ganska stark dipol

Ganska stort avstånd mellan plus- och
minusladdningen

Ingen dipol

Inget avstånd mellan plus- och
minusladdningen

Dipolmoment
ü Dipolmoment: Dipolmomentet är ett mått på hur stor dipolkaraktär
en molekyl har (hur stark eller hur tydlig dipolen är). Dipolmomentet
kan bestämmas experimentellt och med hjälp av beräkningar (se
nedan). Ett högt värde på dipolmomentet betyder att molekylen är
en stark (tydlig) dipol medan ett lågt värde betyder att molekylen är
en svag dipol. Värdet 0 betyder att molekylen inte är en dipol alls.
ü Enheten för dipolmoment: Debye (D).
ü Dipolmomentet (μ) bestäms av 2 faktorer:
§ Storleken av polernas plus- resp. minusladdning.
§ Avståndet mellan plus- och minusladdningen.
ü Dipolmomentet (μ) kan beräknas: Om de båda polerna har
laddningen Q (δ+ = δ– = Q) och om avståndet mellan laddningarnas
tyngdpunkter (centrum) är l så är dipolmomentet μ = Q · l

Dipolmomentet i en molekyl kan
visualiseras med hjälp av en pil. Pilens
riktning visar laddningsriktningen (hur
elektronerna har förskjutits). Pilens
början utgör den positiva polen och
pilens spets utgör den negativa polen.
Stora laddningar och ett stort avstånd
mellan laddningarna ger ett stort
dipolmoment (en stark dipol).

Dipolmomentet för några tvåatomiga molekyler
Molekyler:

Elektronegativitetsskillnad:

Dipolmoment (D):

HF

1,9

1,82

HCl

0,9

1,08

HBr

0,7

0,82

HI

0,4

0,44

H-H

0

0

ü I tvåatomiga molekyler är det enbart elektronegativitetsskillnaden mellan de båda atomerna som
avgör hur stort dipolmomentet blir. Desto större skillnad i elektronegativitet desto större plus- och
minusladdningar uppstår i molekylen. Det leder till en stark och tydlig dipol (stort dipolmoment).

Dipolmomentet för några fleratomiga molekyler
Molekyler:

Elektronegativitetsskillnad:

Avståndet mellan centrum för
plus- och minusladdningen:

Dipolmoment (D):

CH3Cl

0,5 (mellan C och Cl)

Stort

1,87

H2O

1,3

Ganska stort

1,85

NH3

0,9

Ganska stort

1,47

CO2

0,9

Obefintligt

0

CCl4

0,5

Obefintligt

0

ü I fleratomiga molekyler (fler än 2 atomer) är det inte enbart skillnaden i elektronegativitet som har
betydelse för hur stark dipolen blir. Här har även avståndet mellan plus- och minusladdningen stor
betydelse. Om avståndet mellan laddningarna är kort eller obefintligt så kommer laddningarna sammanfalla
för mycket och då får vi ingen stark dipol (eller ingen dipol alls).

Vattenmolekylen är en dipol
1.

Vattenmolekylen innehåller olika atomer: I vattenmolekylen finns det 2
väteatomer och 1 syreatom. Syreatomen är mer elektronegativ jämfört
med väteatomerna och attraherar därför de gemensamma
bindningselektronerna mer än vad resp. väteatom gör. Det uppstår därför
partiell negativ laddning på syreatomen medan det uppstår partiella
positiva laddningar på resp. väteatom (laddningarna är dock lika stora
totalt sätt vilket innebär att vattenmolekylen har nettoladdningen 0).

2.

Vattenmolekylen har en osymmetrisk form: Vattenmolekylen består av
en central atom som binder 4 ”ben”; 2 väteatomer och 2 fria elektronpar.
De fria elektronparen repellerar bindningarna mellan syreatomen och de
båda väteatomerna vilket leder till att vattenmolekylen får en vinklad
form (största möjliga avstånd mellan alla elektroner). Detta innebär i sin
tur att centrum för de negativa resp. positiva laddningarna inte
sammanfaller. Vattenmolekylen blir därför en dipol!
Bildkälla: "Dipoli acqua" by Riccardo Rovinetti - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipoli_acqua.png#/media/File:Dipoli_acqua.png
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Men borde man inte kunna rita vattenmolekylen
på följande sätt istället?

: :

H-O-H

Molekylmodell av vattenmolekylen
ü

H
ü
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:

Nedanstående bild visar en korrekt molekylmodell av en vattenmolekyl.
När vi bygger en molekylmodell så sätter vi inte ut de fria elektronparen.
Men det är viktigt att förstå att de finns där även om dessa inte syns.
Även om vi inte sätter ut de fria elektronparen så kan vi säga att
vattenmolekylen har 4 ”ben”; 2 väteatomer och 2 fria elektronpar. Ett av
elektronparen pekar bakåt i planet medan det andra pekar rakt upp.

O :
H

Bilden uppe till höger illustrerar en molekylmodell av vattenmolekylen med tillägget att de båda fria
elektronparen har lagts till i form av egna ”ben”. Vi kan alltså tänka oss att vattenmolekylen har formen av en
tetraeder med 4 ”ben” varav 2 utgörs av de fria elektronparen (vinklarna stämmer dock inte riktigt med en
vanlig tetraeder och ”riktiga” tetraedrar ska ha 4 vanliga ”atomben” och inte fria elektronpar). Nu syns alltså
de 4 ”benen” mycket tydligare och det blir därför också lättare att förstå varför vattenmolekylen är vinklad;
största möjliga avstånd mellan alla elektroner. Detta sätt att illustrera vattenmolekylen är alltså inte helt
korrekt men underlättar förståelsen.

Oavsett vart vi placerar ut väteatomerna så
kommer vattenmolekylen vara vinklad i 3D

: :

H-O-H
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:

ü När vi ritar vattenmolekylen 2-dimensionellt så är det dock
bättre att rita enligt bilden uppe till höger för att vara tydlig
med att den är vinklad. Bilden uppe till vänster fungerar
också men då måste man förstå att väteatomerna pekar
bakåt i planet medan de fria elektronparen pekar framåt i
planet (eller tvärtom) och dessutom illustrera det med
fetade och streckade trianglar.

Detta är exakt samma molekyl som
den till höger, bara det att denna har
blivit snurrad ungefär ett halvt varv!
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ü Oavsett vart vi placerar väteatomerna resp. de fria
elektronparen när vi ritar vattenmolekylen 2-dimensionellt,
så kommer vattenmolekylen vara vinklad i sin 3dimensionella form.

H

O
H

Detta är exakt samma molekyl som
den till vänster, bara det att denna har
blivit snurrad ungefär ett halvt varv!

Så här kan vi rita vattnets 3-dimensionella
struktur inkl. de fria elektronparen

Vinkeln mellan väteatomerna är 104,5 grader

H

O
H

104,5 grader

ü

Vinkeln mellan väteatomerna är enbart 104,5 (jämfört med 109,5 i en vanlig tetraedermolekyl). De fria
elektronparen tar upp mer plats än vanliga bindningselektroner och kommer därför ”trycka” ihop
väteatomerna mer jämfört med i en vanlig ”tetraedermolekyl”.

Koldioxid är ingen dipol p.g.a. den
symmetriska strukturen
ü

Koldioxidmolekylen har en central atom och 2 likadana ”ben” bestående av 2 syreatomer. Båda
syreatomerna drar åt sig elektroner från kolatomen vilket gör att vi får partiella negativa laddningar på
syreatomerna och partiell positiv laddning på kolatomen.

ü

I koldioxidmolekylen finns inga fria valenselektroner runt den centrala atomen (alla kolatomens
valenselektroner ingår i bindningar med syreatomerna) vilket innebär att koldioxidmolekylen ej blir
vinklad. Elektronerna i de olika bindningarna vill vara så långt ifrån varandra som möjligt och därför får
koldioxidmolekylen en rak struktur.

ü

Den raka strukturen innebär att centrum för de positiva och negativa laddningarna hamnar på samma
plats, nämligen på kolatomen.
δδ+
δ-

+

-

Centrum för både de negativa och
positiva laddningarna

Sammanfattning
ü

Dipoler: Molekyler som består av 2 elektriskt laddade poler (sidor). Den ena polen har en partiellt positiv
laddning medan den andra polen har en partiellt negativ laddning. De båda laddningarna är lika stora vilket
innebär att dipolens nettoladdning är 0. Dipoler kallas också för ”polära ämnen”.

ü

Dipolmomentet: Dipolmomentet är ett mått på hur stark dipolen är (hur tydlig dipol den egentligen är).
Dipolmomentet bestäms av skillnaden i elektronegativitet mellan atomerna (en stor skillnad ger ett större
dipolmoment) och av avståndet mellan plus- och minusladdningarna (ett stort avstånd ger ett större
dipolmoment).

ü

Dipol-dipolbindning: Dipoler som binder till varandra genom att den positiva sidan av den ena dipolen
vänds mot den negativa sidan av den andra dipolen.

ü

Regler för att en molekyl ska vara en dipol:
§ Olika atomer ska ingå i molekylen (olika elektronegativitet).
§ Molekylen måste ha en osymmetrisk struktur (ojämn laddningsfördelning).

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén:
http://www.youtube.com/Kemilektioner
http://www.youtube.com/Medicinlektioner

