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Indelning av kemiska bindningar

Kemiska	
bindningar

Jonbindning	 Bindningar	mellan	jonerna	i	en	jonförening	(salt)

Metallbindning Bindningar	mellan	metallatomerna	i	en	metall

Kovalenta	bindningar Bindningar	mellan	atomerna	i	en	molekyl

Intermolekylära	bindningar

Bindningar	mellan	olika	molekyler

Bindningar	mellan	joner	och	molekyler

Bindningar	mellan	olika	delar	i	stora	molekyler



Olika typer av intermolekylära bindningar

Kemiska	bindningar

Jonbindning	

Metallbindning

Kovalenta	bindningar

Intermolekylära	bindningar

Jon-dipolbindning

Vätebindning

Dipol-dipolbindning

van	der	Waalsbindning	
(London	dispersionskrafter)



Det finns olika intermolekylära bindningar

Dipol-dipolbindning

Jon-dipolbindning

van	der	Waalsbindning	
(London	dispersionskrafter)
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+							- +							-

Starkast	bindning

Svagast	bindning

+						-

+						-
Vätebindning

- -

Om	vi	jämför	molekyler	med	ungefär	
samma	storlek	så	kan	styrkan	av	de	
intermolekylära	bindningarna	
rangordnas	enligt	modellen	till	
vänster.	Det	finns	dock	undantag	från	
denna	rangordning.	T.ex.	är	vissa	
vätebindningar	starkare	än	vissa	jon-
dipolbindningar.

Intermolekylära	bindningar	
uppkommer	p.g.a.	att	molekylerna	
har	positiva	och	negativa	laddningar.		
Den	positiva	laddningen	på	den	ena	
molekylen	attraheras	av	den	negativa	
laddningen	på	den	andra	molekylen	
och	tvärtom.	Detta	får	molekylerna	
att	binda	till	varandra.

CH4 CH4

HCl HCl

HF																									HF

Cl- H2O	



Vad menas med dipoler?

ü Dipoler:	Molekyler	med	2	elektriskt	laddade	poler (olika	delar	eller	sidor),	varav	den	ena	är	partiellt	
positivt	laddad	och	den	andra	är	partiellt	negativt	laddad.	Dipoler	kallas	också	för	”polära	ämnen”.	

+
δ-

Dipol

δ+	



Fullständig eller partiell laddning
ü Fullständig	laddning:	Om	en	atom	förlorar	en	elektron	fullständigt	till	en	annan	atom	så	omvandlas	

atomen	till	en	jon.	Jonen	har	då	+1	i	laddning.	Det	är	en	s.k.	”fullständig	laddning”	som	har	det	exakta	
värdet	+1.	Den	mottagande	atomen	blir	samtidigt	en	negativt	laddad	jon	med	laddningen	-1.

ü Partiell	laddning:	Om	en	atom	delvis	förlorar	en	elektron	till	en	annan	atom	genom	att	elektronen	
förskjuts	mot	den	andra	atomen,	då	säger	man	att	atomen	får	en	partiell	positiv	laddning	(delvis/till	viss	
del).	Atomen	blir	då	inte	omvandlad	till	en	jon	eftersom	den	inte	förlorar	elektronen	fullständigt.	Den	
positiva	laddning	som	uppkommer	är	lägre	än	+1	och	har	inget	exakt	värde	och	därför	säger	vi	att	det	är	en	
partiell	positiv	laddning.	Den	mottagande	atomen	blir	samtidigt	partiellt	negativt	laddad.	Partiella	
laddningar	representeras	av	den	grekiska	bokstaven	delta	(δ)	följt	av	ett	plustecken	eller	minustecken	(δ-
eller	δ+).

F			+				H							à Fδ-:		Hδ+

Na					+					Cl à Na+ Cl-
1e-

I	vätefluorid	delar	F	och	H	på	2	valenselektroner	men	dessa	
är	förskjutna	mot	F.	H	har	alltså	delvis	avgivit	1	elektron	till	
F.	Detta	sker	p.g.a.	att	F	har	högre	elektronegativitet.

I	natriumklorid	delar	inte	Na	och	Cl på	några	
valenselektroner	utan	Na	har	helt	avgivit	1	elektron	till	Cl
p.g.a.	den	stora	skillnaden	i	elektronegativitet	mellan	dessa.

Natriumklorid

Vätefluorid



Dipol-dipolbindning mellan 2 
vätekloridmolekyler

ü Kloratomen	är	mer	elektronegativ	jämfört	med	väteatomen	och	kommer	därför	attrahera	de	
gemensamma	bindningselektronerna	mer.	Elektronerna	förskjuts	därmed	mot	kloratomen	vilket	gör	att	
kloratomen	blir	lite	negativt	laddad	medan	väteatomen	(som	”förlorar”	elektroner)	blir	lite	positivt	
laddad.	Vi	har	då	fått	en	dipol.

ü Dipoler	binder	till	varandra	eftersom	den	negativa	sidan	av	en	dipol	attraheras	av	den	positiva	sidan	av	
en	annan	dipol	och	tvärtom.	Det	kallas	för	elektrostatisk	attraktion.	

+ -
Dipol Dipol

Dipol-dipolbindning



Dipol-dipolbindning uppstår genom 
elektrostatisk attraktion mellan dipoler
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2 kriterium måste vara uppfyllda för att en 
molekyl ska vara en dipol

1. Molekylen	måste	innehålla	olika	atomer	(olika	elektronegativitet	så	att	olika	laddningar	
uppkommer).

2. Molekylen	måste	ha	en	osymmetrisk	struktur	(så	att	en	ojämn	laddningsfördelning	
uppstår).



Kriterium 1: 
Molekylen måste innehålla olika atomer 

(olika elektronegativitet så att olika laddningar uppkommer) 

Fδ-:		Hδ+Dipol:

Ej	dipol:

Olika	atomer	ger	upphov	till	elektronförskjutningar	och	därmed	får	vi	en	sida	(eller	
del)	i	molekylen	som	är	negativt	laddad	och	en	sida	som	är	positivt	laddad.	

Likadana	atomer	innebär	att	inga	elektronförskjutningar	sker	i	molekylen.	Molekylen	
får	därmed	ingen	sida	eller	del	som	är	positivt	resp.	negativt	laddad.	

H	:	H

ü I	molekylen	måste	det	förekomma	minst	2	olika	typer	av	atomer	(olika	grundämnen):	Olika	atomer	har	
olika	elektronegativitet	vilket	leder	till	att	elektroner	förskjuts	inom	molekylen	mot	de	atomer	som	har	
högst	elektronegativitet.	När	elektroner	förskjuts	i	molekylen	uppstår	det	laddningsskillnader	mellan	olika	
delar	av	molekylen	(positiva	och	negativa	laddningar).	

I	molekyler	som	enbart	består	av	2	atomer	räcker	det	att	vi	undersöker	om	kriterium	1	är	uppfyllt	
(kriterium	2	är	automatiskt	uppfyllt).	I	molekyler	med	fler	än	2	atomer	måste	vi	även	undersöka	noggrant	
om	kriterium	nr.	2 är	uppfyllt.



Kriterium 2: 
Molekylen måste ha en osymmetrisk struktur 
(så att en ojämn laddningsfördelning uppstår) 

ü Symmetriska	molekyler:	Symmetriska	molekyler	är	uppbyggda	på	ett	sådant	sätt	att	de	olika	laddningarna	
(de	partiellt	negativa	resp.	positiva	laddningarna)	är	jämnt	utspridda/fördelade	i	molekylen.	I	symmetriska	
molekyler	hamnar	centrum	(tyngdpunkten)	för	de	negativa	resp.	positiva	laddningarna	på	samma	plats	i	
molekylen	och	tar	därför	ut	varandra.	Molekylen	är	därför	ingen	dipol.

ü Osymmetriska	molekyler:	Osymmetriska	molekyler	är	uppbyggda	på	ett	sådant	sätt	att	de	olika	
laddningarna	är	utspridda	på	ett	ojämnt	sätt	(t.ex.	mer	negativ	laddning	i	en	viss	riktning	och	mer	positiv	
laddning	i	en	annan	riktning)	och	därför	hamnar	centrum	(tyngdpunkten)	för	de	negativa	resp.	positiva	
laddningarna	på	olika	platser.	Molekylen	är	därför	en	dipol.

Symmetrisk	molekyl Osymmetrisk	molekyl

I	denna	molekyl	hamnar	
centrum	för	de	negativa	och	
positiva	laddningarna	på	
olika	sidor	av	molekylen.

I	denna	molekyl	hamnar	
centrum	för	de	negativa	
och	positiva	laddningarna	
på	samma	plats	(mitt	i).		
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Symmetriska vs. osymmetriska molekyler
ü Symmetriska	molekyler	(ej	dipoler)	består	ofta	av	en	central	atom	och	ett	antal	likadana	”ben”

(atomer/atomgrupper)	som	sticker	ut	från	den	centrala	atomen:	

ü Osymmetriska	molekyler	(dipoler)	består	ofta	av	en	central	atom	och	ett	antal	olika	”ben”	
(atomer/atomgrupper/fria	elektronpar)	som	sticker	ut	från	den	centrala	atomen:	

Central	atom	med	4	”ben”,	alla	
”ben”	är	likadana.

Central	atom	med	2	”ben”	där	alla	
”ben”	är	likadana.

Central	atom	med	4	”ben”,	alla	”ben”	
är	ej	likadana.

Central	atom	med	4	”ben”	(fria	elektronpar	är	
också	”ben”),	alla	”ben”	är	ej	likadana.

Central	atom	med	4	”ben”,	alla	
”ben”	är	likadana.

Central	atom	med	4	”ben”,	alla	
”ben”	är	ej	likadana.



ü Olika	molekyler,	som	t.ex.	kiseltetrafluorid,	
ritas	oftast	2-dimensionellt:

Kom ihåg att molekylerna har en 3-dimensionell 
form

ü Men	i	verkligheten	har	molekylerna	en	3-
dimensionell	form:

Kiseltetrafluoriden	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.	Svart	triangel=	
atomen	pekar	framåt	(eller	snett	framåt)	i	planet.	Streckad	
triangel=	atomen	pekar	bakåt	(eller	snett	bakåt)	i	planet.



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


