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Kemiska reaktioner 

ü När två par*klar (atomer, molekyler, joner etc.) kolliderar med varandra kan ibland en kemisk reak-on 
ske. De kolliderande reaktanterna omvandlas -ll en eller flera produkter. Reaktanterna A och B kan t.ex. 
bilda produkterna C och D enligt följande reak-on:

A + B à C + D

ü Vätgas (H2) krockar med syrgas (O2) så a@ va@en bildas enligt följande reak*on: 

2H2 + O2 à 2H2O + Energi 

ü Gamla bindningar bryts: I kemiska reak-oner bryts i de flesta fall gamla bindningar. I exemplet med vätgas 
och syrgas bryts de gamla bindningarna mellan de båda väteatomerna i vätemolekylen och mellan de båda 
syreatomerna i syremolekylen. 

ü Nya bindningar skapas: I kemiska reak-oner skapas i de flesta fall nya bindningar. I exemplet med vätgas 
och syrgas skapas nya bindningar mellan väteatomer och syreatomer så aK vaKenmolekyler bildas. 



Aktiverat komplex (övergångstillstånd)

ü Aktiverat komplex bildas: När reaktanterna krockar med varandra bildas först ett aktiverat komplex (ett 
övergångstillstånd med hög energi) som sedan snabbt ger upphov till de färdiga produkterna. I det aktiverade 
komplexet bryts gamla bindningar och nya skapas. Det aktiverade komplexet existerar under en mycket kort tid 
(ca 10-12 sekunder).

Reaktant A Reaktant B
Aktiverat komplex/övergångstillstånd 

(transition state)

+ +
Produkt C Produkt D



I det aktiverade komplexet bryts gamla 
bindningar och nya skapas

ü Uppkomsten av det aktiverade komplexet: I etylbromid är Br mer elektronegativt jämfört med C vilket innebär att 
de gemensamma bindningselektronerna förflyttas mot Br. Det gör att kolet blir partiellt positivt laddat. När OH-

krockar med etylbromiden så uppstår en attraktion mellan syreatomen i OH- och det positiva kolet. Syreatomen har 
ju fria elektroner som attraheras av den positiva laddningen. En bindning börjar nu skapas mellan OH- och C. 
Samtidigt innebär det att det blir för mycket elektroner runt kolatomen vilket leder till att bindningen mellan C och 
Br börjar brytas. Vi har nu fått det aktiverade komplexet. 

ü Det aktiverade komplexet har alltid hög energi, i det här exemplet p.g.a. mycket elektroner som repellerar 
varandra. För att få till det aktiverade komplexet krävs det därför att krocken sker med tillräcklig hög fart och i exakt 
rätt vinkel (tillräcklig mycket aktiveringsenergi). Det finns nämligen bara en möjlig ”öppning” där OH- kan komma in 
och krocka med kolatomen. Tillslut stöts Br bort fullständigt och lämnar molekylen som en bromidjon, Br-.



Vad krävs för att en reaktion ska ske?

ü Reaktanterna måste krocka med varandra: Alla reak(oner sker genom a. reaktanter krockar med varandra. 
Det är först då som det ak(verade komplexet kan bildas och gamla bindningar kan brytas och nya bindningar 
kan bildas. 

ü Reaktanterna måste ha 2llräcklig hög rörelseenergi: Reaktanterna måste ha så pass hög rörelseenergi 
(has(ghet) a. de (llsammans kan bilda det ak(verade komplexet. Om de har för låg rörelseenergi kommer 
de bara studsa mot varandra och ingen reak(on kommer kunna ske. 

ü Reaktanterna måste krocka med varandra i rä8 vinkel: Det spelar ingen roll om reaktanterna har (llräcklig 
hög has(ghet om krocken sker ur fel vinkel. För a. en viss reak(on ska kunna ske måste nämligen de två 
par(klarna kollidera på e. visst sä., de måste ha rä. vinkel i förhållande (ll varandra. De flesta kollisioner 
kommer därför inte kunna leda (ll någon reak(on eGersom de krockar på fel sä..



Krocken måste ske ur rätt vinkel 
(rätt orientering)
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Aktiveringsenergi

ü Den energi som behövs för a& hjälpa igång en reak2on kallas för ”ak2veringsenergi”.

ü Alla reak3oner kräver någon form av ak2veringsenergi, det gäller både endoterma och exoterma 
reak2oner.

ü Ak3veringsenergin (o8a värme) gör så a: molekylerna krockar med högre has2ghet och/eller a& 
bindningarna börjar vibrera kra@igt vilket får de gamla bindningarna a& brytas lä&are. När nya starkare 
bindningar skapas frisä&s en stor mängd energi 2ll omgivningen. 

ü Ak3veringsenergin startar igång de första reak3onerna men sedan är o@a övriga reak2oner 
”självgående” e@ersom varje reak2on frisä&er värme som kan fortsä&a driva övriga reak2oner. Det 
fungerar ungefär som en kedjereak2on.



Exoterma reaktioner kräver aktiveringsenergi för 
att starta men frisätter sedan ännu mer energi

Reaktanter

Produkter

Entalpi

2H2 + O2

ü Aktiveringsenergin (ofta värme) gör så att molekylerna krockar med högre hastighet och/eller att bindningarna 
börjar vibrera kraftigt vilket får de gamla bindningarna att brytas lättare. När nya starkare bindningar skapas 
frisätts en stor mängd energi till omgivningen. 

När de nya bindningarna skapas frisä1s mycket 
energi 5ll omgivningen. I en exoterm reak5on 
frisä1s mer energi när de nya bindningarna 
skapas än vad som behövdes för a1 bryta de 

gamla bindningarna.

2H2O
Det krävs ak5veringsenergi från omgivningen 
för a1 nå det ak5verade komplexet och bryta 

de gamla bindningarna i reaktanterna.

Energi

Tid

Energi AkFverat 
komplex 



Endoterma reaktioner kräver hög aktiveringsenergi 
och frisätter sedan en mindre mängd energi

Reaktanter

Produkter

Entalpi

2H2 + O2

ü Ak*veringsenergin (o3a värme) gör så a9 molekylerna krockar med högre has7ghet och/eller a: bindningarna 
börjar vibrera kra?igt vilket får de gamla bindningarna a: brytas lä:are. När nya starkare bindningar skapas 
frisä:s en stor mängd värmeenergi 7ll omgivningen. 

2H2O

I en endoterm reaktion krävs 
det mycket aktiveringsenergi 

från omgivningen för att nå det 
aktiverade komplexet och bryta 

de gamla bindningarna i 
reaktanterna.

Energi

Tid

Energi
När de nya bindningarna skapas frisätts energi till 

omgivningen. I en endoterm reaktion frisätts mindre 
energi när de nya bindningarna skapas än vad som 

behövdes för att bryta de gamla bindningarna.

Aktiverat 
komplex 



Katalysatorer sänker aktiveringsenergin och 
påskyndar reaktioner

Reaktanter

Produkter

Entalpi

2H2 + O2

ü Katalysatorer binder reaktanterna, låter dessa komma i kontakt med varandra på ett optimalt sätt (rätt vinkel 
etc.) och försvagar på olika sätt de gamla bindningarna. Det behövs därför inte lika mycket aktiveringsenergi för 
att uppnå det aktiverade komplexet och få reaktionen att ske. 

2H2O

Ak#veringsenergi 
med katalysator

Aktiveringsenergi utan katalysator

Tid



Olika katalysatorer

ü Enzymer: I våra kroppar finns det enzymer (en typ av proteiner) som fungerar som katalysatorer. 

ü Metallytor: Katalysatorn i en bil består av en metallyta som binder farliga ämnen från avgaserna. De 
gamla bindningarna bryts så att nya ofarliga ämnen kan bildas. 

ü Starka syror: Syror avger protoner vilket kan starta olika kemiska reaktioner. Starka syror används som 
katalysatorer vid t.ex. tillverkning av estrar (doft- och luktämnen). 



Vad menas med reaktionshastighet?

ü Reaktanterna A och B kan bilda produkterna C och D enligt följande reak:on:

A  +  B   →   C  +  D
ü Hög reak:onshas:ghet: En hög reak1onshas1ghet innebär a8 många reak1oner sker per 1dsenhet vilket 

resulterar i a8 många produkter bildas per 1dsenhet. 

ü Låg reak:onshas:ghet: En låg reak1onshas1ghet innebär a8 få reak1oner sker per 1dsenhet vilket resulterar 
i a8 få produkter bildas per 1dsenhet. 

ü Reak:onshas:gheten kan beskrivas/undersökas på 2 olika säD: 

o Hur mycket någon av produkternas koncentra1on ökar per 1dsenhet. 
o Hur mycket någon av reaktanternas koncentra1on minskar per 1dsenhet. 



Faktorer som påverkar reaktionshastigheten
ü Ämnenas kemiska egenskaper: Beroende på vilka ämnen det är så kan de ha olika lätt att reagera med varandra. 

Vissa ämnen är t.ex. reaktivare än andra ämnen. Om reaktanterna har svårt att reagera med varandra så krävs 
det stor aktiveringsenergi. Ju högre aktiveringsenergi desto långsammare reaktionshastighet. 

ü Temperatur: Högre temperatur ökar reaktanternas rörelse- och vibrationsenergi vilket gör att det aktiverade 
komplexet lättare/snabbare nås. Därmed blir reaktionshastigheten högre.

ü Koncentrationen av reaktanterna: Om vi har högre koncentration av reaktanterna så kommer 
reaktionshastigheten att öka eftersom antalet krockar mellan reaktanterna ökar per tidsenhet.

ü Graden av finfördelning av fasta reaktanter: Om reaktanterna är i fast form men finfördelade så kommer 
reaktionen gå snabbare jämfört med om reaktanterna ej är finfördelade. Den totala ytan blir större vilket 
möjliggör fler reaktioner mellan reaktanterna.

ü Närvaro av en katalysator: Katalysatorer sänker behovet av hög aktiveringsenergi genom att dels binda 
reaktanterna och på olika sätt försvaga de gamla bindningarna och dels hålla reaktanterna i en viss position så att 
de lättare kan reagera med varandra. Reaktanterna når det aktiverade komplexet lättare och reaktionshastighet 
ökar.



Varför bidrar en högre temperatur till ökad 
reaktionshastighet?

1. Kraftigare kollisioner mellan de molekyler som ska reagera med varandra (reaktanterna): Om vi tillför mer 
värmeenergi (höjer temperaturen) så kommer fler reaktanter få mycket rörelseenergi, vilket innebär att fler 
krockar per tidsenhet kommer resultera i att en reaktion sker (fler krockar leder till att det aktiverade 
komplexet kan nås). Vid lägre temperatur har färre reaktanter tillräckligt hög rörelseenergi för att en 
reaktion ska kunna ske. 

2. Fler kollisioner mellan reaktanterna per tidsenhet: Om vi tillför mer värmeenergi (höjer temperaturen) så 
kommer fler reaktanter ha högre hastighet vilket innebär att de också kommer krocka med varandra fler 
gånger per tidsenhet. Fler kollisioner per tidsenhet innebär också att antalet korrekta kollisioner (rätt vinkel) 
per tidsenhet kommer att öka. 

3. De gamla bindningarna i reaktanterna börjar vibrera och därmed försvagas: Om vi tillför mer värmeenergi 
(höjer temperaturen) så kommer de gamla bindningarna börja vibrera kraftigare och det leder till att de 
lättare bryts när reaktanterna kolliderar med varandra.



Ökad temperatur kan höja reaktionshastigheten 
framförallt på följande sätt:

Ökad temperatur

Högre fart hos reaktanterna

Fler kollisioner per tidsenhet och kraftigare kollisioner

Mer produkter bildas per :dsenhet



Högre grad av finfördelning av reaktanterna 
ökar reaktionshastigheten

Låg grad av finfördelning: Hög grad av finfördelning:

Liten total yta mot omgivningen innebär att få av de 
blå reaktanterna har möjlighet att reagera med de 
röda reaktanterna. De flesta blå reaktanter befinner 
sig nämligen i centrum av den blå kuben.

Stor total yta mot omgivningen innebär a> många av de 
blå reaktanterna har möjlighet a> reagera med de röda 
reaktanterna. Många av de blå reaktanterna befinner sig 
nämligen vid ytan av någon av de blå kuberna.

= röd reaktant, enskilda 
gasmolekyler (g) 
= blå reaktant, fast ämne 
bestående av många par;klar 
som binder ;ll varandra (s) 



Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: 

http://www.youtube.com/Kemilektioner
http://www.youtube.com/Medicinlektioner


