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Kemi B
Intermolekylære bindinger

Organisk kemi 15

Læringsmål
• Intermolekylær vs intramolekylær
• Dipol-dipol-bindinger
• Londonbindinger
• Hydrogenbindinger

I kemi beskæftiger man sig primært med bindingerne inde i forbindelser, da de 
beskriver de kemiske egenskaber forbindelser har. Altså hvordan forbindelserne 
reagerer. 

Disse bindinger kaldes intramolekylære. Dette gælder både ionbindinger, 
molekylbindinger, metalbindinger og kompleksbindinger.

pentansyre intramolekylære bindinger i pentansyre

Intramolekylære bindinger

De fysiske egenskaber 
for forbindelser 
bestemmes af 
bindingerne mellem 
forbindelser. Disse 
bindinger kaldes 
intermolekylære. 

Fysiske egenskaber
•kogepunkt 
•smeltepunkt 
•polaritet 
•viskositet   
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En type binding der findes intermolekylært er de tiltrækkende elektriske kræfter 
mellem molekyler der har en dipol. Det kunne eksempelvis være i 
hydrogenchlorid:

Cl er mere elektronegativt end H.
Derfor bliver Cl lidt negativt og H lidt 
positivt hvormed molekylet får en 
permanent dipol. 
Molekyler med en permanent dipol laver altså 
intermolekylære dipol-dipolbindinger. 

Dipol-dipol-bindinger
Forskellen i molekylers dipol-dipol-bindinger kan ses ved eksempelvis at 
sammenligne kogepunktet for molekyler med forskellig polaritet, og nogenlunde 
samme molarmasse.

2-methylbutan            butanon

Molarmasse 72 g/mol 72 g/mol

Kogepunkt 28 ºC 80 ºC

Dipol-dipol-bindinger

Molekylers elektroner ligger ikke stille, men er altid i bevægelse. Derfor opstår 
der kortvarigt små dipoler når elektronerne er ujævnt fordelt i molekylet.
Eksempelvis i dichlor:

kortvarigt 

Selvom dichlor er upolært laves der 
spontant dipoler der holderne molekylerne
sammen. Disse interaktioner kaldes 
Londonbindinger og finder sted i alle 
molekyler, da alle molekyler indeholder 
elektroner.  

Londonbindinger
Londonbindinger er stærkere jo højere molarmasse et molekyle har (flere 
elektroner). Det kan eksempelvis ses ved kogepunktet for pentan, hexan og heptan. 

pentan hexan heptan

Kogepunkt 36 ºC 69 ºC 98 ºC

Londonbindinger er også stærkere jo bedre et molekyle kan pakkes. Mere 
forgrenede molekyler pakkes dårligere.

heptan                          2-methylhexan       2,4-dimethylpentan

Kogepunkt 98 ºC 90 ºC 80 ºC

Londonbindinger
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En særlig type af dipol-dipolbindinger opstår hvis dipolen 
opstår pga. et H bundet til et meget elektronegativt atom 
(O, N eller F). Det forholdsvis positive H tiltrækkes af frie 
elektronpar på nærtliggende elektronegativt atom. Dette 
kaldes for hydrogenbindinger.
De findes eksempelvis i methanol.

Hydrogenbindinger
Hydrogenbindingers betydning for 
kogepunktet kan eksempelvis ses på 
butan-2-ol og butanon.

butan-2-ol                   butanon
Kogepunkt 99 ºC 80 ºC

Derudover betyder flere hydrogenbindinger også højere kogepunkt. Det kan ses 
på ammoniak og vand.

vand                     ammoniak

Kogepunkt 100 ºC -33 ºC

Hydrogenbindinger

Som udgangspunkt kan man sige om 
de intermolekylære bindinger at 
londonbindingeringerne er de svageste, 
efterfulgt af dipol-dipol-bindinger og 
hydrogenbindinger er de stærkeste.

Det er dog vigtigt at huske på at de 
intermolekylære bindinger er meget 
svagere end intramolekylære
bindinger.

Styrken af intramolekylære bindinger

Binding
Bindingsenergi 

/ kJ per mol

London 0,05-40

Dipol-dipol 5-25

Hydrogen 10-40

C-C 345

C=C 611

C-H 415

Br-Br 190
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