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Kemi B
Elementarreaktioner

Reaktionskinetik  1

Læringsmål
• Elementarreaktioner og reaktionsmekanismer.
• Nettoreaktioner og delreaktioner
• Reaktanter, produkter, mellemprodukter.
• Aktiverede komplekser og transitions states.

Kinetik er studiet af bevægelse, så reaktionskinetik er studiet af hvordan
molekyler bevæger sig, laver reaktioner og hvor hurtigt det sker.

2CO(g)     +     O2(g)     ⟶ 2CO2(g)

Reaktionskinetik

carbonmonoxid dioxygen carbondioxid   

6H+ + 5H2O2 + 2MnO4
- → 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O

De fleste kemiske reaktioner forløber i flere trin, ikke bare i et som et
reaktionsskema godt kan antyde.

2CO(g)     +     O2(g)     ⟶ 2CO2(g)

Reaktion 1 CO(g)+O2(g)⟶CO2(g)+O‧(g)
Reaktion 2 CO(g)+ O‧(g)⟶CO2(g)

Hver af disse reaktioner kaldes en elementarreaktion og alle reaktionerne
tilsammen kaldes reaktionens reaktionsmekanisme.

Elementarreaktioner

carbonmonoxid dioxygen carbondioxid   

Elementarreaktioner
Elementarreaktioner kan opdeles i kategorier efter hvor mange forbindelser der 
reagerer.
I unimolekylære reaktioner spaltes en forbindelse.

I bimolekylære reaktioner støder to forbindelser sammen.

I trimolekylære reaktioner støder tre forbindelser sammen.

Osv.…
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2CO(g)     +     O2(g)     ⟶ 2CO2(g)

Reaktion 1 CO(g)+O2(g)⟶CO2(g)+O‧(g)
Reaktion 2 CO(g)+ O‧(g)⟶CO2(g)

Elementarreaktioner
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bimolekylær
bimolekylær

Den samlede reaktion, den vi typisk skriver i reaktionsskemaet, kaldes også for
nettoreaktionen. Elementarreaktionerne i nettoreaktionen kan kaldes
delreaktioner.

2CO(g)     +     O2(g)     ⟶ 2CO2(g)

Delreaktion 1 CO + O2⟶ CO2 + O‧
Delreaktion 2 CO +  O‧⟶ CO2

Man får nettoreaktionen ved at lægge alle elementarreaktioner i
reaktionsmekanismen sammen.

CO + O2 + CO + O‧⟶ CO2 + O‧ + CO2

2CO  +  O2⟶ 2CO2

Nettoreaktioner og delreaktioner

carbonmonoxid dioxygen carbondioxid   

Reaktanter og produkter er velkendte som de forbindelser der henholdsvis
reagerer og bliver dannet.

2CO(g)     +     O2(g)     ⟶ 2CO2(g)

Delreaktion 1 CO + O2⟶ CO2 + O‧
Delreaktion 2 CO +  O‧⟶ CO2

Forbindelser der både dannes og forbruges i løbet af en nettoreaktion kaldes for 
mellemprodukter.

Reaktanter, produkter og mellemprodukter
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Delreaktion 1 CO + O2⟶ CO2 + O‧

Aktiverede komplekser

⟶ ⟶

⟶ ⟶

Delreaktion 2 CO +  O‧⟶ CO2
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Når reaktanter omdannes til produkter dannes en ustabilt forbindelse. 
Denne kaldes et aktiveret kompleks og den mest ustabile form af 
dette kaldes et transition state. 
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Næste video →

Opgaver, quizzer og simulationer på
www.gymnasiekemi.com


