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Kemiska reaktioner och energi
Kemiska förändringar pågår ständigt omkring oss och inne i våra 
kroppar. När kemiska förändringar inträffar sker en kemisk reaktion. Ett 
eller flera nya ämnen bildas och energi avges eller absorberas. Även 
vid de vanligaste kemiska reaktionerna, till exempel när järn rostar 
eller fossila bränslen förbränns - eller när man bakar - sker en komplex 
överföring av energi när nya kemiska föreningar bildas.

Energiprincipen lyder så här: 
”Energi kan inte skapas eller förstöras - bara omvandlas från en form till 
en annan.”

Principen kan undersökas genom att titta närmare på en kemisk 
reaktion, i det här fallet förbränning av propan. När propan förbränns 
omvandlas den kemiska energin i propanet, huvudsakligen till 
värmeenergi, och frigörs till omgivningen. Propanet och syret som 
deltar i reaktionen bildar nya ämnen: koldioxid och vatten. Denna 
reaktion frigör energi, medan andra reaktioner absorberar energi.
 När energi från solen träffar syremolekyler i atmosfären så 
absorberas en del av energin - och molekylerna bryts ned till enkla 
syremolekyler. Det krävs energi för att bryta kemiska bindningar, och när 
bindningar bildas frigörs energi. Spontana reaktioner är reaktioner som 
sker naturligt under gynnsamma förhållanden. Alla spontana kemiska 
reaktioner frigör energi och kallas exergona. Cellandning är ett exempel 
på en exergon reaktion, där glukos plus syre producerar koldioxid, 
vatten och energi som frigörs i form av adenosintrifosfat, eller ATP.
 Fotosyntes är ett exempel på en endergon reaktion, där koldioxid 
reagerar med vatten med hjälp av solljus - och bildar glukos och syre. 
När en kemisk reaktion resulterar i att värmeenergi avges så säger 
man att reaktionen är exoterm. Propanförbränning är exoterm, och 
när en kemisk reaktion resulterar i att värmeenergi absorberas kallas 
det att reaktionen är endoterm. Det finns olika sätt att mäta energin 
i reaktionerna. Entalpi är ett mått på den mängd värme som frigörs 
eller absorberas under en reaktion som sker under ett konstant 
tryck, och kalorimetri är den noggranna och exakta mätningen av 
entalpiförändringen vid kemiska och fysiska processer.
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Kemiska förändringar pågår ständigt omkring oss och inne i våra 
kroppar. När en kemisk förändring inträffar bildas nya ämnen och 
energi omvandlas. Filmen förklarar energiprincipen och ger exempel 
på hur energi kan omvandlas. Den förklarar begrepp som entalpi, 
kalorimetri, rörelseenergi, kilojoule, aktiveringsenergi, lägesenergi, 
reaktionsmekanism och bindningsentalpi. Du får lära dig skillnaden 
mellan en endoterm och exoterm reaktion, samt de tre typerna 
av elementarreaktioner (monomolekylära, bimolekylära och 
trimolekylära). Dessutom ges exempel på olika beräkningsformler 
som kan användas.
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Aktiveringsenergi och produktbildning
Kemiska reaktioner sker när reaktanternas partiklar 
kolliderar. Men att de kolliderar betyder inte 
nödvändigtvis att en reaktion sker – partiklarna måste 
ha tillräckligt stor rörelseenergi för att en lyckad 
kemisk reaktion ska ske. När molekyler som rör sig 
långsammare kolliderar sker ingen kemisk reaktion, då 
bara studsar molekylerna mot varandra. 
 Den svenske forskaren Svante Arrhenius myntade 
termen aktiveringsenergi 1889. Aktiveringsenergi 
definieras som ”Den minsta mängd energi som 
kolliderande partiklar måste ha för att en kemisk 
reaktion ska kunna ske.” Aktiveringsenergi mäts i 
joule och skrivs som Ea. Reaktanternas molekyler 
innehåller en viss mängd rörelseenergi. Den kan ökas 
på ett antal olika sätt, till exempel genom att höja 
reaktanternas temperatur, öka deras koncentration, 
röra om eller blanda vätskor, eller öka gasers tryck. 
Reaktanternas molekyler innehåller också en viss 
mängd lägesenergi innan de kolliderar. Den energin 
ökar ju närmare molekylerna kommer varandra, 
eftersom det ökar dragningskraften mellan dem. 
Den maximala lägesenergin uppnås när molekylerna 
kolliderar i övergångstillståndet, på toppen av 
aktiveringsenergibarriären. Ett aktiverat komplex 
är en sammansättning av molekyler som bildas 
under övergångstillståndet. De existerar bara några 
mikrosekunder och är vare sig reaktanter eller 
produkter. På ett energidiagram är övergångstillståndet 
den punkt där kurvan når sitt maximum, medan det 
aktiverade komplexet kan vara vilket stadium som helst 
på kurvan. Vissa reaktioner sker i ett enda steg, där 
reaktanterna genast bildar produkter genom ett enda 
övergångstillstånd.

  Det finns tre typer av elementarreaktioner:

•	 Monomolekylära reaktioner sker med en enda 
typ av molekyl. Ett exempel på detta är radioaktivt 
sönderfall.

•	 Den andra typen är bimolekylära reaktioner, som 
sker när två partiklar kolliderar. 

•	 Den tredje typen är trimolekylära reaktioner, men 
de är sällsynta eftersom 3 partiklar måste kollidera 
precis samtidigt. 

 De flesta kemiska reaktioner är dock inte elementära 
utan kräver en rad steg som tillsammans resulterar i en 
samlad reaktion. Detta kallas reaktionsmekanismen. 
Hastigheten i en kemisk reaktion styrs av dess 
långsammaste steg. 

Reaktionsentalpi
Den energi som krävs för att bryta en enkelbindning i 
en molekyl kallas för bindningsentalpi. Värdet varierar 
beroende på molekylernas egenskaper, vilken typ av 
atomer som är inblandade, hur många bindningar 
som finns i molekylen, och om det rör sig om enkel-, 
dubbel- eller trippelbindningar. Bindningsentalpin 
påverkas också av miljön som en molekyl existerar i. 
Den mängd energi som krävs för att bryta bindningar 
mäts i kilojoule per mol av ämnet. Bindningsentalpin 
kan bara tillämpas på molekyler i gasform, och 
bindningsentalpier för molekyler med mer än en 
bindning anger bara ett medelvärde. Den totala 
energimängd som används för att bryta bindningar och 
som frigörs när bindningar bildas, kallas sammanslaget 
för reaktionsentalpi. För att beräkna reaktionsentalpin 
subtraherar man den energi som avges då produkter 
bildas från den som används när reaktanter bryts upp.

Ekvationen ser ut så här: 
Reaktionsentalpi = ∆H (reaktanter) – ∆H (produkter). 

När reaktionsentalpin är negativ är reaktionen exoterm 
och frigör värme till omgivningen. Den totala energi 
som används till att bryta bindningar i reaktanterna 
är mindre än den som frigörs då bindningar bildas i 
produkterna. När reaktionsentalpivärdet är positivt så 
är reaktionen endoterm och absorberar värme. Den 
totala energi som används för att bryta bindningar 
i reaktanterna är större än den som frigörs då 
bindningar bildas i produkterna. 

Andra exempel på exoterma reaktioner är:

- vissa neutraliseringsreaktioner

- reaktioner mellan syror och metaller

- förbränning av bränslen

Några exempel på endoterma reaktioner är: 

- lösning av ammoniumsalter i vatten

- upplösning av metallkarbonater

- upplösning av metallnitrater
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Termokemiska ekvationer och Hess lag
En kemisk ekvation som visar värmeförändring kallas 
en termokemisk ekvation. Forskaren Germain Henri 
Hess kom 1840 fram till att entalpin för en kemisk 
reaktion är densamma, vare sig den sker i ett eller flera 
steg.

Så lyder Hess lag: 
”Om en reaktion sker i flera steg, så är summan av 
standardreaktionsentalpierna för de mellanliggande 
stegen lika stor som för den samlade reaktionen.”

Lagen kan demonstreras till exempel med förbränning 
av svavel för att producera svaveltrioxid. Reaktanternas 
och produkternas aggregationstillstånd visas i en 
termokemisk ekvation. I denna reaktion finns det 
två steg, som visas bäst med hjälp av entalpivärden. 
Två mol svavel reagerar och två mol svaveltrioxid 
produceras i den totala reaktionen

Specifik värmekapacitet och kalorimetri
Specifik värmekapacitet definieras som den mängd 
värme som krävs för att höja temperaturen hos ett 
gram av ett ämne med en grad Celsius. Den mäts 
i joule per gram och grad Celsius (J/g °C), men kan 
också mätas i joule per gram och Kelvin. Specifik 
värmekapacitet används inom termodynamik 
och materialtestning, men kan också användas 
inom rättsmedicinen för att identifiera ämnen och 
föreningar.

Den kan räknas ut med hjälp av följande formel:   
C = q/m x ∆T

Specifik värme, C, är lika med värme genererad av 
temperaturförändringen, q, dividerad med ämnets 
massa gånger temperaturförändringen. 
 Exempelvis: Om 15 gram koppar behövde 204,75 
joule energi  för att höja dess temperatur från 25 till 
60 grader Celsius, så kan vi beräkna kopparns specifika 
värmekapacitet: C är lika med 204,75 dividerat med 15 
gånger 35. Alltså är kopparns specifika värmekapacitet 
0,39 joule per gram och grad Celsius. 
 Den specifika värmekapaciteten är ett konstant 
värde vid en bestämd temperatur. Värdena anges med 
tre decimaler - för koppar 0,385. Genom att kasta om 
formeln för specifik värmekapacitet så är det möjligt 
att beräkna den mängd värmeenergi som absorberas 
eller frigörs när ett ämne förändras fysiskt eller 
kemiskt.

Genom att bryta ut q så får vi den här ekvationen:  
q = m x C x ∆T

Med hjälp av ekvationen kan man till exempel räkna 
ut hur mycket värmeenergi som krävs för att höja 
temperaturen på 500 gram bly från 20 till 45 grader 
Celsius. 
 Entalpi, den värme som omsätts under en kemisk 
reaktion, där vätska ingår som en del, kan mätas 
med hjälp av en kalorimeter. Med värden för specifik 
värmekapacitet och en kalorimeter kan man testmäta 
och beräkna värmeförändringar för reaktioner i 
vattenlösningar.

Begrepp
Energiprincipen
Spontana reaktioner
Endergena reaktioner
Exergena reaktioner
Exoterma reaktioner
Endoterma reaktioner
Entalpi
Kalorimetri
Aktivieringsenergi
Hess lag
Specifik värmekapacitet
Termokemi 
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Kapitelindelning
På dvd:n kan du välja om du vill visa hela filmen eller ett speciellt avsnitt. 
För starttider till respektive kapitel, se nedan.  

   
Nr Kapitel Starttid:

1 Kemiska reaktioner och energi 00:00

2 Aktiveringsenergi och produktbildning 04:26

3 Reaktionsentalpi 08:44

4 Termokemiska ekvationer och Hess lag 13:11

5 Specifik värmekapacitet och kalorimetri 16:22

Sluttid: 20:43

Internetkällor
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/
Vad-ar-energi/Energienheter-energimatt-och-
omrakningsfaktorer1/ - Energimyndigheten om 
energiprincipen.
http://www.ne.se/termokemi - 
Nationalencyklopedien om termokemi.  
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Other&setl
anguage=Swedish - Dagens nyheters skolsajt 
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida

Frågor
1. Energiprincipen säger att energi inte kan skapas 

eller förstöras - bara omvandlas från en form till 
en annan. Vad menas med detta? Vilka former kan 
energi finnas i? 

2. Vad är exergona och endergona reaktioner? 
3. Var kan vi se exergona respektive endergona 

reaktioner i naturen?
4. Vilka sätt finns det att mäta energin i reaktionerna? 
5. Vad menas med aktiveringsenergi? 
6. Det finns tre typer av elementarreaktioner, vilka? 

Ge exempel.
7. Vad menas med reaktionsmekanismen?
8. Vad är bindningsentalpi?
9. Vilka faktorer kan variera bindningsentalpins värde? 
10. Hur beräknas reaktionsentalpin? 
11. Vad kan utläsas ur reaktionsentalpins värde? Hur 

betecknas de två olika utfallstyperna? 
12. Förklara Hess lag.
13. Vad är specifik värmekapacitet? När används den?
14. Hur beräknas specifik värmekapacitet?
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Filmen om energin i kemiska reaktioner ger en inblick i kemins och fysikens samspel och är perfekt för 
undervisning i ämnena, utifrån det centrala innehållet i Lgr11 och Gy11:

I årskurs 7-9, kemi, sid 147-148, Lgr11
Kemin i naturen: 
”Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, 
elektroner och kärnpartiklar”, 
”Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska 
reaktioner” och 
”Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner”,   
Kemin och världsbilden: 
”De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet” 

I årskurs 7-9, fysik, sid 130-131, Lgr11
Fysiken i naturen och samhället:
”Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags 
energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön”  
Fysiken och vardagslivet: 
”Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i 
vardagliga sammanhang”   
Fysikens metoder och arbetssätt: 
”Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och 
effekt”

I gymnasiet, Fysik 1a, Gy11
Energi och energiresurser:
”Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, 
elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi”, 
”Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och 
energilagring” och 
”Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar” 

I gymnasiet, Kemi 1, Gy11
Materia och kemisk bindning:
”Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering” och 
”Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för 
organiska och oorganiska ämnen”
Reaktioner och förändringar:
”Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner”
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