
Eksamen kjemi2 våren 2013

Del 1

O har -2, K har +1, til sammen (-2)*3+1=-5 , altså har Cl +5, alternativ Ca)

Fullstendig forbrenning: kun    og    dannes. B utelukket. A og C er ikke riktig balansert. 
Alternativ D

b)

Korrekt definisjon på forbrenning: alternativ Cc)

Kommentar: Kanskje litt for basert på tolkning og semantikk.

2,4-di: aldehyd eller keton. Kromsyre: aldehyd eller alkohol. Må altså være aldehyd. Alternativ 
A

d)

Butan er alkan. Molekylmasse 4*12+10*1=58 Vil utvise typisk alkan-mønster, der finner vi 
alternativ B.

e)

Påvisning av nikkel. Alternativ Af)

Utregning av utbytte: virkelig utbytte/teoretisk utbytte*100%. Bruker stoffmengde. Alternativ 
C

g)

Ammoniakk er svak base. Kan bruke ammoniumsalt eller sterk syre. Alternativ Dh)

Kiralt - har et C-atom med fire forskjellige grupper bundet til seg. Alternativ Bi)

Tre ulike H-omgivelser: alternativ Cj)

Addisjon av vann til maleinsyre, må legge til H og -OH på dobbeltbindingen. Alternativ Dk)

Oksidasjonsmiddel blir selv redusert, altså tar opp elektroner. Alternativ Al)

Enzymer er proteiner, proteiner er bygget opp av aminosyrer, de er bundet sammen med en 
peptidbinding, som vi ser i alternativ B

m)

Ser på reaksjonene, setter på oksidasjonstall. Endring i oksidasjonstall ser vi i alternativ An)

Addisjonspolymer, adderer på dobbeltbindingen. Fenylgruppen er sidegruppe i 
polymerkjeden, hver monomer har 2 C-atomer i polymerkjeden. Alternativ B

o)

Addisjonsreaksjon, adderer 2 Br-atomer til dobbeltdbindingen. Alternativ Cp)

Herding av fett: adderer hydrogen til dobbeltbinding. Alternativ Dq)

Tungtløselige salter, eventuelt et løselig, et uløselig. Syre gir gass, tyder på karbonat. Saltsyre 
har    , altså kan vi ikke finne Pb eller Ag i saltet. Alternativ B

r)

Kommentar: burde formulert slik at det åpnet for at noe delvis løste seg. Ser ut som om 
prøven består av uløselige salter, som er feil.

Aluminium oksideres, jod reduseres.
Fra tabell:

s)
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Snur aluminiumsreaksjonen og bytter fortegn.
Sum potensiale: 1,66+0,54=2,20 V Alternativ B

Hovedtopper 29, 57 og 86. 5*12+10+16=86 (  ). 2*12+5=29 (    
 ) 3*12+5+16=57 

(       ) Alternativ A
t)

Går fra primær alkohol til karboksylsyre. Oksidasjon. (To trinn egentlig)1)

Kommentar: Svaret må begrunnes for å få full uttelling.

2)

3)

Kommentar: Her burde det vært spurt om navnsetting også.

.a)

1)

Benzen-1,4-disyre                            Etan-1,2-diol

Må dannes ved å lage esterbindinger. Det blir da en kondensasjonsreaksjon.2)

3)

Esterbindingene er markert med gult.

.b)
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Kommentar: strengt tatt bør en del av en polymer markeres ved at bindingene til neste 
monomer står åpen. Her skal det ytterste hydrogenet på hver side altså ikke være med.

Hydrogenmaleat kan fungere som en syre ved å gi fra seg en   . Maleat kan fungere 
som en base ved å ta opp en   . De to danner et korresponderende syre-base-par. 
Dermed har vi en buffer. Siden konsentrasjonen av de to er lik, er vi midt i 
bufferområdet, og           

1)

Kommentar: Svak syre, korresponderende base og syre-basepar bør være nevnt i 
besvarelsen.

Saltsyre gir   og    til løsningen. Kloridionet vil ikke reagere.   vil reagere med 
maleationet og danne hydrogenmaleation:

2)

    er en sterk base, og vil reagere fullstendig med maleinsyren, som da danner 
hydrogenmaleation og videre til maleation. Så lenge pH er den samme, befinner vi oss 
fremdeles midt i bufferområdet. Men konsentrasjonen av de to bufferkomponentene vil 
ha økt, dermed har bufferkapasiteten økt, siden det er en større stoffmengde som kan 
reagere med tilsatt syre eller base.

3)

Kommentar: bør ha med at maleinsyren reagerer med NaOH, og at volumendringen er 
liten.

.c)

+1  +6   -2
       

Utregninger: (-2)*7+1*2=-12 og 12/2=6 

1)

Kommentar: utregningene må være med her for å oppfylle "vis at" - men her var det 
uenighet.

Dikromat gir fra seg 6 elektroner. Toverdig jern tar opp ett elektron. Må derfor gange 
oksidasjonen med 6, og får:

2)

     
                         

       
              

   

 
                    

               
                 

        
 

 
 

           

       
       

   

 

3)

Kommentar: unødvendig at dette er en "vis at"-oppgave. Kunne godt vært ren utregning 
uten oppgitt svar. Sensor må sjekke mellomregninger siden svaret er gitt.

. d)

(brukt 1 time)
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Del 2

Bindingen er en 1->4-binding fordi den går mellom karbon nr 1 på galatosemolekylet og nr 4 
på glukosemolekylet. Vi begynner å telle fra oksygenatomet i ringen, med klokken.

a)

Kommentar: Nummereringen her bør begrunnes, enten med hvor man starter å telle, eller 
opptegning av molekylene med påført nummer på karbonatomene.

EDTA-komplekstitrering.
Vi skriver den generelle formelen for EDTA slik:    

  . Den balanserte reaksjonsligningen er 
(her står Ca2+ for både kalsium- og magnesiumioner): 

b)

             
                         

Her er magnesium felt ut som        fordi pH er såpass høy, og analysen gir oss resultatet 
bare for kalsium.

                  
   

 
                      

Fra reaksjonsligningen får vi:

                            

                              
 

   
            

Dette er i 25 mL prøveløsning. Må gange med 4 for å få det som var i den opprinnelige 
løsningen:

                         

Dette er massen av kalsium i 25 mL melk. Regner om til liter melk:

           

     
 
       

   
         

 

 
     

 

 

Ut fra denne analysen inneholder melk 1,21 gram kalsium per liter.

Kommentar: full uttelling krever riktig antall gjeldende sifre (tolkes som fornuftig antall). 
Diskusjon omkring hvordan man skal tolke 100 mL (1 eller 3 gjeldende sifre), men påpekes at 
det er en målekolbe og volumet derfor regnes som svært nøyaktig.

   (ammoniakk) er en svak base. I begerglasset var det fra før saltsyre, som er en sterk syre. 
Denne vil reagere med den svake basen, og danne ammonium,    

 , som har         . 
Siden pH ble justert til 9,5, er vi godt innenfor bufferområdet (8,25-10,25). Vi har en 
ammonium/ammoniakk-buffer.

c)

Generelt er det slik at sure sidegrupper er nøytrale ved sur pH mens basiske sidegrupper er 
nøytrale ved basisk pH. Siden det her er oppgitt nøyaktig pH, slår jeg opp i tabellen og finner at 
isoelektrisk punkt for asparaginsyre er 2,8, og for lysin er det 9,7. Dermed vet jeg at 
asparaginsyre er nøytral ved pH=2,8 og negativt ladet (gitt fra seg   ) ved pH=9,7, mens lysin 
er positivt ladet (tatt opp   ) ved pH=2,8 og nøytral ved pH=9,7. 

d)

Kommentar: forventes ikke forklaring på hva som skjer med sidegruppene.

Vi får vite at kasein er negativt ladet, altså har gitt fra seg   , ved pH=6,7. Når vi senker pH fra 
dette punktet vil den derfor først bli nøytral (ta opp et    -ion), deretter positiv (ta opp et   -
ion til). Melk består i hovedsak av vann, som er et polart løsemiddel. Ved pH rundt 4-5 vil 
kasein være nøytralt, og den organiske delen av molekylet dominerer slik at det ikke lenger er 
særlig polart. Løseligheten i melk (vann) vil dermed gå ned. Dette blir bekreftet av at 
løseligheten igjen stiger ved enda lavere pH, når proteinet går over til positiv ladning, fordi det 

e)
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løseligheten igjen stiger ved enda lavere pH, når proteinet går over til positiv ladning, fordi det 
har tatt opp mer   . 

Kommentar: kjemien her er krevende. Kjemisk relevante resonnementer bør gi uttelling, og 
ufullstendige svar bør ikke vektlegges i vurderingen.

Sink står under hydrogen i spenningsrekken, det vil derfor bli oksidert når pH synker under 6 
slik at det blir overskudd av hydrogenioner i vannet.

a)

Dette kan også vises ved å se på cellepotensialet:

                 

                  

Cellepotensialet blir 0,76 V, altså positivt, og vi har en spontan reaksjon.

Kommentar: pH-verdiene her kan virke noe forvirrende, og reaksjon med vann kan godtas som 
svar. Det viktigste er at sink oksideres.

Den funksjonelle gruppen som er markert, er en karbonylgruppe, på enden av en kjede. Det er 
derfor et aldehyd. Aldehyder kan påvises ved 2,4-di-test, Tollens test eller Fehlings test. Det vil 
også være positivt med karboksylsyre, og gi sur damp. I alle disse reaksjonene er det en 
redoksreaksjon der aldehydet blir oksidert til en karboksylsyre.

b)

Kommentar: Fullgodt svar krever entydig test med enkel prosedyre og observasjoner

Dette er en koplet reaksjon der NADPH gir fra seg 2 hydrogenatomer samtidig som furfural 
reduseres til en alkohol og tar opp et elektron.

c)

1 skal være    

2 skal være 

Kommentar: ulike læreverk bruker forskjellig notasjon på bærermolekylene.

Det kjemiske skiftet øker jo mer elektronegative atomer vi finner i nærheten av hydrogenet i 
den funksjonelle gruppen. Det betyr at syre har det største skiftet, deretter aldehyd og til slutt 
alkohol (i dette tilfellet).

d)

Dermed er figur 15 furfural, figur 16 furfurylalkohol, og figur 17 furfurylsyre

Kommentar: tilstrekkelig å vise til kjemisk skift for de funksjonelle gruppene. Fra diskusjonen: 
denne oppgaven er for enkel. Helt unødvendig å markere toppene med kjemisk skift, fordi 
spektrene er ganske entydige allerede.

Reaksjon 1 er en oksidasjon (eller eliminasjon) fordi vi fjerner to hydrogenatomer 
(=hydrogenmolekyl), og danner en dobbeltbinding. Vi går fra alkohol til keton. Karbonatomet 
får økt oksidasjonstall. 

e)

Reaksjon 2 er en substitusjon fordi vi fjerner -OH og legger til -H
Kommentar: både reduksjon og substitusjon godtas.

Reaksjon 3 er en eliminasjon fordi vi fjerner to hydrogenatomer og et oksygenatom (=vann) og 
danner en dobbeltbinding. 
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danner en dobbeltbinding. 

Kjeden er "brettet rundt" slik at aldehyd-gruppen som var øverst peker ut til høyre, mens O-
gruppen som var nederst, havner til venstre (etter reaksjon 4). Det er dermed oksygenet som 
opprinnelig satt på karbon nr 2 ovenfra som nå inngår i ringen.

Kommentar fra diskusjon: her er det flere reaksjoner som kan defineres på to måter, rart at 
bare reaksjon 2 kommenteres i forhåndssensurrapport.

Setter oksidasjonstall på alle forbindelsene (skriver ikke tilstandene for enkelthets skyld):a)

   +1   +3 -2         +1    +7  -2            +4 -2             +1  +6 -2

                             

Vi ser at klor har endret oksidasjonstall fra +3 til +4 og dermed er oksidert, mens svovel har 
endret oksidasjonstall fra +7 til +6 og dermed er redusert. Da har vi en redoksreaksjon.

Kommentar: oksidasjonstallene må være riktige for å få full uttelling. Fra diskusjon: dette er 
MYE vanskeligere enn det ser ut til, på grunn av bindingsforholdene i persul

Plotter punktene i geogebra, gjør lineær regresjon, markerer prøvens absorbans med y=0,63 
(horisontal linje på figuren), og finner skjæringspunktet med linjen (F), som gir meg x=0,35

b)

Prøven har en konsentrasjon av     på     
  

 

Graf:

Kommentar: Eleven bør kanskje ta med (0,0) fordi slike analyser har en nullstilling.

Kopierer figuren inn i besvarelsen og nummererer toppene for enkelthets skyld:c)
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Vi ser at toppene 2/3, 4/5 og 6/7 alle utviser samme mønster, der den lengst til venstre er ca 3 
ganger så stor som den til høyre. Dette er det typiske isotopmønsteret til klor, og det viser at 
disse parene av topper er det samme fragmentet, men med to forskjellige klorisotoper. Disse 
parene tilsvarer:

2/3:    (bare et enkelt kloratom, masse 35/37)

4/5:     (masse 51/53)

6/7:     
 (masse 67/69)

Da gjenstår topp 1, som har en masse på 16, altså ett oksygenatom.

Kommentar: diskusjon om ladning på ioner skal være med, og om høyden på toppene bør 
nevnes.

Finner stoffmengdene og bestemmer begrensende reaktant:d)

          
 

  
 

      

                     
 

   

          

           
 

  
 

      

                         
 

   

           

Fra reaksjonsligningen ser vi at vi trenger dobbelt så mye natriumkloritt som natriumpersulfat. 
Vi har dermed et stort overskudd av natriumkloritt, og natriumpersulfat blir begrensende 
reaktant. Vi kan få dannet 0,021*2=0,042 mol klordioksid fra dette (igjen ut fra 
reaksjonsligning).

                                       
 

   
        

Siden dette er mengden i 1 liter, får vi maksimal konsentrasjon (dersom alt reagerer) på 2,83 
g/L. Den lille forskjellen skyldes avrunding. Jeg har regnet med alle desimalene på kalkulatoren 
underveis, mens atommassene er en del avrundet.

Vi får oppgitt et reaksjonsforhold på 1:1. e)
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Dette er i 50 mL prøveløsning. Regner om til liter:

          

     
 
       

   
                 

Finner utbyttet:

      

      
            

Kommentar: sensor må sjekke mellomregninger. Bergensende reaktant bør nevnes.

(Brukt 1 t 17 min)
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