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Atom- och molekylorbitaler

När två blir en...

Chang, kapitel 9.1, 9.4, 10.1, 10.3 –
10.8
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Hybridisering - bindningsvinklar
C O
H

H

Formalin

Det vi lärde oss p̊a förra föreläsningen var att det finns tv̊a typer av kovalenta bindningar. Vi
pratade om att bindningarna uppstod genom orbitalöverlapp. De tv̊a typerna av kovalentbind-
ningar var sigmabindningar och pi-bindningar. Vi har tre sigmabindningar i den här molekylen,
där f̊ar vi ett överlapp mellan atomkärnorna, och det är det överlappet som är den kemiska bind-
ningen. Elektrondensiteten ligger alltid mitt emellan atomkärnorna. Sedan pratade vi om den
mer kr̊angliga typen av kemisk bindning som fanns i dubbelbindningar och trippelbindningar. En
dubbelbindning ritar vi med tv̊a stycken streck men de tv̊a stecken symboliserar tv̊a olika slags
bindningar. Vi har dels sigmabindningen mellan atomkärnorna och dels har vi pi-bindningen, som
finns under och ovanför planet. De tv̊a bindande delarna av den kemiska bindningen uppst̊ar av att
en p-orbital p̊a kolet och en p-orbital p̊a syret överlappar. De har möjlighet att växelverka ovanför
och under planet. Det gula är allts̊a en pi-bindning. Den har tv̊a komponenter men det är en bind-
ning. Den andra bindningen är sigma-bindningen. De tv̊a kolatomerna har sp2 hybridisering. Varje
kol har tre stycken hybridorbitaler. Sp2 orbitalerna är alltid med i sigmabindningarna. Det finns
ocks̊a en p-orbital som har förenats med den andra p-orbitalen, och bildat de gula elektronmolnen
ovanför och under planet vilket är pi-bindningen.
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VB-teori - Valence bond theory

• Valence bond theory 
– Elektronerna i en molekyl befinner sig i 

respektive atoms atomorbitaler.
– Bindningar skapas genom att de olika 

atomorbitalerna överlappar varandra, det vill 
säga när två orbitaler delar ett gemensamt 
område i rymden.

– Varje individuell atom är en del i molekylen 
och tillsammans skapar atomerna molekylens 
bindningar.

Vi har diskuterat tv̊a teorier, valencebindningsteori och molekylorbitalteori. I valencebindningsteo-
rin hör varje orbital till en atom. Vi pratar om atomorbitaler och hybridiserade atomorbitaler. Det
är alltid s̊a att en orbital hör till en atom och bindningen bildas när atomorbitalerna överlappar.
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MO-teori

• MO-teori (Molecular orbital)
– Molekylorbitaler skapas av de i molekylen 

ingående atomernas atomorbitaler. 
– Varje elektron deltar i en orbital som är 

karakteristisk för molekylen som helhet.
• Om orbitalerna som överlappar varandra är i samma 

fas skapas en bindning, de kallas bindande orbitaler. 
De bindande orbitalerna har låg energi.

• Om orbitalerna som överlappar varandra är i motsatt 
fas skapas ingen bindning, de kallas antibindande 
orbitaler. De antibindande orbitalerna har hög energi 
och är ostabila.

Den andra modellen vi talade om i slutet av förra lektionen var molekylorbitalteori. Det är den
som gör det möjligt för oss att räkna ut bindningsstyrkor. Den gör det ocks̊a möjligt att med
hjälp av modern datakraft beskriva en kemisk bindning korrekt. För att göra det m̊aste man
använda sig av molekylbindningsteori. Molekylorbitalerna hör inte längre till varje enskild atom
utan en molekylorbital hör till en hel molekyl. Den orbitalen är karaktäristisk för hela molekylen.
Det innebär att en molekylorbital kan finnas i ett system med hur m̊anga atomer som helst.
Den finns i molekylen istället. De här tv̊a teorierna kommer vi nu att försöka kombinera när vi
skall börja titta p̊a konjugerade system. Man har nytta av att först visualisera systemet enligt
valensbindningsteorin, och ta reda p̊a vilket hybridisering de här atomerna har, för att sedan
först̊a hur molekylorbitalerna är uppbyggda.
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Hybridisering - resonans

• Konjugerade
föreningar har 
liksom bensen 
delokaliserade
elektroner, ett 
exempel är CO3

2-

(karbonatjonen). 

C

O-

O-O
C

O

O--O
C

O-

O-O

Resonansformer

Det här är den första molekylen som visas där man inte kan representera molekylens struktur med
enkla bindningar, mellan bindande elektronpar. Här har man ett mer komplext system där man
m̊aste ta hjälp av n̊agonting som vi klassiskt kallar för resonans, för att först̊a hur den kemiska
bindningen ser ut i de här systemen. Det här är en karbonatjon. Ritar man den med klassiska
strukturer s̊a har vi ett kol i mitten och dubbelbundet syre. Sedan har vi tv̊a stycken enkelbundna
syren och är d̊a en anjon, vi har en negativ laddning som är tv̊a minus. Det vill säga moleky-
len har tv̊a fler elektroner än den har protoner. Problemet med den är att alla tre bindningarna
fr̊an centralkolet ut till syrena är ekvivalenta. Tittar man p̊a en bild av en Lewis-struktur av
karbonatanjonen borde dubbelbindningen vara kortare och de tv̊a enkelbindningar borde vara
längre. I klassisk teori använder man sig av resonansformler, för att förklara detta. Vi flyttar ned
ett elektronpar och upp ett elektronpar. S̊adana pilar som ser ut som vanliga, med tv̊a taggar
därframme betyder att det är tv̊a elektroner man flyttar. Flyttar vi tv̊a elektroner fr̊an syret som
är enkelbundet f̊ar vi en bindning, vi skapar en dubbelbindning. Flyttar vi upp tv̊a bindande
elektroner till tv̊a fria elektroner s̊a f̊ar vi en minusladdning där. Man kan göra det här en g̊ang
till, s̊a vi kan f̊a ytterligare en resonansform. De tre resonansformerna bildar tillsammans en sann
bild av karbonatjonens struktur och bindning. Varje resonansstruktur visar en tredjedel av verk-
ligheten, s̊a att den bindningen längst till vänster har en tredjedels dubbelbindningskaraktär, och
tv̊a tredjedelars enkelbindningskaraktär. S̊a här börjar alla kemiböcker d̊a man förklarar den här
biten, och det är valensbindningsteorins metod att förklara när vi har delokaliserade system, reso-
nanssystem, system där vi inte kan förklara strukturen med att bara tv̊a elektroner är involverade i
varje bindning. Nu skall vi visa att vi ocks̊a kan använda molekylorbitalteori för att först̊a det här.
Backar vi litet och tänker p̊a valensbindningsteori ser vi att vi har ett centralkol, en centralatom.
Den är enligt VSEPR förmodligen sp2-hybridiserad, för den binder tre stycken andra atomer och
vi vet att de negativa laddningarn i varje bindning vill vara s̊a l̊angt ifr̊an varandra som möjligt.
D̊a blir det en plan, triangulär geometri. Bilden visar tre stycken sp2 hybridorbitaler som bildar
en sigmabindning i vardera syret. Utöver de tre sp2 orbitalerna s̊a har kolet en icke hybridiserad
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p-orbital. I den finns det en elektron, när kol har fyra stycken valenselektroner. Syrerna kommer
ocks̊a att vara sp2-hybridiserade. De kommer ocks̊a att ha icke hybridiserade p-orbitaler. Om man
jämför med resonansstrukturen s̊a har ett av syrena en elektron i sin p-orbital, för den binder till
p-orbitalen p̊a kolet, medan de andra tv̊a negativt laddade syrerna har tv̊a elektroner i vardera
p-orbital. De har en elektron mer. Sammanlagt finns det fem stycken elektroner fr̊an de tre olika
syrerna och en elektron fr̊an centralkolet som ligger i p-systemet. p-orbitalerna ligger s̊a att de kan
överlappa precis som i en pi-bindning, det vill säga ovanför planet och under planet. Det kommer
de ocks̊a att göra, de kommer att bilda molekylorbitaler, en delokaliserad molekylorbital som finns
över alla fyra atomerna. Den molekylorbital som har lägst energi kommer att se ut som den p̊a
bilden, de gula molnen ovanför och under planet. Det ger en ökad stabilitet i systemet. De tv̊a
extra elektronerna kan fördelas s̊a att en del av den negativa laddningen hamnar p̊a centralkolet
och en del p̊a det tredje syret. Den negativa laddningen kan smetas ut över hela systemet, vilket
ger mer stabilitet. Ju mer vi kan sprida ut laddning desto stabilare blir jonen.
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Hybridisering – aromatisitet

• En bensenring sägs ha delokaliserade
elektronerna, dvs elektronerna befinner 
sig inte mellan två till varandra bindande 
atomer utan är ”utdragna” över tre atomer 
eller fler. Elektronerna är fria att röra sig 
runt i bensenringen.

Om vi överg̊ar till aromaticitet s̊a känner de flesta igen den här strukturen. Det är bensen. Den
har sex stycken kol och sex stycken väten, ett p̊a varje kol. Vinkeln är 120 grader. Den har sp2
hybridisering. Varje kol har tre stycken sp2-hybridorbitaler och en icke-hybridiserad p-orbital. Här
visar vi en resonansmodell för att förklara bensens kemiska bindning. Det är tv̊a olika resonans-
strukturer. De visar hälften av verkligheten var. Ofta ritar vi bensen med en ring i mitten för
att indikera att vi har först̊att att det är ett konjugerat system. I ett konjugerat har vi varannan
dubbelbindning och varannan enkelbindning. När ni ser ett s̊adant system är det bra att ni först̊ar
att varje kol måste ha en p-orbital.
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Hybridisering - aromatisitet

• Molekylen är cyklisk.

• Alla kolen är sp2-
hybridiserade. 

• Molekylen är
konjugerad.

• Molekylen är plan.

Bilden visar
!-bindningarna

Det här är en bild som visar sigmabindningarna i bensen. Det gröna är de tre sp2-hybridorbitalerna
som varje kol har. Varje kol binder ett kol åt det ena h̊allet och ett kol åt det andra h̊allet och s̊a
överlappar den med ett s-orbital hos väte, och vi f̊ar de här sigmabindningarna med elektronden-
sitet mellan atomkärnorna. Vad man inte ser p̊a den här bilden är att p-orbitalerna st̊ar ut mot
dig och ifr̊an dig. De st̊ar ortogonalt till planet som bensenringen har.
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Hybridisering - aromatisitet

• Elektronerna hoppar fritt mellan p-
orbitalerna. Varje ”fog” mellan två
kolatomer i bensenringen består av en
!-bindning och en partiell "-bindning.

Nu skall vi koppla ihop bilden som ger en valensbindningsteoribild med en molekylorbitalteoribild.
Om man har sex stycken p-atomorbitaler kommer man att generera sex stycken molekyl pi-orbitaler
fr̊an dem. Man f̊ar lika m̊anga molekylorbitaler som man har atomorbitaler. I det här fallet, när
vi har sex stycken p-orbitaler s̊a bör vi f̊a sex stycken pi-molekylorbitaler. Tre stycken kommer d̊a
att vara bindande. Fyller vi p̊a med elektroner kommer vi att f̊a en kemisk bindning för varje fylld
bindande pi-molekylorbital. Fyller vi p̊a de anti-bindande kommer vi att försvaga bindningarna
och ta bort antalet bindningar istället. Vi kan jämföra de olika sätten att representera detta. Om
vi bara s̊ag sigmabindningarna p̊a förra bilden s̊a har de bara visat den svarta sexkanten här som
sigmabindningarna, de som blir av sp2-hybridorbitalerna. Det gr̊a visar p-atomorbitalerna, det
finns en hos varje kol. Där finns det en elektron i varje p-atomorbital.
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Bild 9

9Hybridisering - aromatisitet

Det här är andra sätt att visualisera bensen. Den här bilden visar väldigt mycket. Det är en
valensbindningsteoribild, här ser vi inga molekylorbitaler. Här ser vi varje atoms atomorbitaler.
De mörklila är de tre sp2-hybridorbitalerna som bildar sigmabindningarna. De bl̊a är de icke-
hybridiserade p-orbitalerna som bildar pi-systemet med interaktion ovanför och under planet. De
sex p-atomorbitalerna kan bilda sex stycken molekylorbitaler, tre bindande och tre icke-bindande
och den med lägst energi ser ut precis s̊a. Man har en ring av elektrondensitet när loberna har
bildat ett gemensamt orbital ovanför och under planet. Tittar man p̊a elektrondensitetsbilden där
rött visar hög elektrondensitet ser ni att vi har mest elektroner rakt ovanför sexringen i bensen. Vi
har mycket mindre elektroner p̊a baksidan av varje väteatom som binder med en sigmabindning
till en sp2-hybridorbital. Det här är själva m̊alet, varför vi g̊ar igenom valensbindningsteori och
molekylorbitalteori under den här kursen. Det är för att ni skall f̊a bättre först̊aelse för vad ett
aromatiskt system är, varför aromaterna är s̊a stabila och varför de finns överallt. Det är för att
aromaticiteten sänker energin, de blir extra stabila molekyler som reagerar p̊a ett annat sätt.
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Hybridisering - bensen

Här ser vi vinklarna p̊a bensen. Alla bindningsvinklarna är 120 grader, s̊a det är en helt perfekt
sp2-hybridiserad atom. Man ser ocks̊a att bindningsavst̊andet mellan de olika kolen alltid är iden-
tiskt. Det är inte s̊a att vi har en enkelbindning, en dubbelbindning, utan alla bindningarna är
ekvivalenta. De best̊ar av en sigmabindning och en partiell pi-bindning. Bindningslängden ligger
mitt emellan det man förväntar sig av en enkelbindning och en dubbelbindning.
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MO - aromatisitet

• Ett energidiagram över bensens tre
!-bindningar ritas upp:

Energi

Bindande !-elektroner

Antibindande !-elektroner

Jämför
formen!

För systemet med tv̊a stycken atomer har vi tidigare ritat upp energidiagram. Energidiagram
kan man rita även för pi-systemen för aromater. Det som är rätt behändigt och som gör det lätt
att komma ih̊ag, är att energidiagrammet med de tre bindande molekylorbitalerna och de tre
anti-bindande har samma form som om man jämför med molekylen bensen. Vi har en bindande
pi-molekylorbital med lägst energi, och man kan komma ih̊ag att den följer samma struktur som
en bensen p̊a högkant. Sedan har vi ytterligare tv̊a molekylorbitaler som är bindande, och d̊a kan
man komma ih̊ag att de tv̊a kolatomerna och de anti-bindande ligger i högre energi och kan liknas
med de tre översta kolatomerna i bensen.
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MO - aromatisitet

• Antalet noder 
avgör om vi får
en bindande eller
en antibindande
!-bindning. 

• Om molekylen
är aromatisk 
ska alla bindande
!-orbitaler vara 
fyllda.

Energi
+

+ -
-

+ - +
-

+
+ +

-
-

-

++

++
-

-

Vi hade sex stycken p-atomorbitaler, sex stycken molekylorbitaler, sex stycken elektroner i p-
systemen. Har vi sex stycken p-elektroner och vi skall fylla p̊a energidiagrammet s̊a minns vi
reglerna: Hunds och Pauli. Man fyller först p̊a den med lägst energi. Man tar de tv̊a första elektro-
nerna. D̊a har vi skapat en pi-bindning. Sedan tar vi nästa, fyra elektroner och fyller p̊a tv̊a de tv̊a
molekylorbitalerna. D̊a har vi skapat de tv̊a resterande pi-bindningarna. Vi kommer att fylla de
tre bindande pi-molekylorbitalerna. Tre stycken bindande pi-molekylorbitaler kan oftast översättas
till tre stycken streck i en strukturformel. Vi fick en bindande pi-molekylorbital utan nod när vi
har plus mot plus och minus mot minus. Har man ett system där man har fel fas mot varandra
f̊ar man vad man kallar en nod. Ju fler noder, desto sämre bindning. Noder ger anti-bindande
molekylorbitaler. Vi f̊ar inget överlapp av orbitalerna utan vi f̊ar ett mindre stabilt system, vi f̊ar
n̊agot som destabiliserar molekylen. När man har tv̊a atomer g̊ar det här an. Tittar man istället
p̊a ett system med sex stycken atomer f̊ar man fler faser. Kontentan blir att den molekylorbitalen
som har lägst energi, den som är fördelaktigast att fyllas med elektroner har ingen nod alls. Den
har plus p̊a ena sidan av sexringen och minus p̊a den andra sidan. P̊a de tv̊a bindande molekylorbi-
talerna som har litet högre energi, den ljusbl̊a och den gröna, har vi en nod i vardera. Fortfarande
är det s̊a att de noderna uppvägs av att vi har flera matchningar i den molekylorbitalen. De har
lite högre energi men de räknas fortfarande som bindande molekylorbitaler. Som vi har sagt förut,
har vi fyllt p̊a med sex stycken p-elektroner, har vi genererat tre stycken pi-bindningar. Det är
de tre pi-bindningarna vi har när vi ritar bensen. Det är en direkt följd av att vi har tre fyllda,
bindande pi-molekylorbitaler.
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Bild 13

13MO - aromatisitet

Nu skall vi försöka åsk̊adliggöra dem lite mer tydligt. Det här är en valensbindningsteoribild. Det
är inte molekylorbitaler vi ser utan det är p-atomorbitaler. Vi ser att den lägsta energiniv̊an.
Alla plusloberna kan överlappa varandra och alla minus kan överlappa varandra, vardera sidan
av ringen ger lägsta energin p̊a molekylorbitalen. I nästa tv̊a system har vi tv̊a noder och där ser
man att vi har ett tillfälle i vardera molekylorbital där plus ligger bredvid minus. Det gör att de
f̊ar lite högre energi.
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Bild 14

14MO - aromatisitet

1,3,5-hexatrienbensen

Det här är en molekylorbitalteoribild som försöker visa varför 1,3,5-hexatrien har en högre energi-
niv̊a än bensen. Det är ocks̊a ett konjugerat system med sex stycken p-orbitaler, och sex elektroner
i p-orbitalerna. Den kan sänka sin energi genom att de här sex p-orbitalerna kan överlappa under
och ovanför planet men den är inte aromatisk. För att vara aromatisk måste den vara cyklisk
och den måste vara av en lämplig storlek. Det kommer vi att komma till snart. Tittar man p̊a
energidiagrammen ser vi att bensen har sina tre bindande molekylorbitaler. Man har sedan räknat
ut vilka energiniv̊aer de tre bindande molekylorbitalerna är för 1,3,5-hexatrien har. Man ser att i
ett fall ligger de bindande pi-molekylorbitalerna för 1,3,5-hexatrien mycket högre än motsvarande
tredje bindande i bensen. Den som ligger p̊a lägst niv̊a ligger lite högre än den lägsta för bensen.
Mittemellan niv̊an för 1,3,5-hexatriens pi-molekylorbitaler ligger lite lägre än bensens. Sl̊ar man
samman energiniv̊aerna blir energin för 1,3,5-hexatrien systemet högre än för bensen. Man kan
allts̊a räkna ut att det aromatiska systemet är mer stabilt. Det visste vi kanske fr̊an början, det
vill säga att aromatiska föreningar är mer stabila än icke-aromatiska, även om den är stabiliserad
av konjugering.
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Hybridisering - aromatisitet

• Kan andra molekyler än bensen vara 
aromatiska?

– plan
– cyklisk
– sp2-hybridiserade kol
– konjugerad
– uppfyller Hückels-regel

Nu skall vi g̊a in p̊a hur man mer praktiskt kan avgöra om en förening är aromatisk eller inte,
om den är extra stabil. Det finns en serie regler som en förening måste uppfylla för att vara
aromatisk. Den ska vara plan och cyklisk. Dessutom måste de atomer som finns i ringsystemet
som senare bildar aromaten vara sp2-hybridiserade. De m̊aste vara konjugerade, det vill säga det
m̊aste finnas en p-orbital p̊a varje atom i ringen. Varannan bindning behöver egentligen inte vara
enkel-dubbel utan en bättre definition är att säga att det skall finnas en p-orbital p̊a varje atom.
Den skall dessutom uppfylla den magiska Hückels regel, som är en empirisk regel som har funnits
med länge.
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Bild 16

16

Aromatisitet - naftalen

Naftalen är en analog till bensen. Den användes förr som malmedel. Man kan se naftalen som tv̊a
stycken bensenmolekyler som är sammansmälta med varandra. Den har tio kolatomer, allihop är
sp2 hybridisering, och den har åtta stycken väten som kolatomerna binder. Fr̊agan är huruvida
detta är en aromatisk förening eller ej. Den är plan, den är cyklisk, den har en p-orbital p̊a varje
kol, kolen är sp2-hybridiserade. Uppfyller den även Hückels regel, det är det vi skall försöka ta
reda p̊a. Först måste dock denna regel presenteras.
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17

Hybridisering - aromatisitet 

• Hückels-regel:
I en aromatisk 
molekyl finns 4n+2 
!- elektroner. 
(n är ett heltal.)

3 x 2 = 6 st elektroner

Uppfyller Hückels-regel
för n = 1.

2 x 2 = 4 st elektroner

Uppfyller INTE Hückels-
regel.

Bensen

Cyklopentadien

Hückel sade att en aromatisk molekyl alltid måste ha fyra n + 2 pi-elektroner. Han tittade bara
p̊a de elektroner som finns i p-atomorbitalerna som sedan bildar pi-molekylorbitaler. n m̊aste vara
ett heltal. Om vi tar bensen, och stopper in ett för n, och kommer fram till att det skall vara
sex stycken pi-elektroner för att det skall vara aromatisk. Detta stämmer utmärkt med bensen.
Den har sex stycken p-atomorbitaler, en p̊a varje kol, en elektron i varje p-orbital, och det ger
sex stycken pi-elektroner. Svaret är allts̊a ja, bensen är en aromatisk struktur. Nästa molekyl
är cyklopentadien. Den har fyra pi-elektroner, det vill säga att den uppfyller inte Hückels regel.
Den är allts̊a inte aromatisk. Tittar man p̊a strukturen s̊a behöver man egentligen inte använda
Hückels regel för att komma fram till att den inte är aromatisk. Det räcker med att titta p̊a vilket
hybridisering kolatomerna har. sp2, sp2, sp2, och sp3. Den har allts̊a ingen p-orbital p̊a en att av
kolen och kan inte vara konjugerad. Det finns ingen orbital tillgänglig för att bilda ett pi-system,
att bilda en pi-molekylorbital. Cyklopentadien är allts̊a inte en aromatisk förening.
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Aromatisitet - naftalen
H

H

H

H

H

H

H

H

Naftalen uppfyller Hückels-regel
för n = 2

Naftalen är aromatisk

Hückel 4n+2

Nu skall vi se om naftalen uppfyller kriterierna. Vi har sett att den är cyklisk och plan. Den har
sp2-hybridiserade kolatomer och varje kol har en p-orbital. Det är ett konjugerat system. Vi kan
d̊a räkna p̊a Hückels regel. Hückel sade att 4*n + 2. Stoppar vi in n = 2 f̊ar vi tio. Har man det här
antalet pi-elektroner kan vi ha ett aromatiskt system, om det är plant och cykliskt och s̊a vidare.
Tittar vi p̊a naftalen har den tio kolatomer och varje kolatom har en p-orbital med en elektron i
sig. Ja, naftalen är en aromatisk förening eftersom den har tio pi-elektroner. Den uppfyller Hückels
regel när n = 2.
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Hybridisering - aromatisitet 

• Hückels-regel:
I en aromatisk 
molekyl finns 4n+2 
!- elektroner. 
(n är ett heltal.)

3 x 2 = 6 st elektroner

Uppfyller Hückels-regel
för n = 1.

2 x 2 = 4 st elektroner

Uppfyller INTE Hückels-
regel.

3 x 2 = 6 st elektroner

Uppfyller Hückels-
Regel för n = 1.

-H+

H H

Cyklopentadien

Anjon av
cyklopentadien

Vi kom överens om att cyklopentadienen inte var en aromat därför att den har fyra stycken pi-
elektroner. Om vi istället gör en kemisk modifikation av föreningen kan man, rent kemiskt, ta
bort en proton fr̊an sp3-kolet. Tar vi bort en plusladdad proton tar vi bort en positiv laddning
fr̊an molekylen och vi f̊ar en negativ jon, en anjon. Anjoner blir alltid sp2-hybridiserade. B̊ade
katjoner, de positiva koljonerna och anjoner, de negativa koljonerna, blir sp2-hybridiserade. Det
blir de eftersom de vill ha tv̊a stycken elektroner i en p-orbital. Den strukturen som syns p̊abilden,
cyklopentatrien-anjonen, f̊ar tv̊a stycken elektroner i den p-orbital som hör till det kolet som
förlorade en proton. Fr̊agan är huruvida den d̊a blir aromatisk. Det blir det, eftersom vi nu har
sex stycken pi-elektroner. Vi har inte en sexring längre, vi har en femring, men den är fortfaran-
de cyklisk, den är plan, den uppfyller Hückels regel och det sitter en p-orbital p̊a varje kol, s̊a
den är konjugerad. Moderföreningen är inte aromatisk men anjonen är aromatisk. Därför är det
väldigt lätt att generera den här anjonen. Den släpper gärna ifr̊an sig en proton. Den är allts̊a
väldigt sur för att vara ett kolväte. Normalt släpper inte kolväten ifr̊an sig protoner hursomhelst,
men i och med att den bildar en stabiliserad anjon som är aromatisk g̊ar det mycket lättare för
cyklopentadienen att släppa ifr̊an sig en proton.
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Aromatisitet - cykloheptatrien

- H+

Cykloheptatrien Cykloheptatrienkatjon

sp2
Cykloheptatrienkatjonen
uppfyller Hückels
regel för n=1
Cykloheptatrienkatjonen 
är aromatisk

sp2
sp3 (ingen p-obital)

Här har vi en förening som heter cykloheptatrien. Det är en sjuring. Cyklo heter den eftersom
den är cyklisk, hepta för att det är sju stycken kol i ringen och trien för att det är tre styc-
ken dubbelbindningar. Det är inte en aromatisk förening, den är inte konjugerad. Den har ett
sp3-kol, ingen p-orbital finns tillgänglig. Om vi tar bort ett H-, det vill säga en proton och tv̊a
elektroner, f̊ar vi en plusladdad jon, en katjon. Precis som anjoner f̊ar katjoner sp2-hybridisering.
P̊a bilden finns cykloheptatrien-katjonen ritad p̊a tv̊a sätt. P̊a ett klassiskt sätt med streck för
att illustrera de kovalenta bindningarna, eller med alla p-orbitalerna utritade vilka kommer att
bilda pi-molekylorbitalsystemet. Vi kan se att när man har en katjon där man har tagit bort en
väteatom plus en elektron, f̊ar man en tom p-orbital kvar. Åter igen har man lurats lite för att nu
f̊ar vi ett system med sex stycken pi-elektroner. Den blir allts̊a aromatisk. Startmolekylen var inte
aromatisk, sp3-hybridisering, inte konjugerad men produkten, efter att vi tagit bort hydriden, H-,
blir aromatisk. D̊a uppfyller den Hückels regel genom att den har lika m̊anga p-elektroner som
bensen, sex stycken. Därför blir det en väldigt stabil katjon. Det är en katjon som man kan isolera.
Vi genererar en tom p-orbital men fortfarande har vi sex stycken pi-elektroner och en aromatisk
förening.
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Aromatisitet - pyrrol
H
N 120 °

pyrrol 6 !-elektroner

Hückels regel 4n+2 
pyrrol uppfyller Hückels regel för n=1
pyrrol är aromatisk

Molekylen pyrrol är en femring. Fr̊agan är huruvida den är aromatisk eller ej. Nu har vi introdu-
cerat en atom i ringen som inte är en kolatom utan som är en heteroatom. D̊a måste man tänka
efter vilken hybridisering som kvävet har. Sp2, 120 grader. Den har en plan struktur. Följaktligen
har den en p-orbital som sticker ut och som g̊ar in i bilden. Hur m̊anga elektroner finns det p̊a
p-orbitalen? Kväve har fem valenselektroner, den är sp2-hybridiserad, en elektron g̊ar åt till att
bilda en sigmabindning till det kolet. Nästa elektron kommer att g̊a åt till att bilda en sigmabind-
ning till det kolet, ocks̊a med hjälp av den andra sp2-orbitalen. Den tredje sp2-orbitalen bildar
en kovalent bindning med vätet. Vi har använt tre valenselektroner. Vi har tv̊a stycken kvar. De
finns i kvävets p-orbital. De fyra p-orbitalerna p̊a kolen har varsin elektron. Dvs totalt sex stycken
pi-elektroner. Pyrrol är aromatisk. Man måste tänka p̊a att kvävet har en valenselektron mer än
kol, och där f̊ar den en extra elektron som den kan befolka sin p-orbital med.
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