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Eksamen (utsatt prøve) i:  KJM 1110 – Organisk kjemi I   

Eksamensdag: 17. august 2017     

Tid for eksamen: 9:00-13:00 

Oppgavesettet er på 4 sider + 3 sider vedlegg 

Vedlegg: 3 sider med spektroskopiske data og 

periodesystemet (bakerst i oppgavesettet) 

Tillatte hjelpemidler: Molekylbyggesett og enkel kalkulator 

 

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. 

Alle 8 oppgaver teller likt. 

 

Oppgave 1 

En aromatisk forbindelse med bruttoformel C11H14O2 har 
1
H NMR-spekteret som er vist nedenfor. Et 

IR-spektrum av forbindelsen viser en intens absorpsjon ved 1715 cm
-1

. 

Hva er strukturen til forbindelsen?  

Grunngi svaret ved å vise hvordan den foreslåtte strukturen er i overensstemmelse med alle 

spektroskopiske data. 

 

b) Tegn strukturen til et hydrokarbon som inneholder 4 karbonatomer, og som kun viser ett 

signal i sitt 
13

C NMR spektrum. 
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Oppgave 2 

Vi ønsker å gjennomføre disse tre flertrinns syntesene. Angi reagenser og strukturer for 

mellomprodukter i hvert tilfelle. Reaksjonsmekanismer trengs ikke. 
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Oppgave 3 

En mastergradsstudent ønsket å lage eteren B ved hjelp av reaksjonen som er vist nedenfor. 

 
Studenten lot 41,0 g av bromidet A reagere med et lite overskudd av CH3CH2O

–
Na

+
 i 

etanol. Reaksjonsblandingen ble opparbeidet, og rensing av produktet fra reaksjonen ved 

hjelp av destillasjon førte til isolasjon av 16,6 g av en fargeløs væske. Undersøkelse av 

dette hovedproduktet ved hjelp av NMR-spektroskopi viste at det ikke var det ønskete 

produktet B, men at det i stedet var et hydrokarbon C som har molekylformel C9H16. 

a) Hva er en sannsynlig struktur av det isolerte hovedproduktet? 

 
b) Forklar hvorfor den planlagte syntesen ikke ga det ønskede produktet, og foreslå – 

med begrunnelse – en bedre synteserute for B fra andre utgangsstoffer. (Ingen av 

utgangsstoffene skal ha mer enn 9 C-atomer).  

Den planlagte syntesen foregår i basisk miljø og vil være en SN2-reaksjon. Imidlertid 

har vi et tertiært alkylhalid (som er elendige substrater for SN2)) og en sterk base – 

denne kombinasjonen favoriserer en E2 eliminasjon, som gir det interne alkenet 

(Saytsev-eliminasjon). En bedre syntese vil være den under, som involverer et 

primært alkylhalid – supert substrat for en SN2-reaksjon. 

 
c) Hva var utbyttet (i %) av det isolerte produktet C, basert på mengde A som ble 

benyttet? 

16,6

mol 124,25
Utbytte % 100% 66,9%

41,0mol 

205,16

 
 
    
 
 
 

C

A
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Oppgave 4 

Forbindelsene A og B som er vist nedenfor er funnet i frukter, blomster og urter av ulike slag, og har 

sterke og karakteristiske lukter. 

 

 
 

a)  Tegn alle stereoisomerer som finnes for den mettede, sykliske forbindelsen A. Angi absolutt 

konfigurasjon ved karbonatomene som er merket med (2) og (5) i figuren. Angi hvilke 

forbindelser som er diastereomerer av hverandre, og hvilke som er enantiomerer av hverandre. 

Svar: Se figuren over. 

b) Hvor mange stereoisomerer finnes det for den umettede forbindelsen B? 

Svar: 4 

c) (2S,5S)-isomeren av A har en utpreget solbæraktig duft, mens (2R,5R)-isomeren har en mer 

gressaktig, «grønn» duft. Hva kan den kjemiske årsaken være til at vi oppfatter duftene fra to 

så nært beslektede forbindelser så forskjellig? 

Svar: De to er enantiomerer. Enantiomerer oppfattes som forskjellige når de befinner seg i et 

kiralt miljø. Reseptorene som finnes i lukteorganene er kirale, og dermed kan de to oppfattes 

forskjellig. 

d) Tenk deg at du har fått utlevert en prøve av en forbindelse som er enten en isomer av A eller 

en isomer av B. Foreslå tre metoder som kan benyttes for å finne ut hvilken av de to du har 

fått utlevert. 

Svar: (1) 
1
H NMR spektroskopi. A vil ikke vise signaler for alken-H (= vinylisk H) i området 

 4,5-6,5 mens B vil vise to signaler i dette området. (2) B vil spontant reagere med Br2 (ett 

mol Br2 per mol B) og dermed avfarge en Br2-løsning, mens A ikke vil reagere med Br2. (3) 

Et IR-spektrum av B vil vise en absorpsjon ved ca. 1650 cm
–1

 som skyldes C=C 

dobbeltbindingen. Tilsvarende vil ikke observeres for A. 
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Oppgave 5 

Angi hva som blir hovedproduktet i hver av reaksjonene a)-d) nedenfor.  

 

 

 

Oppgave 6 

Nedenstående reaksjonsligning viser dannelsen av et acetal fra et keton og en alkohol. Denne 

reaksjonen er en likevektsreaksjon som katalyseres av syre. 

 
 

a) Foreslå minst tre metoder som kan benyttes for å forskyve denne likevekten mot høyre. 

1) benytt overskudd alkohol (gjerne som løsemiddel), eller av keton  

2) fjern vann etter hvert som det dannes, ved destillasjon 

3) fjern vann etter hvert som det dannes, ved tilsats av tørkemiddel 

4) fjern acetalet etter hvert som det dannes, ved destillasjon om mulig (destillasjon som 

metode avhenger av hvilken forbindelse som er mest lavtkokende) 

Vis mekanismen for den syrekatalyserte dannelsen av ketalet. Bruk elektronparforskyvnings-piler, 

og vis klart funksjonen til syrekatalysatoren. 
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Oppgave 7 

a) Angi hvilket som er det mest basiske, og hvilket som er det minst basiske, av de fire 

karboksylat-ionene (i)-(iv). Svarene skal begrunnes. 

 
(iii) er minst basisk. NO2-gruppen er kraftig elektrontiltrekkende. Basestyrken er kraftig 

redusert fordi basen (karboksylat-ionet) vil stabiliseres av denne gruppen. 

(ii) er mest basisk. CH3-gruppen er elektrondonerende. Basestyrken økes fordi basen 

(karboksylat-ionet) destabiliseres av denne gruppen. 

b) Angi hvilken forbindelse som er den mest basiske, og hvilken som er den minst basiske, av de 

fire aminene (v)-(viii). Svarene skal begrunnes. 

 

c) Forklar ved bruk av resonansstrukturer hvorfor de tre første forbindelsene er mye sterkere 

syrer enn den til høyre. 

 
Oppgaven besvares ved å vurdere basisiteten til forbindelsenes korresponderende syrer. Det 

basiske (ledige) elektronparet på N-atomet i sykloheksanamin (korresponderende base av 

forbindelsen til høyre) kan ikke delokaliseres ved resonans og er derfor fullt tilgjengelig for å 

opptre som base. I hver av de andre korresponderende basene (se under) er N-elektronparet 

delokalisert til andre posisjoner ved resonans; elektronparet er dermed mindre tilgjengelig 

som base, og de tre første blir derfor mindre sterke baser enn sykloheksanamin. Med andre 

ord, de tre første forbindelsene i oppgaveteksten er sterkere syrer. Det bør også nevnes at 

pyrrol er aromatisk; N-elektronparet er en del av aromatstrukturen og derfor er dette 

elektronparet «opptatt» og uegnet som base. 
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Oppgave 8 

a)  Gi entydige IUPAC-navn på forbindelsene A-E. 

 
 

b) Ranger forbindelsene F-J etter avtagende reaktivitet (mest reaktiv >…> minst reaktiv) i en 

SN1-reaksjon. Grunngi svaret. 

 
Svar: G > H > F > J. 

SN1-reaksjoner foregår på sp
3
-hybridiserte C-atomer ved dannelse av et karbokation i det 

første og hastighetsbestemmende trinnet. Jo mer stabilt karbokation, jo raskere reaksjon. 

Stabilitetsrekkefølgen er tertiært (G) > sekundært (H) > primært (F). Karbokationet som 

måtte dannes fra sp
2
-hybridiserte J vil være enda mindre stabilt enn de andre. 


