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Reaktionskinetik

Kemi2000 A-niveau 2
Vi starter med at repetere siderne 138-141 i Kemi2000

Nulte ordens kemisk reaktion
Det kunne fx være den enzymkatalyseret proces: A + E -> B + E
Vi følger hvordan stoffet A forsvinder og kan opstille differentialligningen hvor mængden af A aftager med
konstant hstighed k.

#1: a' = -k

vi løser ved at integrere

#2: a = INT(-k, t, c1)

#3: a = c1 - k·t

Med startbetingelsen at a(0)=a0 fås

#4: a = a0 - k·t

Det ses at [A] aftager lineært med tiden. Linjens hældningdkoeeficient  er -k

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Første ordens reaktion
Vi tager som eksempel reaktionen: A -> B + C
Vi følger hvordan stof A forsvinder. Hastigehden hvormed A forsvinder er proportional med [A]

#5: a' = - k·a

Vi kan løse differentialligningen med metoden separation af de variable for t−R og a>0:

#6: SEPARABLE(1, - k·a, t, a, 0, a0)

Vi har valgt begyndelsesbetingelserne til (0, a0) og får den implicitte løsning:

#7:
 LN(a0)     LN(a)     
———————— - ——————— = t
    k         k       

eller

#8: LN(a) = LN(a0) - k·t

Her ses at hvis vi afbilder LN [A] som funktion af t får vi en ret linje. Hastighedskonstanten k kan aflæses som
den numeriske værdi af linjens hældningskoefficient.
Vi kan også finde forskriften eksplicit:

#9:
      LN(a0)     LN(a)        ‚
SOLVE¦———————— - ——————— = t, a¦
         k         k          ƒ

#10:
        - k·t
a = a0·ê     

Koncentrationen af reaktianten A aftager ekponentielt med tiden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anden ordens reaktion
Vi kan som eksempel tage reaktionen: A + B -> X
Vi følger hvordan stof A forsvinder. Hastigheden hvormed A forsvinder er proportional med [A] og [B]:

#11: a' = - k·a·b

Hvis [A] = [B] får vi i stedet
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#12:
          2
a' = - k·a 

Vi kan løse differentialligningen ved separation af de variable. Intervallerne er givet ved t−R og a>0.
Begyndelsesbetingelserne er (0,a0):

#13:
                  2              
SEPARABLE(1, - k·a , t, a, 0, a0)

#14:
 a0 - a     
———————— = t
 a·a0·k     

Vi kan finde forskriften eksplicit:

#15:
         a0     
a = ————————————
     a0·k·t + 1 

Man kan også omskrive #14 til

#16:
 a0 - a       
———————— = k·t
  a·a0        

og  ved at dividere nævneren op i begge led i tælleren på venstre side får vi efter en omflytning:

#17:
 1      1       
——— = ———— + k·t
 a     a0       

Her kan man se, at hvis man afbilder 1/[A] mod t får man en ret linje, og k er hældningdkoefficienten

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvelse 1
Vi har en reaktion mellem to stoffer A og B: A+B -> C
Vi starter et forsøg til tiden 0 med lige store koncentrationer af A og B, 4 mol, og måler mængden af
tilbageværende stof A til forskellige tidspunkter.
Målingerne fremgår af følgende tabel:

#18:

„ t    a  †
¦         ¦
¦ 0    4  ¦
¦         ¦
¦ 1  2.08 ¦
¦         ¦
¦ 3  1.06 ¦
¦         ¦
¦ 5  0.71 ¦
¦         ¦
… 8  0.48 ‡

a. Vis at der er tale om en anden ordens reaktion.
b. Find hastighedskonstanten k for reaktionen.
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Anden ordens reaktioners hastighed
Vi har lige set på anden ordens reaktioner i de simple tilfælde hvor begyndelseskoncentrationerne for
reaktanterne er ens. Men hvad med alle de andre tilfælde? I jeres kemibog står der

"[Anden ordens reaktioner] er meget vanskelige at behandle generelt" (p.140)

Det er alligevel det vi vil prøve her. Vi vil se på reaktionerne ud fra en matematisk-kemisk synsvinkel, og vi vil
opbygge matematiske modeller, der simulerer reaktionernes forløb. Vi vil prøve at lave modeller, så vi grafisk
kan se den fremadskridende proces, hvor der dannes eller forsvinder mere og mere stof.
Vi vil først se på irreversible reaktioner og senere vende os mod reversible anden ordens reaktioner.

Irreversible anden ordens reaktion

Irreversible (en retning) reaktioner er begrænset af den første reaktant, der opbruges.

Se på denne irreversible reaktion med to molekyler:

A + B ˜ X + Y (9.5.1)

Et molekyle af hver af reaktanterne A og B reagerer kemisk og danner et molekyle af hver af stofferne X og Y.
Man ser at den hastighed hvormed A og B forsvinder er den samme som den hastighed hvormed X og Y dannes.
Det giver os derfor disse ligninger:

dt
dB

dt
dA

dt
dY

dt
dX −=−==

hvis M0 betegner den oprindelige mængde af stoffet M så kan vi ved at integrere kæden af ligheder fra tiden 0 til
t få:

X(t) - X0 = Y(t) - Y0 = -A(t) + A0 = -B(t) + B0 (9.5.2)

Ligning (9.5.2) udtrykker mængden af hvert stof i forhold til de andre stoffer, så hvis vi kender et af dem, kender
vi alle. Men for at kende mængden af et af dem må vi vide hvor hurtigt reaktionen forløber.

Dette bliver besvaret af massevirkningsloven: Hastigheden hvormed to eller flere kemiske stoffer samtidig
kombineres er proportional med produktet af deres koncentrationer.

Lad [M] betegne koncentrationen af stoffet M, så giver massevirkningsloven os, at den hastighed hvormed
produktet af to stoffer A og B dannes er

k[A][B] (9.5.3)

hvor proportionalitetskonstanten k er karakteristisk for reaktionen.

Indtil videre har vores betragtninger været helt generelle, men nu må vi gøre nogle antagelser angående hvor
reaktionen forløber. Vi antager den forløber i en lukket beholder, som fx et reagensglas med en fast mængde
væske. I sådan et tilfælde er koncentrationen givet ved antallet af molekyler divideret med den faste mængde
væske.

Vi kan tillade at et eller flere af produkterne X og Y kan være uopløselige og udfælde af opløsningen. Det er en af
hovedårsagerne til at en reaktion med to molekyler kan være irreversibel. For sådan et uopløseligt stof vil
”koncentrationen” også være antal molekyler divideret med mængden af opløsningsvæske, selvom det ikke er
opløst.
Et produkt kan således udfælde uden at forstyrre reaktionen men reaktanterne må dog forblive opløste. Vi vil
bruge notationen m(t) til at angive denne udvidede betydning af koncentrationen af stoffet M.

Ved at kombinere massevirkningsloven med ligning (9.5.2) får vi:

))(( 0000 xxbxxakkab
dt
dx

−+−+==   (9.5.4) 

med begyndelsesbetingelsen x(0)=x0. Koncentration af A er således begyndelseskoncentrationen a0 minus det
nydannede x (=x0 - x).

Ligevægtspunkterne for ligning (9.5.4), hvor hastigheden er 0, fås ved at sætte højre side til 0 og løse mht. x:
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x = a0+x0    eller x = b0+x0 (9.5.5)

Den første af disse løsninger siger at mængden af X vil være den oprindelige mængde plus en mængde
svarende til den oprindelige mængde af A. Med andre ord vil A blive opbrugt. Den anden ligning siger at
reaktionen standser når B er opbrugt.

Antag fx at a0 < b0. Så gælder også at  a0 + x0 < b0 + x0.
Så længe x(t) < a0 + x0 er højre side i ligning (9.5.4) positiv. Derfor er den afledede positiv og x øges. Dette
fortsætter indtil x asymptotisk når a0 + x0 , hvorefter reaktionen stopper. Reaktionens forløb som funktion af tiden
finder man ved at løse ligning (9.5.4.) hvor de variable (t og x) kan separeres.

∫ ∫=
−+−+

kdtdx
xxbxxa ))((

1

0000

Denne differentialligning (9.5.4.) kan løses i Derive. Vi vil bruge SEPARABLE_GEN som giver en generel løsning
af ligningen. Integrationskonstanten kalder vi c.
Vi er her i området t’0 og x’0

#1: SEPARABLE_GEN(k, (a0 + x0 - x)·(b0 + x0 - x), t, x, c)

#2:

    x - a0 - x0 ‚           
 LN¦—————————————¦           
    x - b0 - x0 ƒ           
——————————————————— = c + k·t
      a0 - b0                

#3:

      a0·(c + k·t)              b0·(c + k·t)           
     ê            ·(b0 + x0) - ê            ·(a0 + x0) 
x = ———————————————————————————————————————————————————
                a0·(c + k·t)    b0·(c + k·t)           
               ê             - ê                       

Eksempel:
2 mol sølvnitrat AgNO3 blandes med 3 mol saltsyre HCl. Der udfældes hvidt sølvclorid og reaktionen forløber til
ende. I dette tilfælde er der 1/2 mol sølvclorid ved reaktionens begyndelse. Hastighedskonstanten k er 1.

AgNO3 + HCl   ˜  AgCl + HNO3

Vi kan fastlægger følgende værdier:

#4: k := 1

#5: a0 := 2

#6: b0 := 3

#7:
       1 
x0 := ———
       2 

og løser ligningen i dette tilfælde med SEPARABLE:

#8:
                 1     ‚      1     ‚            1 ‚
SEPARABLE¦k, ¦2 + ——— - x¦·¦3 + ——— - x¦, t, x, 0, ———¦
                 2     ƒ      2     ƒ            2 ƒ

#9:
   2·(2·x - 7) ‚    
LN¦—————————————¦ = t
   3·(2·x - 5) ƒ    

#10:
        2·(2·x - 7) ‚       ‚
SOLVE¦LN¦—————————————¦ = t, x¦
        3·(2·x - 5) ƒ       ƒ

Nu kan vi finde den endelige løsning for t’0

#11:

          t       
      15·ê  - 14  
x = ——————————————
           t      
     2·(3·ê  - 2) 

Teknisk tip: Derive kan ikke tegne denne funktion direkte fordi x er en funktion af t. Derive kan kun forstå y som
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funktion af x.
Hvis denne funktion skal tegnes skal vi markere højre side og så tegne.

Reaktionen nærmer sig asymptotisk til 2.5 mol idet der var 0.5 mol fra starten. De 2 mol sølvnitrat har reageret og
der er 1 mol ureageret saltsyre tilbage.

Reversible anden ordens reaktioner

Vi går nu over til at se på reversible reaktioner.  Ligevægtstilstanden i en reversibel proces nås når hastigheden
for dannelsen og hastigheden for nedbrydning er lige store. Derfor bestemmes ligevægtstilstande såvel som
reaktionshastigheder som en kombination af fremadgående og tilbagegående hastighedskonstanter.

Antag nu at reaktionen (9.5.1) er reversibel

A + B <-> X +Y (9.5.7)

hvor den tilbagegående reaktion også er en reaktion for to molekyler. Denne gang er der en tilbagegående
hastighedskonstant, k-1, såvel som en fremadgående, k1. Fra massevirkningsloven anvendt på den tilbagegående
reaktion får vi

hastigheden hvormed X+Y ændres = k-1[X][Y]

Under normale omstændigheder er den fremadgående og den tilbagegående reaktion uafhængige af hinanden
og som konsekvens heraf er hastigheden hvormed fx X ændres bare summen af effekterne af de to reaktioner
hver for sig. Heraf følger at nettohastigheden hvormed X forandrer sig er givet ved:

=
dt
dx (omdannelseshastigheden for A + B) – (omdannelseshastigheden for X + Y) 

 =k1[A][B] – k-1[X][Y],    (9.5.8) 
 =k1 (a0 + x0 - x)(b0 + x0 - x) - k-1 x(y0 - x0 + x) 
hvor ligningen (9.5.2) er blevet brugt i den sidste linje. Under visse omstændigheder er de to reaktioner ikke
uafhængige, fx hvis der udfældes et stof, som vi så på ovenfor. Det kan også være hvis en af reaktionerne er
meget exotherm. I det tilfælde ændres reaktionsbetingelserne radikalt med temperaturen.

Analysen af ligningen (9.5.8) forløber stort set som den for ligning (9.5.4). Vi kan finde ligevægtspunkter som
løsninger til ligningen

0=
dt
dx

vi kan med (9.5.8) omskrive ligningen til:

0 = k1 (a0 + x0  - x)(b0 + x0  - x) - k-1  x (y0 - x0 + x)
= (k1 – k-1) x2 – (k1(a0+b0+2x0) + k-1(y0 - x0)) x + k1(a0 + x0)(b0 + x0) (9.5.9)
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Man kan se, at hvis k1” k-1 er dette en andengradsligning og den kan derfor have to reelle rødder. Lad os kalde
dem x = © og x = ß. Rødderne kan findes på sædvanlig vis. Da vi kun er interesseret i de reelle løsninger til
andengradsligningen må der gælde at diskriminanten er positiv (eller 0)

Ved at substituere koefficienterne fra (9.5.9) direkte ind i diskriminanten fås:

b2 – 4ac = k1
2 (a0 - b0)

2 + 2 k1k-1(a0 + b0 +2x0)(y0 –x0) + k-1
2(y0 – x0)

2 (9.5.10)

Det første og sidste led er kvadratiske og er derfor positive (eller 0). Vi kan derfor se at hvis y0 ’ x0 så er
diskriminanten altid positiv eller 0 og de to rødder er derfor reelle tal. Da vi kan vælge X frit kan vi altid arrangere
forsøgsbetingelserne sådan, at y0 ’ x0 , Så vi antager at det er sådan.

Hvis begyndelseskoncentrationerne er lige, a0 = b0 og y0  = x0,  vil der være en dobbeltrod ellers vil de to rødder
være forskellige. Vi antager derfor uden at miste generaliteten at

© < ß (9.5.11)

Men hvis der er to rødder kan vi faktorisere højre side i ligning (9.5.8) så vi får:

))()(( 11 βα −−−= − xxkk
dt
dx

  (9.5.12) 

Denne differentialligning kan løses ved separation af de variable.

Eksempel:
Vi har en reversibel proces og startkoncentrationen af A og B er henholdsvis 0.25 og 0.75. Startkoncentrationen
af X og Y er 0.1. Antag at k1 = 8 og km1 = 3.

Vi har fra (9.5.9) at

#12:
            2                                                                       
(k1 - km1)·x  - (k1·(a0 + b0 + 2·x0) + km1·(y0 - x0))·x + k1·(a0 + x0)·(b0 + x0) = 0

Når vore værdier indsættes fås:

#13:
         2                                                                             
(8 - 3)·x  - (8·(0.25 + 0.75 + 2·0.1) + 3·(0.1 - 0.1))·x + 8·(0.25 + 0.1)·(0.75 + 0.1) 

   
= 0

eller

#14:
   2    48·x     119     
5·x  - —————— + ————— = 0
          5       50     

Vi løser andengradsligningen

#15:
        2    48·x     119        ‚
SOLVE¦5·x  - —————— + ————— = 0, x¦
               5       50        ƒ

#16: x = 1.62753  x = 0.292467

Dette er altså ligevægtskoncentrationerne, hvor processen går i stå.
Hvis vi gerne vil se forløbet grafisk skal vi finde løsningskurven til differentialligningen i (9.5.12)

#17: SEPARABLE(k1 - km1, (x - ©)·(x - ß), t, x, t0, x0)

Vi kan nu indsætte de værdier vi kender i denne løsningsfunktion:

#18: SEPARABLE(8 - 3, (x - 0.292467)·(x - 1.62753), t, x, 0, 0.1)

Vi arbejder i intervallerne t−R og 0<x<©. I praksis er t’0, da vi starter reaktionen til t=0.
Vi får løsningen:
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#19:

                         6               5 ‚      
                      ¦ 10 ·x - 2.92467·10  ¦      
0.173102 - 0.749028·LN¦—————————————————————¦ = 5·t
                      ¦   5               5 ¦      
                       10 ·x - 1.62753·10  ƒ      

eller

#20:

                        8  6.67531·t             8  
     0.30704·(5.83666·10 ·ê          - 4.09245·10 ) 
x = ————————————————————————————————————————————————
                    8  6.67531·t             7      
           6.1275·10 ·ê          - 7.72057·10       

Marker højre side, og vi kan tegne reaktionsforløbet

Vi kan også tegne linjeelementerne for mere generelt at se hvordan forløbet af løsningskurverne er:

#21: DIRECTION_FIELD((8 - 3)·(x - 0.292467)·(x - 1.62753), t, 0, 6, 20, x, 0, 3, 20)

Denne figur viser linjeelementer for løsningskurver og vores løsningkurve til eksemplet oven for er indtegnet.

Vi går tilbage til ligning (9.5.10). Hvis begyndelseskoncentrationerne er lige, a0 = b0 og y0  = x0,  vil der være en
dobbeltrod, diskriminanten er 0, og  © = ß. I det tilfælde er

#22: SEPARABLE(k1 - km1, (x - ©)·(x - ©), t, x, t0, x0)

#23:
      x - x0                            
—————————————————— = (k1 - km1)·(t - t0)
 (x0 - ©)·(x - ©)                       

Som så kan løses mht. x. Dette vil give os den løsningsfunktion som viser hvor meget stof X der er til tiden t.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------
Øvelser

Øvelse 2
Vi har en reaktion A + B ˜ C. Der er tale om en anden ordens reaktion.
Startkoncentrationen af A, B og C er henholdsvis 1/2, 1/3 og 0. Hastighedskonstanten er k.

a. Vi lader c betegne [C]. Vis at det fører til differentialligningen:

#24:
        1     ‚  1     ‚                
c' = k·¦——— - c¦·¦——— - c¦·,        z(0)=0
        2     ƒ  3     ƒ                

b. Løs ligningen
c. Vis at den tilsvarende ligning for a(t) = [A(t)] er

#25:
                1 ‚                  
a' = - k·a·¦a - ———¦·,        a(0)=1/2
                6 ƒ                  

d. Løs denne ligning. Vis ved at addere løsningerne for c og a, at summen er konstant.
e. Til hvilket tidspunkt er 90% af ligevægtskoncentrationen af C nået?
f.  Antag at k øges med 10%. Udregn igen punkt e.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvelse 3
Vi har den reversible anden ordens reaktionen A + B <-> C + D. Startkoncentrationen af A og B er henholdsvis
0.4 og 0.5. Startkoncentrationen af C og D er 0. Antag at k1 = 10 og km1 = 2.5.
a. Vi lader c betegne [C]. Vis at det fører til differentialligningen

#26:

                                  2                 
                               5·c                  
c' = 10·(0.4 - c)·(0.5 - c) - ——————·         c(0)=0
                                 2                  

b. Hvad er ligevægtskoncentrationen af [C]?.
c. Tegn to grafer, en hvor km1 = 2.5 og en hvor km1 = 1.25.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvelse 4
Vi har reaktionen A + B ˜ C og startkoncentrationerne for A, B og C er henholdsvis 2, 3 og 0.
Hastighedskonstanten er k.

a. Man finder at koncentrationen af C til t = 1.5 er 0.6. Find en tilnærmet værdi for k.

b. I stedet for at bestemme koncentrationen af C en gang til t = 1.5 finder man den nu 5 gange:

#27:

„ Tid  Koncentration †
¦                    ¦
¦  0         0       ¦
¦                    ¦
¦ 0.5       0.3      ¦
¦                    ¦
¦  1        0.5      ¦
¦                    ¦
¦ 1.5       0.6      ¦
¦                    ¦
¦  2        0.8      ¦
¦                    ¦
… 2.5       0.9      ‡

Find en værdi for k. (Tip: lav en transformation af de målte data, så der dannes en ret linje med k som
hældningskoefficient. Men pas på, du kan ikke bruge 1/C som funktion af t, som vi gjorde i øvelse 1)

c. Plot både modeller og data i samme koordinatsystem.
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Enzymkinetik

Enzymer katalyserer reaktioner i levende organismer og gør dem i stand til at lave komplekse kemiske reaktioner
mange gange hurtigere end ikke katalyserede reaktioner ved beskedne temperaturer. Proteiner, som tjener som
katalysatorer, bliver først brugt og derefter gendannet i en flertrinsproces.

Set som en helhed ændrer den simpleste enzymkatalyserede proces enzymets specifikke substrat til et produkt
og ofte et biprodukt. Disse processer er typisk hastighedsbegrænset af mængden af selve enzymet, kaldet
enzymmætning.
Graden af mætning i forhold til substratkoncentrationen er angivet ved Michaelis-Menten konstanten for enzym-
substrat parret.

Enzymkatalyserede reaktioner er normalt hastighedsbegrænset af enzymkoncentrationen.

Her vil vi se på et enzym, E, som virker på et enkelt substrat, S, og laver det om til en anden form, som vi kalder
produktet, P. Enzymet udfører dette ved midlertidigt at lave et enzym-substrat kompleks, C, som derefter
adskilles i produkt og enzym.

S + E <-> C  (9.6.1)
C -> P + E

Det gendannede enzym er derefter i stand til at gentage processen.

Vi vil se på matematikken i enzymkinetik. De generelle principper vi gennemgik i det foregående afsnit kan også
anvendes på enzymkinetik. Ofte vil den typisk lille mængde af enzym sammenlignet med substrat dog begrænse
omdannelseshastigheden, idet enzymet bliver mættet med substrat som enzym-substrat kompleks.

Som i det foregående afsnit lader vi m betegne koncentrationen af stoffet M. Hastighedskonstanterne fremad og
tilbage for den første reaktion vil vi kalde k1 og k-1 og hastighedskonstanten for den anden reaktion tilsvarende
kaldes k2. De differentialligninger der passer til reaktionerne i 9.6.1 er:

ckckesk
dt
dc

211 −−= −  

ckesk
dt
ds

11 −+−=   (9.6.2) 

ckckesk
dt
de

211 ++−= −  

ck
dt
dp

2=  

De fire differentialligninger giver hastighedsudtrykkene for:
c (komplekskoncentrationen), s (substratkoncentrationen), e (enzymkoncentrationen) og p (koncentrationen af
produktet).
Læg mærke til at kompleks C både dannes og fjernes i den første reaktion. Desuden fjernes det i den anden
reaktion. På tilsvarende vis vil enzym E fjernes og dannes i den første reaktion og dannes i den anden reaktion.

Differentialligningssystemet kan ikke løses eksakt og vi bruger derfor numeriske metoder (Runge-Kutta) for at
tegne graferne for processen. Graferne får betegnelserne s(t), e(t), c(t) og p(t).

Vi kan fx bruge værdierne: k1 = 0.1, k2 = 0.1, k-1 = 0.1, s0 = 0.8 og e0 = 0.4 og kan så tegne mængden af de
forskellige stoffer som funktion af tiden.
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Figur 9.6.1

Man skal lægge mærke til at mængden af S hvis graf er s(t) falder mod 0. Mellemproduktet C, som tegnes som
grafen c(t), starter ved 0, vokser til en positiv værdi og går så igen gradvist mod 0.

De to mest interessante er nok s(t) og p(t), som viser hvor meget substrat S der er tilbage og hvor meget P der er
dannet. Grafen for e(t) illustrerer at i mellemfasen er noget af enzymet bundet i enzym-substrat komplekset, men
efterhånden som reaktionen når sin ligevægt vil mængden af e(t) vende tilbage til sin oprindelige værdi.

Vi rejser nu spørgsmålet:
(1) Hvad sker der hvor c(t) kurven topper i figur 9.6.1?
I figur 9.6.1 lægger vi mærke til at koncentrationen af komplekset vokser til et maksimum som vi vil kalde cEff ca.
til tiden t=13. Vi kan finde dette sted ved at sætte:

0=
dt
dc

i differentialligningssystemet (9.6.2). Først vil vi dog skrive systemet lidt om.

De første tre ligninger i (9.6.2) er uafhængige af dannelsen af produktet P. Vi kan derfor midlertidigt se bort fra
den sidste ligning. Hvis vi som i forrige afsnit betegner begyndelseskoncentrationen med subscript 0 får vi e0
som begyndelseskoncentrationen af enzymet. Det er også den totale mængde enzym, da enzymet hverken
dannes eller fjernes i processen.

Ved at lægge den første og tredje ligning i system 9.6.2. sammen fås:

0=+
dt
de

dt
dc

Vi integrerer denne og får:
c - c0 + e - e0 = 0

Vi udnytter at begyndelsesbetingelsen c0=0 og får så

e = e0 – c (9.6.3)

Denne ligning fortæller blot at mængden af e til enhver tid er begyndelsesmængden af enzym minus det, der er
bundet som kompleks. Vi kan bruge dette til at eliminere e fra system (9.6.2) og får følgende reducerede system:
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ckkcesk
dt
dc )()( 2101 +−−= −  (9.6.4) 

ckcesk
dt
ds

101 )( −+−−=  

Vi sætter nu

0=
dt
dc

og erstatter så med udtrykket fra ligning (9.6.4)

#1:
0 = k ·s·(e  - c) - (k   + k )·c
     1     0          -1    2   

eller hvis vi flytter lidt rundt:

#2:

              k   + k    
               -1    2   
s·(e  - c) = ——————————·c
    0            k       
                  1      

Brøken på højre side kaldes Michaelis-Menten konstanten (enheden er mol/l). Vi kalder den herefter kM.

#3:

      k   + k                 
       -1    2                
k  = ——————————·       (9.6.5)
 M       k                    
          1                   

Vi omskriver #2 ved at indsætte kM:

#4:
s·(e  - c) = k ·c
    0         M  

Vi kan nu isolere c:

#5:

      e ·s                  
       0                    
c = ————————·        (9.6.6)
     k  + s                 
      M                     

Denne ligning bliver måske mere forståelig, hvis den skrives på denne form, hvor c og s udtrykkes som funktioner
af tiden:

#6:

         e ·s(t)  
          0       
c(t) = ———————————
        k  + s(t) 
         M        

Det ses at c(t) afhænger af s(t), substratmængden til tiden t. Hvis s(t) er meget større end kM, kan vi se bort fra
kM i nævneren og ligningen kan approksimeres med:

#7:

        e ·s(t) 
         0      
c(t) = —————————
          s(t)  

eller som

#8:
c(t) = e              
        0      (9.6.7)

Konklusionen er, at der hvor c(t) grafen topper, er det meste af enzymet bundet i enzym-substrat-komplekset.,
hvis vi vel at mærke har meget substrat i forhold til enzym. Man kan også sige det på den måde, at
kompleksmængden her er omtrent lig med startkoncentrationen af enzym.

Nu går vi videre til næste spørgsmål:
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(2) Hvad er den største hastighed for reaktionen?
Med reaktionshastigheden mener vi dp/dt - hastigheden hvormed produktet dannes. Fra ligning 9.6.2 har vi at
hastigheden er proportional med koncentrationen af enzym-substrat-komplekset.

#9:
 dp           
———— = k ·c(t)
 dt     2     

Vi indsætter c(t) fra #6 og får

#10:

            e ·s(t)  
 dp          0       
———— = k ·———————————
 dt     2  k  + s(t) 
            M        

Hvis vi søger den maksimale hastighed med meget substrat i forhold til enzym, kan vi som vist ovenfor fra #6 til
#8 reducere videre til:

#11:
 dp         
———— = k ·e 
 dt     2  0

eller

#12:
v    = k ·e ·        (9.6.8)
 max    2  0                

Denne ligning udtrykker det logiske faktum, at den største hastighed er når alt enzymet er bundet som kompleks
og altså i færd ved at blive lavet om til P(rodukt) + E(nzym). 'Alt' enzym er altså optaget i processen med at få
reaktionen til forløbe.

(3) Nu vil vi gerne se på begyndelseshastigheden v0  for reaktionen.
Hvis vi først ser på udtrykket for reaktionshastighed fra #10 og erstatter med v på vestresiden fås:

#13:

         e ·s(t)  
          0       
v = k ·———————————
     2  k  + s(t) 
         M        

For begyndelseshastigheden v0 får vi, når vi erstatter s(t) med begyndelseskoncentrationen for s, kaldet s0.

#14:

      k ·e ·s  
       2  0  0 
v  = ——————————
 0     k  + s  
        M    0 

Vi kan ifølge 9.6.8 ( #12) erstatte k2·e0 med v_max

#15:

      v   ·s                     
       max  0                    
v  = —————————·           (9.6.9)
 0    k  + s                     
       M    0                    

Dette er Michaelis-Menten ligningen. Den forbinder begyndelseshastigheden v0 når substratkoncentrationen er
s0 med v_max og kM.
Det vil vi gerne udnytte til at finde ud af, hvordan vi eksperimentelt kan bestemme v_max og kM for en reaktion.
Grafen for v0 som funktion af s0 ses i figur 9.6.3.
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Figuren kan give os en ide til hvordan man kan finde kM. Vi udnytter at ved lave substratmængder (s0 tæt på 0)
er nævneren i (9.6.9) omtrent lig med kM

#16:

      v       
       max    
v  = ——————·s 
 0     k     0
        M     

Grafen v0 som funktion af s0 er en ret linie med v_max/kM som hældningskoefficient. Ved lav
substratkoncentration (s0 tæt på 0) er v0 derfor omtrent en lineær funktion af s0. Hældningen af linjen er
v_max/kM  (se figur 9.6.3)

Så hvis man laver en række forsøg med lav s0 og måler reaktionshastigheden v0 kan man plotte en graf som i
figur 9.6.3. Man kan så grafisk finde tangenthældningen.
Vi har altså fundet en måde at bestemme v_max/kM, men der er andre og bedre måder til at bestemme kM og
v_max. Det skal vi snart se!

Læg mærke til, at ved høje substratkoncentrationer nærmer hastigheden sig asymptotisk til v_max.

Imidlertid kan vi nu lige svare på spørgsmålet:
(4) Hvad er forholdet mellem v_max og kM?

Vi 'finder på' at sætte

#17:

      v    
       max 
v  = ——————
 0      2  

Vi indsætter dette v0 i 9.6.9 (#15) og får:

#18:

            v   ·s  
 1           max  0 
———·v    = —————————
 2   max    k  + s  
             M    0 

#19:
k  = s 
 M    0

Altså er starthastigheden for reaktionen 1/2 v_max, når vi lige rammer er startsubstratkoncentration på kM.  Eller
sagt på en anden måde: kM er den substratkoncentration der giver en starthastighed på 1/2 v_max.
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Dette er altså sammenhængen mellem v_max og kM.

Vi vender os nu mod det vigtige spørgsmål:
(5) Hvordan finder vi finde v_max og kM? - og det skal helst være på en bedre måde end ovenfor i #16.
Vi finder på at tage den reciprokke af ligning #15:

#20:

        k  + s  
  1      M    0 
———— = —————————
 v      v   ·s  
  0      max  0 

Ved at dividere nævneren op i begge led i tælleren fås videre:

#21:

           k             
  1         M         1  
———— = ————————— + ——————
 v      s ·v        v    
  0      0  max      max 

Dette kan også skrives som:

#22:

         k                                
  1       M     1       1                 
———— = ——————·———— + ——————·      (9.6.10)
 v      v      s      v                   
  0      max    0      max                

Her ses, at hvis man afbilder 1/v0 som funktion af 1/s0, så er ovenstående forskriften for den lineære funktion,
som skærer y-aksen i 1/v_max.
Man kan altså lave lineær regression på sine data og dermed opnå en ret nøjagtig bestemmelse.
Ligningen kaldes Lineweaver-Burk ligningen.

(6) Hvordan gør man i praksis:
Man måler begyndelseshastigheden for en reaktion ved forskellige startkoncentrationer af substratet.
Dernæst afbildes 1/v0 som funktion af 1/s0 - dette grafiske mellemtrin kan dog udelades.
Nu laver man lineær regression på sine data og bestemmer a og b i den lineære forskrift f(x) = ax + b og har så
at:

#23:

      k   
       M  
a = ——————
     v    
      max 

#24:

       1  
b = ——————
     v    
      max 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Øvelser

Øvelse 5
Tegn graferne som i figur 9.6.1.
Du skal i Derive bruge den indbyggede rutine, Runge-Kutta. Differentialligningen løses grafisk med Runge-Kutta
metoden.
Syntaksen er:

RK([differentialligningen],[variable],[startpunkt], skridtlængde, antal skridt)

Vi har fx følgende differentialligning y' = xy, som i RK-syntaks skrives sådan:

#25:
                           1      ‚
RK¦[x·y], [x, y], [0, 1], ————, 100¦
                          10      ƒ

Hvis man klikker på Approximate skriver Derive en tabel med sammenhørende x- og y-værdier, som så kan
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tegnes.
Man behøver imidlertid ikke gå omvejen omkring tabellen, hvis man bruger følgende metode: Marker RK-linien og
åben PLOT vinduet. Vælg Options>Approximate before plotting og tegn med Points>Connected.

Er der flere koblede differentialligninger består tabellen, som Derive tegner efter, af flere kolonner (fx x-, y- og z-
værdier), og de enkelte løsningskurver skal plottes hver for sig som (x,y) og (x,z) grafer.

Vi tager et eksempel med følgende to koblede differentialligninger:

#26: y' = 2·x

#27: z' = 2·x·COS(y)

#28: Data := RK([2·x, 2·x·COS(y)], [x, y, z], [0, 1, 1], 1, 5)

Ved at klikke på Approximate dannes tabellen:

#29:

„ 0   1      1     †
¦                  ¦
¦ 1   2   1.06496  ¦
¦                  ¦
¦ 2   5  -0.811092 ¦
¦                  ¦
¦ 3  10  0.373173  ¦
¦                  ¦
¦ 4  17   2.67274  ¦
¦                  ¦
… 5  26  -0.904507 ‡

Værdierne står i de tre kolonner i rækkefølgen: x - y - z
For at plotte y mod x skal de to første kolonner "isoleres".  For at plotte z mod x skal den første og tredie kolonne
"isoleres". Den følgende funktion (COL) automatiserer udvælgelsen af kolonne-par:

#30: Data COL [1, 2]

#31:

„ 0   1 †
¦       ¦
¦ 1   2 ¦
¦       ¦
¦ 2   5 ¦
¦       ¦
¦ 3  10 ¦
¦       ¦
¦ 4  17 ¦
¦       ¦
… 5  26 ‡

#32: Data COL [1, 3]

#33:

„ 0      1     †
¦              ¦
¦ 1   1.06496  ¦
¦              ¦
¦ 2  -0.811092 ¦
¦              ¦
¦ 3  0.373173  ¦
¦              ¦
¦ 4   2.67274  ¦
¦              ¦
… 5  -0.904507 ‡

Nu kan vi plotte de to tabeller:
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Opgaven i denne øvelse løs: Du skal opstille differentialligningerne fra (9.6.2) i Runge-Kutta syntaksen og tegne
graferne som i figur 9.6.1.
Du skal bruge følgende konstanter:
k1= 0.1, k2= 0.1, km1= 0.1, s0 = 0.8, e0 = 0.4

------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvelse 6
Tegn grafen for løsningen c(t) i ligning (9.6.2) med konstanterne valgt sådan at kM er lille og s0=10.
Du skal bruge værdierne: k1= 1, k2= 0.1, km1= 0.025, s0 = 10, e0 = 0.4
a. Udregn kM
b. Observer at c(t) er omtrent lig med e0 (se evt. ligning (9.6.3))

------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvelse 7
Som vi har set i det foregående kan tilførelsen af et enzym til en reaktion øge hastigheden med en faktor  1013.
Denne øvelse giver et glimt af betydningen af bare en lille smule forøgelse af reaktionshastigheden.
Vi har reaktionen:

A <-> B -> C
Antag at k-1 = k2 = 1 og at startkoncentrationen af  A er a0 = 1 og at startkoncentrationen af B og C er 0

a. Vis at differentialligningssystemet er:

)(

)()()(

)()(

2

211

11

tbk
dt
dc

tbkktak
dt
db

tbktak
dt
da

=

+−=

+−=

−

−

b. Find a(t), b(t) og c(t) for k1 = 1 og k1 = 10. Plot graferne for de tre koncentrationer i hvert af de to tilfælde.

c. Sæt k1 = 1, 10, 20, 30, 40 og 50. Find tiden Tk sådan at c(Tk) = 0.8 for hver af disse k-værdier.
Plot grafen for parrene af værdier [k1 , Tk].
'Fit' en funktion til disse punkter.


