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Nomenklaturuppgifter 
Namnge följande föreningar: 
 
NaCl Natriumklorid 

Natrium är positiv och kommer först. Namnet avslutas med den 
negativa beståndsdelen, klor. Den negativa beståndsdelen är enatomig 
och får då ändelsen –id.  

CaCl2 Kalcium(di)klorid 
Räkneordet di utelämnas vanligen eftersom kalciuimjonen alltid har 
laddningen +2 och klorid jonen laddningen -1. Det behövs alltså två 
klorid joner per kalciumjon för att få en neutral förening. 

CaO Kalciumoxid 
Positiva beståndsdelen är Ca2+. Den negativa beståndsdelen är 
oxidjonen O2-. Kallas oxid jon från stammen på det latinska namnet för 
syre tillsammans med ändelsen –id som talar om att det är en enatomig 
jon. 

Al2O3 (di)aluminium(tri)oxid 
Kallas vanligen aluminiumoxid, dvs räkneorden utelämnas. 
Aluminiumjonen har alltid laddningen +3 och oxidjonen laddningen -
2. För att få laddningsneutralitet krävs två aluminiumjoner och tre 
oxidjoner. 

CO Kolmonoxid 
Kol kommer först som positiv beståndsdel. Oxidjonen sätts sist. 
Räkneordet mon- krävs eftersom det finns fler kol/syre föreningar 

CO2 Koldioxid 
Kol kommer först som positiv beståndsdel. Oxidjonen sätts sist. 
Räkneordet di- krävs eftersom det finns fler kol/syre föreningar 

N2O Dikväveoxid eller kväve(I)oxid 
Räkneordet di- krävs för att det finns flera kväve/syre föreningar. Man 
kan även namnge med hjälp av oxidationstalet som i det här fallet är I 
för kväve. Oxidationstalet ges med romersk siffra inom parentes efter 
den atom som avses. 

N2O3 dikvävetrioxid eller kväve(III)oxid 
Räkneorden di- och tri- krävs för att det finns flera kväve/syre 
föreningar. Man kan även namnge med hjälp av oxidationstalet som i 
det här fallet är III för kväve. Oxidationstalet ges med romersk siffra 
inom parentes efter den atom som avses. 

Na2CO3 Natriumkarbonat 
Räkneordet di- utelämnas för natrium eftersom natrium har laddningen 
+1 och karbonatjonen laddningen -2. Det krävs alltså två natriumjoner 
per karbonatjon för att nå neutralitet. Karbonatjonen får sitt namn från 
stammen hos det latinska namnet för kol tillsammans med ändelsen –
at. Ändelsen –at talar om att det rör sig om en negativ sammansatt jon, 
dvs en jon med negativ laddning som består av mer än ett atomslag. 
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Na3PO4 Natriumfosfat 

Räkneordet tri- utelämnas för natrium eftersom natrium har 
laddningen +1 och fosfatjonen laddningen -3. Det krävs alltså tre 
natriumjoner per fosfatjon för att nå neutralitet. Fosfatjonen får sitt 
namn från stammen hos det latinska namnet för fosfor tillsammans 
med ändelsen –at. Ändelsen –at talar om att det rör sig om en negativ 
sammansatt jon, dvs en jon med negativ laddning som består av mer än 
ett atomslag. 

Al2(SO4)3 Aluminiumsulfat 
Räkneordet di- för aluminium och tri- för sulfatjonen utelämnas 
eftersom aluminium har laddningen +3 och sulfatjonen laddningen -2. 
Det krävs alltså två aluminiumjoner per tre sulfatjoner för att nå 
neutralitet. Sulfatjonen får sitt namn från stammen hos det latinska 
namnet för svavel tillsammans med ändelsen –at. Ändelsen –at talar om 
att det rör sig om en negativ sammansatt jon, dvs en jon med negativ 
laddning som består av mer än ett atomslag. 

KHSO4 Kaliumvätesulfat 
Kalium har laddningen -1 och vätesulfatjonen (HSO4

-) har laddningen 
-1. 
Inga räkneord eller oxidationstal behövs. 

 
 
Namnge följande joner: 
 
Al3+ Aluminiumjon 

Har alltid laddningen +3. Positiv jon dvs ingen ändelse 
NH4

+ Ammoniumjon 
Har fått sitt namn efter ammoniak (NH3). Ett sk trivialnamn dvs 
namngivningen följer ej regelboken. Jonen benämns dock alltid 
ammoniumjon 

Fe2+ Järn(II)jon 
Positiv jon dvs ingen ändelse. Järn har här oxidationstalet II och det ges 
med romerska siffror efter atomens namn. Järn kan anta flera 
oxidationstal därför måste det anges för att ge entydighet. 
Namnet uttalas ”järn-två-jon”. 
En alternativ namngivning är järn(2+)jon där ”2+” anger jonenes 
laddning. 

Fe3+ Järn(III)jon 
Positiv jon dvs ingen ändelse. Järn har här oxidationstalet III och det ges 
med romerska siffror efter atomens namn. Järn kan anta flera 
oxidationstal därför måste det anges för att ge entydighet. 
Namnet uttalas ”järn-tre-jon”. 
En alternativ namngivning är järn(3+)jon där ”3+” anger jonens 
laddning. 

H3O
+ Oxoniumjon 

Trivialnamn dvs namngivningen följer ej regelboken. Jonen benämns 
dock vanligen oxoniumjon. Bildas då vätejoner (H+) förekommer i 
vattenlösning (en vätejon + en vattenmolekyl) 

H+ Vätejon 
Positivjon dvs ingen ändelse. 
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Br- Bromidjon 

Negativ enatomig jon ger ändelsen –id.  
O2- Oxidjon 

Negativ enatomig jon ger ändelsen –id. Namnet baseras i övrigt på 
grundämnets latinska namn. 

S2- Sulfidjon 
Negativ enatomig jon ger ändelsen –id. Namnet baseras i övrigt på 
grundämnets latinska namn. Notera släktskapet med oxidjonen, Syre 
och svavel står under varandra i periodiska systemet. 

PO4

3- Fosfatjonen 
Fleratomig negativ jon ger ändelsen –at. Namnet baseras i övrigt på 
grundämnets latinska namn. 

HPO4

2- (mono)Vätefosfatjonen 
Fleratomig negativ jon ger ändelsen –at. Namnet baseras i övrigt på 
grundämnets latinska namn. Jämför med fosfatjonen. 

H2PO4

- Divätefosfatjonen 
Fleratomig negativ jon ger ändelsen –at. Namnet baseras i övrigt på 
grundämnets latinska namn. Jämför med fosfatjonen och 
vätefosfatjonen. 

 
 


