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Forord 

ChemSketch er et fortrinligt og ganske gratis kemisk tegneprogram fra 

ACD/Labs. Denne folder er ikke en fuldstændig manual til ChemSketch, 

men blot beregnet som mindre opslagsværk ved anvendelse af 

programmet til kemi på gymnasialt niveau. Det kan anbefales at udskrive 

dokumentet her som en A5-folder. Udarbejdet i 2012 og løbende 

redigeret af Anne Nørgaard, Aalborg Studenterkursus. Stor tak til Peter 

Volstrup for hjælp til at få ChemSketch til at fungere i Mac OSX! 

Jeg modtager meget gerne rettelser og/eller forslag til forbedringer; sendes til: 

an@aalborgstudenterkursus.dk  

God fornøjelse med ChemSketch!  

Anne Nørgaard 
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Hent og installér ChemSketch 

ChemSketch kan hentes via hjemmesiden http://download.cnet.com/windows/   - skriv ’ChemSketch’ i 

søgefeltet og klik på ’DOWNLOAD NOW’, når programmet vises. Følg anvisningerne ved installationen. 

ChemSketch kan også hentes direkte fra udbyderens hjemmeside, nemlig 

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/, men det kræver, at man registrerer sig.  

Første gang, du klikker på ChemSketch-ikonet går installationen i gang og du følger blot anvisningerne. 

Tillægsmodulet Labudstyr med ekstra tegninger af udstyr følger oftest automatisk med, når man henter 

ChemSketch, men har man brug for at hente og installere modulet særskilt, så se vejledningen på side 16 

under afsnittet ”Hent og installér Labudstyr”. Kort fortalt går det ud på, at man henter en mappe med en 

række smarte og kombinerbare illustrationer til Template-mappen og så opretter et link til mappen via 

Template-vinduet. 

Har du en Mac-computer, så kræver det lidt ekstra arbejde - og plads - at installere ChemSketch. Se 

vejledningen bagest i folderen her.  

Opstart 

Ved hver opstart af ChemSketch afvikles en reklame for 
ACDLabs produkter. Efter et kort øjeblik kan man stoppe 
reklamen med et klik på krydset. 
 

Der kommer også en boks med ’Tip of the day’ frem, og 

hvis man har god tid en dag, så kan det godt betale sig at 

se nogle af de fif, der kommer i denne boks. 

 

 

http://download.cnet.com/windows/
http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/
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Skærmbilledet i ChemSketch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lav en ny side i dokumentet 

Når man skal lave en ny side i sit dokument, så klikker man på  New Page 

i den øverste værktøjslinje eller taster Shift + F3 

 

 

 

Og man skifter mellem siderne i et dokument ved at klikke på 

venstre- eller højrepilene nederst i skærmbilledet eller brug Pg Up/Pg Dn på tastaturet 

 

 

 

  

Hvis man ønsker at få vist et gitter, også kaldet et grid, så kan man slå det til og fra med genvejen: 

Ctrl + Shift + W 

Menulinje 

Værktøjslinjer 

Titellinje 

Arbejdsark 

Vælg mellem Structure-  og 

Draw-mode 

Hvis man lader pilen hvile over 

en knap et øjeblik, så kan man 

se navnet på knappen 

Liste med de 13 senest 

anvendte grundstoffer 
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Markeringsværktøjet 

Der er forskellige markeringsværktøjer i ChemSketch. Længst til venstre i den nederste værktøjslinie er der 

disse muligheder: 

Hvor den først knap vælges for at slette eller flytte et objekt, den næste for at dreje eller ændre størrelse 

og den tredje for at 3D-rotere. På den sidste knap vælger du mellem rektangulær markering eller 

frihåndsmarkering – en såkaldt lassomarkering. 

Første gang med ChemSketch 

Når du vil tegne kemiske strukturer skal du være i Strukture mode. Vælg et grundstof ude i venstre side af 

skærmbilledet. Hvis du ikke vælger et, så er ChemSketch forudindstillet til at vælge carbon.                    

ChemSketch fylder automatisk op med hydrogen og da carbon skal have 4 bindinger, bliver det CH4, der 

kommer frem første gang, du venstreklikker i arbejdsarket. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle steder, hvor du nu venstreklikker, vil du nu lave et methanmolekyle. For at slå den funktion fra igen, 

skal du vælge en anden funktion, f.eks. et andet grundstof eller måske markeringsværktøjet. 

For at tegne en kæde med flere carbonhydrider skal du venstreklikke på det allerede tegnede 

methanmolekyle og holde knappen nede, mens du trækker musen lidt ud til siden til dér, hvor du ønsker, 

det næste carbonatom skal være.  

 

Som default er Chemsketch indstillet til kun at vise de endestillede carbonatomer. Det bevirker, at hvis du 

for eksempel tegner propan, så vil du se, at den midterste CH2-gruppe kun vises, når du placerer pilen på 

den, som vist på billedet nedenunder.  
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Dette kan ændres ved at markere din tegning med markeringsværktøjet helt til venstre i nederste 

værktøjslinje            og så dobbeltklikke på det markerede molekyle. Derved fremkommer denne boks, og 

du skal nu sætte et flueben ved All: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har nu gjort indstillingen med at vise alle carbonatomer til standardindstilling. 

I dette vindue kan du også vælge indstillingerne for længden på bindingerne, skriftstørrelsen på atomerne 

mm. Vinduet lukkes ved et klik på den lille streg øverst i venstre hjørne. 

Tegn carbonhydrider i ChemSketch 

Hvis du skal tegne en strukturformel for eksempelvis hexan, så vælg carbon ude i venstre side af 

skærmbilledet og klik en gang på arbejdsarket. Klik så på det CH4, der blev tegnet og hold venstre museknap 

nede mens du trækker lidt til højre og slipper. Så har du tegnet CH3-CH3. Klik nu på det højre CH3, træk lidt 

til højre og slip. Skærmbilledet vil nu vise propan: CH3-CH2-CH3. Fortsæt med at klikke på den CH3-gruppe 

længst til højre, træk lidt ud og slip - gentag indtil du har 6 carbon med tilhørende hydrogen på en række, 

altså hexan. 

 

Dette 

flueben 

fjernes 

Og dette 

vælges 

Tryk derefter 

Apply og slut af 

med Set Default 

Klik og træk 

musen til højre 
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Når du ønsker at lave forgrenede molekyler, så tegn først hovedkæden og placér derefter pilen på det 

carbonatom, hvorfra der skal udgå en forgrening, venstreklik og hold museknappen nede, træk lidt ned 

eller op og slip. Denne procedure gentages også, indtil du har det ønskede antal forgreninger.   

 

Det ser pænest ud, hvis bindingerne mellem carbonatomerne er nogenlunde lige lange. Ønskes 

hydrogenatomerne tegnet på enkeltvis, så vælger man H ude i venstre side af skærmbilledet og man 

venstreklikker på et C-atom, trækker lidt ud og slipper. Dette gøres for alle H-atomerne. 

Du kan til slut prøve at bruge Clean Structure-knappen i højre side af den nederste værktøjslinje. 

Den gør bindingerne lige lange og tilpasser vinklerne.   

 

Visning af de enkelte H-atomer 

Ønsker du at få vist hvert enkelt H-atom, så kan man enten vælge H på listen til venstre i skærmbilledet og 

så venstreklikke på C-atomet og holde museknappen nede mens du trækker ud til ønsket position, dette 

skal gøres ved alle de H-atomer, du ønsker vist eksplicit – eller man kan markere molekylet med 

markeringsvæktøjet            eller dele af molekylet med lasso-værktøjet             og så vælge Tools → Add 

Explicit Hydrogens.  

 

 

 

 

 

Stregformler 

Når man skal lave langkædede carbonhydrider er det ofte hensigtsmæssigt at tegne dem forenklet og her 

er det oplagt at tegne dem som stregformler. Vælg zigzag-ikonet   

og træk en streg på arbejdsarket med venstre musetast nede  

 indtil du har det ønskede antal C-atomer. Hvis du som beskrevet på side 7 har valgt at vise alle C-atomer, 

så vil du få en stregformel, der ser sådan ud:  CH3

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3



9 

 

Dobbelt- og trippelbindinger 

For at lave en dobbeltbinding klikkes én ekstra gang på bindingen mellem to C-atomer og for at lave en 

trippelbinding klikkes endnu en gang. Klikker man en tredje gang, så bliver bindingen til en enkeltbinding 

igen. Husk, at du skal have valgt C ude i venstre side af skærmbilledet. 

 

Substituerede forbindelser 

For at udskifte et atom i et molekyle, f.eks. et allerede tegnet carbonhydrid, skal man først ude i venstre 

side af skærmbilledet (hvor de sidste 13 anvendte grundstoffer står) vælge det atom, man vil have sat på. 

Man klikker så på det atom, som det nye atom skal bindes til, trækker lidt ud med venstre museknap nede 

og giver slip. Her er det vist med et O-atom, der sættes på ethan, så vi får ethanol, idet ChemSketch 

automatisk regulerer antallet af H-atomer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis det ønskede grundstof ikke er i rækken med de sidste 13 anvendte, så klik på det periodiske system og 

vælg det ønskede grundstof.  

Aromatiske forbindelser 

For at tegne en aromatisk forbindelse, f.eks. benzen, vælges symbolet for benzen yderst 

til højre i skærmbilledet og der venstreklikkes inde i arbejdsfeltet, der hvor du vil have 

ringen anbragt og dernæst højreklikkes for at slå funktionen fra. 

Du har nu tegnet en benzenring, hvor hver anden binding er en dobbeltbinding. For at 

ændre det til symbolet med den aromatiske ring 

markeres molekylet med Vælg-værktøjet, dernæst 

åbnes menuen Tools og endelig vælges Show 

Aromacity 

Forskellen ses på billedet og har betydning, hvis man 

for eksempel skal udregnes bindingslængder. 
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Indsættelse af radikaler 

Når man ønsker at indsætte et radikal i stedet for et atom, så vælges Radical Label 

næsten nederst i venstre side af skærmbilledet og klikker på det atom, man ønsker at 

udskifte med et radikal. Man kan også vælge et indeks på sit radikal, så det er muligt at 

angive, at molekylet indeholder flere forskellige radikaler. 

 

Ændring af valens eller ladning 

Under knappen Radical Label sidder denne knap Atom Chemical Properties, hvor man blandt 

andet kan ændre et atoms valens eller ladning.  

Klik først på knappen og dernæst på det atom, du ønsker at ændre ladning eller valens på 

For eksempel kan man vise acetationen ved først at 

tegne ethansyre, aktivere Atom Chemical Properties, 

klikke på OH-gruppen og så ændre Charge til -1. 

 

   

 

 

 

 

Nummerering af carbonkæden 

Nederst i venstre side af skærmbilledet vælges ”havelågen” eller hash-tegnet og du skriver nu en eventuel 

tekst samt angiver, hvilket tal ChemSketch skal begynde nummereringen med (oftest 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så klikkes på hvert carbonatom efter tur og de nummereres fortløbende. 

CH3 C

O

O
-
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Visning af elektronpar eller elektroner 

Man kan også tegne 

elektroner på i 

ChemSketch ved at 

åbne Template og så 

vælge Lewis Structures i 

drop down menuen, 

som vist. Der kan 

vælges mellem en del 

færdige skabeloner eller 

man kan vælge 

forskellige varianter af 

elktroner/elektronpar, 

som så med et klik kan placeres hvor som helst på en struktur, man selv har tegnet. Man skal dog være 

opmærksom på, at ChemSketch opfatter disse afbildninger som tegninger og dermed ikke tillader, at man 

bruger de forskellige analyseværktøjer, eksempelvis beregning af molarmasse for og generering af navn på 

strukturerne. 

Vis elektronbevægelser med pile 

 

 

Gå til Draw-mode og vælg bue-værktøjet                               på den lodrette menubjælke til venstre i 

skærmbilledet. Tegn buen, hvor den skal være og klik på Vælg-værktøjet        øverst til venstre i 

værktøjslinien og når der så dobbeltklikkes på den tegnede pil, kommer en menuboks frem, hvor det er 

muligt at påsætte pileender og ændre tykkelse og farve mm.  

 

 

 

 

 

 

Struktur-egenskaber 

ChemSketch giver mulighed for let at bestemme nogle forskellige egenskaber ved de molekyler eller ioner, 

man har tegnet. 



12 

 

Beregning af molarmasse og stofsammensætning 

Marker det ønskede molekyle, vælg menuen Tools i 

menulinjen, gå ned til Calculate og Select Properties to 

Calculate og sæt så flueben ved de egenskaber, du ønsker 

beregnet. Dernæst vælges Selected Properties og du trykker 

på knappen Copy to Editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navngivning 

Navngivning i ChemSketch er supernemt. Tegn det ønskede molekyle, markér det og klik på knappen 

Generate name for Structure: Den findes til højre i værktøjslinjen. 

 

Vær opmærksom på, at kun molekyler indeholdende de mest almindeligt forekommende grundstoffer kan 

navngives i denne gratis udgave af ChemSketch lige som der er en begrænsning på maks. 50 atomer og 

maks. 3 cycliske ringe. 

Udpegning af stereocentre 

Vælg Tools → Generate → Stereo Deescriptor Options… og sæt flueben ved Mark Undefined Chiral 

Centers og tryk Ok. Dernæst markeres det ønskede molekyle og du vælger nu Tools → Generate → Stereo 

Descriptors. De chirale centre vil nu være markeret med en blå stjerne: 

 

Hvis du genererer navn for denne struktur vil ChemSketch blot 

angive navnet 2-chlorbutan, men hvis du sørger for at vælge 

3D-optimization inden du vælger at generere navn, vil navnet 

blive angivet med R/S-konfigurationen, (2R)-2-chlorbutan eller (2S)-2-chlorbutan. 
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Reaktions- og beregningsskema 

Man kan få ChemSketch til at lave et beregningsskema og en udbytteberegning ud fra et reaktionsskema, 

man dog selv skal afstemme. Begynd med opskrive reaktionsskemaet uden koefficienter i  Structure-mode; 

plus-tegn og reaktionspil  findes i værktøjsbjælken: 

Når reaktionen er opskrevet, som her, så vælges pil-ikonet med tabellen nedenunder  

Dernæst klikkes på 

reaktionspilen og denne 

beregningsboks 

fremkommer: 

Man kan vælge, hvilke 

kolonner, man vil have 

med, ved at klikke på 

dropdown-menu-pilen yderst til højre.  

 

Herefter retter man selv 

koefficienterne og hvis 

man så indtaster f.eks. 

10 g ethan  

og et praktisk udbytte på  

17 g vand, 

vises følgende 

beregnede værdier: 

 

Når man derefter taster Ok, så kopieres beregningsskemaet ind i arbejdsarket: 

 

Tutorial video kan ses her: 

http://screencast-o-

matic.com/watch/cDnQDQh9PQ  

 

http://screencast-o-matic.com/watch/cDnQDQh9PQ
http://screencast-o-matic.com/watch/cDnQDQh9PQ
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Visning i 3D 

For at få molekylet vist i 3D skal du markere molekylet og aktivere 3D-Viewer-knappen yderst 

til højre i øverste værktøjslinje.  

Ønsker man molekylet vist med de  

rigtige bindingslængder og –vinkler, 

så skal man 3D-optimere molekylet med 3D-Optimization 

i nederste værktøjslinje inden man starter 3D-Viewer.  

Ellers kan man 3D-optimere molekylet i 3D-viewer og derpå vælge Copy to Chemsketch nederst i 

skærmbilledet. 

 

 

Når 3D-Viewer er åbnet, så skifter man frem og tilbage mellem 1-ChemSketch og 3-3D-Viewer nederst i 

venstre hjørne af skærmbilledet. Genvej: hold Alt-knappen nede og tryk det understregede tal. 

I 3D-Viewer kan du dreje molekylet rundt ved at klikke på det og trække med musen og du kan vælge, 

hvordan det skal præsenteres – Balls and Stics, pinde, med eller uden elektronsky her: 

 

 

 

Måling af bindingslængde og -vinkel 

Måling af bindingslængde og -vinkel sker ligeledes i 3D-Viewer  

 

 

Længde: Klik på Bond Length og dernæst på de to naboatomer, du ønsker at måle længden imellem. Man 

kan først vælge et punkt, når en lille boks med koordinaterne vises. 

Vinkel: Klik på Bond Angle og dernæst på de tre atomer, der danner den vinkel, du ønsker at måle. Det er 

vigtigt at topvinklen klikkes som 

nummer to, som vist på figuren. 

Du kan også her først vælge et punkt, 

når den lille boks med 

koordinaterne vises.  

Valgte atomer vises som grønne: 

 

3 

2 
1 

1 
2 

3 
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Draw-modulet  

Draw-modulet minder om et almindeligt tegneprogram som Paint. Du kan indsætte figurer, give dem 

kontur- og fyldfarver, indsætte tekst og ikke mindst hente og moderere skabeloner fra Template Window. 

Tekst 

I ChemSketch indsættes tekstfelter som du så kan skrive almindelig tekst eller måske 

reaktionsskemaer ind i. Du klikker på teksteditoren Text på det lodrette 

værktøjspanel i venstre side og klikker med cursoren dér, hvor du ønsker, 

teksten skal begynde. Hvis du senere ønsker at redigere i allerede skrevet tekst, så vælges ligeledes 

Text og der klikkes på den tekst, du ønsker at redigere. 

På værktøjslinjen er der anbragt  genveje til ofte anvendte formateringer i forbindelse med 

opskrivning af reaktionsskemaer – hævet/sænket skrift samt græske bogstaver. 

Hvis du ønsker at redigere i teksten på en skabelon hentet fra Template, så læs videre under overskriften 

”Gruppér og opdel gruppe” (Group og ungroup). 

Tegning 

På værktøjslinjen til venstre i skærmbilledet kan man vælge en række forskellige tegneredskaber og figurer. 

Der er streger, kurver, firkanter med skarpe og afrundede hjørner, cirkler, som kan laves til ovaler; endda et 

polygonværktøj. 

Vælg for eksempel cirkelværktøjet – venstreklik og træk udad og lidt op eller ned og så vil du få en oval. 

Hvis du holder Shift nede, mens du tegner med cirkelværktøjet, så får du en rigtig cirkel. Slip museknappen 

før du slipper Shift. Når du er færdig med cirkelværktøjet, så højreklik et sted i dokumentet.  

Der er desværre ikke et håndtegningsværktøj i ChemSketch – helt så kreativt skal det alligevel ikke være.  

Gruppér og opdel gruppe 

Det er en god idé, at gruppere de forskellige dele af en tegning – enten undervejs eller helt til slut. Hvis ikke 

et objekt, som er sammensat af andre mindre objekter, er grupperet, så kan det for eksempel ikke flyttes 

rundt med. Gruppering af flere objekter til ét samlet objekt kan gøres ved at holde shift-tasten nede, mens 

alle de elementer, der ønskes grupperet, markeres ét efter ét og til sidst og vælges Group under Object-

menuen. 

Tilsvarende kan et grupperet objekt markeres og opdeles i dets delelementer ved at trykke én eller flere 

gange på Ungroup – afhængigt af, hvor mange niveauer af grupper, der er i objektet og hvor meget, du 

ønsker at opdele det. 

 Når du skal ændre noget i en skabelon hentet fra Template-vinduet, så er det oftest 

nødvendigt at vælge Ungroup en eller flere gange for at kunne moderere 

delelementer i objektet – for eksempel at ændre teksten på en kemikalielabel eller 

farven på et kemikalie. For at ændre teksten vælges værktøjet Text og du klikker på 

tekstfeltet, som nu kan redigeres. For at ændre farven kan man lave en firkantet figur, der passer i 

størrelsen, farve den med et klik på farvepaletten nederst på siden og så placere den bag ved tekstfeltet 

vha. værktøjerne i menulinjen øverst. Husk at markere hele figuren og gruppere det til slut.   

 

Tekst Editor 

Farve-paletten  

KMnO4 CuSO
4
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Skabeloner 

I menulinjen findes menuen Templates (Skabeloner), hvor mange grupper af molekyler er lavet på 

forhånd. Vælg genvejen Template Window i værktøjlinjen 

og vælg ønsket stofklasse, afbildningsform eller Labudstyr. 

 

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom på, at når du vælger Lab kit, Figures eller Labudstyr så skifter ChemSketch automatisk til 

Draw-mode 

Når du har valgt den ønskede stofklasse eller punkt på menuen til højre og dernæst en figur i feltet til 

venstre, så luk Template-vinduet. Du får nu indsat figuren i dit ChemSketch-dokument hver gang du 

venstreklikker - for at komme ud af indsættelsesværktøjet skal du højreklikke et tilfældigt sted i 

dokumentet. 

Hvis det er et molekyle, du har indsat, så kan du moderere eller redigere i det i Structure, mens tegninger 

modereres i Draw.  

 

Hent og installér Labudstyr 

Tillægsmodulet Labudstyr med tegninger af alskens laboratorieudstyr kan hentes her:    kortlink.dk/t6q3  

Jeg har tilladt mig at kopiere denne ganske udmærkede vejledning fra Schropps desværre nu nedlagte 

kemileksikon: 

• Download labudstyr.sk2 fra    kortlink.dk/t6q3  

• Flyt mappen ind i ACD2015FREE → TEMPLATE 

• Start ChemSketch 

• Vælg menupunktet Templates → Organizer 

• Tryk på New i dialogboksen 

• Skriv Labudstyr i feltet Template 

• Brows frem til filen labudstyr, så den står i feltet Document og klik OK 

• Sæt flueben ved Labudstyr og klik OK 
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Nu er det muligt at anvende de mange illustrationer ved at åbne Template-vinduet og vælge Labudstyr – og 

en undermappe og dernæst det ønskede udstyr.  

Hvis du ønsker at afbilde et bægerglas, så vælg Templates →Template Window → Labudstyr →Bægre, 

skåle & div. glas og klik på billedet af bægerglasset. Luk derefter Template –vinduet og venstreklik nu én 

gang, der hvor du ønsker bægerglasset anbragt. Hvis du ønsker flere bægerglas, så venstreklik flere gange 

på de ønskede steder og husk at højreklikke for at komme ud af indsættelsesværktøjet.  

 

 

Der er virkeligt mange muligheder i denne Labudstyrs-pakke. Meget forskelligt laboratorieudstyr, som kan 

kombineres på forskellige måder. Der er også en stump gummislange som kan vendes og drejes og sættes 

sammen til en længere slange, så du kan forbinde glas og kolber og andet. Giv dig tid til at se dem alle 

igennem en dag.  

Kopiering til Word 

ChemSketch er et rigtig godt tegneprogram til kemiske strukturer og laboratorieudstyr, men til større 

skriftlige opgaver som kemirapporter eller lignende, kan det anbefales at skrive i sit sædvanlige 

tekstbehandlingsprogram og så blot kopiere tegningerne fra ChemSketch og her er det Business as usual - 

marker det ønskede molekyle i ChemSketch eller 3D-Viewer, tryk Ctrl C for at kopiere, gå ind på det 

ønskede sted i dit Word-dokument og tast Ctrl V for at sætte det ind. Derefter kan man evt. ændre 

tekstombrydningen ved at højreklikke på objektet, vælge Egenskaber, Layout og så den ønskede 

tekstombrydning.  

I 3D-Viewer kan det nogle gange være en fordel at 

ændre baggrundsfarven fra sort til hvid. Det gøres 

ved at vælge menuen Options og dernæst Colors 

og så vælge de ønskede farver. 
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1H-NMR spektre med ACD/I-Lab 

Den nemmeste måde at generere 1H-NMR spektre på i ACD/Labs-regi er ved at benytte deres online NMR 

Predictor, som findes her: Link: https://ilab.acdlabs.com/iLab2/ . Man skal oprette sig som bruger - det er 

gratis og her får man adgang til at udføre predictions eller beregninger. Mange beregninger er gratis, og der 

ud over udstyres man ved oprettelsen med 100 credits, der rækker til 10 ikke-gratis beregninger. 

Man kan enten tegne det ønskede molekyle direkte i editoren, uploade en fil med molekylet (*.sk2), tegne 

det i ChemSketch og copy + paste det eller angive molekylet med SMILES-notation. I de følgende afsnit 

gives vejledninger til de forskellige metoder. 

Få startet NMR Predictor 

Det første, der møder dig, når du følger linket ovenfor, er dette skærmbillede: 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg NMR og derefter H-NMR fra drop down-menuen, hvilket vil resultere i fremkomst af predictoren vist 

til højre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er de fem viste valgmuligheder for at fodre NMR Predictoren (og de andre spændende features på 

ACD/I-Lab) med det ønskede molekyle; tegn molekylet direkte i editoren, slå molekylet op vha. dets 

korrekte (engelske) navn eller dets SMILES-notation, uploade en fil (*.sk2) indeholdende en struktur, paste 

en struktur kopieret fra f.eks. ChemSketch eller indtaste molekylets SMILES-notation. 

https://ilab.acdlabs.com/iLab2/
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Tegn en struktur direkte i editoren 

 

Vælg blyantikonet og du får nu mulighed for at tegne molekylet direkte i editoren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at tegne en carbonkæde kan du enten klikke på C-ikonet i grundstoflisten til venstre og lave først ét 

methanmolekyle med ét venstreklik, flytte cursoren lidt til højre, venstreklikke og trække musen ind til det 

allerede tegnede methamolekyle eller nemmere: brug zigzag-værktøjet i øverste værktøjslinie. For at 

forlænge kæden eller sætte nye atomer/atomgrupper på: vælg det ønskede atom på listen til venstre, klik 

uden for det eksisterende molekyle og hold venstre museknap nede, mens du trækker cursoren ind til den 

ønskede position. Når molekylet er færdigtegnet klikkes på Submit og du får nu det spåede spektrum, når 

du klikker på ikonet                         til højre for editor-vinduet. Se mere under afsnittet Resultat-vinduet. 

 

Upload molekylstruktur via fil 

Hvis du tegner molekylet (kun det ene molekyle og ingen tekst eller tegninger) i ChemSketch og gemmer 

det som en *.sk2-fil, så kan det uploades ved at klikke på upload-ikonet og browse sig frem til filen. Når du 

har valgt filen og klikket Send fil, åbnes det aktuelle spektrum. Se mere under afsnittet Resultat-vinduet. 
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Kopiér en struktur fra ChemSketch 

 

Tegn den ønskede struktur i ChemSketch, markér den og kopiér med Ctrl-C eller Cmd-C, hvorefter den 

ligger i Udklipsholderen, så når du klikker på det fjerde ikon i rækken (husk at tillade brug af Java) vil 

vinduet vist nedenfor åbnes med dit kopierede molekyle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan nu vælge NMR → H-NMR Predictor og du vil få vist det spåede spektrum. Se mere om det under 

afsnittet Resultat-vinduet. 
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Angiv en struktur med SMILES-notation 

 

Tegn molekylet i ChemSketch, markér det og vælg i værktøjslinien: Tools → Generate → SMILES Notation 

Den SMILES-tekststreng, ChemSketch indsætter under molekylet kan nu kopieres og indsættes i NMR 

Predictor, når du har klikket på det femte ikon, det med smiley’en.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat-vinduet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man får vist både graf og tabeller over kemiske skift og koblingskonstanter. På ikonerne øverst til venstre 

på grafen, kan man vælge at få vist arealet, antal toppe, hertz eller ppm osv. Og på drop down menuen vist 

med rød pil, kan du vælge hvilken frekvens, spektret skal være optaget ved. Den nemmeste måde at zoome 

på, er ved at markere en top eller et område oppe i den øverste graf og så vises zoomet af det valgte nede i 

det nederste grafvindue. Udvalgte indstillinger kan ændres ved at klikke på tandhjulsikonet øverst til højre i 

grafvinduet. 

Her indsættes din SMILES 



22 

 

ChemSketch på Mac 

Det letteste er selvfølgelig, hvis du kan få ChemSketch til din Mac på et usb-stik af din lærer og blot kopiere 

det over, men hvis app’en ikke vil køre og det ikke bare er sikkerhedsindstillingerne, der skal rettes til, så 

prøv selv at lave en wrapper med ChemSketch: 

Kopier hele ChemSketchmappen fra en pc vha. et usb-stik og læg mappen på dit skrivebord. Sørg for, at 

have lagt filen labudstyr ind i programmet inden du kopierer. Labudstyr + guide til installation hentes her: 

http://kemileks.schropp.dk/index.php?id=347  

Hent Wineskin Winery fra wineskin.urgesoftware.com →Downloads og check for evt. updates, når du har 

downloadet.  

Åbn Wineskin-appen, vælg den nyeste ”Engine” ved at markere den (min er pt 1.9.20) )og klik så på ”Create 

New Blank Wrapper” (klik Cancel til at installere Gecko, hvis du bliver spurgt om det) og navngiv din 

wrapper ChemSketch, ChemSketch2012,ChemSketch2015 eller hvad du måtte ønske. 

Når dette er gjort, tager lige et øjeblik, så tryk ”View Wrapper in Finder” 

 

Højreklik så på din ChemSketc2012 (eller hvad du har 

kaldt den) og vælg ”Show Package Content” (Vis 

indholdet af pakke) og dobbeltklik så på Wineskin-

ikonet. 

Hvis du installerer ChemSketch 2012:  

Vælg ”Install Software” → ”Move a Folder inside” 

Naviger til skrivebordet og vælg den kopierede ChemSketchmappe. (ACDLABS2012, hvis du har ladet den 

hedde det oprindelige navn). 

På liste over eksekverbare filer (.exe) vælges CHEMSK.EXE og 

klik OK. Klik på ”Advanced”, og vælg ”Test Run” og 

Cancel til at få vist Test Run Log.   

Hvis dit styresystem er High Sierra, skal du vælge Set Screen Options nederst i vinduet og så fjerne 

fluebenet ved punktet ”Auto Detect GPU for Direct 3D” 

 

 

 

 

 

Luk nu programmet og flyt det, hvorhen du vil, for eksempel til mappen Programmer og opret evt. en 

genvej på skrivebordet. 

  

http://kemileks.schropp.dk/index.php?id=347
file:///C:/Users/AN/Dropbox/wineskin.urgesoftware.com
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Hvis du installerer ChemSketch 2015: 

Vælg ”Install Software” → ”Move a Folder inside” 

Naviger til skrivebordet og vælg den kopierede ChemSketchmappe. (ACDLABS2015, hvis du har ladet den 

hedde det oprindelige navn)  

På liste over eksekverbare filer (.exe) vælges SHOW3D.EXE og klik Ok. Vælg nu Advanced og klik på Test 

Run, klik Cancel til fejlmeddelelsen og Cancel til at få vist Test Run Log.  

Gå nu op i linien Windows EXE og ændr den sidste af filnavnet fra SHOW3D.EXE til CHEMSK.EXE 

 

 

 

 

 

 

Klik igen på Test Run, lad programmet starte op, luk det igen og klik Cancel til Test Run Log. 

Hvis dit styresystem er High Sierra, skal du vælge Set Screen Options nederst i vinduet og så fjerne 

fluebenet ved punktet ”Auto Detect GPU for Direct 3D” 

 

 

 

 

 

 

Luk nu programmet og flyt det, hvorhen du vil, for eksempel til mappen Programmer og opret evt. en 

genvej på skrivebordet. 

 

Nu kan du dobbeltklikke på din nye ChemSketch-app og køre programmet, ganske som på en pc og du kan 

kopiere hele programmet til andre Mac-computere.  
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Liste over genveje 

Her følger en liste over nogle praktiske genveje i ChemSketch. Hvis du ønsker at finde flere genveje, så kan 

dette gøres ved at finde kommandoen via menulinjen. Hvis der er en genvej, vil tast-kombinationen være 

angivet til højre for selve kommandoen. 

Genvej til Tast-kombination 

Hjælp F1 

Fortryd  Ctrl + Z 

Gem Ctrl + S 

Gem som Ctrl + Shift + S (eller F2) 

Åbn dokument F3 

Luk Ctrl + W 

Marker alt Ctrl + A 

Kopier Ctrl + C 

Klip Ctrl + X 

Sæt ind Ctrl + V 

Luk aktivt vindue Esc 

Indsæt ny side Shift + F3 

Slår grid-visning til eller fra Ctrl + Shift + W 

Snap to grid Ctrl + Q (Virker ikke på min pc) 

Skabelon-vindue F5 

Radikal-vindue F6 

Periodisk system F7 

Gruppér/opdel gruppe Ctrl + G 

Structure Properties Alt + Shift + S 

3D-optimering Ctrl + Shift + 3 

Opstart 3D Viewer Alt + A + 1 (Slip A før du taster 1) 

Skift fra 3D Viewer til ChemSketch Alt + 1 

Skift fra ChemSketch til 3D Viewer Alt + 3 
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