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Denne bog er beregnet som lærebogsmateriale til kursusdel 2102

(Kemisk Reaktionslære) af kurset 2101 (Almen, analytisk og uorganisk
Kemi) ved Danmarks tekniske HØjskole. Da undervisningen
i 2102 er placeret i et skemamodul (28 x 70 min.) i 1. semester,

er bogens indhold og omfang samt præsentationen af stoffet derfor
tilpasset dette kursus, som består af forelæsninger (50 %

af tiden) og af parallelt løbende opgaveregnetimer (50 %) , hvor
de studerende i mindre grupper under lærervejledning indøver

Logens stof.
Denne 2. udgave af Kemisk Reaktionslære er i omfang identisk
med 1. oplag, idet der dog er foretaget nogle få ændringer i

teksten samt en - efter bedste evne - omhyggelig korrektion af
skrive- og stavefejl. For identifikation af disse skylder jeg
en stor tak til studerende på kursus 2102 i de sidste par år

og til kolleger ved Kemisk Laboratorium A, som alle har udvist
stor overbærenhed med min mangelfulde korrekturlæsning af det
oprindelige manuskript. På opfordring har jeg benyttet denne
lejlighed til bagest at indfØje en oversigt over de i bogen
anførte tabeller, ligesom tre eksamensopgavesæt, baseret på

bogens stof, er inkluderet.
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