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I studiet av stoff og materie inngår både biologi, kjemi og fysikk. Observasjoner av
naturen gir oss empirisk kunnskap. En hypotese er en tentativ forklaring på et
observert fenomen. Fra hypotesen kan vi gjøre prediksjoner om hva vil skje hvis vi
gjør sånn og slik. Vi må gjøre eksperimenter for å teste hypotesen. En teori er en
vitenskapelig testet forklaring på hvordan naturen fungerer og oppfører seg.
Kvalitative observasjoner gir ikke tall og har derved begrenset nytte, i motsetning til
kvantitative observasjoner og data som danner grunnlaget for vitenskap.
Etter å ha stilt spørsmål om hvordan ting virker kan man få aha-opplevelser fra
svaret. Periodesystemet er en god teori for grunnstoffenes oppbygging i universet.
Periodesystemet kan brukes til å prediktere egenskaper til nye syntetiske
grunnstoffer.

Grunnstoffer og kjemiske reaksjoner
De syv første metallene mennesket kjente ble koblet til planetene: gull (Sol )סּ, sølv
(Måne ), jern (Mars ♂), kvikksølv (Merkur), tinn (Jupiter ), kobber (Venus ♀) og bly
(Saturn ħ), jfr. også syv ukedager.
Kjemiske stoffer som ikke kan deles opp i mindre deler kalles grunnstoffer. I et
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periodisk system er grunnstoffene organisert slik at likheter og forskjeller mellom
dem kommer fram. Noen grunnstoffer er gasser ved vanlig temperatur: hydrogen,
oksygen, nitrogen, og edelgassene inkludert helium. Vi kjenner til 90 naturlige
grunnstoffer og i tillegg kommer 21 grunnstoffer som mennesket har laget. Et
kjemisk stoff er satt sammen av to eller flere grunnstoffer i faste masseforhold som
danner molekyler. Atomer kombineres ved å dele elektroner mellom seg, noe som
gir elektrisk nøytrale molekyler. Hvis atomene kombineres ved elektronoverføring gir
dette elektrisk ladete partikler kalt ioner. Vi kan lage en kjemisk formel for et stoff.
Rust har kjemisk molekylformel Fe2O3 og består av 2 atomer jern og 3 atomer
oksygen. Vann har kjemisk formel H2O, og hvert vannmolekyl inneholder 2 atomer
hydrogen og 1 atom oksygen, og kjemisk binding holder atomene sammen. Urea
som finnes i urin har kjemisk formel CO(NH2)2 som viser at det er to molekyler amino
NH2 bundet til karbon (C), og hvor karbon også er bundet til oksygen (O). Et
karbonatom kan binde seg til fire atomer.
I naturen skjer det reaksjoner mellom kjemiske stoffer. Noen ganger er denne
reaksjonen dramatisk som når metallet natrium med en skinnende metallisk overflate
slippes ned i vann, og det frigis varme, hydrogengass og natriumlut (NaOH) som
etser huden. Natrium reagerer meget raskt med oksygen og vann. Eller voldsom
reaksjon mellom natrium og klorgass og det dannes natriumklorid (NaCl). Livsfarlig
metallisk natrium og klorgass gir livsnødvendig NaCl. Klor (Cl2) er en gulgrønn gass,
man kan kjenne lukten hvor små mengder klor dannes ved bruk av Klorin. Klorgass
skader lungene. Når en sukkerbit med sukrose løses i vann så endres ikke sukrose
kjemisk.
Den tyske kjemikeren Friedrich Wöhler varmet i 1828 opp uorganisk
ammoniumcyanat og viste at det ble dannet organisk urea, dette var starten på den
organiske kjemien som førte over til biokjemien, kjemien til de levende organismene
på jorda.

Mange krystallinske stoffer inneholder vann, og dette vannet kan fjernes ved å
varme opp krystallene. Hydrater inneholder faste mengder vann. Magnesiumsulfat
MgSO4·7H2O inneholder 7 molekyler H2O per molekyl MgSO4. Prikken · viser at
vannmolekylene (krystallvann) ikke er bundet og kan fjernes. Kreftene mellom ioner
og vannmolekyler kan være sterk og gjør at ioner kan bestå som faste hydrater f.eks.
CuSO4 ·5H2O. Anhydrert vil si uten vann. Dehydrering kan gi fargeendring. Når
blåfarget kobbersulfat som inneholder fem molekyler krystallvann CuSO4·5H2O blir
varmet opp dannes det hvite krystaller med kobbersulfat CuSO4.
En kjemisk ligning viser hva som skjer i en kjemisk reaksjon.
Zink (Zn) reagerer kraftig med svovel (S) i en kjemisk reaksjon og danner zinksulfid:
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Stoffene til venstre for pilen kalles reaktanter og til høyre for pilen produkter.
En kjemisk ligning er balansert hvis det er samme antall grunnstoffatomer på hver
sin side av pilene.
Når gassen metan (CH4) brenner fullstendig i reaksjon med oksygen (O2) dannes det
karbondioksid (CO2) og vann (H2O) i følgende balansert kjemiske ligning :
2
2
For å angi hvilken fase stoffene befinner seg benytter man (g) = gassfase, (aq) =
væskefase og (s) = fastfase
Når kull (C) brenner med god oksygentilgang skjer følgende:

Et grunnstoff har fast atommasse eller atomvekt. Imidlertid har mange grunnstoffer
forskjellige atomer med forskjellig masse kalt isotoper. Isotopsammensetningen for
et grunnstoff er stort sett lik alle steder på jorda.
Karbonisotopen karbon-12 (C12,12C) brukes som referanse med 12 enheter masse.
Atommassen til et grunnstoff beregnes relativt til et atom karbon-12 (12C). En
atommasseenhet er enheten 1/12-del av massen til 12C.
En atommasseenhet (1u) kalles en dalton (d). 1u = 1d
Ett atom 12C tilsvarer 12 u.
Fra en blanding av isotoper i et grunnstoff kan man beregne gjennomsnittsmassen.
Gunnstoffet hydrogen (H) inneholder 99.985% av isotopen 1H med masse
1.007825u og 0.015% av isotopen 2H med masse 2.01404u. Grunnstoffet klor (Cl)
består av 75.77% av isotopen 35Cl og 24.23% 37Cl.
Atomer er satt sammen av subatompartiklene protoner, nøytroner og elektroner.
Sentrum av atomet består av en liten, kompakt og tett kjerne med positivt ladete
protoner (p) og nøytrale nøytroner (n). Nøytoner og protoner kalles nukleoner
siden de finnes i kjernen. Negativt ladete elektroner (e-) beveger seg rundt
atomkjernen og fyller ut resten av atomet.
Symboler for proton, nøytron og elektron er følgende hvor både masse og ladning er
angitt:
ø
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Partikkel

Masse (u)

Masse (gram)

Elektrisk ladning

Proton

1.007277252 u

1.6726430·10-24 g

+1

Nøytron

1.008665 u

1.674954·10-24 g

0

Elektron
0.0005485712 u
9.1093897·10-28 g
-1
Tabell 1. Masse i atommasseenheter og gram, samt elektrisk ladning til proton,
nøytron og elektron.
I et grunnstoff har alle atomene samme antall protoner, et antall som kalles
atomnummer (Z). Isotoper av et grunnstoff har samme antall protoner, men
forskjellig antall nøytroner.I et nøytralt atom er antall protoner lik antall elektroner.
Diameteren til et atom er ca. 10.000 ganger større enn diameteren til kjernen, slik at
det meste av volumet til et atom er fylt opp av elektroner og tomrom.
Massetall A = antall protoner + antall nøytroner
Atomnummeret Z = antall protoner
For et grunnstoff X har vi, hvor massetallet og atomnummeret skrives til venstre for
symbolet for grunnstoffet, henholdsvis halvsteg opp og ned.

Støkiometri (gr. stoikheion - grunnstoff; metron - mål) angir forholdet mellom atomer
i et stoff.
Et mol av et grunnstoff eller kjemisk forbindelse inneholder Avogadros tall med
partikler. Avogadros tall er lik 6.0221367·1023.
Avogadros tall med 12C atomer, det vil se 1 mol, har massen 12 gram.
1 mol med vann (H2O) inneholder Avogadros tall med vannmolekyler.
Grunnstoffer har atommasse og molekyler har molekylmasse (formelmasse).
Ett mol av et grunnstoff er massen i gram, og er lik grunnstoffets atommasse.
Ett mol av et molekylært stoff har massen i gram som er lik molekylvekt
(molekylmassen).

Grunnstoffene og det periodiske system
Det første forsøk på å organisere grunnstoffene i en periodisk tabell ble gjort i 1867.
Russeren Dmitri Ivanovich Mendelejev (1834-1907) og tyskeren Julius Lothar Meyer
(1830-1895) var pionerene i utvikling av et periodisk system hvor grunnstoffene først
ble plassert etter atomvekt, men deretter plassert i en periodisk tabell etter økende
atomnummer, som ble stadig mer omfattende ettersom flere grunnstoffer ble
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oppdaget og beskrevet. Radene i tabellen, i alt 7, kalles perioder og kolonnene, i
alt 18 stykker, kalles grupper.

Grunnstoffenes kjemiske og fysiske egenskaper bestemmes av atomnummeret. I
det periodiske system (periodesystemet) får grunnstoffer som står i vertikale
kolonner, grupper, like kjemiske egenskaper. Periodesystemet består til venstre av
en blokk med to kolonner (s-blokken) og til høyre en blokk med 6 kolonner (pblokken), atskilt av en blokk med 10 kolonner (d-blokken).
Under periodesystemet er det en blokk (f-blokken) med to rader, hver bestående av
14 grunnstoffer. Disse 14 er en fortsettelse av lanthan (La) med Z=57 og og actinium
med Z=89, og plasseres under diagrammet for å spare plass. De kalles henholdsvis
lanthanidene og actinidene. Skulle lanthanidene og actinidene skrives inn i samme
skjema blir det et system med masse tomrom. Numreringen av gruppene har variert
fra romerske bokstaver til tall.
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Grunnstoffene kan deles inn i metaller (de fleste) og ikke-metaller, men noen
kommer i en mellomstilling f.eks silisium og arsen, og disse kalles metalloider.
Metallene er skinnende, har metallisk glans, kan lede elektrisk strøm og varme.
Metaller føles kalde fordi de leder effektivt vekk varme. Metallene har varierende
evne til å bli valset i plater f.eks. jern (Fe) eller aluminium (Al), eller trukket ut i
trådform f.eks. kobber (Cu). Gull (Au) kan valses ut til tynne blader og danne
bladgull. Noen metaller er harde som krom (Cr) og jern (Fe), mens kobber og bly
(Pb) er relativt bløte, og natrium (Na) blant alkalimetallene kan skjæres med kniv,
hvor snittflaten reagerer raskt med oksygen og fuktighet i lufta. Alle metallene untatt
kvikksølv er faste ved romtemperatur. Noen av metallene har høyt smeltepunkt, som
wolfram (W) som smelter ved 3400oC, det høyeste smeltepunktet av alle metallene,
og brukes derfor som filamentglødetråd i lyspærer (glødelamper). Platina (Pt) og gull
er lite reaktive metaller. Metaller kan danne ionebinding med ikke-metaller. Natrium
kan avgi et elektron til klor og det dannes NaCl.
Transisjonsmetallene finnes den sentrale delen av periodesystemet fra gruppe 3
til 12, og inneholder bl.a. metallene jern (Fe), krom (Cr), kobber (Cu) og sølv (Ag).
Transisjonsmetallene kan finnes i mer enn en form som kation. F.eks. ferrijern (Fe3+)
og ferrojern (Fe2+), eller kopro (Cu+) og kopri (Cu2+). En annen betegnelse er etter
Stock-systemet: jern(II), jern(III), oppkalt etter den tyske kjemikeren Alfred Stock
(1876-1946) som også advarte mot forgiftninger med kvikksølv. Mange av
transisjonsmetallene er viktige for overføring av elektroner i biologiske systemer
f.eks. mangan (Mn), jern, kobolt (Co), nikkel (Ni), kobber, og zink (Zn).
Posttransisjonsmetallene er de metallene som følger umiddelbart til høyre for
transisjonsmetallene bl.a. bly (Pb) og tinn (Sn). Tinn og bly kan danne to forskjellige
ioner f.eks. PbO og PbO2.
Ikke-metaller er karbon (C), oksygen (O), nitrogen (N), fosfor (P), arsen (As), svovel
(S), selen (Se), fluor (F), klor (Cl), brom (Br) og jod (I). Ikke-metallet karbon finnes i
alt biologisk materiale, i kull, olje og grafitt eller mer sjeldent som diamant. Ikkemetallene er dårlige ledere av varme og elektrisk strøm. Mange av ikke-metallene er
i fast fase ved romtemperatur, men noen er gasser. Fluor er f.eks. ekstremt reaktivt, i
motsetning til helium som er lite reaktiv. Ikke-metallene danner forbindelser med
hydrogen og oksygen, og forbindelser med hydrogen kalles hydrider, f.eks. metan
(CH4), ammoniakk (NH3), vann (H2O), hydrogensulfid (H2S).
Eksempler på oksider er nitrogenmonoksid (NO), nitrogendioksid (NO2), lystgass
(N2O), karbondioksid (CO2), silisiumdioksid (SiO2), svoveldioksid (SO2), SeO2, og
As2O3.
Karbon danner sterk binding med andre karbonatomer, og andre grunnstoffer som
oksygen, hydrogen og nitrogen.
Metalloidene representerer en overgang mellom metallene og ikke-metallene, og
har egenskaper som ligner mest på ikke-metallene, men de kan lede strøm som
metallene. Flere av dem er derfor velegnet som halvledere f.eks. silisium (Si) og
germanium (Ge). Halvledere er grunnlaget for moderne fobrukerelektronikk og
dataindustri. Silisumbrikkene med transistorer er en del av vår hverdag. Man ser
tydelig overgangen fra aluminium (Al) som er et metall, til silisium og over til fosfor
(P) som er et ikke-metall.
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Bortsett fra hydrogen er alle grunnstoffene i gruppe 1 metaller og danner forbindelser
med oksygen. Grunnstoffer i grupper har mange like egenskaper og samlet i familier.
Stoffer med oksygen som løses i vann gir alkaliske egenskaper, derfor kalles gruppe
1 alkaliemetallene. Gruppe 1 , unntatt hydrogen, mister ett elektron når de reagerer
og får ladning +1 eks. Na+.
Gruppe 2 (IIA) kalles alkaliske jordmetaller. Disse er metaller, kan danne
forbindelser med oksygen, men mange av disse er ikke løselig i vann og finnes
avsatt i berggrunnen. Gruppe 2 mister to elektroner når de reagerer og får ladning
+2.
Gruppe 3 mister tre elektroner når de reagerer og får ladning +3 eks. Al3+.
Gruppe 11 kalles myntmetaller.
Gruppe 17 (VIIA) kalles halogener fra det greske ordet for salt. Av disse er klor (Cl2)
og brom (Br2) giftige gasser. Brom (Br) er flytende ved romtemperatur, men
fordamper lett og bromdamp har oransje farge. Fast jod (I2) kan avgi giftig joddamp.
Jod finnes i små mengder i skjoldbruskkjertelen.
Gruppe 18 (0) lengst til høyre i periodesystemet er edelgassene, inerte gasser med
liten kjemisk reaktivitet, men de tyngre av dem kan reagere.
Når man skal beskrive egenskapene til et atom ser man på fordeling av elektroner i
ytre skall (valensskall), siden det er disse som er tilgjengelige for å kunne reagere
med andre stoffer. Elektronene i valensskallet kalles valenselektroner. De indre
elektronene kalles kjerneelektroner, og har liten betydning ved dannelse av
kjemiske bindinger. Hvis man f.eks. ser på alkalimetallene ser man at alle disse har
ett elektron i det ytre subskallet s. Dette ytre elektronet kan tapes og etterlater seg
en ladning på +1. Elektronkonfigurasjonen som blir igjen er av samme type som for
edelgassene.
Den tyske fysikeren Werner Heisenberg viste at det var umulig å bestemme både
posisjon og hastighet til en liten partikkel samtidig, kalt Heisenbergs
usikkerhetsprinsipp. Sannsynligheten for å finne et elektron i en gitt posisjon
bestemmes av amplityden til elektronbølgen, beskrevet kvadratet til bølgefunksjon.
Et elektron befinner seg som en elektronsky rundt kjernen (elektronskymodellen).
Elektrontettheten sier noe om hvor mye av elektronets ladning som finnes i et gitt
volum. I 1s orbitalen er det samme sannsynlighet for å finne et elektron i alle
retninger, og sannsynlighetsfordelingen blir en kule, og s orbitalet er kuleformet. I en
2s subskallet er det områder hvor elektrontettheten synker til null. p orbitalet består
av 3 orbitaler med lik energi som ligger i rett vinkel på hverandre. I d subskallet er
det 5 d orbitaler, hvorav 4 av dem har samme form og består av 4 utvekster, som
igjennom ligger i 4 forskjellige plan.
Diameteren til et atom er i størrelsesorden 1.4 - 5.7 ·10-10 m
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Enheten Ångstrøm = 1 ·10-10 m, etter den svenske fysikeren Anders Jonas Ångstrøm
(1814-1874), er nå erstattet av nanometer = 10-9 meter eller picometer = 10-12 meter.
Både atomradien og ioneradien varierer i periodesystemet. Størrelsen øker fra
toppen og nedover i en gruppe, og minsker langs en rad mot høyre. De minste
finnes i øverste høyre hjørne av periodesystemet. Ionisiasjonsenergi er den
energien som trengs for å fjerne et elektron fra at gassatom eller fra et ion i
grunntilstanden. Grunnstoffene med størst ioniseringsenergi er ikke-metallene øverst
til høyre i periodesystemet, motsatt trend av atomradien.
Alle grunnstoffene fra neptunium (atomnummer 93) til transuranene er syntetiske og
laget i kjernereaksjoner. Grunnstoffene med atomnummer 93-103 fullfører
actiniumserien som starter med thorium-90. De syntetiske grunnstoffene fra
atomnummer 104 og utover har meget korte halveringstider og ofte studeres ett og
ett atom ad gangen.

Orbitaler og atommodeller
J.J. Thomson utviklet i 1897 katodestrålerøret med to elektroder i vakuum, anode og
katode i hver sin ende av røret koblet til høy spenning, og en magnet hvor en
katodestråle ble fokusert på en glassflate dekket med fosfor. Katodestrålen passerte
mellom to elektroder og mellom polene på en magnet, og Thomson viste at
katodestrålen bestod av partikler med negativ ladning, elektroner, strålen kunne
flyttes med en magnet. Det ble også mulig å bestemme massen til elektronet.
Rutherfords atomteori fra 1911 betraktet atomet som en positiv kjerne omgitt av
elektroner i sirkulære baner.
Den danske fysikeren Niels Bohr (1885-1962) laget i 1913 en atommodell hvor
elektroner beveger seg i faste baner rundt en kjerne.

Ifølge Bohrs atommodell hadde elektronene bare bestemte energinivåer omkring
kjernen i sine sirkelbaner, og mellomliggende nivåer kunne ikke eksistere. Når et
atom absorberte et lyskvant kunne elektronet bevege seg til et annet bestemt
energinivå. Modellen var ikke fyldestgjørende og har blitt erstattet av
kvantemekaniske modeller, selv om vi benytter oss av begrep som elektronbaner og
elektronskall. Elektronet kan på samme måte som lyset betraktes både som både
bølge og partikkel. Elektronene befinner seg i en sannsynlighetssky rundt kjernen,
dvs. områder rundt kjernen hvor det er størst sannsynlighet for å påtreffe elektroner.
Tilstanden til et elektron rundt kjernen kan beskrives av 4 forskjellige kvantetall.
Modellen ble videreutviklet med Bohrligningen som inneholdt et heltall n som Bohr
kalte kvantetall. Bohrligningen gjorde det mulig å beregne energien til et elektron i
en spesiell bane. Det mest stabile energinivået til et atom, grunntilstanden, har et
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kvantetell n = 1. Når et hydrogenatom absorberer energi vil elektronet bevege seg til
en høyere bane, atomet blir eksitert, hvor n = 2 eller høyere. Disse høyere banene
er mindre stabile, og elektronet vil gå ned til en lavere bane, og energien som tapes
sendes ut som elektromagnetisk stråling. Overgang fra kvantetall n = 2 til n = 1
sender alltid ut en fast energimengde. Eksiterte atomer sender ut helt diskrete
bølgelengder med lys. F.eks. vil hydrogen sende ut rødt lys med bølgelengden 656.4
nm med frekvens 4.567 ·1014 Hz, og energien til ett foton av dette lyset vil være
3.026 · 10-19 J. Det er spesifikke energinivåer i alle atomer. Hydrogen har bare ett
elektron, og lager den enkleste form for atomspektrum, men atomspektret for
hydrogen har i tillegg linjer i ultrafiolett og i infrarødt.
J.J. Balmer fant i 1885 en ligning som kunne forklare bølgelengden på linjen i den
synlige delen av spektret for hydrogen, men en utvidelse av denne resulterte i
Rydbergligningen som kunne forklare alle linjene i hydrogenspektret.
Bohrs teori kunne også forklare Rydbergligningen, og Bohr fikk nobelprisen i fysikk i
1922. Bohrs atomteori kunne bare forklare hva som skjedde i hydrogen, og dekket
ikke hva som skjedde i mer komplekse atomer. Vanskeligheten består at lovene i
klassisk fysikk kan ikke brukes på en så liten partikkel som elektronet, som også kan
oppføre seg som en bølge, noe som ble foreslått av den franske fysikeren Louis de
Broglie (Nobelprisen i 1929). All materie har bølgeegenskaper. Akkurat som
lysbølgene har bølgelengde og frekvens har materien det samme. Materien kan
altså oppføre seg som en bølge. Tunge objekter får en så kort bølgelengde at den
blir vanskelig å oppdage.
Små partikler har liten masse og lengre bølgelengde.
Broglies ligning:

hvor h er Plancks konstant, m er massen til parikkelen og v er hastigheten. Små
partikler har så liten masse at bølgeegenskapene blir viktige.
Bølger som er i fase forsterker hverandre og øker i intensitet ved interferens.
Bølger som er ute av fase opphever hverandre og minsker i intensitet. Fenomenet
med forsterking og opphevelse av intensitet kalles diffraksjon.
Ser man på en CD-plate kan man observere diffraksjon av lysbølger. Hvitt lys
reflekteres av sporene som ligger tett i tett sammen på CD´n og blir oppdelt i mange
individuelle lysstråler. Disse lysbølgene utsettes for interferens, hvorav noen
forsterkes og noen slukkes. For en bestemt vinkel mellom innkommet og reflektert
lys slukkes alle bortsett fra en som vi ser som farget lys. Ved å vende på CD´n ser vi
forskjellige farger ettersom vinkelen endrer seg. Det samme prinsippet gir spekter fra
et gitter, som er et speil med mange parallelle linjer som ligger tett sammen.
Interferensfiltere som bare slipper igjennom lys med bestemte bølgelengder virker
etter samme prinsipp.
Oppløsningen til et mikroskop, dvs. evnen til å atskille objekter som ligger tett inntil
hverandre er begrenset av bølgelengden til lyset. Elektronene har så korte
bølgelengder (0.006 til 0.001 nm) at elektronmikroskopet som benytter seg av en
elektronstråle gjør det mulig å observere objekter som det ikke er mulig å se i et
lysmikroskop.
Bølgeegenskapene til materieren gir grunnlaget for bølgemekanikken eller
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kvantemekanikk som den også kalles. Bølgene har har helt bestemte energinivåer.
Energiforandring i et atom skyldes at et elektron endres fra et bølgemønster til et
annet. Det er stående elektronbølger i atomer. Det mest stabile nivå er
grunntilstanden når elektronet har en bølgefunksjon med lavest mulig energi.
Fysikeren Erwin Schrödinger (1887-1961) var den første som kunne forklare
bølgenaturen til materien med Schrödingerligningene. Elektronbølgen er en
stående bølge, og de tredimensjonale bølgeformene kalles orbitaler.I
grunntilstanden for et atom har elektronene en bølgeform med lavest mulig energi,
og elektronene fyller orbitalene med lavest energi. Den tredimensjonale
elektronbølgeformen kan beskrives av 3 kvantetall n, l og m. Orbitalene er
sannsynlighetsfordelingen for å kunne treffe på et elektron rundt en kjerne, og
amplituden til bølgen angir en slik sannynlighet for å finne et elektron. Det er
begrensninger på hvor mange elektroner det kan være i et orbital, og elektronene
fylles i orbitalene etter et spesielt mønster avhengig av elektronspinnet. Fordelingen
av elektroner i orbitaler kalles elektronkonfigurasjon eller elektronstruktur.
Hovedkvantetallene n har verdier fra n til uendelig. Elektroner i samme
elektronskall har samme n. Alle orbitaler som har samme verdi på n sies å være i
samme elektronskall. Disse skallene har fått bokstaver K, L, M, O, P, Q... , for
henholdsvis n = 1, 2, 3, 4, 5, 6.... Hovedkvantetallene (prinsipalkvantetallene) sier
noe om størrelsen og energien til orbitalene (elektronbølgen). For en bestemt verdi
av n holder elektronene seg i et spesielt område fra kjernen. For ett hovedkvantetall
n kan det være maksimalt n2 orbitaler dvs. 2n2 elektroner.
Sekundærkvantetallene l , (bikvantetallene) også kalt orbitale kvantetall, deler
skallene i orbitaler, samt underskall (subskall). Bikvantetallene kan ha verdiene s,
p, d, f, g, h (0, 1, 2, 3, 4, 5..., n-1). Elektroner med samme bikvantetall hører med til
en gruppe. Denne gruppe må ikke forveksles med gruppe brukt om kolonner i det
periodiske systemet. Det kan være maksimalt 2l+1 orbitaler i en gruppe. For atomer
med flere elektroner vil man får en rekkefølge med stigende energi: 1s; 2s; 2p; 3s;
3p; 4s; 3d; 4p; 5s; 4d; 5p; 6s; 4f osv. For en gitt verdi av n kan l variere fra l=0 til l=
(n-1). Man bruker bokstavkoder s, p, d, ... for å beskrive verdiene av l

0

1

2

3

4

5

..(n-1)

s

p

d

f

g

h

..

For å vise i hvilket underskall man er oppgir man først hovedkvantetallet etterfulgt av
bokstavkoden for underskallet. Hvert skall har et s underskall, og alle bortsett fra det
første har et p underskall osv.
De magnetiske kvantetallene m deler subskallene i orbitaler avhengig av deres
orientering i rommet. Verdiene for m kan variere fra +l til -l. Hvis l = 0 kan m bare ha
en verdi: m = 0. Hvis l = 1 kan m ha verdiene +1, 0 og -1. Antallet muligheter for m
for s, p, d, og f tilsvarer 1,3,5,7.. osv.
Elektroner oppfører seg som om de hadde egenrotasjon og spinner enten den ene
eller andre veien. Parallelle spin hvis de spinner i samme retning og antiparalelle
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spin hvis de spinner i hver sin retning. Elektroner oppfører seg som små magneter,
og dette gir opphav til elektronspin, når elektronene kan spinne i en av to mulige
retninger omkring sin egen akse. Spinkvantetallet ms kan bare ha to mulige verdier
+1/2 og -1/2.
Ifølge den østeriske fysikeren Wolfang Pauli (1900-1958) formulert som Paulis
ekskulsjonsprinsipp kan ikke to elektroner i samme atom samtidig ha like verdier
for alle fire kvantallene. I et 1s orbital er det bare plass til to elektroner, og disse må
ha motsatt spin. Pauli fikk nobelprisen i fysikk i 1945 for denne oppdagelsen. For
elektroner som er i par vil dette gi oppheving elektronets magnetiske egenskaper
(+1/2 og -1/2 opphever hverandre). I atomer hvor flere elektroner spinner i den ene
retningen enn den andre er det et uparret elektron, noe som gir opphav til
paramagnetisme. Et paramagnetisk stoff blir trukket mot en magnet. Atomer hvor
alle elektronene er i par kalles diamagnetiske.
Eletroner som beveger seg gjennom en spole kan lage en elektromagnet.
Elektronkonfigurasjonen for hydrogenatomet med atomnummer Z=1 blir 1s1.
Beskrevet i et orbitaldiagram blir dette 1s ↑. Om pilen peker opp eller ned spiller
ingen rolle, men når elektronorbitalt er halvfullt tegner vi det med pilen opp.
For grunnstoffet Helium (He) med atomnummer Z=2 får elektronkonfigurasjonen
1s2 . Videre blir det for litium (Li): 1s22s1, beryllium (Be): 1s22s2. For karbon (C) med
6 elektroner blir elektronkonfigurasjonen: 1s22s22p2. Det betyr 2 elektroner i psubskallet, men skal man skrive dette opp i et orbitaldiagram må man bestemme
hvor p-elektronene skal plasseres. Plasseringen gjøres ifølge Hunds regel som sier
at hvis elektroner plasseres i orbitaler med samme energi, må det gjøres slik at det
gir så få parvise elektroner som mulig.
Det kan bare være to elektroner i samme orbital (har samme bølgefunksjon) og
disse atskiller seg fra hverandre ved å ha forskjellig spinkvantetall +1/2 og -1/2 (Pauli
eksklusjonsprinsipp), de andre 3 kvantetallene blir like. I samme gruppe har alle
elektronene samme energi og først må alle tilgjengelige orbitaler fylles med ett
elektron med parallelle spin, før det kan lages elektronpar og elektronene
forekommer med motsatt spin (Hunds regel).
I periode 1 fylles 1s subskallet.
Hydrogen (H): 1s1 Helium (He): 1s2
I periode 2 fylles 2s og 2p subskallet.
Litium (Li):1s22s1 Beryllium (Be): 1s22s2 Bor (B):1s22s22p1
Karbon (C): 1s22s22p2
Nitrogen (N) har elektronkonfigurasjon 1s22s22p3.
Oksygen (O): 1s22s22p4.
I periode 3 fylles 3s og 3p subskallet.
Natrium (Na) har elektronkonfigurasjon: 1s22s22p63s1 Na [Ne]3s1
Kationet Na+ har elektronkonfigurasjon: 1s22s22p6
Magnesium (Mg) har elektronkonfigurasjon: 1s22s22p63s2 Mg [Ne]3s2
I periode 4 fylles 4s og så flytter man seg 5 plasser i 3d området
Kalsium (Ca) har elektronkonfigurasjon: 1s22s22p63s23p64s2
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Mangan (Mn) har elektronkkonfigurasjon: 1s22s22p63s23p63d54s2.
For å komme videre mot vismut (Bi)
I periode 1 fylles subskallet 1s
I periode 2 fylles subskallet 2s og sp
I periode 3 fylles subskallet 3s og 3 p
I periode 4 fylles subskallet 4s, 3d og 4p
I periode 5 fylles subskallet 5s, 4d og 5p
I periode 6 fylles subskallet 6s, 4f, 5d, og 6p
Krom og kobber har en spesiell elektronkonfigurasjon.
Elektroner i ytre skall kalles valenselektroner.

For gruppe 1 alkaliemetallene som hører med til s-blokken blir
elektronkonfigurasjonen:
Litium (Li)
1s22s1
Natrium (Na) 1s22s22p63s1
Kalium (K)
1s22s22p63s23p54s1
Rubidium (Rb) 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1
Cesium (Cs) 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p26s1
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1s S‐blokk
2s
3s
4s
5s
6s
7s

2p
3p
4p
5p
6p
p‐blokk

d‐blokk
3d
4d
5d
6d
f‐blokk
4f
5f

16 elektroner fra to oksygenatomer (O), 8 fra hver O, fordeles rundt atomkjernene i
dioksygen (O2) ifølge reglene til Pauli og Hund. Pilene viser retningen på
elektronspin i orbitalene. Legg merke til at elektronene i 2pπ* antibindende orbital
har parallelle spin. Vanlig oksygen vi puster inn kalles triplett oksygen, i motsetning
til reaktivt singlett oksygen som kan dannes hvis man har et pigment, lys og oksygen
tilstede, og hvor lysenergi blir overført til oksygen via pigmentet. Dette gir såkalte
fotodynamiske effekter. Et orbital er sannsynlighetstettheten for å treffe på et
elektron rundt en kjerne. Atomorbitaler i et atom danner molekylorbitaler i et molekyl.
Dioksygen er paramagnetisk.
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Fordelingen av elektroner i de ytre 3d og 4s orbitalene i transisjonsmetallene jern (og
kobber . Figuren viser både den metalliske formen (Fe,Cu) og ioneformen som
kationer (ferrojern ( Fe2+) , ferrijern (Fe3+), enverdig kobber (Cu+) og toverdig kobber
(Cu2+). Jern (Fe) har elektronkonfigurasjon: 1s22s22p63s23p63d64s2, som forkortet
kan skrives Fe: [Ar]3d64s2.

Bølger
Bølger på vannet som skapes av vinden er bevegelige bølger hvor vannmolekyler
beveger seg opp og ned, mens selve bølgen beveger seg horisontalt med
vindretningen. En vibrerende gitarstreng er eksempel på stående bølger. Slår man
på strengen vil enden på strengene være fast, mens sentrum vibrerer opp og ned.
Noen steder på strengen vil amplituden være lik 0, kalt noder, og mellom disse vil
strengen har maksimal amplitude.På en stående bølge vil noder og maksimal
amplitude ha sine faste plasser. Notene spilles ved å forkorte strengens lengde ved
å presse strengen ned mot gripebrettet. Slår man på strengen og umiddelbart
presser ned midt på strengen blir tonen en oktav høyere. De eneste bølgene som
kan eksistere er de som halve bølgelengden blir repetert et heltall antall ganger.
2
hvor L er lengden på strengen, λ (lambda) er bølgelengden, og n er et heltall.
Lys som absorberes av molekyler, ioner eller atomer eksiterer elektroner fra et
lavere energinivå til et høyere. Hvis synlig lys ikke har nok energi til å flytte
elektroner fra laveste til høyeste nivå ser stoffet hvitt ut. I transisjonsmetallene er det
liten forskjell mellom energinivåene i d-orbitalene og synlig lys
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Molekyler og atomer
Atomer kan reagere med hverandre på to måter enten ved å dele elektroner med
hverandre i en elektronparbinding eller ved å overføre ett eller flere elektroner fra ett
atom til det andre (ionebinding). Stoffer som deler elektroner kalles molekyler. Stoffer
som danner elektriske ladete partikler kalles ioner. Molekyler kan være satt sammen
av to eller flere atomer og molekylet kan beskrives med en molekylformel.
Grunnstoffer som kan reagere med hydrogen kalles hydrider. Oksygen kan reagere
med ikke-metaller og danne oksider, f.eks. nitrogen- og svoveloksider. Karbon har
egenskapen at den kan danne sterk binding med seg selv og med oksygen,
hydrogen og nitrogen, noe som danner grunnlaget for organisk kjemi - livets kjemi.
Hydrokarboner er bindinger mellom karbon og hydrogen (CnH2n+2), hvor n er et helt
tall. For n opptil 6 kalles disse alkaner, og disse finnes i naturgass f.eks. metan, etan,
propan og butan.
Oktettregelen sier at når atomer inngår i kovalent binding så forsøker de å dele
elektroner slik at det ytre skallet får 8 elektroner. I bindingen mellom to H-atomer i
hydrogen (H2) er elektronskyen mest konsentrert mellom kjernene hvor tiltrekning av
frastøtning balanseres. Det trengs energi for å bryte bindinger, og energi frigis når
bindinger dannes (bindingsenergi). Mange atomer inngår i kovalent binding slik at
ytre skall inneholder 8 elektroner som i N2 og CO2. En type binding hvor begge
elektronene i en binding kommer fra ett av de to atomene i bindingen kalles en
koordinert kovalent binding.
I organiske molekyler kan et hydrogen erstattes med en hydroksylgruppe og danne
alkoholer, f.eks. metanol (CH3OH) og etanol (C2H5OH).
Metaller kan danne binde seg til ikke-metaller og danne en ionebinding f.eks. NaCl.
Positivt ladete ioner kalles kationer. Negativt ladete ioner kalles anioner. Anioner
dannes fra ikkemetaller når de går i ionebinding med metaller.
Et positivt ladet ion (kation) skal stå først i en elektrisk nøytral ioneformel.
Stoffer er elektrisk nøytrale hvis det er like mange positive som negative ladninger.
På lik linje med atomene som har atommasse så har molekyler en molekylmasse.
For ioner kan begrepet formelmasse brukes.
Når to forskjellige atomer inngår i binding kan en av kjernene trekke sterkere på
elektronene i en binding enn den andre, noe som gir en ujevn fordeling av
elektrontettheten i bindingen og en polar binding. Vann (H20) og saltsyre (HCl) er to
eksempler på polare bindinger. Elektronegativitet er et mål på hvor sterkt et atom
trekker på elektronene i en binding. Oksygen og nitrogen har høy elektronegativitet,
sammenlignet med andre atomer. Størrelsen på elektronegativiteten er høyest i
toppen av en gruppe i periodesystemet og øker mot høyre i en rad, og følger således
samme trend som ionisasjonsenergi.
En Lewis struktur er en måte å sette opp hvilke atomer som er bundet til hvilke.
Man teller opp antall valenselektroner og plasserer to i hver binding. Oktetter fylles
ved å tilføre elektroner i par, og hvis sentralatomet ikke har en oktett kan det lages
dobbel- eller trippelbindinger. Noen ganger blir det umulig å tegne en Lewis struktur,
og man fordeler da elektroner i resonansstrukturer. F.eks. har NO3- tre forskjellige
resonansstrukturer. Benzen er også en resonansstruktur hvor resonansstrukturen er
indikert med en ring i midten av molekylet.
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Bindingsenergien for en C-C, C=C og en C-C-trippellbinding er henholdsvis 348,
615 og 812 kJ mol-1. Lengden på en C-C- binding er ca. 0.154 nm.
Hvilken tredimensjonal form et molekyl får beregnes ut fra hvordan
valenselektronene plasseres seg slik at frastøtningen mellom dem blir minst mulig.
Mulige tredimensjonale former er et lineært molekyl (2 elektronpar), en trekant i ett
plan (3 elektronpar), et tetraeder (4 elektronpar), en trekantet pyramide (5
elektronpar) eller et oktaeder (6 elektronpar).
Orbitaler kan hybridisere, f.eks. kan s og p orbitaler danne sp orbitaler. Jo mer to
orbitaler overlapper hverandre desto sterkere binding er det mellom dem. Hvis 3 p
orbitaler hybridiseres med en s orbital dannes det en sp3 orbital.
I vannmolekylet vil sp3 orbitalet til oksygen overlappe med 1s orbitalene til hydrogen.
Den type binding hvor elektrontettheten er størst på en linje mellom to kjerner,
dannet fra overlappende s orbitaler, p orbitaler eller hybrider mellom dem kalles
sigmabinding (σ). Hvis to p orbitaler overlapper sideveis, istedet for ende mot ende,
blir elektronene konsentrert som to pølser på hver sin side av bindingsaksen mellom
de to kjernene. Denne type kalles pi-binding (π) f.eks. i karbon-karbon
dobbeltbindinger (C=C) eller trippelbindinger.
En dobbelbinding består vanligvis en en sigmabinding og en pibinding.
På samme måte som et atom har atomorbitaler har et molekyl molekylorbitaler.
Et par med 1s orbitaler som kombineres i et molekyl vil gi to molekylorbitaler: en
bindende molekylorbital (sigma 1s) hvor elektrontettheten er størst mellom
kjernene, og en antibindende orbital (sigma 1s stjerne) hvor det er minst
elektrontetthet mellom kjerne som gjør at kjernene kan frastøte hverandre. Molekyler
med likt antall bindende og antibindende orbitaler er utstabile. 2s orbitaler overlapper
og danner sigma 2s og sigma 2s* molekylorbitaler.
Molekylorbitalene som dannes ved overlappende p-orbitaler er 2 sigma px orbitaler
(bindende sigma 2px og antibindende sigma 2px*). 2p orbitaler normalstilt på
bindingen gir to pi gir 4 kombinasjoner.
Oksygen er paramagnetisk og inneholder 2 uparrede elektroner. Pielektroner i
molekylorbitaler behøver ikke befinne seg fast mellom to kjerner, men kan flytte seg,
såkalte delokaliserte elektroner. Delokaliserte elektroner gir ekstra stabilitet til
molekylet.
Metaller kan lede elektroner og i faste stoffer er det energibånd bestående av tett
sammensatte energinivåer dannet ved å kombinere atomorbitaler med lik energi fra
hvert av atomene i metallet. Båndet som inneholder valenselektronene kalles
valensbånd. Alle bånd som er ledige eller delvis fylt med elektroner og som går
kontinuerlig gjennom metallet kalles konduksjonsbånd. Elektroner kan bevege seg
i konduksjonsbåndet. Isolerende stoffer (isolatorer) har alle valenselektronene i
binding slik at valensbåndet er fylt. Det er i tillegg et båndgap mellom valensbåndet
og det nærmeste konduksjonsbåndet. Elektroner kan derfor ikke komme opp i
konduksjonsbåndet.
Silisium og germanium er halvledere hvor valensbåndet er fylt med elektroner, men
det er kort avstand til nærmeste konduksjonsbånd. Når temperaturen på en
halvleder øker så øker den elektriske ledningsevnen fordi den økte energien gir
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elektroner mulighet til å bevege seg opp i konduksjonsbåndet. Ved kontrollert
tilførsel av urenheter til halvledere har det vært mulig å utvikle transistorer, en
forutsetning for datamaskiner og forbrukerelektronikk (TV, CD-spillere,
lommekalkulator). I silisium er alle valenselektronene opptatt i kovalent binding. Ved
tilførsel av grunnstoffer i gruppe 13 f.eks bor som erstatter silisiumatomer (silisium
dopet med bor). Siden bor bare har 3 valenselektroner vil en av de kovalente
bindingene mangle ett elektron. Når det settes på spenning kan et ledig elektron i
nærheten fylle denne mangelen, men etterlader seg et positivt hull. Dette positive
hullet kan fylles osv. slik at denne positive ladningen flytter seg gjennom halvlederen.
Siden det er positive ladninger som flytter seg kalles de type p-halvledere. Hvis det
tilføres grunnstoffer fra gruppe 15 til silisium f.eks. arsen som har ett ekstra
valenselektron sammenlignet med silisium, vil det være et elektron til overs. Dette
elektronet kan gå over i konduksjonsbåndet hvis det settes under spenning. Den
bevegelige ladningen er negativ og denne type halvledere kalles n-type halvledere.
I et solcellepanel er et lab med p-type halvleder (silisium dopet med bor) plassert
over et tynt lag med silisium dopet med arsen (n-type halvleder). Når sol treffer
overflaten er det ikke lenger likevekt og elektroner fanget i p-laget kan gå tilbake til nlaget. Elektroner i n-laget kan gå ut gjennom i en ledning i en elektrisk krets.

Elektrisk ledning
Når elektroner beveger seg i et metall f.eks. kobberledning er det en motstand som
hindrer elektronene og denne motstanden gjør at en del av elektronenes energi
omformes til varme. For å redusere dette energitapet transporteres strøm over lange
avstander med svært høy spenning. På samme måte som mekanisk friksjon hindrer
objekter å flytte seg. Hvis metaller eller metallegeringer kjøles ned mot det absolutte
nullpunkt blir de superledende. Superledere har ingen motstand mot å lede
elektroner. Den nederlandske fysikeren H. Kamerlingh-Onnes fikk nobelprisen i
fysikk i 1913 for å ha oppdaget de superledende egenskapene ved kvikksølv ved
4.1K. En legering med niob og germanium (Nb3Ge) var superledende ved 23.2K. I
1987 fikk K.A. Müller og J.G. Bednorz nobelprisen i fysikk for oppdagelsen av en
supraledende legering (LaBa2CuO4) ved 30 K. Det er seinere blitt laget
superledende keramer, men disse er sprø og mister superledningen nær
magnetfelter. Det er blitt laget høytemperatur superledere hvor lanthan har blitt
erstattet med yttrium (YBa2Cu3O7)
Det har vært omdiskutert om elektriske felter fra høyspentlinjer kan gi fysiologiske
effekter. En oscillerende strøm med en frekvens sender ut svak stråling med samme
frekvens. Det er på denne måten radio- og TV-stasjoner sender signaler ved å pulse
en elektrisk strøm gjennom en senderantenne. Vanlig husholdningsstrøm har
frekvens på 50 Hz og strømledningene sender ut meget svak elektromagnetisk
stråling, så svak at den ikke kan påvirke bindinger i molekyler.
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Syrer og baser
I vann er det en syre-baselikevekt, og det skjer en ionisering av vann i vanndige
løsninger:
med likevektskonstant Kc:

For enkelhets skyld uttrykker vi dette som:

Ioneproduktkonstanten til vann Kw , som endrer seg med temperaturen, er:
1 · 10
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S.P.L. Sørensen (1868-1939) utviklet pH-begrepet i 1909. pH er den negative
logaritmen (grunntall 10 ) til konsentrasjonen av protoner ([H+]).

Hvis konsentrasjonen av H+ er 1·10-4 blir pH = 4
Ved nøytral pH er pH = 7 og [H+] = [OH-] = 1·10-7 M (molar)
Eksempler på syrer er svovelsyre i bilbatterier, sitronsyre, eddiksyre, og askorbinsyre
(vitamin C). Eksempler på baser er Mg(OH)2 brukt for å nøytralisere magesyre, og
kaustisk soda, natronlut (NaOH) som bl.a. brukes til å lage såpe fra fett, lute møbler,
og er ekstremt farlig for øyne og hud.
Syrer er stoffer som reagerer med vann og gir hydroniumioner (H3O+) og et anion.
Når vi har vann som løsningsmiddel skriver vi H+ istedet for H3O+ (hydroniumionet)
Ifølge Arrhenius er en syre som avgir hydrogenioner (H+) i vann og baser avgir
hydroksylioner (OH-) i vann, og nøytralisering skjer mellom disse og danner vann.
Imidlertid blir dette et for snevert begrep siden det finnes nøytralisering hvor et
proton (H+) og OH- ikke inngår. Lewis innførte et annet syre- og basebegrep hvor en
syre er en elektronparakseptor og base er en elektronpardonor.
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Den danske kjemikeren Johannes Brønsted (1879-1947) kom med følgende
definisjon: en syre er en protondonor og en base er en protonakseptor.
F.eks. vil eddiksyre (acetat) i reaksjon med vann danne et konjugert par hvor
CH3COOH er en syre og CH3COO- er en base.
På samme vis blir det følgende konjugerte par hvor H2O blir en base og H3O+ blir en
syre. Stoffer som kan både være en syre og base kalles omfotære (gr. amphoteros delvis en og delvis en annen). Ammoniakk (NH3) er en base og ammonium (NH4+) er
en syre og det er en likevekt mellom dem bestemt av pKa-verdien
Sterke syrer er fullstendig ionisert i vann.Saltsyre (HCl), svovelsyre (H2SO4) og
salpetersyre (HNO3) er sterk syrer. HCl er en gass i ren form og løst i vann gir den
saltsyre som er en sterk syre (12M (molar) i konsentrert form) med fullstendig
dissosiasjon:

Sterke syrer og baser er fullstendig ionisert.
Konsentrert svovelsyre inneholder 93-98% H2SO4 er 18M og har tetthet 1.8 g ml-1.
Svovelsyre tar opp vann i en eksoterm reaksjon, og derfor må man aldri helle vann i
konsentrert svovelsyre fordi da skjer den eksoterme reaksjonen på overflaten av
syren som kan sprute utover. Husk SIV: syre i vann, ikke omvendt.
Svake syrer er ikke så sterke protondonerer til vann. Eddiksyre (CH3COOH),
karbonsyre (H2CO3) og blåsyre (HCN) er eksempler på svake syrer.
Vi kan sette opp følgende likevekt for en syre med likevektskonstant Kc, hvor HA er
den protoniserte syren (A-acid (syre))
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Vi kan forenkle denne:

Jo større verdi for Ka desto sterkere syre.
Vi har den generelle Henderson-Hasselbalch-ligningen:

Det finnes mange buffersystemer som gjør at det kan skje store endringer i
konsentrasjonen av protoner uten at dette påvirker pH i samme grad. Et
buffersystem f.eks. eddiksyre-acetat-buffer buffrer best rundt pKa-verdien.
pH i blodet er fra 7.38 - 7.42, og blodet er buffret av karbonatbuffersystemet

Syre-baseindikatorer er ofte svake syrer hvor den sure formen av indikatoren HIn
har en farge og basen In- har en annen farge.

Binære stoffer mellom hydrogen og ikke-metaller er syrer (binære syrer) eks.
hydrogensulfid (H2S).
En syre blir nøytralisert når den reagerer med en base. For eksempel saltsyre (HCl)
som blandes med natronlut (NaOH) hvor det dannes saltet natriumklorid (NaCl)

Oksosyrer inneholder hydrogen, oksygen, samt et grunnstoff til eks. salpetersyre
(HNO3), salpetersyrling (HNO2), svovelsyre (H2SO4), svovelsyrling (H2SO3), og
perklorsyre (HClO4). Syrer med ett H som kan nøytraliseres kalles enprotisk
(monoprotisk) syre, syrer med to eller flere H som kan nøytraliseres kalles
polyprotisk.
En nøytralisering kan skje trinnvis, for eksempel svovelsyre (H2SO4) blandet med
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natronlut (NaOH)
2

2

Natriumhydrogensulfat (NaHSO4), natriumdihydrogenfosfat (NaH2PO4) og
natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3) er salter av toprotiske syrer.
Bygningsmaterialet marmor som også brukes til å lage statuer og meir eksklusive
bygninger består av kalsiumkarbonat (CaCO3). Når marmor utsettes for saltsyre
(HCl) eller sur nedbør skjer følgende reaksjon hvor det dannes karbondioksid (CO2):
2
En dråpe syre på marmor gir brusing grunnet frigivelse av CO2.
Store mengder karbondioksid er bundet i havet som sedimenter med
kalsiumkarbonat i form av kalsitt eller aragonitt.
Saltsyre (HCl) i reaksjon med magnesiumhydroksid (Mg(OH)2) kan brukes til å
nøytralisere syre, f.eks. magesyre som består av saltsyre:
2

2

Både magnesiumhydroksid og kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) er sterke baser, men de
er lite løselige i vann, men det som er løst er fullstendig ionisert.
Kalsiumoksid er et basisk anhydrid som bl.a. finnes i sement og i reaksjon med vann
skjer følgende reaksjon:

Kalking vil si å tilføre basiske kalsium- (Ca2+) eller magnesium (Mg2+)-salter for å
bedre vekstforholdene for planter som mistrives på sur jord. Kalk kan tilføres som
brent kalk (CaO), kalksteinsmel (CaCO3, kalsitt), hydratkalk (Ca(OH)2), dolomittkalk
(CaMg(CO3)2), eller magnesitt (MgCO3).
Kalk framstilles ved oppvarming av kalkstein (CaCO3, kalkspat, kalsitt) i en kalkovn
ved ca. 1000oC med følgende reaksjon:
Bærum kommune har bilde av en kalkovn i sitt kommunevåpen.
Hydratkalk lages ved lesking av brent kalk med vann, en prosess med sterk
varmeutvikling:
Lesket kalk, sand og vann en sement blanding som ved muring herdes over tid ved
opptak av karbondioksid:
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Karbonsyre (H2CO3) er en toprotisk syre:
4.5 · 10

4.7 · 10
Vi så tidligere at:

Disse tallene gir pKa1=log10(4.5·10-7)=6.35 og pKa2=log10(4.7·10-11)=10.33
Det er en pH-avhengig likevekt mellom CO2, HCO3- og CO32-:
Likevekten mellom CO2 og hydrogenkarbonat (bikarbonat, HCO3-):

·

Det betyr at hvis pH er lik pKa-verdien er det like mye CO2 og HCO3-:
Likevekten mellom bikarbonat og karbonat (CO32-):
·

Ved 20oC er pK1=6.392 og pK2=10.38.
Det er mer karbondioksid i vann enn det man forventer ut fra Henrys lov siden
karbondioksid finnes i andre former som virker som buffersystem. Det er en kalsiumkarbonsyrelikevekt:
ø

ø

ø
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Natron (natriumbikarbonat eller natriumhydrogenkarbonat, NaHCO3) og
hjortetakksalt (ammoniumhydrogenkarbonat, NH4HCO3) brukes som hevemiddel i
baking. Bakepulver inneholder natron, stivelse og en syre i saltform. Når dette
blandes med vann frigis CO2 ved sure betingelser:

Ved baking med bakegjær bryter gjærcellene ned sukkeret i stivelse (glukose i α-14-binding (amylose), samt glukose i α-1-4-binding og α-1,6-binding (amylopektin) ),
og det dannes CO2 som fanges opp av blærer dannet av proteinet gluten i melet.
Pottaske (kaliumkarbonat, K2CO3) ble tidligere isolert ved utvasking fra aske av
løvtrær, for eksempel bjerk. Pottaske virker basisk og ble også brukt til forsåpning av
fett (bryter esterbindingen mellom syregruppene fettsyrene og hydroksylgruppene i
glycerol) for å lage såpe.
Hydrater av metaller med høy ladningstetthet er svake syrer. Treverdig aluminium
dannet under sure betingelser (Al3+) har nok ladningstetthet til å binde til seg vann

og trekke på elektroner, og gjør at dette hydratet kan bli en protondonor.
Aluminiumkjemi i vann er meget kompleks og det dannes mange former. Al3+ som
det finnes mye av i sur tropisk laterittjord er ofte giftig for planter, unntatt bl.a. teplanten.
Hardt vann er grunnvann som inneholder mye kalsium (Ca2+), ferri- og ferrojern
(Fe3+, Fe2+) og magnesium (Mg2+) som kan felle ut såpe. Såpe består av
natriumsalter fra fettsyrer, f.eks. stearinsyre, og bindingen mellom fettsyrer og ionene
i vannet ødelegger såpens egenskaper. Såpe virker ved at urenheter løses i
fettsyrene og natrium gjør at det blir løselig i vann. En måte å fjerne ioner fra det
harde vannet er å tilføre vaskesoda Na2CO3 ·10H20 slik at Ca2+ felles ut som
kalsiumkarbonat (CaCO3). I saltvann bruker man i stedet en såpe basert på kaliumsalt av fettsyrer. Siden det er lite kalium (K+) i saltvann sammenlignet med natrium
(Na+) og man unngår ioneeffektene med natrium.
Et annet problem med hardt vann er at hvis vannet inneholder mye bikarbonat
(HCO3-) så felles det ut karbonater på innsiden av vannrør. Jfr. kjelestein.
Detergenter (såpestoffer) kan være ioniske eller molekylære.
Klorin inneholder natriumhypokloritt (NaClO) løst i lut. Hypokloritt er et sterkt
oksidasjonmiddel som bleker farger. Klor kan reagere med organiske forbindelser,
og gi negative helseeffekter i klorrenseanlegg for drikkevann.
Når sitronsyre reagerer med natriumbikarbonat i vann dannes karbondioksid (jr.
Alka-Selzer).
Kull og olje inneholder rester av svovel (S) som oksideres til svoveldioksid (SO2) ved
forbrenning. Forbrenning er en rask reaksjon med oksygen som avgir både lys og
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varme. Svoveldioksid oksideres til sulfat i atmosfæren og bidrar i form av svovelsyre
til sur nedbør. Det samme gjør nitrogenoksider dannet ved forbrenningsreaksjoner i
motorer, og nitrogenoksider oksideres til nitrat i atmosfæren, og bidrar til sur nedbør i
form av salpetersyre og salpetersyrling.
Svoveldioksid (SO2) kan fjernes i reaksjon med kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) hvor
det dannes kalsiumsulfitt (CaSO3):

Nitrogenoksider (NO, NO2) kalt NOx dannes i alle forbrenningsreaksjoner og på
samme måte som SO2 blir disse oksidert i atmosfæren til nitrat og kommer ned med
nedbøren som salpetersyre. I tillegg til syreskadene får man tilført naturen nitrat som
virker som gjødsel og kan gi økosystemendring. Skipsfart og dieselbiler produserer
mye nitrogenoksider.
Det er en pH-avhengig likevekt mellom ammonium (NH4+) og ammoniakk (NH3),
sistnevnte er en stikkende illeluktende giftig gass. Ammoniakk ble tidligere mye brukt
i kjøleanlegg.

·

Hvor pKa=9.40 (20oC).

Vi har følgende pH-likevekter for fosfat med følgende pKa-verdier:
pK1=2.15, pK2=7.20, pK3=12.33
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Redoksreaksjoner
Reduksjons- oksidasjonsreaksjoner gir endringer i oksidasjonstall.
Ifølge en kjemiker blir ved en oksidasjon oksidasjonstallet mer positivt (mindre
negativt). Ved en reduksjon blir oksidasjonstallet mindre positivt (mer negativt).
Syrer kan reagere med metaller, f.eks. svovelsyre fra et bilbatteri gir rust. Vanligvis
er en slik reaksjon mellom syre og metall en redoksreaksjon hvor metallet blir
oksidert og syren blir redusert.
Når svovelsyre reagerer med metallisk zink på en galvanisert spiker skjer følgende
reaksjon:

Zink (Zn) blir oksidert til Zn2+ og 2H+ blir redusert til hydrogengass (H2). Protoner
(H+) virker som et oksidasjonsmiddel og blir redusert til H2. Sammenlignet med
salpetersyre som er en sterkt oksiderende syre kalles svovelsyre og saltsyre for ikkeoksiderende syrer.
Slipper man en kobbermynt i konsentrert salpetersyre (HNO3) blir det en voldsom
reaksjon og det dannes en brunfarget sky av giftig nitrogendioksid (NO2). Metallisk
kobber (Cu) blir oksidert til et toverdig kobberkation (Cu2+), og et anion nitrat (NO3-)
blir redusert til NO2.
2

4

2

2

Bruker man imidlertid en svak salpetersyreløsningen blir ikke sluttproduktet
nitrogendioksid, men derimot nitrogenoksid (NO). Salpetersyre oksiderer også
organiske stoffer svært godt og gir derfor alvorlige hudskader hvis det søles på
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huden.
Dyppes metallisk zink (Zn) i en løsning med kobbersulfat (CuSO4) blir zinkmetallet
brunfarget av metallisk kobber (Cu):

Zink reduserer kobberioner til metallisk kobber, og kopperioner oksiderer metallisk
zink (Zn) til zinkkationer (Zn2+).
Derimot skjer det ingen reaksjon om metallisk kobber dyppes i en løsning med
zinksulfat.
Metallisk natrium reagerer kraftig og eksplosivt med vann hvor vann blir redusert til
hydrogengass og natrium blir oksidert il Na+.
Lavoisier oppdaget at forbrenning er en reaksjon mellom trevirke eller kull og
oksygen (O2) i lufta. Oksidasjon betydde en reaksjon mellom en reaktant og
oksygen, men seinere oppdaget man at dette var bare en spesiell del av mange
typer oksidasjon. Oksygen er at aktivt oksidasjonmiddel. Forbrenning kan skje raskt
hvor både lys og varme avgis.
Fossilt brennstoff inneholder karbon og hydrogen. Når metan (CH4) forbrenner
dannes karbondioksid og vann:
2

2

Er det dårlig oksygentilgang blir forbrenningen ufullstendig og det dannes giftig
karbonmonoksid. Her er det brukt metan som eksempel, men det gjelder alle
hydrokarboner
3
2

2

Kull til grilling må bare brukes utendørs hvor det er nok oksygen til fullstendig
forbrenning. Karbonmonoksid (CO) som er luktfri binder seg til den terminale
oksidasen i respirasjonskjeden (elektrontransportkjeden) i mitokondriene i cellene,
noe som kan ende med en tragisk død. Vær alltid obs hvis det skjer en forbrenning
med dårlig tilgang på oksygen. Det kan være et alvorlig faresignal.
Hvis det er svært dårlig oksygentilgang dannes det rent karbon i form av sot, og en
ulmebrann kan sote ned et helt hus eller leilighet:
2
Når man skal lage trekull forbrennes trevirke ved lav oksygentilgang slik at det
dannes kull. I en tjæremile omdannes fururøtter med høyt harpiksinnhold til tjære
ved forbrenning ved lav oksygenkonsentrasjon.
Hvis fossilt brennstoff innholder svovel vil det i tillegg dannes svoveldioksid (SO2).
Metaller kan også forbrenne. I gamle dager brukt man blitzpærer med
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magnesiumtråder og ble det sendt strøm inn i trådene ble det varmt nok til at det
tente.
Når etanol brenner i en spritbrenner:
3

3

Generelt reagerer metaller sakte med oksygen i en reaksjon som kalles korrosjon
eller rust. Metallisk jern (Fe) oksideres til rust, jernoksid, Fe2O3 ·H2O.
Jern virker som en anode:
2
Elektroner (e-) fraktes til et sted hvor jern er i fuktig kontakt med oksygen og hvor det
skjer en reduksjon:
1
2

2

Toverdig ferrojern (Fe2+) diffunderer og kommer i kontakt med hydroksylioner (OH-)
og felles ut som jernhydroksid ( Fe(OH)2) og blir videre oksidert av oksygen i lufta til
Fe(OH)3 som taper vann og gir Fe2O3.
2

3

Fe2+ kan diffundere under billakk og gjør at lakken bobler opp pga. rust.
Katodebeskyttelse med dekke av et annet metall kan hindre rust. Katodebeskyttelse
beskytter jernet med et metall som lar seg lettere oksidere enn jern, det vil si at jern
blir katode og det andre metallet blir anode. Galvanisering med zink gir en slik
beskyttelse. Jfr. galvanisert spiker og galvaniserte bildeler. I båter i saltvann kan man
bruker en offeranode med zink, som erstattes med en ny når den er oppbrukt. H+
kan ikke oksidere kobber.
H+ i saltsyre (HCl) kan være oksidasjonsmiddel og bli redusert til hydrogengass (H2),
men både saltsyre og svovelsyre har dårlige oksidasjonsegenskaper og kalles ikkeoksiderende syrer.
Salpetersyre (HNO3) er eksempel på en oksiderende syre hvor anionet nitrat i
syren er sterkere oksidasjonsmiddel enn H+, og nitrat blir redusert. På grunn av de
oksiderende egenskapene gir salpetersyre alvorlige skader hvis den søles på huden,
som tidligere nevnt.
Blanding av kobber og saltpetersyre gjør at kobberet blir oksidert og nitrat redusert til
nitrogendioksid som er en brungul giftig gass:
4

2

2

Kaliumpermanganat (KMnO4) kan brukes til redokstitreringer. MnO4- er purpurfarget,
mens Mn2+ er fargeløs.
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Elektrokjemi
Sendes elektrisitet gjennom en smeltet ioneblanding med natriumklorid (NaCl) eller
en elektrolytt skjer det elektrolyse. Ved den positive elektroden, anode, skjer det
oksidasjon og ved den negative elektroden, katode, skjer det reduksjon. F.eks. ved
elektrolyse av natriumklorid (NaCl) så vil det dannes metallisk natrium (Na) og giftig
klorgass (Cl2) etter følgende reaksjoner (e- er elektroner):
2

2

2

2

2

Transport av elektriske ladninger via ioner kalles elektrolyttkonduksjon.
Ved elektrolyse av vann skjer følgende reaksjoner, hvor det dannes hydrogengass
ved katoden. Det var denne metoden man brukte tidligere for å lage hydrogen til
Haber-Bosch-metoden for å lage nitrogengjødsel. Det ble også anriket tungtvann (jfr.
Norsk Hydro). I dag benytter man metan for å lage hydrogen:
2

2

2

2
4

4

Det var Michael Faraday (1791-1867) som innførte begrepene anode, katode,
elektrode, elektrolytt og elektrolyse. Elektrisk strøm måles i ampér (A), og elektrisk
ladning måles i coulomb (C) , spenning måles i volt (V):
1

1
1

·1
·

1 mol elektroner har ladning 96485 C. 1 mol elektroner = 1 Faraday.
1 Faraday=96485 C.
Ved elektrolyse skjer det reduksjon ved den negativt ladete katoden og oksidasjon
ved den positivt ladete anoden.
I et galvanisk element skjer det reduksjon ved den positivt ladete katoden og
oksidasjon ved den negativt ladete anoden.
I begge typer celler vil positive ioner (kationer) bevege seg mot katoden og negative
ioner (anioner) bevege seg mot anoden.
Det er alltid oksidasjon ved anoden og reduksjon ved katoden, og katode og anode
er forbundet med en saltbro.
Fra en kobberanode med Cu+ som anodeelektrolytt vil det skje oksidasjon og
elektroner fraktes til en sølvkatode med reduksjon hvor Ag+ er en katodeelektrolytt,
og spenningen blir 0.46V.
2
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Evnen en galvanisk celle har til å skyve elektroner gjennom en ytre krets kalles
potensial eller elektromotorisk kraft, målt i volt. 1 volt = 1J/C.
To halvceller er koblet via en saltbro og den halvcellen med størst evne til reduksjon
må få elektroner fra den andre halvcellen.
Som referanse (E=0V) brukes standard hydrogenelektrode hvor hydrogen ved 1
atmosfære bobles over en platinaelektrode ved 25oC og 1M H+.
2

2

Hvis man lager et galavanisk element med hydrogenelektrode som den ene
halvcellen og en kobber elektrode som den andre blir potensialet E=0.34V og
følgende reaksjoner skjer:
2

2

2
Hvis man derimot bruker en zinkelektrode sammen med hydrogenelektrode blir
potensialet E=-0.76V. Negativt potensial betyr at zink ikke er så lett å redusere som
H+, og det betyr at zink blir oksidert.
2

2
2

I en galvanisk celle vil cellepotensialet for en spontan prosess alltid være positiv:
∆
hvor n er antall elektroner, F er Faradays konstant og E er potensialet i volt.
Walter Nernst (1864-1941) som oppdaget termodynamikkens tredje lov viste at den
elektromotoriske kraften i en celle endrer seg med konsentrasjonen av ioner.
Ioneselektive elektroder brukes til å måle konsentrasjon av ioner. En elektrode er
referanseelektrode med konstant reduksjonspotensial og den andre elektroden er
følsom for konsentrasjonen til stoffet som måles.

Blybatteri
Et 12 volts bilbatteri består av 6 galvaniske celler, hver på 2 V, koblet i serie. Anoden
(-) består av blyplater (Pb), og katoden (+) består av plater med bly IV-oksid (PbO2)
med svovelsyre (H2SO4) som elektrolytt. Reaksjonen ved katoden er (1.69V):
4

2

2
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Reaksjonen ved anoden er (-0.36V):
2
Etterhvert som batteriet utlades blir svovelsyren svakere og får lavere tetthet, noe
som kan testes med en syremåler hvor syren trekkes opp i et glassrør med en flottør
hvor spesifikk vekt av syren kan bestemmes.
Prosessen med utladning kan reverseres ved å tilføre strøm til batteriet ved lading.
Batteriet lades ved elektrolyse:
2

2

4

2

En ulempe ved blybatteriet er at det er tungt, inneholder giftig bly og etsende
svovelsyre. I nyere batterier brukes en bly-kalsiumlegering som anode, slik at
batteriet kan forsegles.

Zink-karbon tørrbatteri
Leclanché-cellen er et relativt billig batteri (oppkalt etter George Leclanché).
Batteriet er omgitt av et ytre beholder med zink som er anoden, eksponert på
undersiden av batteriet som den negative siden av batteriet (-). Katoden som er den
positive (+) delen på toppen av batteriet består av en grafittstav med karbon omgitt
av grafittpulver (C), mangandioksid (MnO2) og ammoniumklorid (NH4Cl).
Reaksjonen ved anoden:
2
Reaksjonen ved katoden er mer kompleks, men en av reaksjonene er:
2

2

2

2

Ved stor strømtapping mister batteriet raskt effekt. Ammoniakk (NH3) ved katoden
reagerer med zink (Zn2+).

Alkalisk tørrbatteri
Det alkaliske tørrbatteri har nederst i en metallbeholder en anode med zinkpulver
atskilt fra øverst en katode med mangandioksid med kalilut (KOH) som elektrolytt.
Reaksjonen ved anoden er:
2

2

Reaksjon ved katoden er:
2

2

2

Spenningen batteriet gir er ca. 1.54 V. Alkalisk tørrbatteri tåler bedre større
strømuttak og gir strøm for lenger tid en Zink-karbon tørrbatteriet, men er noe dyrere.
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Nikkel-kadmiumbatteri
Nikkel-kadmiumbatteriet (nicad) er et oppladbart batteri som har spenning ca. 1.4 V.
Ved anoden skjer følgende reaksjon:
2

2

Ved katoden skjer følgende reaksjon:
2

2

2

Kadmium er meget giftig, og disse batteriene må behandles deretter.

Kvikksølvbatteri
Krav til miniatyrisering i moderne i klokker, kalkulatorer etc. krevde mindre batterier.
Den første typen var kvikksølvbatteriet som består av en anode av zink og en katode
med kvikksølv oksid (HgO). Elektrolytten er mettet KOH absorbert i et materiale
mellom elektrodene, det hele omgitt av en ytre og indre stålkasse med en tinnplate
på toppen. Reaksjonen ved anoden er den samme som for det alkaliske tørrbatteriet,
og ved katoden skjer reaksjonen:
2

2

Spenningen er ca. 1.35 V, og holdes konstant i batteriets levetid. Kvikksølv er meget
giftig, og må behandles deretter.

Sølvoksidbatteri
Øverst en anode bestående av zink og reaksjonen ved anoden er som i alkalisk
batteri og kvikksølvbatteriet, men sølvoksid (Ag2O) brukes ved katoden.
2

2
2

2

2

Spenningen for et sølvoksidbatteri er ca. 1.5 V

Litiumbatteri
De vanligste litiumbatteriene inneholder metallisk litium (Li) som anode og
mangandioksid (MnO2) som katode, samt et litiumsalt løst i et organisk
løsningsmiddel som elektrolytt, gir avhengig av type 1.5-3.7 V. Litium-thionylbatterier inneholder SOCl2 som katode og LiAlCl4 som elektrolytt

Brenselcelle
Å lage nyttig energi fra forbrenning er ineffektivt og man utnytter bare 35-40% av den
potensielle energien i naturgass, olje eller kull. Resten blir omsatt til varme og det er
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derfor biler har et kjølesystem i motoren. Brenselceller er en elektrokjemisk celle
som utnytter brenselet bedre, opptil 75% effektivitet. I en oksygen-hydrogen
brenselcelle er det en elektrolytt i et kammer bestående av en løsning av konsentrert
kalilut (KOH) i kontakt med to porøse elektroder, en elektrode med porøs karbon og
en elektrode med porøs nikkel. Det er trykk, og oksygen og hydrogen sirkulerer og
kommer i kontakt med elektrodene.
Oksygen blir redusert ved katoden:
2

4
2

4
2

Væsker, fast stoff og gasser
Et stoff kan skifte tilstand fra en fysisk fase til en annen. Stoff kan gå fra væskefase
til gassfase ved fordampning og fra fast stoff til gassfase ved sublimasjon. Jo
svakere de intermolekylære kreftene er i stoffet, desto raskere skjer fordampning.
Stoff som beveger seg fra gassfase til væskefase kalles kondensasjon. Molekylene
spretter rundt og kolliderer med hverandre og omgivelsene. Molekylene i en væske
lager et damptrykk. Væsker med høyt damptrykk er flyktige og fordamper lett. Når
et fast stoff varmes til det smelter når det smeltepunktet.
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Væsker
Når et fast stoff eller væske varmes opp utvider det seg. De fleste væsker får mindre
volum når de fryser, men vann utvider seg når det fryser. Radiatoren på bilen kan
fryse istykker og gi sprekk i motorblokka, og glassflasker med vann i fryseboksen vil
sprekke. Kokepunktet for vann minsker med økende høyde over havet. Egget må
kokes litt lenger i høyfjellet enn i lavlandet for at plommen skal være like hard.
Viskositeten til væsker, motstanden mot å flyte, minsker ved lavere temperatur.
Derfor benyttes høyviskøs motorolje om sommeren og lavviskøs motorolje om
vinteren. Hvis oljen blir for tynn får den dårlige smøreegenskaper og kan brenne opp
i forbrenningskammeret
En gass består mesteparten av tomt rom. Derfor kan gasser presses i sammen slik
at de opptar et mindre volum. I væske og fast form er molekylene pakket tett
sammen og kan ikke ytterligere presses isammen. Bremsevæske i en bil overfører
trykket på bremsepedalen over til bremseklossene på bremseskivene.
Bremsevæske og hydraulikkolje i hydrauliske maskiner baserer seg på at væsker
ikke kan presses sammen, og brukes til å overføre krefter til å løfte eller bevege.
Kommer det luft i bremsevæsken vil ikke bremsene virke.
De fysiske egenskapene til faste stoffer, væske og gass påvirkes av intermolekylære
interaksjoner, noe som gir større effekt i fast form og væsker enn for gasser fordi
kreftene synker med avstand. Interaksjonene mellom molekyler (intermolekylære
krefter) er svakere enn interaksjoner innen molekyler. Magnetkraften minsker raskt
med avstanden fra magneten, og elektriske krefter minsker også raskt med avstand.
Når avstanden dobles blir kraften redusert til en fjerdedel.
Vannmolekylet er et polart molekyl med en negativ ladning ved oksygen og to
positive ladninger ved hvert sitt hydrogen.

Vannmolekylet H2O er polart siden det elektronegative oksygenatomet trekker på
elektroner. Vinkelen mellom hydrogenatomene er ca. 105o. Polariteten i molekylet
gjør at det dannes hydrogenbindinger.
Tiltrekning mellom vannmolekyler kalles dipol-dipol tiltrekninger og er mye svakere
enn kovalente bindinger.Ved dipol-dipol tiltrekning organiseres molekylene slik at
motsatte ladninger ligger nær hverandre. Hydrogenbindingene er generelt mye
sterkere enn andre dipol-dipol bindinger. Hydrogenbindinger i vann brytes og dannes
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kontinuerlig. På grunn av forskjellig elektronegativitet blir både O-H og N-H
bindinger polare, og begge er vanlige i biologiske molekyler. Når vann fryser kan
ikke vannmolekylene lenger bevege seg fritt omkring og molekylene må finne faste
plasser. Vann utvider seg når det fryser. Tetthet=masse/volum og når volumet øker i
en konstant masse så minsker tettheten.
Tettheten er masse dividert på volum, og når volumet øker på den samme mengden
masse så må tettheten minske og isen flyter derved på vannet.
I molekyler uten noen fast dipol kan det oppstå midlertidige og momentane
elektronforflytninger i et molekyl som induserer dipoltiltrekninger i nabomolekyler kalt
London-krefter etter den tyske fysikeren Fritz London. Londonkreftene avhenger av
størrelsen på elektronskyen og antall atomer i molekylet. Store elektronskyer gjør at
de ytre elektronene blir lettere påvirkelig. Elektroner langt unna kjernen påvirkes mer
og lager flere kortlevete dipoler, enn de nærmere kjernen. Elektroner i to molekyler
frastøter hverandre og holder seg lengst mulig unna hverandre. Elektrontettheten til
en partikkel blir derved usymmetrisk, med mer negativ ladning på den ene siden enn
den andre, og dette induserer en midlertidig dipol i nærliggende molekyler, og gir
London-krefter. Dipolen dannes og forsvinner, og gjendannes osv.
Kokepunktet blir høyere ved økt størrelse, f.eks. kokepunktet ved 1 atmosfære for
metan (CH4) = -161.5oC, etan (C2H6) har kokepunkt -88.6oC og propan (C3H8) har
kokepunkt -42.1oC, og dette skyldes London-krefter som øker med størrelsen og
antall atomer i molekylene.
Overflatespenningen som er kontakten mellom væsken og dens egen gassfase
eller luft gjør at væsken forsøker å få så lite overflateareal som mulig. Det minste
overflatearealet for et gitt volum er kuleformen. Regndråper danner små kuler.
Overflatespenningen gjør at det er mulig å fylle et glass med vann over kanten av
glasset. Overflatespenningen virker tilsynelatende som en tynn "hud" omkring
væsken. Skjenkes glasset for fullt blir gravitasjonskreftene for dominerende og det
renner over. Det er forskjell i tiltrekninger mellom molekyler inne i væsken og ved
overflaten av væsken. Molekyler inne i væsken blir tiltrukket jevnt i alle retninger,
men molekylene ved overflaten tiltrekkes sterkere mot det indre av væsken.
Størrelsen på overflatespenningen er relatert til intermolekylære krefter. Et system
blir mest stabilt når den potensielle energien er lavest, og lavest energi dvs. mest
stabilt er det når overflaten er så liten som mulig. En av egenskapene ved vann er
vannets evne til å fukte overflater som rent glass med silisiumoksidbindinger, men
vann fukter ikke fettet glass. Bensin og parafin har lav overflatespenning, svake
intermolekylære krefter og sprer seg lett utover og fukter en vannflate ved å spre seg
utover som en tynn hinne. Detergenter med overflateaktive stoffer (surfaktanter)
senker overflatespenningen til vann.
Viskositet er motstand mot å endre form. Viskositet skyldes intermolekyler
tiltrekninger (dipol-dipol og Londonkrefter) og jo sterkere disse tiltrekningene er desto
mer viskøst er stoffet. Viskositet er en intern friksjon i materialet. Fast stoff som
glass kan være viskøst. Olivenolje består av store upolare molekyler. Viskositeten
avhenger av temperatur f.eks. sirup.
Tørris er fast karbondioksid og den smelter ikke, men sublimerer og går direkte over
til karbondioksid. Når en væske fordamper gir den avkjøling. Fordampning skjer fra
hud eller lunger og gir avkjøling.
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Evaporasjon kan skje fra både fast stoff og væsker. Evaporasjon gir avkjøling på
hud og i lunger hvor det fordamper vann. Man kan kjøle en suppetallerken eller kaffe
ved å blåse på den, noe som gir økt evaporasjon, og samtidig bringes mer varm
væske til overflaten som avkjøles. En kald flaske innpakket i en våt avis holder bedre
på den lave temperaturen. Evaporasjon fra fast stoff kalles sublimasjon. Tørris er
fast karbondioksid og smelter ikke, men sublimerer. Det samme skjer når fuktig tøy
kan tørke ved kuldegrader. Fordampning skjer med forskjellig hastighet og er bl.a.
av overflatearealet til væsken. Temperatur påvirker og det fordamper mer fra en
varm væske enn fra en kald. Økt temperatur øker antallet molekylet som får nok
kinetisk energi til å kunne forlate væskefasen og unnslippe tiltrekningen fra
nabomolekyler. Minimum kinetisk energi for å unnslippe er høyere enn gjennomsnitts
kinetisk energi. Styrken på intermolekylære tiltrekninger avgjør også hvor mye som
fordamper fra en væske. Jo svakere intermolekylær tiltrekning, desto raskere
fordampning, jfr. rask fordampning av aceton. Væske kan kondenseres fra gassfase
tilbake til væskefase. Ved smeltepunktet er det en dynamisk likevekt mellom
væskefase og fast fase. Når molekyler fordamper fra en væske gir det et
damptrykk, for vann et vanndamptrykk. Vanndamptrykk øker med økende
temperatur.
Varme- og kjølekurver for et stoff når varme tilføres eller fjernes med konstant
hastighet. Hvis en væske fortsetter å avkjøles under frysepunktet kalles det
underkjøling.
Fordampning av væske er endoterm og kondensering av en gass er eksoterm. Ved
hjelp av dette prinsippet kan man pumpe varme fra et sted til et annet. I et kjøleskap
eller fryseskap er det en kompressor som presser sammen gass til et lite volum og
gassen blir varm og lagrer varme. Varm gass sirkulerer gjennom rørsystemer på
baksiden av kjøleskapet, som man kan kjenne er varme når man tar på dem. Når
gassen avkjøles under trykk går den over til væske når temperaturen går under
kritisk temperatur og fordampningsvarmen blir frigitt. Den sammenpressete væsken
går tilbake til kjøleskapet hvor den går inn i et område med lavt trykk. Væsken
fordamper og tar med seg varme, og mengden varme som er lik
fordampningsvarmen blir absorbert og kjøleskapet blir avkjølt ved at varme blir
fraktet fra innside til utside. Før brukte man giftig ammoniakk (NH3) som kjølevæske,
men pga giftfaren ble det erstattet med freon, men flere typer freoner ødelegger
ozonlaget i stratosfæren.
Faseovergangene skjer ved konstant trykk og temperatur, og derved kan
energiforandringene ved smelting og fordampning uttrykkes som forandringer i
entalpi. Molar fordampningsvarme.
Sammenhengen mellom vanndamptrykk og temperatur er koblet til
fordampningsvarmen, og denne sammenhengen er ikke lineær.
Ligningen som viser sammenhengen mellom vanndamptrykk (P) og
fordampningsvarmen (ΔHfordamp (kJ/mol)) og temperatur kalles Clausius-Clapeyronligningen. Navn etter den tyske fysikeren Rudolf Clausius (1822-1888) og den
franske ingeniøren Benoit Clapeyron (1799-1864).
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∆
ln P er den naturlige logaritmen til vanndamptrykket, R er gasskonstanten, T er
absolutt temperatur , ΔH er fordampningsentalpi og C er en konstant.
Denne ligningen kan omformes til en lineær form (ln P versus 1/T som blir en rett
linje) som kan brukes til å bestemme fordampningsvarmen eksperimentelt
∆

1

Le Châtlier prinsipp, oppkalt etter den franske kjemiker Henry Le Châtlier (18501936):
Når et system i dynamisk likevekt forskyves ved forstyrrelser så responderer
systemet med forsøke å opprette likevekt med et motreaksjon mot forstyrrelsen.
Et eksempel på Le Châtliers prinsipp er væske-damplikevekten for vann: Når
temperaturen stiger blir det mer vanndamp, men trykket øker og motviker
fordampningen.
Et fasediagram viser sammenhengen mellom trykk og temperatur i faselinjene
mellom de 3 fasene gass, væske og fast fase, hvor de tre faselinjene krysses i et
felles punkt.
AB (mellom gass og væske viser vanndamptrykkurven for is. BD viser
vanndamptrykkurven for vann. Når vanndamptrykket er lik en atmosfære er
temperaturen 100 oC. Når trykket på is øker senkes smeltepunktet. Ifølge Le
Châtliers prinsipp motvirkes det økte trykket ved at isen smelter og derved tar mindre
plass.
Karbondioksid har et vanndamptrykk på 1 atmosfære ved -78 oC.
Ved kritisk punkt er det en kritisk temperatur og kritisk trykk. Over kritisk temperatur
kan ikke vann omdannes til væske ved å øke trykket. Hvis temperaturen økes over
kritisk temperatur for karbondioksid har man er superkritisk væske. Superkritisk CO2
kan brukes som løsemiddel og er bl.a. brukt til å fjerne koffein fra kaffe.
Frysetørking av matvarer ved å fryse dem ned og deretter koble til en
vakuumpumpe. Hvis trykket i kammeret er lavere enn vanndamptrykket for is vil
iskrystallene sublimere. Frysetørket mat er lett, trenger ikke kjøling og siden det ikke
inneholder vann blir det ikke utsatt for bakterievekst.

Krystaller og fast stoff
I molekylforbindelser holdes atomene fast sammen i molekylet, mens det er
mindre sterk binding mellom de enkelte molekylene. Molekylstoffer løst i vann leder
ikke elektrisk strøm. Vann og stearin har lave smeltepunkt
Krystaller kan være harde som i diamant, eller myke som i snø eller naftalen.
Ionekrystaller er harde med høyt smeltepunkt, men når de smelter ved høy
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temperatur kan de lede elektrisitet. NaCl krystaller er kubiske (steinsalt). Krystaller
danner et krystallgitter, og kubisk form er vanlig. Snøkrystaller er strukturert pakking
av vannmolekyler. Fasesentrerte krystaller har like partikler i hvert hjørne pluss en i
senter på hver flate i kubusen. En kroppssentrert kubus har en i hvert hjørne og en i
midten av kubusen.
Noen ioneforbindelser består av flere grunnstoffer som natriumbikarbonat
(natriumhydrogenkarbonat) ( NaHCO3) ingrediensen i bakepulver, natriumhypokloritt
(NaOCl) som er det aktive virkestoffet i Klorin løst i 5% NaOH, natriumnitritt (NaNO2)
som brukes til matsminke og holdebarhetsmiddel i matvareindustri, samt
magnesiumsulfat (Epsonsalt).
Ionekrystaller er stabile fordi ionene ligger stablet tett med motsatte ladninger mot
hverandre. Økt temperatur gir økt bevegelse og når bevegelsesenergien blir sterkere
enn bindingen mellom ionene vil krystallen smelte. Ofte trengs meget høy
temperatur for å smelte krystaller. NaCl smelter ved 801oC, mens Al2O3 smelter ved
2000oC. Ved romtemperatur er ionekrystallene i fast hard form og kan briste ved
knusing. I fast fase leder ikke ioneforbindelser elektrisitet fordi elektrisk ledningsevne
er avhengig av elektroner som beveger seg. Når ionekrystallene kan imidlertid
ionene bevege seg fritt og lede elektrisitet.
En overmettet løsning med natriumacetat krystalliserer umiddelbart ved tilføring av
en saltkrystall.
Metaller inngår i ionebinding, spesielt alkalimetallene, men transisjonsmetallene kan
i tillegg oppføre seg Lewissyrer og danne komplekse ioner. Cu2+ løst i vann binder
seg til 4 vannmolekyler som virker som Lewisbase (elektrondonor) og avgir
elektroner til Cu2+ og danner Cu (H2O)42+ med koordinasjonstall 4. Ligander er
nøytrale eller anioner som virker som Lewisbaser og kan binde metallioner. EDTA
(etylendiamin tetraeddiksyre) med anionet EDTA4- og oksalat er eksempler på
ligander som virker som chelater (gr. chele - klo) og har to klør som det kan gripe
metaller med. EDTA brukes i næringsmiddelindustri og finnes i vaskemidler. I disse
tilfellene brukes kalsiumdinatrium EDTA for at det ikke skal trekke ut kalsium. EDTA
binder metaller som bidrar til oksidasjon av fettsyrer, og finnes i sjampo for å
bløtgjøre vann, binder kalsium, magnesium og jern som ellers ville ha ødelagt
såpevirkningen. EDTA kan ogå brukes til å binde tungmetaller etter
tungmetallforgiftning. I porfyrinkjernen i klorofyll og hem virker 4 nitrogenatomer som
elektrondonor til henholdsvis magnesium og jern som er chelatert i midten av
tetrapyrollringen. I vitamin B12 avgir 4 nitrogenatomer elektroner til kobolt i kjernen.

Røntgendiffraksjon
Når atomer bestråles med røntgenstråler blir noe av strålingen absorbert og sendt ut
igjen. Den røntgenstrålingen som sendes ut igjen kan være i fase eller ut av fase i
forhold til hverandre, og gir et interferensmønster kalt diffraksjon. I krystaller er store
mengder atomer ordnet i et krystallgitter som gir et diffraksjonsmøsnter. De britiske
fysikerne William Henry Bragg og William Lawrence Bragg oppdaget hva som
bestemte diffraksjonsmønsteret (Braggligningen) og fikk nobelprisen i fysikk i 1915
for dette arbeidet. Når røntgenstråling med bølgelengde lambda (λ) treffer krystallen
med en vinkel theta (θ) så gir dette et diffraksjonsmønster som sendes ut med
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samme vinkel theta.
Bragg-ligningen:
2 ·
hvor d er avstanden mellom atomplanene og n er et helt tall.
Rosalind Franklin og Maurice Wilkins gjorde røntgendiffraksjonsstudier av DNA som
førte fram til oppdagelsen av DNA-strukturen. Linus Pauling (1901-1994) undersøkte
strukturen til proteiner ved hjelp av røntgendiffraksjon og observerte at protein kunne
ha form som α-heliks eller β-foldete plater.

Glass
Kvartssand, SiO2, danner grunnlaget for glass, som er en amorf fast fase.
Kvartssand smelter ved 1700 oC, men hvis kvartssand blir blandet med
natriumkarbonat (sodaaske) smelter den ved ca. 750-850 oC.
Hvis kalsiumkarbonat tilføres sammen med natriumkarbonat dannes det sodaglass,
kjent fra det gamle egypt. Den høye temperaturen gjør at kalsiumkarbonat spaltes til
kalsiumoksid (CaO) og karbondioksid, og natriumkarbonat spaltes til Na2O og
karbondioksid. Glasset må holdes varmt
Kalsiumkarbonat kan erstattes med magnesiumkarbonat og aluminiumoksid. Kvarts
inneholder noe jern og dette gjør at glasset farges grønt, den billigste formen av
glass. Hvis man tilfører små mengder av arsen, kobolt eller selen kan den grønne
fargen forsvinne. Generelt vil transisjonsmetaller gi forskjellige farger på glass.
Kobber eller kobolt gir rødt glass. Kromforbindelser gir grønt glass. Rødfarget glass
kommer fra kobberselenid (CuSe) eller kadmiumselenid (CdSe).
Skarpe kanter på soda-lime-silika glass blir avrundet i kanten ved oppvarming i
bunsenbrenneren. Sodaglass utvider og trekker seg sammen ved
temperaturendringer og dette kan gi spenninger i blasset. I borsilikatglass byttes
noe av natriumkarbonat ut med boroksid (B2O3), og noe av kalsiumkarbonat
(CaCO3) erstattes med aluminiumoksid (Al2O3). Pyrex er borsilikatglass og er glass
mer større termisk stabilitet. Stykker med borsilikatglass kan skjøtes sammen ved
hjelp av varme.
I krystallglass er natriumkarbonat erstattes med blyoksid (PbO). Krystallglass er
glass med høy brytningsindeks, og når det kuttes og poleres får det mange
skinnende flater som funkler i lyset. Sikkerhetsglass kan bestå av plast mellom to
glasslag. Laminert glass som holdes sammen av plastfilmen hvis det knuser. Mest
vanlig sikkerhetsglass idag ved en spesiell varmebehandling av glasset like under
bløtgjøringspunktet. Hvis den knuser blir det masse biter men som ikke sprer seg
omkring.

Løsninger og løselighet
En løsning er en homogen blanding av alle partiklene, ioner eller molekyler, med
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diameter 0.05-0.25 nanometer. Løsningsmiddel (solvent) og oppløste stoffer
(solute). Større partikler (1-1000 nm) gir kolloidal løsning eller suspensjoner, og det
er vanskelig å fjerne partiklene med filtrerpapair. Når olivenolje ristes sammen med
eddik blir det oljedråper i en kolloidal suspensjon som kan helles som dressing
over en salat. Pollen i vann spretter rundt, jfr. Brownske bevegelser (Robert Brown
1773-1858). Gravitasjonen vinner etterhvert over de Brownske bevegelser. De
forskjellige bølgelengdene av lys brytes forskjellig av kolloidale partikler, og denne
lysspredningen kalles Tyndall effekt, oppkalt etter John Tyndall (1820-1893).
Sendes lys gjennom melk får melken en blålig farge. En aerosol er partikler i luft,
som i tåke og skyer. Når sollys strømmer gjennom en glippe i skogen eller inn i et
rom kan man se at det er en stor mengde partikler i luften. En gel er en kolloidal
løsning av fast stoff i en væske f.eks. gelatin i en dessert. Gelatin som er protein
med lange store molekyler løses i varmt vann, og vannet fanges mellom
proteinmolekylene. En emulsjon er løsning av en væske i en annen. Majones og
melk er emulsjoner. Det kan være olje-vann emulsjon eller vann-olje emulsjon.
Homogenisert melk inneholder mikropartikler med smørfett dekket av melkeproteinet
kasein. Emulgeringsmiddelet lecithin, et fosfolipid isolert fra eggeplomme eller
planter, hindrer mikrodråper i å binde seg til hverandre.
Vann og etanol er blandbare væsker, og vi kan blande dem i et hvilket som helst
forhold vi ønsker. Etanol inneholder hydroksylgrupper (-OH) som kan danne
hydrogenbindinger med vannmolekylene. Likt løser likt. Upolare organiske stoffer
løses ikke i vann.
Løses ioner i vann legger det seg vannmolekyler rundt ionene. Når salt (NaCl)
løses i vann legger den negative delen (-) av H2O seg mot Na+ og den positive delen
(+) av H2O legger seg inn mot Cl-, og ionene blir hydratisert. Et fast stoff med polare
molekyler e.g. sukrose løses lett i vann. Temperaturen påvirker løselighet. Det skjer
energiutbytte mellom løsningsmiddel og omgivelsene.
Løselighet av gasser i væske følger Henrys lov:

hvor c er konsentrasjonen av gass, k er Henrys lov konstant for den spesifikke
gassen pg p er partialtrykket.
Det løses økende mengder CO2 i vann når partialtrykket og konsentrasjonen av
CO2 øker i atmosfæren, men pH i vannfasen påvirker også løseligheten av CO2. I
mer basisk løsning blir CO2 bundet som hydrogenkarbonat (HCO3-) eller karbonat
(CO32-).
Karbondioksid, ammoniakk og svoveldioksid er mer løselig i vann enn dinitrogen (N2)
og dioksygen (O2) på grunn av likevektene:

Kolligative egenskaper til løsninger avhenger av populasjonen av partikler i
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løsningen og ikke av dere kjemiske egenskaper til de oppløste stoffene. Det vil si at
det er antall partikler som er avgjørende, ikke type.
Raoults lov oppkalt etter Francois Marie Raoult (1830-1901) angir hvordan
damptrykket påvirkes av molfraksjonen eller molbrøken.
·

ø

hvor x er molbrøken.
Det finnes avvik, og en løsning av aceton i vann gir et negativt avvik fordi aceton og
vann bindes til hverandre og gir et lavere partialtrykk over løsningen enn det Raoults
lov tilsier.
De kolligative egenskapene til oppløste stoffer gir frysepunktdepresjon og
kokepunktforhøyelse i en oppløsning, og antall partikler oppløst stoff er avgjørende.
Ved nedkjøling av en væske vil det bli en kjølekurve som kan gå lavere enn forventet
frysepunkt og gi underkjøling. En oppløsning vil ha lavere frysepunkt enn rent vann
som fryser ved 0oC.
Frysepunktdepresjon Δt i en oppløsning er:
∆

·

hvor k er frysepunktdepresjonskonstanten, k= 1.86oC m-1 og m er molaliteten. Det vil
si at en 1 molal løsning fryser ved -1.86oC.
Molal konsentrasjon er mol oppløst stoff (solut) per kilo løsningsmiddel (solvent):

0.4 mol sukrose i 1 kg vann gir en 0.4 molal løsning.
Molar konsentrasjon er derimot mol oppløst per liter løsningsmiddel, i et volum som
målekolben er kalibrert for.
Etylenglykol (HOCH2CH2OH) med molekylvekt 62.1 brukes som frostvæske i
radioatorer på biler. Blandes 1 kg etylenglykol med 1 kg vann, gir dette 16.1 molal
løsning og den vil gi frysepunktdepresjon 29.9oC, dvs. tåler å avkjøles til nesten 30oC uten å fryse:
∆

1.86

· 16.1

29.9

Det er mulig å beregne molekylær masse ut fra frysepunktdepresjonen for løsningen.
Det er mulig å lage ferskvann fra sjøvann ved å fryse sjøvannet, fjerne isen og
smelte den.
Imidlertid, 1 molal NaCl fryser ved ca. -3.37oC og ikke ved -1.86oC. Dette skyldes at
vi har to mol med partikler, kolligative egenskaper, og 2 1.86=-3.72oC, men viser at
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ikke all NaCl befinner seg som ioner, men noen ionepar oppfører seg som molekyler.
Ifølge van´t Hoffs ligning (oppkalt etter den nederlandske kjemikeren Jacobus van´t
Hoff (1852-1911, nobelpris i kjemi 1901) kan man beregne masse fra osmotisk trykk
og vice versa:

Vann koker ved konstant temperatur, og i boblene når vann koker er det vanndamp,
ikke luft. Vann koker når vanndamptrykket er like stort som lufttrykket. Derfor blir
kokepunktet for vann lavere når høyden over havet øker, noe som gir lavere
lufttrykk. I en trykk-koker eller autoklav øker trykket slik at kokepunktet stiger.
Normalkokepunktet er ved 1 atmosfære. Oppløsninger har høyere kokepunkt enn
rent vann. Når tiltrekningskreftene mellom molekylene i en væske er store, blir det
det lavt damptrykk ved en gitt temperatur. Hydrogenbindingene i vann gjør at vann er
en væske ved romtemperatur og ikke en gass. Temperaturen er fast så lenge som
både fastfase eller væskefase finnes.
Kokepunktforhøyelse Δt i en løsning med oppløst stoff er:
∆

·

hvor kb er kokepunktforhøyelseskonstanten kb = 0.51oC m-1.
Det vil si at en 1molal løsning koker ved 100.51oC.
Revers osmose brukes til å få drikkevann fra saltvann hvor det brukes trykk for å
presse vann gjennom membraner med celluloseacetat. En kunstig nyremaskin
fjerner små molekyler via dialyse av blodet, men lar store proteiner være igjen.

Vannets egenskaper
Vann består av 3 faser: is, vann og vanndamp. Vann kan gå fra den ene fasen til den
andre, og er en spesiell væske ved at fast fase (is) er lettere enn væskefasen og
flyter på denne. Tettheten av vann er størst ved 4oC, og noe som gjør at innsjøer
ikke bunnfryser fordi vann kaldere enn 4oC blir liggende på toppen. Ved 0oC er
tettheten til is 0.919 g cm-3 og for vann 0.9998 g cm-3, noe som gjør at ca. 9/10-deler
av isen er under vann. Oksygen er mest elektronegativt og trekker på elektronene i
bindingene mellom oksygen og hydrogen og gir på denne måten et polart molekyl
med dipolmoment. Hydrogenatomene får positiv ladning og oksygenatomet blir
negativt. Vanndamp i lufta gir et vanndamptrykk som sammen med partialtrykkene
til oksygen, nitrogen, karbondioksid etc. bidrar til det totale lufttrykket. Man kan tørke
tøy en kald vinterdag ved at is i tøyet går over til vanndamp (sublimasjon).
Kuldeblanding. 3 deler is og 1 del salt kan gi en kuldeblanding med eutektisk punkt 21oC. Når en saltblanding nedkjøles fryser rent vann først ut som is og
saltkonsentrasjonen i den gjenværende væskefasen øker. Senkes temperaturen
videre kommer man til det punkt hvor is og salt skilles ut (eutektisk punkt), og senkes
temperaturen ytterligere fryser vann og salt sammen, i gamle dager ble dette kalt
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kryohydrat. Kalsiumklorid (CaCl2) og snø/is i vektforholdet 1:0.7 har eutektisk punkt
-54.9oC. Joseph Black viste på midten av 1700-tallet at man kunne utføre
kvantitative måling av varmemengde, en metode som ble kalt kalorimetri. En kalori
(cal) tilsvarer varmemengden som skal til for å varme opp 1 ml vann (1 gram) fra
14.5 oC til 15.5 oC, og er en gammel enhet som er erstattet med J (1 cal=4.186 J). I
ernæringssammenheng beholdes enheten kalori standhaftig, og ofte forveksles det
kalori og kilokalori (1000 kalorier). I noen tilfeller brukes 1 kostholdskalori synonymt
med 1000 kalorier. Varmekapasiteten til vann er angitt per masseenhet 4.186 kJ/
(kg K) og sier noe om varmemengden som er involvert når temperaturen til
masseenhet av vann endrer seg.Varmekapasiteten til vann kan også uttrykkes per
mol og blir da lik 75.4 J/ (mol K). Varmemengder utveksles også ved
faseoverganger mellom is, vann og vanndamp, og vil foregå ved en konstant
temperatur f.eks. smeltepunkt eller kokepunkt. Vi snakker da om
smeltevarme/frysevarme og latent fordampningsvarme. Vann har høy
fordampningsvarme og varmen går med til å bryte hydrogenbindinger. Ved 25oC er
fordampningsvarmen 44 kJ/ mol. Vann koker når vanndamptrykket er lik
atmosfæretrykket. Tilsettes salt i vannet senkes vanndamptrykket og vi må varme
opp til over 100 oC for at vannet skal koke, kokepunktet stiger. Det er
hydrogenbindingene som gjør at vannet fremdeles er i væskeform ved 100oC.
Temperaturen kan derved bli høyere i en kjele med saltvann sammenlignet med
ferskvann, og eggene blir raskere kokt og potetene raskere møre med salt i vannet.
Vann har svært høy overflatespenning. Overflatespenningen mellom luft og
ferskvann er 0.0728 N/m ved 20 oC. Det er overflatespenningen som gjør at en
vanndråpe inntar en kuleform. En væskeoverflate vil motsette seg å endre form, noe
som gjør at den virker som en elastisk hinne (overflatehinne). Det er på denne hinna
vannløpere beveger seg og mygglarver henger i. Hvis man tilsetter sukker til vannet
vil ikke dette påvirke overflatespenningen i særlig grad, men tilsettes såpe, som er
salter av fettsyrer med lange hydrofobe haler, så vil disse samles i overflaten mellom
væske luft og overflatespenningen reduseres betydelig. Denaturerte proteiner med
hydrofobe sidekjeder vil også redusere overflatespenningen, jfr. hva som skjer når
skallet sprekker når man koker egg. Når trykket synker lavere enn omgivelsene i en
væskestrøm kan det dannes bobler i væsken, et fenomen kalt kavitering. Slike
kavitasjonsbobler kan vokse. Kommer boblene til områder med høyere trykk vil
overflatespenningen til boblene stige raskt når radius til boblene blir mindre, raskere
enn økning av gasstrykket i bobla. Boblene vil derved kollapse (implosjon) samtidige
med at det lages kraftige trykkbølger som gir lyd og vibrasjoner. Vanndamp er den
viktigste drivhusgassen i atmosfæren. I is har vannmolekylene 6-tallssymmetri, noe
som gjør at iskrystallene har 6 kanter.

Gasser
Gravitasjonskreftene virker på luftmolekylene og trekker dem mot jordoverflaten og
skaper et trykk som er kraft per arealenhet, kalt atmosfæretrykk, tilsvarende trykket
fra vekten av en luftsøyle fra toppen av atmosfæren og ned til jordoverflaten. Jo flere
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luftmolekyler i denne luftsøylen, desto høyere lufttrykk. Nedstigende luft gir høytrykk,
oppstigende luft gir lavtrykk.
Standard atmosfæretrykk ved havoverflaten er 101.325 kilopascal (kPa) =
1.01325 bar = 1013.25 millibar (mbar)
1Pascal (Pa) = 1 Newton per kvadratmeter (N m-2)
1 hektopascal = 1 millibar
Vann koker når vanndamptrykket er like stort som atmosfæretrykket rundt vannet.
Den italienske fysikeren Evangelista Torricelli konstruerte det første barometeret, og
fant at lufttrykket fikk en kvikksølvsøyle til å stige en høyde lik ca. 760 mm.
Tilsvarende en vannsøyle ca. 10.3 meter- Trykket fra sirkulerende blod i arteriene
måles fremdeles med den gamle måleenheten mm Hg, det systoliske trykk ved
hjertelag ca. 120 mm Hg og det diastoliske ca. 80 mm Hg, tilsvarende 16 kPa og
10.7 kPa. Det tar nok litt tid innen legestanden skifter til måleenheten pascal.
Den engelske vitenskapsmannen Robert Boyle (1627-1691) oppdaget hvordan
volumet til en fast mengde gass varierte med gasstrykket ved en fast temperatur.
Boyles lov sier at volumet (V) til en gitt mengde gass ved konstant temperatur
varierer inverst med trykket (P). Boyles lov er ikke helt sann for virkelige gasser, men
stemmer for ideelle gasser. En virkelig gass ligner mer og mer på en ideell gass når
dens trykk minsker og temperaturen øker. Trykk ganger volum er konstant:

Jacques Alexandre César Charles (1746-1823) var fransk matematiker og
kjemiker. Han var interessert i varmluftsballonger og var den første som fylte en
ballong med hydrogen. Charles oppdaget at volumet til en fast mengde gass er
proporsjonal med temperaturen angitt i Kelvin når gasstrykket holdes konstant
(Charles lov). I en grafisk fremstilling av Charles lov hvor linjer viser hvordan
gassvolumet endrer seg med temperaturen i Kelvin ved forskjellige masser av
samme gass, vil de ekstrapolerte linjer konvergere ved -273.15 oC = 0K, det
absolutte nullpunkt hvor volumet blir lik null.
Joseph Gay-Lussac fant vha. av Charles oppdagelser at trykket av en bestemt
mengde gass holdt ved konstant volum er proporsjonal med temperaturen i Kelvin.
Disse oppdagelsene kunne kombineres i en generell gasslov om at forholdet PV/T
er konstant for en fast mengde gass.

Når temperaturen T1=T2 får man Boyles lov:
2
Når trykket P er konstant får man Charles lov:
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Når volumet V er konstant får man Gay-Lusacs lov:

Den italienske vitenskapsmannen Amedeo Avogadro (1776-1856) fant Avogadros
lov:
like volumer med gass målt ved samme trykk og temperatur inneholder samme
antall molekyler. Likt antall molekyler vil si samme antall mol.
Volumet av en gass er direkte proporsjonal med antall mol av gassen (Avogadros
prinsipp).
Molvolumet for en gass ved standard trykk og temperatur (STP dvs. 1 atmosfære
og 273.15K=0 oC)) er lik 22.4 liter. 22.4 L mol-1 kalles standard molart volum. Et mol
gass inntar 22.4 liter:
Den ideelle gassloven er:

hvor R er den generelle gasskonstanten.
1
1

· 22.4
· 273.15

0.0821

Daltons lov for partialtrykk sier at det totale trykket for en blanding av gasser som
ikke reagerer med hverandre er lik summen av de individuelle partialtrykkene til
gassene.

Molbrøken XA eller molfraksjon for et stoff i blanding er forholdet mellom antall mol
av stoffet (nA) i forhold til det totale antall mol av alle de andre komponentene:

Molfraksjonen av nitrogen og oksygen i atmosfæren er konstant i alle høyder over
havet.
Ifølge Grahams lov (Thomas Graham 1805-186) er diffusjonshastigheten (v)
omvendt proporsjonal med kvadratroten til massen (m):

Ifølge kinetisk gassteori består gasser av et enormt stort antall bittesmå partikler
som er i konstant tilfeldig bevegelse. Gasspartiklene selv opptar så lite volum i
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forholdet til det totale volumet at man kan se bort fra pariklenes volum. Gasslovene
forutsetter at partiklene ikke har noe volum. Imidlertid har gasspartiklene et lite
volum, slik at volumet å bevege seg på blir mindre enn i en ideell situasjon, og jo
flere gasspartikler desto større avvik. Partiklene kolliderer elastisk med hverandre
og veggen i beholderen og skaper et trykk. Gasspartiklene beveger seg i rette linjer
mellom kollisjonene og hverken tiltrekker eller frastøter hverandre. En gass består
derfor mest av tomt rom. Temperaturen til en gass er proporsjonal med den
gjennomsnittelige kinetiske energien til gasspartiklene. Hvis den kinetiske energien
til pariklene blir null må også temperaturen være 0 K, det absolutte nullpunkt. En
annen forutsetning er at gassmolekylene ikke må tiltrekke hverandre, og trykket blir
lavere enn beregnet hvis de gjør dette.
Hvis man lager en grafisk framstilling av kinetisk energi på x-aksen og andelen av
paritikler som har en gitt energi på y-aksen så får man en kurve: MaxwellBoltzmanns fordeling.
Imidlertid, selv ved det absolutte nullpunkt 0K må det være bevegelse siden
Heisenbergs usikkerhetsprinsipp sier at vi ikke samtidig kan bestemme hastighet og
posisjon til en partikkel.
van der Waal (J.D.van der Waals (1837-1923) utviklet van der Waals ligning for
relle gasser:

hvor a og b er van der Waals konstanter, bestemt ved å måle P, V og T ved
forskjellige betingelser, a (L2 atm mol-1) korrigerer trykk-leddet (tiltrekning mellom
molekyler), og b (L mol-1) korrigerer volum-leddet (størrelsen av gasspartiklene).
Diffusjon skjer mye raskere i gasser enn i væsker fordi molekyler kan bevege seg
lenger avstander i gassfase før de kolliderer med andre molekyler. I en væske vil det
bli en masse kollisjoner når et molekyl skal bevege seg. Diffusjon i fast fase er
omtrent ikke-eksisterende ved vanlig temperatur. Høytemperatur fastfasediffusjon
brukes for å lage transistorer e.g. når en kontrollert mengde urenheter skal tilføres
silisium eller germanium, kalt doping, slik at urenhetene påvirker ledningsevnen.

Organisk kjemi
Organisk kjemi omhandler karbonets evne til å lage lange kjeder med kovalente
bånd mellom karbontomene, og karbonets evne til å binde andre atomer spesielt
hydrogen, oksygen, nitrogen og svovel. Disse kan samles i funksjonelle
strukturgrupper som alkohol-, karboksylsyre-, eller karboksylgruppe. Karbonkjedene
kan være greinete eller rette. Syklopropan, syklobutan, syklopentan, sykloheksan er
eksempler på heterosykliske karbonringer. Hvis ringene inneholder andre atomer i
tillegg til karbon kan det dannes pyrrol (nitrogen) eller piperidin (nitrogen). Alkaner
er rene hydrokarboner som består av bare karbon og hydrogen. Hydrokarboner er
uløselige i vann, og i en oksygenatmosfære kan de forbrennes fullstendig til
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karbondioksid og vann. Alkaner er mettede organiske forbindelser, men stoffer med
karbon-karbon dobbelt- eller trippelbindinger kalles umettet.
Alle alkaner i kjeder har strukturformel CnH2n+2 hvor n er antall karbonatomer. I
biologisk sammenheng er metan og etan viktigst. Hydrokarboner med en eller flere
dobbeltbindinger kalles alkener (olefiner er et gammelt navn på alkener), og med
karbon-karbon trippelbindinger kalles de alkyner.
Aromatiske hydrokarboner inneholder en eller flere benzenringer med 6
karbonatomer med alternerende dobbeltbindinger . Alkoholer har festet
hydroksylgrupper til karbonatomet med struktur ROH hvor R er resten av molekylet,
f.eks. metanol og etanol. I alkoholer hvor karbonet som binder hydroksylgruppen
også inneholder ett eller flere hydrogen så kan hydrogen med tilhørende elektroner
(H:-) avgis til en akseptor i en oksidasjon. Når et alkohol (RCH2OH) oksideres
dannes det først et aldehyd (RCOH), og deretter en karboksylsyre (RCOOH) ved
videre oksidasjon. Aldehyd oksideres lettere enn alkohol. Stoffer som har en karbonoksygen dobbeltbinding (C=O) kalles karbonylgruppe. Hvis det er et hydrogen i
tillegg til karbonylgruppen kalles det et aldehyd. Hvis det er festet to hydrokarboner
til karbonyl er det et keton. Hvis det er festet en hydroksylgruppe til karbonet i en
karbonylgruppe dannes en karboksylsyre. Etere er to alkyler festet sammen med et
oksygen.
Estere er en binding mellom en karboksylsyre og et alkohol, og estere gir lukt og
aroma fra planter.
Karboksylsyrer kan omdannes til amider, og hydroksyl i karboksylgruppen erstattes
med en nitrogen. Aminer er produkter fra ammoniakk (NH3) hvor en eller flere av
hydrogenatomene er erstattet med hydrokarboner.
Makromolekyler er satt sammen av (polymerisert) av et stort antall mindre
byggesteiner (monomere). Cellulose, stivelse, glykogen, lignin og protein er naturlig
forekommende makromolekyler. Polypropylen (CH3CH=CH2 )n , og polyetylen (
CH2CH2)n (kjeden kan også være greinet) er eksempler på syntetiske polymerer.
Polyetylen er laget ved å sette sammen tusenvis av etylenmolekyler i en lang kjede.
Kjedene folder og krøller seg tilfeldig, som en kjele med spaghetti. Kevlar er en
polymer laget av firmaet DuPont hvor kjedene ligger strukturert på linje i en
semikrystallinsk form. Kevlar blir brukt i skuddsikre vester. Spectra er en lettere
utgave av en slik polymer og brukes bl.a. i hansker hvor man ikke skal kutte seg.
Polyestere og polyamider har i tillegg andre funksjonelle grupper. Teflon er et
polymer av -(CF2-CF2)n-. Nylon er et polyamid. Polystyren som brukes til isolasjon er
en polymer av styren (C6H5-CH=CH2)n. Polyvinklorid (PVC) er en polymer av
(CH2=CHCl)n. Et fritt radikal inneholder et eller flere uparrete elektroner som kan
danne par med et annet elektron. Mange typer plastikk lages via polymerisering av
fri radikaler.
Dacron er en polyester som ikke angripes av sopp på samme måte som bomull og
kan brukes til materiale som ofte er fuktig f.eks. seil på en seilbåt. Mylar er en
tilsvarende polymer som brukes til kassettbånd. Polyakrylater er polymere av
akrylsyre (CH2=CHCOOH).Metyl-alfa-cyanoakrylat kan polymerisere og brukes i
superlim.Nylon er en polymer av diaminer og dikarboksylsyrer.
Gummi er elastisk og kan skifte form når den strekkes. Gummi er bygget opp av
isopren (2-metyl-1,3-butadien). Alkengruppene i gummi kan angripes av oksidanter
som ozon, og det må tilsettes antioksidanter for å hindre at gummien eldes og
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sprekker. Butylgummi er en kopolymer av isopren og 2-metylpropen.
Organiske molekyler finnes ofte som stereoisomere, stoffer som har samme
molekylformel, men forskjellige tredimensjonal romlig orientering og atomene i
molekylet. Stereoisomere er speilbilder av hverandre og er kirale. Kirale isomere kan
være optiske isomere. To speilbilder kalles enantiomere. Optiske isomere har lik
indre oppbygning. Den magnetiske og elektriske vektoren til lys ligger normalt på
hverandre. Lys kan polarieres ved å passere et polaroidfilter hvor lys som passerer
vibrerer bare i ett plan. Upolarisert lys vibrerer i alle plan. Kirale stoffer roterer
planpolarisert lys enten til høyre eller venstre. Cis-isomere har ligander nær
hverandre på samme side, mens trans-isomere har dem på motsatt sider av
hverandre, og er en geometrisk isomeri
I fotosyntesen omdannes lysenergi til kjemisk energi, grunnlaget for fossilt brensel i
form av kull, olje og naturgass som er hydrokarboner fra fossilt biologisk materiale.
Døde fotosyntetiserende organismer og annet organisk materiale ble samlet i
skiferbergarter, kalkstein eller i sandsteinavsetninger. Sammen med høyt trykk og
varme ble det organiske materiale omdannet til petroleum (petra-fjell, oleum-olje)
bestående av en blanding av råolje, naturgass og vann. Oljen og gassen kan bevege
seg i porøs stein og samle seg i reservoirer. Ved Lake Atabasca finnes oljen i form
av oljesand.Organisk materiale omgitt av oksygenfattig surt vann nedbrytes sakte og
omdannes til torv. Torvlagene kan bli omdannet til brunkull (lignitt). Mer
sammenpressing og lavere vanninnhold kan gi kull. Kullreservene på jorda er større
enn petroleumsreservene. Kull inneholder små manger radioaktive stoffer (uran og
thorium) samt kvikksølv og svovel, men pga. de store mengdene kull som forbrennes
blir det et forurensningsproblem.
Etter at gassfasen er fjernet kan resten av råoljen gjennomgå fraksjonert
destillasjonsiltasjon. Bensin koker mellom 40 og 200 oC og består av hydrokarboner
med 5-10 karbonatomer. Flybensin og kerosen (C12-C18 er fraksjonen mellom 175325 oC. Parafinvoks består av alkaner med mer enn 20 karboner.

Kjernekjemi og transmutasjoner
Kjernen til noen av isotopene er ustabile. Ustabile atomkjerner er radioaktive og
avgir en høyenergistrøm av partikler eller stråling. Radioaktive isotoper kalles
radionuklider og de tilhørende kjemiske endringer kalles kjernereaksjoner. Albert
Einstein (1879-1955) viste at det er overgang mellom masse og energi, på samme
måte som mellom potensiell energi og kinetisk energi:
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Energi som blir frigitt (ΔE) ved endring av masse (Δm) er:
∆

∆

hvor c er lyshastigheten c=3.00·108 m s-1.
Det betyr at en liten endring i masse representerer store energimengder
Summen av all energi i universet er konstant. Et masse som beveger seg med lysets
hastighet vil ha en uendelig stor masse, og er derfor en umulighet.
Massen til en atomkjerne er alltid litt mindre enn summen av hvilemassen til
nukleonene (protoner og nøytroner). Jo høyere bindingsenergi, desto mer stabil er
kjernen.
Otto Hahn og Fritz Strassman viste at når uran ble spaltet ved fisjon ble det laget
flere lettere isotoper bl.a. barium-40 med atomnummer 56. De to tyske fysikerne Lise
Meitner og Otto Frisch viste at en av de sjelde uranisotopene, uran-235 kan spaltes i
omtrent to like deler etter innfangning av et nøytron:
ø

ø

hvor X og Y er minst 30 forskjellige isotoper, hvorav mange av dem sender ut
sekundære nøytroner, b = 2.47.
Da Otto Hahn fikk nobelprisen i kjemi 1944 for oppdagelsen av kjernefisjon ble Lise
Meitner ”uteglemt”, hun hadde jødisk opphav.

Hvis man lager en grafisk framstilling av alle kjente stabile og ustabile isotoper med
antall protoner som de inneholder på x-aksen og antall nøytroner de inneholder på yaksen vil de stabile isotopene befinne seg i en stabilitetssone hvor det er ca. et 1:1
forhold mellom nøytroner og protoner. På oversiden av stabilitetssonen er det
overskudd av nøytroner og i denne sonen er det mange ustabile isotoper som
sender ut betastråling. På undersiden av stabilitetssonen er det flere protoner enn
nøytroner og i denne sonen finner man positronemittere.
Det viser seg at hvis antall nøytroner og protoner i kjernen begge er liketall så er
disse isotopene mer stabile enn om antall nøytroner og protoner begge er oddetall.
Dette skyldes at nukleonene har spin, akkurat som elektronene. Parvise protoner og
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nøytroner har parvise spin og lavere energi enn om det skulle være et uparret
nukleon. Noen nukleontall er mer stabile enn andre: 2, 8, 20, 28, 50, 82 og 126 f.eks.
Helium (2 protoner), oksygen-16 (8 protoner) og kalsium-40 (20 protoner).
Ca. 50 av de 350 naturlig forekommende isotopene er radioaktive og kan sende ut
alfastråling, betastråling eller gammastråling. Lager man en grafisk framstilling av
isotopenes atomnummer på x-aksen og bindingsenergien på y-aksen får man en
kurve med en flat topp hvor blant annet jern-56 befinner seg, og som er den mest
stabile. Høyt massetall gir isotoper som kan fisjonere, og i motsatt ende av kurven er
de letteste av isotopene som kan fusjonere. Bortsett fra hydrogen har alle atomer
mer enn ett proton i kjernen, og siden protoner har positiv ladning vil de frastøte
hverandre. Imidlertid er det sterke kjernekrefter som holder protonene sammen og
motvirker den elektrostatiske frastøtningen, og nøytronene bidrar til å skape avstand
mellom protoner.
Ustabile atomkjerner vil desintegere og kan sende ut alfapartikler (heliumkjerner
med ladning +2), betapartikler, gammastråling eller positronstråling. Kunstige
radionuklider kan sende ut positronstråling, og noen har elektroninnfangning. Hvis et
positron kolliderer med et elektron annihileres de og det sender ut to fotoner
gammastråling. Naturlige isotoper over atomnummer 83 har lange halveringstider.
Energien til strålingen måles i elektronvolt (eV). 1 eV er energien som ett elektron
mottar når det blir aksellerert av en spenning 1 volt.
.

.

·

·

Alfastråling (α-stråling, heliumpartikler)
Alfapartikler er store og kommer bare noen få centimeter i luft. Alfapartikler trenger
ikke gjennom huden, men gir brannskader på huden. I lunger og mage-tarmkanal
kommer alfapartiklene i kontakt med bløtt vev og strålingen kan bidra i utvikling av
kreft.
F.eks. alfapartikler fra desintegrasjon av uran-238 til thorium-234:

Summen av massetall og atomnummer på hver side blir like.
Andre radioaktive isotoper som sender ut alfastråling er radium-226, radon-222 og
polonium-210. Radium -226 sender ut både alfa- og betastråling.

Betastråling (β-stråling)
Betastråling består av en strøm med betapartikler (elektroner) og antineutrinoer
som kommer fra kjernen:
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ø

Betapartiklene kommer fra desintegrasjon av kjernen, ikke fra elektronskallene rundt
kjernen. Betapartiklene fra desintegrasjon av en isotop har et energispektrum fra null
til en øvre grense for de mest energirike betapartiklene. For å kunne forklare denne
forskjellen i energi for betapartiklene foreslo William Pauli i 1927 at betapartiklene
følges av en elektrisk nøytral partikkel uten masse. Enrico Fermi (1901-1954) forslo
navnet neutrino på denne partikkelen og den ble seinere kalt antineutrino.
Eksempler på radioaktive isotoper som sender ut betapartikler er tritium (H-3),
jod-131, karbon-14, svovel-35, fosfor-32 og strontium-90.
Cesium-137 fra atombombeprøver og kjernekrafverk omdannes til barium-137
samtidig med utsendelse av gamma- (γ) og betastråling (elektroner (e-)), og
halveringstiden for cesium-137 er 30 år. Cesium har mange like egenskaper med
kalium og blir tatt opp av plantene via opptakssystemet for kalium og kommer videre
fra plantene over i dyr og mennesker, og med halveringstid 30 år har man “gleden”
av denne isotopene i minst 100 år etter et kjernekraftuhell.

Radiaktivt strontium-90 følger kalsium inn i beinvevet, radioaktivt jod havner i
bukspyttkjertelen, radioaktivt technesium følger mangan.

Gammastråling (γ-stråling)
Gammastråling er elektromagnetisk stråling (fotoner) med høy energi og skyldes
faseoverganger mellom energinivåer i atomkjernen. Gammastråling
(høyenergifotoner) følges ofte sammen med alfa- eller betastråling. Når atomkjernen
har sendt ut en alfa- eller betapartikkel kan det bli igjen en restenergi i kjernen, og
denne restenergien sendes ut som gammastråling med en bestemt og karakteristisk
energi før kjernen faller ned til en stabil grunntilstand. Gammastråling har lang
rekkevidde og kan trenge dypt ned i cellevev. Isotopene kobolt-60 og cesium-137
sender ut gammastråling. Gammastrålingen fra kobelt-60 brukes i stråleterapi ifm.
kreftbehandling, og sender ut energirike fotoner med energi 1.173MeV og 1.332
MeV.
Marie Curie (1867-1934) oppdaget radium-226 som sender ut alfapartikler og
gammastråling, et mellomprodukt ved nedbrytning av uran-238. Radon er en
edelgass med halveringstid 4 dager.
Røntgenstråling er elektromagnetisk stråling og kan sendes ut fra kunstige
radionuklider. Røntgenstråling er høyenergi elektromagnetisk stråling, men med
mindre energi enn gammastråling. I et røntgenapparat sendes en elektronstråle mot
en metallplate hvor elektronene slår ut elektroner i metallet og etterlater seg hull.
Hvis hullet lages i et orbital med lav energi faller et elektron fra høyere orbital ned i
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hullet og dette gir en kjedeeffekt og det sendes ut energi når elektronene faller ned.
Røntgenstråling skyldes overgang mellom elektronnivåer, mens gammastråling
skyldes forskjellige energinivåer i kjernen.

Positronstråling
Positron og positronstråling oppstår når et proton i kjernen omdannes til et nøytron
og et positron. Positronet har bare kort levetid før det kolliderer med et elektron og
annihileres
å
ø
Når et positron annihileres med et elektron kan det bli sendt ut gammastråling:
2
Positroner betraktes som antimaterie siden de reagerer med materie.
Som positronkilder ved positron emisjon tomografi (PET, PET skanning) i
medisinske undersøkelser brukes syntetiske radionuklider som sender ut
positronstråling, og gammastrålingen fra annhileringen måles : nitrogen-13 (13N),
karbon-11 (11C) , oksygen-15 (15O) eller fluor-18 (18F)
ø
Glukose-C11 kan passerer blod-hjernebarrieren. Positronene forsvinner raskt og
det sendes ut gammastråling innenfra kroppen som kan registreres i tomografen. I
motsetning til røntgenstråling utenfra som man bruker når det tas røntgenbilder. PET
kan bl.a. brukes til å studere endring i hjernen ved kreft, Alzheimer etc. Man benytter
ofte fluoro(18F)deoksyglukose , som er en glukoseanalog, men som ikke blir
metabolisert. Den akkumuleres i cellevev med stort energibehov, bl.a.
metastaserende kreftceller. Fluorisotopen F-18 (18F) lages i en syklotron via
protonstråling av O-18 (18O)-anriket vann.
Perteknat TcO4- akkumuleres i hjernesvulster og metastabil teknesium-99m sender
ut gammastråling når den omdannes til teknesium-99.
Elektroninnfangning skjer vanligst hos syntetiske radionuklider hvor et proton i
kjernen fanger inn et elektron fra K-skallet og danner et nøytron:
ø
Nøytronstråling er en type kjernereaksjon hvor det dannes et nytt grunnstoff.
Nøytronaktivering er en målemetode som kan brukes til å bestemme hvilke
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grunnstoffer som forekommer i en prøve ved å bruke nøytroninnfanging og deretter
sendes det ut gammastråling som er spesifikk for de enkelte grunnstoffene.
Ingenting kan bevege seg fortere enn lys i vakuum, men betapartikler i vann kan
bevege seg raskere enn lys og det sendes ut et blåfarget lys kalt Çherenkovstråling (syn. Tcherenkoff-stråling) (Pavel Chernkov). På bilder av uranstaver
nedsenket i vann i en atomreaktor kan man se at det sendes ut blåfarget lys. Dette
prinsippet kan brukes til å måle mengden betastråling av isotopen fosfor-32 (32P)
hvor isotopen puttes i scintillasjonsglass med vann i en scintillasjonsteller. Vanligvis
må man bruke en scintillasjonsværske for eksempel toluen med primær og
sekundær scintillator når man skal måle aktiviteten til svake betaemittere som 14C
eller 35S, men ikkje for 32P som er en sterkere betaemittor hvor elektronene beveger
seg så raskt i vannet at det sendes ut Cherenkov-stråling som blir registrert i
fotomultiplikatoren i scintillasjonstelleren.

Atomreaktorer og atombomber
Enrico Fermi oppdaget at nøytrale termiske neutroner som beveger seg sakte kan
fanges i atomkjernen. Tyske kjemikere Otto Hahn og Fritz Strassman oppdaget i
1939 at fisjon av urankjernen produserte isotoper som var lettere enn uran, og uran
ble delt i omtrent i to like store deler og med en rekke spaltingsprodukter. Det
produserer sekundære nøytroner med høyere energi som starter en kjedereaksjon.
Spaltbart materiale er uran-235 som utgjør ca. 0.72% av naturlig forekommende
uran.Andre spaltbare isotoper er uran-233 og plutonium-239 laget i kjernereaktorer.
Ved spalting av uran-235 dannes f.eks. edelgassen krypton-94 og barium-139, som
begge sender ut sekundære nøytroner som bidrar til å opprettholde
kjernereaksjonen:
ø

3

ø

Sekundære nøytroner som blir frigitt ved spaltingen av uran (fisjonen) i
reaktorkjernen blir termiske nøytroner når de bremses i kollisjoner med omgivelsene,
og de kan bli fanget inn av uran-235, hvor det lages nye nøytroner, og en nukleær
kjedereaksjon har startet, en selvforsynt prosess. Man trenger en kritisk masse uran235, noen kilo. Bindingsenergien i uran-235 er ca. 7.6 MeV og ved fisjon av 1 kilo
uran-235 frigis energi ca. 80·1012J. Fisjonsvarmen brukes til å øke trykket i en gass
som driver en elektrisk generator.
Forholdet mellom antall nøytroner i slutten av syklusen og ved starten kalles
multiplikasjonsfaktoren k. Hvis k=1 er reaktoren kritisk, hvis k>1 er den superkritisk
og hvis k<1 er den underkritisk. Til å regulere mengden nøytroner brukes
kontrollstaver som kan inneholde bor eller kadmium, som kan føres inn og ut mellom
uranstavene og på denne måtene kontrollere reaktoren. Nedsmelting av kjernen kan
skje ved ulykker.
Hvis man har lite uran-235 vil nøytronene unnslippe uten å sette i gang en
kjedereaksjon. Hvis to subkritiske masser med uran-235 eller plutonium-239 tvinges
sammen blir det en atombombe (fisjonsbombe)
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Uranstavene er metallstaver med reaktorrensel og består av uranoksid anriket med
2-4% uran-235 i glassperler Det sirkulerer kjølevæske mellom uranstavene.
Sekundære nøytroner omdannes til termiske nøytroner ved vha. en moderator som
vanligvis er vann. Tungtvann (deuterium), bor eller grafitt kan også brukes som
moderator. Moderatoren varmes opp og brukes til å produsere damp som driver en
elektrisk turbin. I en reaktor er det ikke nok rent uran eller plutonium til å sette i gang
en eksplosjon. Eksempler på lettvannsreaktorer er trykkvannsreaktor og
kokvannsreaktor. Brukte reaktorstaver innholder rester av uran-235, plutonium-239
dannet fra uran-238 og en rekke radioaktive isotoper med både kort og lang
halveringstid, og brukt atombrensel blir sendt til et reprosseseringsanlegg f.eks.
Sellafield.
Fra kjernereaktorer og atombombeprøver blir det radioaktivt avfall i form av
radioaktiv gass og væske, og noen av de radioaktive isotopene har store
helsemessige konsekvenser som 131jod (halveringstid 8.7 dager) som går til
skjoldbrukskjertelen, 90Sr (halveringstid 28.1 år) som går til beinvev og 137Cs
(halveringstid 30 år) som fordeler seg inne i hele kroppen, og kommer bl.a. i
nærkontakt med DNA og kan gi mutasjoner
Naturlig uran inneholder 99.275% uran-238, 0.72% uran-235 og 0.005 uran-234.
I en uranfyrt formeringsreaktor (breederreaktor) lages spaltbart plutonium-239 fra
ikke-spaltbart U-238, og plutonium-239 kan benyttes til å lage atombomber og
kjernefysiske våpen:
ø

2

2

ø

Fusjon
I sentrum av sola er det ca. 15 millioner grader celsius (15·106 K) og trykket (200·109
atmosfærer) og tettheten er enorm (1500·103 kg m-3). Under slike betingelser er all
materien i form av plasma med frie elektroner, nøytroner, protoner og alfapartikler. I
en proton-proton syklus omdannes hydrogen til helium og tapet i masse frigir
kollosale mengder energi.
4

2

2

ø

Det dannes 2.5·1012 J per mol alfapartikler og antinøytrinoer står for ca. 2% av
energiutsendelsen fra sola. I sola vil positroner som annihilerer med elektroner
sende ut gammastråling.
I en hydrogenbombe brukes en vanlig fisjonsatombombe basert på uran eller
plutonium som tennsats for å få høy nok temperatur og trykk til å starte fusjonen i
hydrogenbomben.
Hvis man hadde klart å konstruere en fusjonsreaktor ville menneskets energiproblem
blitt løst. Det finnes deuterium i havvann og utgjør 0.015% av alt hydrogen. For å få
til en fusjon må kjernene komme nær nok hverandre til at en termonukleær fusjon
skal skje. Man må først fjerne elektronene rundt kjernen slik at man får dannet en
elektrisk nøytral gassblanding med frie elektroner og kjerner, plasma, på samme vis
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som i sola. Deretter kan tritium og deuterium fusjonere i en implosjon og danne
helium.
ø
Tokamak reaktoren er en av fusjonsreaktorene man har prøvd.

Måleenheter for radioaktivitet
Radioaktivitet ble tidligere målt som Curie etter Marie Curie som oppdaget radium. 1
g radium har en stråling på 1Ci som er lik 3.7 1010 desintegrasjoner per sekund.
Måleenheten for radioaktiv stråling er bequerel (Bq) oppkalt etter Henri Becquerel
(1852-1908). 1 bequerel tilsvarer en desintegrasjon per sekund (dps).
1Bq = 1dps
1Ci=3.7·1010 Bq.
Mengden stråling som absoberes kalt absorbert dose med enheten Gray (Gy og er
lik 1joule per kg absorberende materiale.
Rad er en eldre måleenhet for absorbert dose og
1 rad=10-5 J g-1.
100 rad tilsvarer 1 gray. 1Gy=100 rad.
En dose med 1 gray alfastråling gir ikke samme biologiske effekt som 1 gray
gammastråling, betastråling eller nøytronstråling, og måleenheten gray er derfor ikke
velegnet når man skal studere biologiske effekter av stråling fra radioaktive isotoper.
For å måle biologiske effekter av strålingen brukes doseekvivalent med enheten
Sievert (Sv). Doseekvialenten H = DQN hvor D er absorbert stråledose i gray, Q er
et ekvivalentledd hvor Q=20 for alfastråling og Q= 1 for beta- og gammastråling. En
eldre måleenhet er enheten rem (røntgen ekvivalent menneske).
Strålingen fra ustabile atomkjerner er ioniserende ved at det blir slått løs elektroner.
Høy betastråling og gammatråling kan registreres i et Geiger-Müller rør. Den
baserer seg på et katoderør med lavt trykk. Når ioniserende stråling lager gassioner
går det en strøm som forsterkes og kobles til en pulsteller med tilhørende klikking.
Hvis ioniserende stråling som beveger seg gjennom et tåkekammer så vil det
dannes spor med kondenserte mikrodråper. Betastråling kan også måles i en
scintillasjonsteller.
Naturlig bakgrunnstråling skyldes kosmisk stråling og stråling fra radionuklider i stein
og bygningsmateriale, inkludert kalium-40 (40K) og karbon-14 (14C).

Radioaktive serier
I naturen finnes det en rekke radioaktive serier med mornuklider og radioaktive
datternuklider. Radon-222 er en datternuklide i den radioaktive serien fra
nedbrytning av uran-238. Radon er en edelgass og lite reaktiv. Halveringstiden er 4
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dager med utsendelse av alfa- og gammastråling. Radon-222 kan diffundere inn i
hus fra fjellgrunnen og kan pustes ned i lunger.
Desintegrasjon av uran-238 følger en mor-datter serie ned til stabilt bly-206, og
følger en radioaktiv desintegrasjonsserie hvor halveringstider og type stråling er
oppgitt:
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Radiologisk datering
Radiologisk datering brukes til å bestemme alder til geologiske formasjoner, fossiler
og arkeologisk materiale, basert på halveringstider til radioaktive nuklider. En slik
radioaktiv serie er uran-238 som forelder og bly-206 som datternuklide som kan
brukes til datering. En annen serie er elektroninnfangning kalium-40 til argon-40 med
halveringstid 0.33 109 år. Både kalium-40 og uran-238 har halveringstid i
størrelsesorden 109 år og egner seg derfor best for prøver som er eldre enn 300.000
år.

Argon er en edelgass og hvis man smelter stein blir det frigitt argon som kan
analyseres.
Karbon-14 (14C) datering brukes til å analysere alder på organisk materiale som tre
og bein, og egner seg best for materiale med alder 7000 år opp til 70.000 år. Det er
to metoder for C14-datering, en eldre metode utviklet av Willard F. Libby som trenger
relativt mye organisk materiale (1-20 g), og en nyere metode som ligner
massespektrometri hvor man kan klare seg med mindre enn 5 milligram prøve. Det
er naturlig mengde karbon-14 på jorda som skyldes kosmisk stråling som reagerer
med nitrogen i atmosfæren. Kosmisk stråling fra sola består for det meste av
protoner, men også kjerner fra lette isotoper, og når disse partiklene treffer atomer
og molekyler i atmosfæren lages det sekundær kosmisk stråling som gir bidrag til
den naturlige bakgrunnstrålingen. Nøytroner fra sekundær kosmisk stråling kan
omdanne ikke-radioaktiv nitrogen-14 til radioaktiv karbon-14.
ø
Karbon-14 diffunderer nedover i atomosfæren og blir oksidert til karbondioksid som
tas opp av plantene og inkorporerer radioaktivt karbon-14 i organisk materiale. Når
organismen dør blir det ikke tilført noe nytt karbon-14. Man kan måle forholdet
mellom karbon-14 med halveringstid 5730 år og den stabile karbonisotopen karbon12 14C/12C=1.2·10-12. Metoden forutsetter at mengden karbon-14 har vært den
samme siden livet på jorda oppstod. Konsentrasjonen av karbon-14 fluktuerer med
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solaktivitet, og ble påvirket av atombombeprøvesprengninger i atmosfæren, men
korrigerer man for dette er C14-dateringen en nøyaktig metode.

Transmutasjoner
Alkymistene forsøkte å lage gull. Kjernekjemi har gjort det mulig å gjøre det
alkymistene aldri fikk til og aldri hadde muligheten til: omvandle en isotop til en
annen.
En isotop forandres til en annen i en radioaktiv serie mer mornuklider og
datternuklider. En annen mulighet er å bestråle en atomkjerne med høyenergi
alfapartikler eller nøytroner i en atomreaktor. Protoner lages ved å fjerne elektroner
fra hydrogenatomer. Alfapartikler og protoner har ladning og de kan derved
aksellreres i et elektrisk felt slik at de får nok fart og energi til at de kan trenge
gjennom elektronskyen rundt atomkjernen og kan derved smelte sammen med
kjernen som befinner seg i midten av elektronskyen. Betapartikler kan ikke brukes
fordi de vil frastøtes av elektronskygen. Partiklene aksellereres nesten opp til lysets
hastighet og får energimengder i gigaelektronvolt (GeV).
Først ute til å lage nye grunnstoffer var Ernest Rutherford som sendte alfapartikler
gjennom et kammer med dinitrogen (N2) og viste at det ble dannet protoner:

Det er laget mer enn 1000 forskjellige isotoper ved transmutasjon, og de fleste av
dem er ikke naturlig forekommende, men de følger stabilitetskurven for isotoper.
Ved starten av andre verdenskrig hadde man oppdaget grunnstoffene opp til uran
(92). Periodesystemet var fylt opp, men etter Uran står det åpent, og det er her man
finner ustabile radioaktive grunnstoffer. Glenn Seaborg som arbeidet ved
Universitetet i California, Berkeley, kunne i 1940 lagte Neptunium (93) og Plutonium
(94). Seaborg deltok også i Manhattan prosjektet i utviklingen av plutoniumbomben
som ble sluppet over Nagasaki. Deretter laget man Americium (95), Curium (96),
Berkelium (97) og Californium (98). Georgy Flerov arbeidet ved Institutt for
kjerneforsknings i Dubna, ved elven Volga, nord for Moskva, og bidro til utviklingen
av sovjetunions kjernevåpen etter andre verdenskrig, instituttet ble seinere ledet av
Yuri Oganessian. I 1955 var man kommet til Mendelevium (101) og i perioden 19651975 laget man grunnstoffene 102-106 ved å sende lette kjerner mot tyngre. Flere
institutter deltar i dette arbeidet: LANL (Los Alamos National Laboratory i New
Mexico), GSI (Helmholz Center for Heavy Ion Research, Darmstadt;), Lawrence
Livermore National Laboratory i California, samt RIKEN Nishina Center for
Accelerator based Science, Tokyo.

De minste byggesteiner i universet
Det er fire krefter som styrer grunnstoffenes oppbygning og Universet: Sterke
kjernekrefter, svake kjernekrefter (radioaktivitet), elektromagnetisme (Maxwells
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ligninger), damt svake gravitasjonskrefter med lang rekkevidde.
Protonets positive ladninger frastøter hvandre, men bl.a. nøytroner og elektroner
bidrar til å holde atomkjernen sammen, men det finnes enda mindre biter som er
bygningsmaterialet i naturen: 6 kvarker (oppkvark, nedkvark, bunnkvark, toppkvark,
sjarmkvark, særkvark) , gluoner med fargeladning (R, G, og B), 6 leptoner
(elektronneutrino, myonneutrino, tauneutrino, myon, tau ogneutrino) , mesoner
(kvarker og antikvarker) bosoner (), kaoner, fermioner, hadroner, baryoner, og
fotoner (elektromagnetisk stråling, bølge eller partikkel) . I partikkelakselleratorer
(CERN i Sveits (LEP (Large Electron Positron Collider); LHC (Large Hadon Collider
hvor protoner kolliderer i vakuum og -271oC og det dannes kvarker og gluoener)) ,
Tevatron Fermilab (protoner kolliderer med antiprotoner), samt Brookhaven National
Laboratory) benyttes sterke elektromagneter til å gi protoner eller elektroner som
beveger seg i en ring meget høy hastighet , og deretter kan man la partikler kollidere
med hverandre og studere hvilke biter de er satt sammen av. Man kan for eksempel
starte med hydrogen i en lineær aksellerator hvor elektronet blir fjernet. Siden
partiklene beveger seg i en ring vil de sende ut energi i form av elektromagnetisk
synkrotronstråling som har mange spesielle egenskaper. En stjerne som roterer i
et magnetfelt kan sende ut synkrotronstråling. Aksellerasjon eller nedbremsing av
ladete partikler gir bremsestråling. En syklotron sender ut syklotronstråling, og kan
brukes til å lage isotoper til medisinsk diagnostikk, for eksempel 18F til PET-skanning
(18F →18O + e+ (positron) gir positronstråling, og når antimaterie (positron) reagerer
med materie (elektron) skjer det annhilering og utsendelse av fotoner,
gammastråling), eller 99-technetium (99Tc) til kreftbehandling, eller ifm. protonterapi.
Protonet er satt sammen av 2 oppkvarker (↑↑) og 1 nedkvark (↓)
Nøytronet er satt sammen av 1 oppkvark (↑) og 2 nedkvarker (↓↓)
Kvarkene har ladning, nedkvarken har ladning tilsvarende 1/3 elektron og
oppkvarken har ladning tilsvarende 2/3 elektron, men motsatt rettet. Det betyr at
protonet får ladning 2·2/3-1·1/3= 1 positiv ladning. Nøytronet med 2/3-2·1/3=0, får
ingen ladning. Oppkvark, nedkvark, særkvark og sjarmkvark er omtrent like.
Limet i kjernet er gluoner som er sterke kjernekrefter med kort rekkevidde.
Svake kjernekrefter (W+, W- og Z0) er tunge partikler, hvor W+ og W- har ladning.
Elektroner (masse 0.511 MeV/c2), myoner og tau (med stor masse 1777MeV/c2) er
leptoner. Mange subatomære partikler har spin i tre dimensjoner.
I betastråling hvor et nøytron i kjernen omdannes til et proton og et elektron (n→p+ +
e-) blir en nedkvark i nøytronet til oppkvark. Noe av energien blir til neutrinoer med
meget liten masse, men stor rekkevidde. Jorden blir bombardert av neutrinoer sendt
ut fra Sola, og disse kan gå tvers igjennom jorden. De blir målt av detektoren
IceCube, et neutrinoobservatorium på Sydpolen, og detektoren Super-Kamiokande
i Japan som har til hensikt å studere neutrinoene og deres opprinnelse. Ladete
partikler fra sola som inngår i solvinden blir ledet mot Nord- og Syd-polen styrt av
magnetfeltet rundt Jorden. Det er oscillasjoner mellom elektronneutrino, tauneutrino
og myonneutrino. All materie har en dualitet og kan være både partikler og bølger.
Store masser har så liten bølgelengde at det knapt kan betraktes som bølger.
Kvantefysikk og klassisk fysikk er to komplementære måter å beskrive tilstanden til
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Universet, mikrokosmos og makrokosmos. I kvantefysikk (kvantefeltteori), fysikk på
atomnivå, bruker man begrepene elektronfelt, magnetfelt, Higgsfelt osv.
Higgspartikkel (masse 226000MeV/c2) er et Higgsfelt med mye energi. Higgsfeltet gir
elektronet masse og gjør at elektroner beveger seg saktere enn de ellers ville ha
gjort. Tyngdekraft er det samme som aksellerasjon. Det er elektroner som gir
elektrisk strøm som vi bruker i vår elektrisitetsforsyning. Tilstanden til et system kan
beskrives av vektorer i et Hilbert-rom. Et Hilbertrom er en utvidelse av det Euklidske
tredimensjonale rom til et uendelig antall dimensjoner.
Det er i stjerner hvor grunnstoffene blir dannet . I store stjerner blir via fusjon
grunnstoffene bygget opp H→He→C→Ne→O→Si→Ni og Fe, men ved jern (Fe)
stopper det opp. Det er i supernovaer hvor de tryngre grunnstoffene etter jern blir
dannet. Vi kan med rette si at alt liv er bygget av av grunnstoffer dannet i hele
Universet, ”stjernestøv”.

Stratosfæreozon
Stratosfæren er en del av rommet rundt jordkloden fra 10-50 kilometer. Mesteparten
av UV-strålingen fra sola blir absorbert i en ozonsyklus i ozonlaget i stratosfæren.
Syklusen starter med at UV-lys med bølgelengde mindre enn 242 nm spalter
dioksygen (O2) til atomært ekistert oksygen O*.
242
Når eksitert atomært oksygen kolliderer med molekyler med dioksygen dannes ozon
(O3) hvor overskuddsenergien havner i et molekyl med nitrogen eller oksygen kalt M.

Det er viktig at overskuddsenergien blir fjernet ellers ville ozonmolekylet bli spaltet
straks etter at det var blitt dannet. Nå kan imidlertid ozonmolekylet absorbere UV og
bli omdannet til oksygen og atomært eksitert oksygen.
240

320

Atomært eksitert oksygen i siste trinn brukes i reaksjonen foran og lager en
kjedereaksjon. Energien til UV blir fjernet som varme.
Nettomengden med ozon i stratosfæren varier med årstid og breddegrad.
Mengden ozon måles i Dobson-enheter etter Gordon Dobson, og tilsvarer 2.7·1016
molekyler med ozon i en 1 cm2 søyle fra jordoverflaten til gjennom stratosfæren.
Mengden ozon varierer vanligvis mellom 260 til 360 Dobsonenheter.
Atomært klor (Cl) kan reagere med O*, og kloratomer kommer fra
klorofluorokarboner (freoner) fra kjøleanlegg f.eks. CCl3F eller CCl2F2 .
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Atomært klor ødelegger ozon ved å ødelegge ozonsyklus:

Nettoresultatet er av disse reaksjonene er at ozon forbrukes i en katalytisk syklus.
Målinger fra 1970 tallet viste at det ble dannet et ozonhull i Antarktis med redusert
tykkelse av ozonlaget, lavest i oktober og det blir gjenopprettet i perioden fra
november til mars. Gjennom den antarktiske vinter synker temperaturen i
stratosfæren til -78 oC og det dannes tynne polare stratosfæreskyer med iskrystaller
og reaksjonsprodukter mellom nitrogendioksid (NO2) og vann. Molekylært klor fester
seg til skyene, og klor blir dannet i reaksjonen:

Saltsyre (HCl) dannes når atomært klor reagerer med metan, som også er en
drivhusgass, og danner CH3 og HCl.

Når våren kommer til Antarktis frigis store mengder klor fra stratosfæreskyene og
klor omdannes til atomært klor som bryter ned ozon. I oktober 1994 sank
ozonmengden til 100 dobson.Seinere på året overfører vinder ozon til Antarktis.
Crutzen, Molina og Rowland fikk nobelprisen i kjemi i 1995 for sitt arbeid med
kjemien til freoner og stratosfæreozon.
Ozon finnes nær jordoverflaten som troposfæreozon i konsentrasjon 20-40 pbb,
men konsentrasjonen kan øke under såkalte ozonepisoder. Ozon er et kraftig
oksidasjonsmiddel som splitter karbon=karbon dobbeltbindinger. Kollisjoner mellom
O-atomer og dioksygen på overflater til partikler kan gi opphav til ozon:

hvor M er et hvilket som helst molekyl som kan absorbere kinetisk energi fra
kollisjoner.
O-atomer kommer fra nitrogendioksid som spaltes av sollys.

NO kan reagere med og nedbryte ozon i en naturlig ozonsyklus i atmosfæren:
2
Ozonepisoder oppstår når NO reagerer med andre molekyler i atmosfæren bl.a. fra
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forurensninger.

Termodynamikk - varmelovene
Noen prosesser er spontane, andre ikke. Vannet renner mot havet, stein forvitrer og
biler ruster, og det trengs energi for å sortere kortene i en kortstokk. Oksygen og
hydrogengass kan omdannes til vann, men den omvendte reaksjonen skjer ikke uten
tilførsel av energi.
Det er energiflyt fra et stoff til et annet, og det skjer bytte av varme mellom
kjemiske systemer og omgivelser. Systemet kan bytte energi med omgivelsene via
arme og arbeid. Når varme absorberes øker systemets energi, og når varme tapes
synker systemets energi. Når elektrisk strøm brukes til å lade et bilbatteri så
absorberer batteriet energi, og energien til batteriet øker. Det er to måter å utlade et
batteri, enten ved kortslutning hvor energien gir varme, eller ved å drive en motor
som gir arbeid, men endringen i den indre energien til batteriet blir den samme i
begge tilfellene.
Den totale energien til et system er summen av kinetisk energi og potensiell energi til
systemet:

Endringen i indre energi ΔE i en reaksjon er sluttenergien minus startenergien, eller
energien til produktene minus energien til reaktantene. Det settes alltid opp som
slutt-start:
∆
∆
Hvis systemet absorberer energi fra omgivelsene blir sluttenergien større enn
startenergien og ΔE blir positiv (endotermp reaksjon). ΔE er negativ, en eksoterm
reaksjon, hvis systemet avgir energi til omgivelsene. Eksoterme reaksjoner har en
tendens til å skje spontant, men ikke nødvendigvis raskt.
Termodynamikkens 1. lov kobler forandring i indre energi (ΔE) til arbeid (w) og
varme (q):
∆
hvor q er absorbert eller avgitt varme og w er utført eller tilført arbeid:
q er positiv hvis varme tilføres systemet
q er negativ hvis varme avgis fra systemet
w er positiv hvis systemet mottar energi hvis det gjennomføres arbeid, f.eks.
sammenpressing av en spiralfjær. Hvis systemet utfører arbeid, tømmes energien og
w er negativ.
Når gass presses sammen ved et ytre trykk utføres det arbeid
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∆
Gass under trykk kan utføre arbeid, e.g. skyve et stempel. Arbeid er kraft x vei, og
trykk P er kraft per areal
·

∆
Endring i entalpi (ΔH) i en reaksjon er:
∆

∆

∆

Den eneste gangen ΔH er forskjellig fra ΔE er hvis det dannes eller forbrukes gass i
reaksjonen.
Når ΔH er negativ er det en eksoterm reaksjon. Når ΔH er positiv er den en
endoterm reaksjon
Entropi S er graden av uorden til systemet.
∆
∆

∆

∆

∆

∆

Når ΔS er positiv er det en økning i entropi. En prosess som følges av økning i
entropi tenderer mot å skje spontant. For en gass øker entropien med økende
volum. Jo høyere temperatur, desto større entropi.
I rekkefølgen fastfase → væske → gass er det en økende uorden og økende entropi.
Jo mindre komplekse molekylene blir desto lavere entropi, og entropi er også et mål
på orden.
Ifølge termodynamikkens 2. Lov så vil en spontan prosess følges av økning i entropi.
Entropien ved det absolutte nullpunkt er lik null. Enheten for entropi er J mol-1 K-1.
Gibbs fri energi (etter Josiah Willard Gibbs (1839-1903) er et mål på hvor mye
energi som er tilgjengelig for å utføre arbeid.
∆
∆

∆
∆

∆
∆

Ved konstant trykk og temperatur så vil en prosess skje spontant hvis den følges av
en minskning i fri energi til systemet.
Reaksjon som skjer når fri energi minsker kalles eksergonisk.
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Reaksjon som skjer når fri energi øker kalles endergonisk.
Når ΔH er negativ (eksoterm) og ΔS er positiv (økning i entropi) så blir ΔG negativ
og reaksjonen skjer spontant.
Når ΔH er positiv (endoterm) og ΔS er negativ (minskning i entropi) så blir ΔG positiv
og reaksjonen skjer ikke spontant.
Når ΔH er positiv og ΔS er positiv (økning i entropi) så vil prosessen være spontan
ved høy temperatur, men ikke ved lav.
Når ΔH er negativ (eksoterm) og ΔS er negativ (økning i entropi) så blir ΔG negativ
og reaksjonen skjer spontant.
Diamant og grafitt består begge av karbon. I grafitt er det kovalente plater med
karbonatomer som glir over hverandre. I diamant danner karbon tetraeder i et
nettverk. Det er mulig å lage syntetiske diamanter fra grafitt ved trykk høyere enn
100.000 atmosfærer og temperatur 2800oC.
Det er en kjemisk likevekt mellom reaktanter og produkter i en reaksjon:
Likevektskonstanten Kc blir:

hvor produktene plasseres i telleren og reaktantene i nevneren. Koeffisientene i den
balanserte ligningen blir eksponentene i masseligningen. Det er mulig å endre den
kjemiske likevekten.
Hvis K er meget stor dannes det mye produkt og likevekten er forskjøvet mot høyre.
Hvis K er omtrent lik 1 er det likevekt.
Viss K er meget liten dannes det lite produkter fra reaktantene.
Ved homogen likevekt vil alle reaktantene og produktene være i samme fase.
I en heterogen likevekt vil det være forskjellige faser i reaktantene og produktene
e.g. brenning av ved som er fast fase gir produkter i gassfase.
Hvis alle reaktantene og produktene er gasser så kan massevirkningsuttrykket settes
opp som partialtrykk eller molare konsentrasjoner (n/V).
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A. Reaksjonens progresjon. Forskjellen i energi mellom reaktanter, produkter og
aktiveringsenergi bestemmer reaksjonshastigheten i reaksjonen. Organiske
reaksjoner har aktiveringsenergi i størrelsen 40-120 kJ mol-1.
B. Når stoffet A går over til B vil det kunne innstille seg en likevekt avhengig av
likevektskonstanten. Når konsentrasjonen av reaktant og produkt endrer seg (angitt i
massevirkningsforholdet) vil også Gibbs fri energi (ΔG) endre seg, hvor ΔG er lavest
ved likevekt, ΔG er negativ på vei mot likevekt, og ΔG er positiv vekk frå likevekt.
Det er sammenheng mellom likevektskonstanten og Gibbs fri energi:
∆
Når temperaturen i en eksoterm reaksjon øker så vil verdien av likevektskonstanten
blir mindre, motsatt for en endoterm reaksjon.

Temperatur
Temperatur er noe vi måler med et termometer. Økende temperatur gir økt
bevegelse og kinetisk energi til molekyler. Målingen baserer seg på at en blanding
med is og vann alltid vil gi samme temperatur. Fysiologisk temperatur for oss er
koblet til hva vi føler er kaldt eller varmt. Når to objekter er kontakt med hverandre
tilstrekkelig lenge vil de få samme temperatur. Lav temperatur er karakterisert av lav
kinetisk energi av molekylene sammenlignet med høy temperatur.
Ved avkjøling skjer det en forskyvning i likevektsreaksjoner i retning av
energifrigivelse (Le Chateliers prinsipp). Prinsippet sier at når et system i likevekt
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utsettes for stress forskyves likevekten i den retning som motvirker stresset. Når
vann avkjøles og danner is avgis varme.
Alle reaksjoner skjer raskere ved høy temperatur. Reaksjonshastigheten er
proporsjonal med antall kollisjoner per sekund, samt hvordan molekylene er orientert
under kollisjonen. Bare en liten del av kollisjonene leder til forandring.
Boltzmanns energifordelingsformel angir energifordelingen hos molekyler som
funksjon av temperaturen. Minimum kinetisk energi for å inngå i en reaksjon kalles
aktiveringsenergi. For at en kjemisk prosess skal kunne skje må reaktantene tilføres
aktiveringsenergi før de kan omdannes til produkter. Enzymer senker
aktiveringsenergien i forhold til ikkekatalyserte reaksjoner. Ved høy temperatur har
en større andel av molekylene nok aktiveringsenergi til at det kan skje reaksjon og
den naturlige frastøtningen mellom elektronskyer overvinnes. Det er et
overgangsstadium (transisjonsstadium) mellom reaktanter og produkter. Er den
potensielle energien til produktene lavere enn den potensielle energien til
reaktantene er det en eksoterm reaksjon. Temperaturen øker i en eksoterm
reaksjon fordi gjennomsnittelig kinetisk energi til systemet øker. Er den potensielle
energien til produktene høyere enn den potensielle energien til reaktantene er den
en endoterm reaksjon. Økning i reaksjonshastighet ved økning av temperaturen
med 10oC er angitt som Q10. Q10 viser forholdet mellom hastigheten til en prosess
ved T + 10oC og ToC. Q10>2 indikerer at metabolisme er involvert i reaksjonen. Må
ikke forveksles med ubikinon i respirasjonskjeden har blitt solgt under navnet Q10.
Temperaturen endrer reaksjonshastigheter og endrer verdien til
hastighetskonstanten. Hastighetskonstanten har økende verdi med økende
temperatur. Aktiveringsenergien er koblet til hastighetskonstanten via
Arrheniusligningen.
Arrheniusligningen viser en lineær sammenhengen mellom hastighetskonstanten
(k) for en reaksjon og temperaturen (T), og kan brukes til å bestemme
aktiveringsenergien (A) i en reaksjon med enheten kJ mol-1.

Som på logaritmisk form blir en rett linje av typen y = ax + b
ln

1

C er en konstant.
Man plotter 1/T på x-aksen versus lnk på y-aksen og får en linje med negativ
stigningskoeffisient som er lik –A/R, hvor R er den universelle gasskonstanten.
En katalysator øker hastigheten på en kjemisk reaksjon uten selv å bli forbrukt.
Katalysatoren endrer mekanismen på reaksjonen, senker aktiveringsenergien for
reaksjonen og gjør at flere molekyler får nok energi til å reagere. En homogen
katalysator har samme fase som reaktantene. En heterogen katalysator har atskilt
fase fra reaktantene. Haber-Bosch er en heterogen katalyse hvor molekylene som
reagerer adsorberes på overflaten til katalysatoren. Heterogen katalyse brukes i
kjemisk cracking av oljeprodukter til mindre fragmenter. En katalysator i biler senker
konsentrasjonen av forurensninger (CO, ubrente hydrokarboner og nitrogenoksider),
hvor produktene blir karbondioksid, vann og dinitrogen.
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Oppfinnelsen av termometeret i 1592 er kreditert Galileo Galilei. Han laget en liten
beholder med et trangt glassrør som ble satt ned i en åpen beholder med farget
alkohol. Når luften i beholderen ble avkjølt trakk luften seg sammen og alkoholen
steg i røret. Ved oppvarming ble luften utvidet og alkoholnivået sank. Tidlig på 1700tallet laget den nederlandske instrumentmakeren Gabriel Fahrenheit et
kvikksølvtermometer. Prinsippet var at en væske i en kule tilkoblet et tynt stigerør
ville utvide seg og stige opp i røret når væsken ble varmet opp. Som det faste
punktet på den laveste delen av skalaen OoF brukte han en kuldeblanding av is,
vann, ammoniakk og salt (-17.78 oC). Den øverste enden av temperaturskalaen var
blodtemperaturen hos mennesker som han kalte 96 oF, målt i armhulen. Tidligere
skalaer var delt i 12 deler. Derav brukte Fahrenheit 96 som øverste faste punkt, som
kunne gi en finere oppdeling av temperaturskalaen.
I 1742 foreslo Anders Celsius at smeltepunktet for is og kokepunktet for vann
skulle være de to faste punktene på temperaturskalaen på kvikksølvtermometeret.
Celsius valgte 0 o som kokepunktet for vann og 100 o for smeltepunktet, altså 100-0
o
C. Franskmannen Ferchault de Réamur utviklet et termometer basert på vann og
alkohol, og baserte seg som Celsius på koke- og frysepunktet for vann ved
atmosfæretrykk 0-80oR. Senere ble skalaen snudd og Celsiusskalen ble offisielt
akseptert. Tidlig på 1800-tallet laget lord Kelvin (William Thomson, adlet av dronning
Victoria), en temperaturskala basert på termodynamiske prinsipper bak
koeffisientene for ekspansjon av ideelle gasser. Sammenhengen mellom trykk og
temperatur i en gassmengde med konstant volum viser at ved økende avkjøling blir
trykket stadig lavere, og ved en temperatur må trykket være lik 0. Kelvin skapte
begrepet absolutt temperatur og det absolutte nullpunkt (-273.15 oC). Man kan
regne om fra oC til Kelvin (K) ved følgende formel K= (oC +273.15). Ved det absolutte
nullpunkt er ikke molekylene lenger er i bevegelse. Ved økende temperatur øker
bevegelsesenergien til stoffets molekyler. Vi kan si at varme er uordnet
bevegelsesenergi, og det mekaniske aspektet ved varme ble bekreftet av den
engelske fysikeren James Joule. Alt stoff over det absolutte nullpunkt sender ut
varmestråling (temperaturstråling/infrarød stråling). Ved høy nok temperatur blir
denne strålingen så kortbølget at vi kan se den med vårt øye som synlig lys
(rødglødende).

Ammoniakk - Haber-Bosch og nitrogengjødsel
Tyskerne Fritz Haber (1868-1934) og Karl Bosch (fra BASF) utviklet en metode for å
lage ammoniakk (NH3) fra nitrogen (N2) og hydrogen (H2) ved hjelp av
metallkatalysator, og høyt trykk og temperatur. De fikk nobelprisen i kjemi i 1918 for
dette arbeidet, som danner grunnlaget for industriell produksjon av nitrogengjødsel.
3

2

∆

92.2

Siden 4 volumenheter med reaktanter gir 2 volumenheter med produkt forskyves
likevekten mot høyre ved høyt trykk. Effekten av høy temperatur er mer kompleks,
og økning i temperatur gir mindre ammoniakk. I nitrogengassen holdes
nitrogenatomene sammen med sterke trippelbindinger. Som utgangspunkt for
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Haber-Bosch-metoden bruker man ikke ren nitrogen og hydrogen, men starter
istedet med naturgass (metan (CH4)), luft og vanndamp (H2O). Hydrogen kommer fra
metan og resten av karbonet i metan omdannes til karbondioksid (CO2) som fjernes i
en reaksjon med kaliumkarbonat (K2CO3). Første trinn i prosessen er at metan og
vanndamp passerer en nikkelkatalysator ved 30 atmosfærer og 750 oC.
3
2

4

Produktene er hydrogen (H2), karbondioksid (CO2) og karbonmonoksid (CO), men
bare ca. 10% av metanmengden brukes i denne første reaksjonen. Høyere opp i
prosesstårnet tilføres gasstrømmen luft med ca. 1/4 del oksygen (O2) (21%) og 3/4deler nitrogen (78%).
2

4

4

2

Temperaturen stiger til 1100 oC når noe av det nylagete hydrogenet reagerer med
oksygen, og produktene blir vanndamp og nitrogen. Ved den økte temperaturen
reagerer resten av metangassen med vanndamp og blir omsatt til karbonmonoksid
og hydrogen. Temperaturøkningen brukes også til å fordampe vann i starten av
prosessen. Varmen som tas ut gir avkjøling av gassene, og man sitter igjen med en
gassblanding bestående av N2, H2, CO, CO2, og H2O.
Karbonmonoksid (CO) ødelegger jernkatalysatoren som brukes i siste trinn av
Haber-Bosch-prosessen, og blir fjernet katalyttisk i en reaksjon med vanndamp, hvor
produktene er mer karbondioksid og hydrogen.

I neste trinn passerer gassene deretter en løsning med kaliumkarbonat for å fjerne
karbondioksid, og produktet er kaliumhydrogenkarbonat (KHCO3). Nå er det igjen en
blanding med nitrogen og hydrogen i riktig blandingsforhold til å bli omdannet til
ammoniakk ved hjelp av Haber-Bosch-katalysatoren, og produktet er ammoniakk.

Laser
Det er en laser (light amplification by stimulated emission of radiation) som leser av
musikk og data fra en CD ("compact disc"), og laserskriver lager papirutskrifter fra
datamaskinen. Elektroner i laseren blir eksitert til et høyere energinivå ved at det
absorberes energi. I en situasjon kan antall eksiterte elektroner være flere enn det er
elektroner i grunntilstanden, kalt en populasjonsinversjon. Prosessen starter når et
atom sender ut et foton som treffer et annet atom som så sender ut et foton osv.,
som ender med en kaskade med fotoner, og intensiteten forsterkes kraftig. Ruby- og
yttrium aluminum garnet (YAG) (Y33Al2O15) er fastlasere. Andre baserer seg på
farger i løsning som eksitertes. Helium-neonlasere var de første gasslasere og
sender ut rødt lys. CO2 laseren som inneholder helium og nitrogen er meget kraftig
og sender ut infrarødt lys. I tillegg til den høye intensiteten er laserlys koherent dvs.
at alle bølgene til de individuelle fotonene er i fase. Dette gjør at lyset ikke spres
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utover men kan samles i en tynn stråle. Den kraftige energien konsentrert i en tynn
stråle kan lokalt gi høy temperatur og brukes til å kutte materialer. Lyset er i tillegg
omtrent monokromatisk med en bølgelengde (en farge). Ved bruk av rett type laser
kan dette brukes selektivt til å måle stoffer med et absorbsjonsspekter hvor det
absorberes maksimalt ved bølgelengden som laseren sender ut. Kan også brukes i
kretskortindustrien hvor overflatebelegget absorberer lys fra laseren fordamper uten
å varme opp materiale omkring. Brukes i kjemisk syntese.

Masse, vekt og energi
Stoff og materie er alt som opptar rom og har masse. Masse angir hvor mye stoff
eller materie. Vekt angir kraften som objektet blir tiltrukket av gravitasjonskreftene.
Atomer har fått navn etter det greske atomos som betyr udelelig. Materien består av
atomer. Massen bevares i en kjemisk reaksjon. I kjemiske reaksjoner kan atomer
bytte plass.
Hvis et objekt kan utføre arbeid så inneholder det energi.
Kinetiske energi til et objekt er:

hvor m er masse og v er hastighet.
Potensiell energi kan omdannes til kinetisk energi. Eksempel er et pendelur med
vektlodd som driver urverket. Kjemiske stoffer kan inneholde potensiell energi.
Energien er lagret og kan frigis i en kjemisk reaksjon. Maten vi spiser har potensiell
energi og omdannes til kinetisk energi i metabolismen i kroppens celler. Energi kan
verken skapes eller ødelegges, den kan bare skifte form fra en form til en annen.
Enheten for energi er joule (J) oppkalt etter James Joule. Energien fra objekter som
beveger seg kan omdannes til varme.
Energimengen 1J er mengden kinetisk energi som kommer fra en masse på 2 kilo
som beveger seg med hastigheten 1 meter per sekund.
1

1
2
2

1

1

Den gamle måleenheten 1 kalori er lik 4.184 J. Hvis det er større energimengder vi
betrakter bruker vi enheten kilojoule (kJ).
Den internasjonale standarden for massen 1 kilo er en blokk med platinairridumlegering ved International Bureau of Weights and Measures i Frankrike.
En liter (L) er lik 1 kubikkdesimeter = 1000 kubikkcentimeter = 1000 milliliter (mL)
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Masse måles ved å sammenligne vekten av prøven med vekten av en kjent masse
på en balanseskålvekt med to skåler innelukket for å hindre effekter av luftstrømmer.
Naturens laveste temperatur, absolutte nullpunkt er -273.15oC. Målt i absolutt
temperatur (Kelvin) er 0oC = 273.15 K.
Varme (=termisk energi) er kinetisk energi og temperatur er et mål på den
gjennomsnittelige kinetiske energien til atomer eller molekyler.
Tetthet er et omregningsledd mellom masse og volum.
Hvis tettheten til olivenolje er 0.906 g/ml, så kan vi bestemme massen til 100 mL
olivenolje
1 mL olivenolje =0.906 g. Dvs 100 mL= 90.6 gram
Spesifikk gravitet vil si forholdet mellom tettheten til et stoff og tettheten til vann.
60 km/time = 16.7 m/s
1 m3 = 10000 cm3
1 μm= 1000 nm
I modeller brukes følgende farger på atomer: hydrogen (hvit), karbon (svart),
oksygen (rød), nitrogen (blå), og svovel (gul).
Et voksent menneske inneholder fra 160-175 g salt. Salttapet som forsvinner fra
perspirasjon og ekskresjon via urin må erstattes. Salt som konserveringsmiddel.
NaCl brukes til å lage klor (Cl2) til vannrensning, saltsyre (HCl) natronlut (NaOH).
Klor brukes i plastindustri til å lage PVC-plast (polyvinylklorid) og til
drikkevannsbehandling.
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Nr. Teg
n
1
H
2
He
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10 Ne
11 Na
12 Mg
13 Al
14 Si
15 P
Nr. Tegn
46 Pd
47 Ag
48 Cd
49 In
50 Sn
51 Sb
52 Te
53 I
54 Xe
55 Cs
56 Ba
57 La
58 Ce
59 Pr
60 Nd
Nr. Tegn
91 Pa
92 U
93 Np
94 Pu
95 Am
96 Cm
97 Bk
98 Cf

Navn

Nr.

Tegn Navn

Nr.

Tegn

Navn

Hydrogen
Helium
Litium
Beryllium
Bor
Karbon
Nitrogen
Oksygen
Fluor
Neon
Natrium
Magnesium
Aluminium
Silisium
Fosfor
Navn
Palladium
Sølv
Kadmium
Indium
Tinn
Antimon
Tellur
Jod
Xenon
Cesium
Barium
Lantan
Cerium
Praseodym
Neodym
Navn
Protactinium
Uran
Neptunium
Plutonium
Americium
Curium
Berkelium
Californium

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nr.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Nr.
99
100
101
102
103
104
105
106

S
Cl
Ar
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Tegn
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Tegn
Es
Fm
Md
No
Lr
Rf
Db
Sg

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Nr.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Nr.
107
108
109
110
111
112
113
114

Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Tegn
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
Ar
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Tegn
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg

Gallium
Germanium
Arsen
Selen
Brom
Krypton
Rubidium
Strontium
Yttrium
Zirkonium
Niob
Molybden
Technetium
Ruthenium
Rhodium
Navn
Osmium
Iridium
Platina
Gull
Kvikksølv
Thallium
Bly
Vismut
Polonium
Astat
Radon
Francium
Radium
Actinium
Thorium
Navn
Bohrium
Hassium
Meitherium
Darmstadtium
Røntgenium
Copernicium
Ununtrium
Flerovium

Svovel
Klor
Argon
Kalium
Kalsium
Scandium
Titan
Vanadium
Krom
Mangan
Jern
Kobolt
Nikkel
Kobber
Zink
Navn
Promethium
Samarium
Europium
Gadolinium
Terbium
Dysprosium
Holmium
Erbium
Thulium
Ytterbium
Lutetium
Hafnium
Tantal
Wolfram
Rhenium
Navn
Einsteinium
Fermium
Mendelevium
Nobelium
Lawrencium
Rutherfordium
Dubnium
Seaborgium
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Når lanthanider og actinider blir plassert inn i periodesystemet der de hører hjemme
blir figuren ofte litt upraktisk, og derfor plasseres de for seg sjølv.
Litteratur:
Brady, J.E. & Holum, J.R.: Chemistry. 2E. John Wiley & Sons, Inc. 1996
Wikipedia
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