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Nivåer og skalaer 
 På ångstrømnivået studere vi hvordan atomer er bygd opp med 

protoner, nøytroner og elektroner, og ser på hvordan atomene er 
bundet samen i de forskjellige materialgruppene. Diameteren til et 
atom er omtrent 1 Ångstrøm. 1 Å=10-10 m. 

 På nano-nivået, det vil si fra 10-9 til 10-7 m, studerer vi hvordan 
atomer i noen materialgrupper er stablet i gjennomgående 
strukturer, og hvordan slike strukturer mangler helt eller delvis i 
andre grupper. 1 nm = 10-9 m = 10 Å. Elektronmikroskopet er til 
hjelp på dette nivået.  

 Med lysmikroskop kan vi studere materialstrukturer på mikronivå, 
det vil si fra 10-7 til 10-4 m, eller 0,1 til 100 mikrometer (µm).  

 Makrostudier, det vil si studier i området fra 100 mikrometer og 
oppover, utfører vi med måleinstrumenter, eller med det blotte 
øyet. Slike undersøkelser kan gjelde overflater og sprekker. 
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Studier på nanonivået 

 Scanning elektronmikroskop SEM 
– sonde sveiper over overflaten til 
prøven. Mikroskopet måler 
kreftene som påføres sonden 

 Transmisjonselektronmikroskopet 
TEM – elektroner sendes gjennom 
prøven, oppfanges og bilde tegnes 

 Spektroskopi – materialenes 
kjemiske sammensetting måles 
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Studier på mikronivået  
 Mikrostrukturen forteller 

mye om de mekaniske 
egenskapene til et  materialet. 
Til å undersøke 
mikrostrukturen, bruker vi 
lysmikroskop. To 
hovedtyper: 

 Mikroskop med 
gjennomfallende lys. Brukes 
i biologi og medisin  

 Mikroskop med påfallende 
lys. Brukes i material-
undersøkelser 
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Undersøkelse på makronivå: 

Påvisning av sveisefeil i aluminium 

med penetrerende væske 
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Hvordan ser atomer ut? 

 Atomer er byggesteinene i 
alle materialer. Det finnes 
over 100 forskjellige atomer. 
Disse har omtrent samme 
størrelse og alle er tilnærmet 
runde, men de har ulik evne 
til å knytte seg til hverandre. 
Bildet er tatt med 
elektronmikroskop.  
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Bohrs atommodell 

 Atomet har en kjerne som 
består av positivt ladde 
protoner og nøytroner.  

 Rundt kjernen svever 
elektroner i atskilte baner, 
slik at de danner skall.   

 Fordi kjernen og 
elektronene har motsatt 
elektrisk ladning, påvirker 
de hverandre med en kraft 
som gjør at atomet blir 
holdt samlet.  

 



Det periodiske systemet 

(periodesystemet) 

 

Periodesystemet 
karakteriserer grunnstoffene 
(elementene) i perioder. Hver 
periode består av grunnstoffer 
med det samme antallet 
atomskall rundt kjernen. 
Antall protoner i kjernen 
definerer atomet. Antall 
protoner er nummeret som 
atomet har i det periodiske 
systemet, det vil si 
atomnummeret. Dersom et 
atom har 6 protoner, ser vi at 
atomet er et karbonatom (C). 
Dersom atomet har 25 
protoner, ser vi at det er et 
manganatom (Mn). 
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Atomets masse 
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 Hvor mange atomer inneholder 100 g sølv? 

 Løsning 

I det periodiske systemet finner vi at atomvekten til 

sølv er 107,87 g/mol. 
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Avogadros tall, NA er antall atomer i et mol = 

6,02 x 1023 

Atommassen, som er massen til et mol, har 

benevningen g/mol. Atommassen er oppgitt i det 

periodiske systemet 
 



Probabilistisk atommodell 

Figuren viser heliumatomet. 
Kjernen består av 2 protoner og 
2 nøytroner. Omkring kjernen 
befinner det seg 2 elektroner. 
De kan i prinsippet befinne seg 
hvor som helst, men 
sannsynligvis befinner de seg 
innenfor det grå området på 
figuren. Dette 
sannsynlighetsområdet kalles et 
orbital. Det må ikke forveksle 
med det engelske ordet for 
bane, som er «orbit». 
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s-orbitalene 

  Orbitalene som framkommer som sfærer rundt atomkjernen, 
kalles s-orbitaler. Det første får betegnelsen 1s. 
Elektronkonfigurasjonen til helium er He: 1s2, som betyr at 
helium har 2 elektroner som begge sannsynligvis befinner seg i 
1s-orbitalet. 

 I 1s-orbitalet er det bare plass til 2 elektroner. I litiumatomet er 
det 3 elektroner. 1s-orbitalet har derfor ikke plass til det tredje 
atomet. Det er da sannsynlig at dette atomet befinner seg i et 
nytt skallformet sannsynlighetsområde på utsiden av 1s-
orbitalet. Dette nye sannsynlighetsområdet betegnes som 2s-
orbitalet. Elektronene i 2s-orbitalet har ett høyere energinivå 
enn elektronene i 1s. Elektronkonfigurasjonen til litium er: 

 Li: 1s22s1 
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p-orbitalene 

 Det er ikke plass til flere enn 2 atomer 
i 2s-orbtalet. Neste orbital er p-
orbitalene. La oss se på nitrogen. 
Nitrogen har atomnummer 7, og vi 
går ut fra at atomet er nøytralt, slik at 
det har 7 elektroner. Innerst er det 
sannsynlig at det befinner seg 2 
elektroner i 1s-orbitalet og 2 
elektroner i 2s-orbitalet. Dermed er 
disse orbitalene fulle. Det neste 
orbitalet som får atomer er 2p-
orbitalet. Dette orbitalet har, i likhet 
med 2s-orbitalet, energinivå 2. 2p-
orbitalet kan inneholde inntil 6 
elektroner. Elektronkonfigurasjonen 
til nitrogen blir N: 1s22s22p3 
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Formen til orbitalene 
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Valens 
 Valensen til et atom er det antall elektroner 

som deltar i bindinger eller kjemiske 
reaksjoner, det vil si antall elektroner i 
ytterste skall, vanligvis antall elektroner i 
de ytterste s- og p-orbitalene.  

 Eksempel:  

 Magnesium har elektronkonfigurasjonen 
2s2. Følgelig er valensen til magnesium 2. 

 Aluminium har elektronkonfigurasjonen 
3s23p1. Valensen til aluminium er 3. 
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Kovalent binding 
 I materialer med kovalent 

binding deler to eller flere 
atomer valenselektroner. 

 Bindingen består av ett 
eller flere elektroner fra 
hvert atom. 

 Kovalent binding er sterk 
og kan bare brytes med 
kjemiske reaksjoner. 
Materialer med kovalent 
binding er sterke, harde, 
varmebestandige  og sprø.  

 Slike materialer er dårlige 
elektriske ledere 



Kombinerte bindinger 

  PVC 
består av 
kjeder der 
atomene 
har sterke 
bindinger 
til 
hverandre. 
Kjedene 
har svake 
bindinger. 
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Metallbinding 

 

Metallene «spleiser» på en 
elektronsky ved at de gir 
fra seg valenselektroner. 
Tilbake blir positivt ladde 
ioner som består av 
kjernen og elektronene 
som ikke er 
valenselektroner.  

Ionene blir holdt sammen 
av felles tiltrekning til 
elektronskyen. 

Metallene er gode 
elektriske ledere, siden 
elektronene ikke er i faste 
posisjoner.  
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