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Metallbinding  

 

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

Ionene blir holdt sammen av 
felles tiltrekning til 

elektronskyen. 

Eksempel: Aluminium har 
atomnummer 13. Hvor mange 
elektroner gir 
aluminiumatomene fra seg til 
atomskyen? 
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Bindingsenergi 
 I metaller frastøter metallionene hverandre fordi de har 

samme positive ladning, siden de har gitt fra seg 
valenselektronene sine.  Men de holdes sammen av 
elektronskyen. Bindingsenergien er energien som kreves 
for å holde materialet sammen, eller å bryte bindingene 
mellom atomene. 

 Alle systemer strever etter minst mulig energi. 
Bindingsenergien blir minst når avstanden mellom 
atomene er minst. Om vi ser på atomene som runde kuler, 
betyr det at bindingsenergien blir minst dersom kulene 
ligger helt inntil hverandre, slik at avstanden mellom 
atomkjernene blir atomdiameteren. Avstanden mellom 
atomkjernene kalles atomavstanden. 

 Når vi ser på atomer i forbindelse med metaller, 
modellerer vi dem heretter som runde kuler.  
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Gitterstrukturer 
 Metallene er bygd opp ved at 

metallatomene binder seg sammen 
med andre atomer av samme slag 
og danner regelmessige, 
tredimensjonale strukturer med 
milliarder av atomer, såkalte 
gitterstrukturer.  Strukturene er 
harde, skinnende og formbare.  

 Tilfører vi energi ved å varme opp 
metallet, øker atomavstanden. Det 
forklarer fenomenet med termisk 
utvidelse av metaller.  

 Mer tilførsel av energi (varme) 
fører til at metallet blir flytende. 

 Ekstrem temperatur kan føre til at 
metallet fordamper 



Enhetsceller 

 En enhetscelle er en 
måte å stable atomer 
på som gjentar seg 
gjennom 
gitterstrukturen 
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Kubisk flatesentrert 

 Fcc (Face centered cubic): Ett 
atom i hvert hjørne, et atom på 
hver flate. 

 Aluminium (Al), kobber (Cu), 
nikkel (Ni), sølv (Ag) og gull 
(Au) har Fcc-struktur 

 Jern har Fcc-struktur ved høy 
temperatur 

 Hvor mange atomer er det i en 
Fcc-celle? 
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Kubisk romsentrert 

 Bcc (Body centred cubic): Et 
atom i midten, ett i hvert 
hjørne. Når gitteret til et metall 
består av Bcc-enhetsceller, sier 
vi at metallet har kubisk 
romsentrert gitterstruktur eller 
Bcc-struktur.   

 Jern har Bcc-struktur ved 
romtemperatur. 

 Hvor mange atomer er det i en 
Bcc-celle? 
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Heksagonal struktur 

 Hcp (Hexagonal close 
pack): Atomer i 
trekant i basisplanet, 
atomer i sekskant på 
hver side. 

  Sink og titan har 
heksagonal struktur. 



Gitterparametrene 

 Gitterparametrene er 
dimensjonene til enhetscellen 
i Å (10-10 m) 

 a = lengden til enhetscellen 

 b = bredden til enhetscellen 

 c = høyden til enhetscellen 

 α = vinkelen mellom b og c 

 β= vinkelen mellom a og c 

  = vinkelen mellom a og b 
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Oppgave: Finn volumet til 

enhetscellen til aluminium. 

(a = 4,04958) 



Sammenheng mellom 

gitterparameter og atomradius 
 Diagonalen i flaten til en 

kubisk enhetscelle med 
sidekant a er: 

 𝑑2 = 𝑎2 + 𝑎2 

 𝑑 =  2𝑎2 = 𝑎 ∙ 2 

 En kubisk flatesentrert 
enhetscelle har 4 radier 
på diagonalen.  

 𝑎 ∙ 2 = 4𝑅 

 𝑎 =  
4𝑅

2
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Pakkefaktor 

 𝑃𝑎𝑘𝑘𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 = 

 

 
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑋 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑒𝑡𝑡 𝑎𝑡𝑜𝑚

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛
 

 

 Finn pakkefaktoren til en  FCC-celle 
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Oppgave: Finn pakkefaktoren 

til en Fcc-celle 



4∙
4𝜋𝑅3

3

16𝑅3 2
 = 0,74 

 0,74  er den høyeste pakkefaktor som er 
mulig 

 HCP har også pakkefaktor = 0,74 
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Minste pakkefaktor 

 BCC har pakkefaktor 0,68 

 Metaller som bare har metallbindinger 
stabler seg slik at pakkefaktoren blir minst 
mulig (I jern er det både metallbindinger 
og kovalente bindinger) 
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Millers indeks for en 

krystallografisk retningsvektor 
 La 

retningsvektoren 
begynne i origo 

 Les av x, y og z-
koordinatene til 
endepunktet  

 Multipliser med en 
faktor som gir 
små, hele tall 
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Oppgave: Finn Millers indeks 

for retningsvektoren på figuren 
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Millers indeks for et plan 

 Les av 
skjæringspunktene 
mellom planet og x-, y- 
og z-aksen 

 Inverter disse verdiene 

 Multipliser med en 
faktor som gir små hele 
tall 

 Oppgi Millers indeks 
med tre siffer innenfor 
parentes 
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Eksempel: Finn Millers indeks for planet  

 Avlesning av 
skjæringspunktene med 
aksene:1   2 1 

 Invertering:  
   
 1/1 1/2 1/1 

 Multiplikasjon med 2 gir 
små hele tall: 
 2 1 2 

 Millers indeks for planet 
blir:   (212) 



Uregelmessigheter i gitterstrukturen 

Uregelmessigheter, eller feil, i gitterstrukturen 
er avvik fra en ellers perfekt gitterstruktur. Slike 
uregelmessigheter finnes i alle materialer,  og de 
er ikke nødvendigvis uønsket. 
Uregelmessighetene er:   

 Indre grenseflater som vi kaller korngrenser,  

 Punktdefekter,  

 Dislokasjoner  

 Overflatefeil 
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Korn og korngrenser 

 Korn: Område der krystallorienteringen er lik 

 Korngrense: Skillelinje mellom kornene, altså en 
markering av at krystallorienteringen endres 

 Isotropt materiale: Materialet har de samme 
egenskapene i alle retninger 

 Tekstur: Kornene roterer under kald bearbeiding 
slik at krystallorienteringen blir omtrent lik 
bearbeidingsretningen 



Hvordan korngrenser blir 

dannet 
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Tekstur 
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Punktdefekter 

Noen steder i gitteret til et metallisk 
materiale finnes det uregelmessigheter i den 
ellers så systematiske måten atomene er 
stablet på. Det kan være atomer fra 
innlegerte elementer som lager 
uregelmessighetene, og det kan mangle 
atomer på gitterplasser 
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Innlegerte elementer 
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Vakanser 

 

 En vakans er en tom 
gitterplass. Det finnes 
vakanser i alle 
krystallinske materialer. 
Ved romtemperatur er 
vakanskonsentrasjonen 
liten. Konsentrasjonen 
øker eksponentielt når 
temperaturen øker.  
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Vi kan regne ut antall vakanser 

i et materiale ved en viss 

temperatur 
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Dislokasjoner 

 En dislokasjon er en linje som løper 
gjennom et metall.  

 Langs denne linjen er det feil i 
atomplasseringen.  

 Dislokasjonen dannes bl. a. når materialet 
blir formet 
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Kantdislokasjon 
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Dislokasjonsglidning 

  Dislokasjoner og 
dislokasjonsforflytninger. I 
stedet for at alle atomene i 
materialet forskyver seg, slik 
det må skje i et perfekt 
krystall, glir dislokasjonen 
gjennom materialet. Da er det 
bare noen få atomer som 
bytter plass samtidig. Det 
kreves mindre krefter til 
denne atomforflytningen enn 
til en forflytning av alle 
atomene samtidig  
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Dislokasjoner 

 


