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MENA1001 Gruppe Kap. 4  

1. Diskusjonsoppgave 

Diskutér hvilke krefter og energier som gjør seg gjeldende i det vi lærer i Kapittel 4: 

Kjernenes eksistens og mangfold. Elektronene i de nøytrale atomene. Og hvilke krefter er det 

som ikke er viktige i dette? Her må du trolig repetere litt fra de forskjellige delene av pensum 

samt forelesninger frem til nå. 

 

2. Treningsoppgave 

Ta for deg grunnstoffet vanadium, V.  

Hvilket atomnummer har det? Hvor mange protoner er det i kjernen? 

Hva er atomvekten? Hvorfor er den ikke heltallig?  

Hvilken isotop tror du det er mest av? Hvilket massetall og antall protoner og nøytroner har 

den i kjernen? 

Hvilken periode og gruppe er vanadium i i periodesystemet? 

Hva er den vanligste valensen (oksidasjonstrinnet) til vanadium? 

Vanadium forekommer i oksidasjonstrinn 0, +2, +3, +4, og +5. Skriv elektronkonfigurasjoner 

for dem alle.  

Hvordan varierer størrelsen med oksidasjonstrinn? 

Vanadiums naboer i periodesystemet er Ti og Cr i perioden og Nb i gruppen. Hvordan 

varierer størrelsen på atomene mellom dem og V? 

 

3. Oppgaver i læreboka. 

De fire Eksempler og Øvelser i læreboka er god trening i noen av de viktige tingene dere må 

kunne fra kapittelet. Gjør dem på forhånd. Spør om ting du lurer på eller ikke får til.  

Alle oppgavene bak i kapittelet med én * er nyttige og greie. Gjør dem.   

 

4 Eksamensoppgave: Eksamen i MENA1001 2017 H  

Oppgave 4 

a) Yttrium, Y, har atomnummer 39. Hvor mange elektroner har et yttriumatom i ytterste 

skall, og hvilket skall er det (tall holder) og hva slags orbital er det? 

 

b) i) Rangér grunnstoffene som inngår i YBa2Cu3O7 (YBCO) etter deres elektronegativitet. 

 

ii) I YBCO danner grunnstoffene kationer og anioner. Hva er de formelle oksidasjonstall 

for grunnstoffene i YBCO? 
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iii) Når et grunnstoff ioniseres til et kation, hva skjer med størrelsen? Strukturen i YBCO 

kan beskrives utifra en perovskitt-struktur der plassene til alle store ioner er tettpakket, 

mens de små ionene inntar oktaederhulrom. Hvilke er de små ionene i YBCO? 

 

c) Hvordan varierer det mest stabile oksidasjonstallet gjennom 2. periode:? 

Li,   Be,  B,  C,  N,  O,  F,  Ne 

 

 


