Opgaver i atomer
Opgave 1
Tegn atomerne af nedenstående grundstoffer på samme måde, som det er vist for andre
atomer i timen. Angiv protoner med plusser. Vedrørende elektroner: Husk, at der maksimalt kan befinde sig 2 ⋅ n 2 elektroner i den n’te skal. Der er også en særregel (oktetregel), som siger, at der i yderste skal højst må være 8 elektroner.
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Opgave 2
Du kan finde det periodiske system på blandt andet følgende hjemmeside:
http://www.dayah.com/periodic (Her er blandt andet dansk tekst til).
http://www.webelements.com (Oplysninger om et grundstofs isotoper kan findes i den
venstre kolonne på siden hørende til det pågældende stof).
a) Klik på magnesium (Mg). Så vil du få en masse oplysninger om dette grundstof.
Udskriv eventuelt et par sider om stoffet, for at gemme som bilag.
b) Som du kan se er der tre stabile isotoper af magnesium (benyt den anden hjemmeside ovenfor!). Angiv, hvor mange protoner og neutroner, der er i hver af disse isotoper, og opskriv de tre isotoper på formen AZ X .
c) Aflæs atommassen for Mg i det periodiske system eller på de udskrevne ark, og
skriv det ned.
d) Som bekendt er atommassen i det periodiske system et vejet gennemsnit af masserne af alle de stabile og naturligt forekommende isotoper af det pågældende grundstof. I dette spørgsmål skal du kontrollere det tal, som du aflæste i spørgsmål c). På
det udskrevne ark er der de nødvendige oplysninger i felterne for de stabile isotoper: Procentvis forekomst samt isotopens masse, regnet i units. Udregn det vejede
gennemsnit af disse tre isotopers masse, idet du vægter med de relative forekomster.
Får du det samme som i c)?
e) Der findes også ikke-stabile isotoper af magnesium. For eksempel er Mg-29 med
massetal 29 radioaktiv og henfalder ved β -stråling. Aflæs og nedskriv halveringstiden T1 2 for denne isotop. Halveringstiden er den tid det tager før halvdelen af
stofmængden er henfaldet.
f) Hvor højt er smeltepunktet for magnesium, regnet i °C?
g) Hvor stor er atomets diameter, regnet i m? Angiv på eksponentiel form, dvs. med tipotenser. Hjælp: Å for Ångstrøm, som er en speciel enhed: 1 Å = 10−10 m . En picometer: 1 pm = 1⋅10−12 m .
h) Aflæs densiteten af magnesium på det udskrevne ark. Hvor mange gange lettere er
dette stof i forhold til jern? Jerns densitet er 7,9 g/cm3.
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i)

j)

En terning, der består af magnesium, er 5 cm på hver led. Hvor meget vejer den?
Hjælp: Husk, at masse er lig med massefylde (densitet) gange volumen: m = ρ ⋅V .
Pas på enhederne! Densiteten for magnesium har du fra spørgsmål h).
Findes magnesium i det menneskelige legeme? Hvilken betydning har det? Bruges
stoffet til noget, fx i industrien? Skriv en smule ...

Opgave 3

Kig på det vedlagte kernekort.
a) Hvor mange forskellige isotoper findes der af grundstoffet ilt (O), og hvor mange af
dem er stabile?
b) Forklar kort, hvorfor atomerne klumper sig sammen tæt på linjen med N = Z ?
Altså: Hvorfor findes der ikke isotoper, hvor der er mange flere eller mange færre
neutroner, end der er protoner? Dog bøjer klumpen af atomer lidt af fra linjen
N = Z for store atomnumre. Hvorfor?

Opgave 4

Når man skal udregne, hvor meget stråling der udsendes fra et radioaktivt materiale, så
er det nødvendigt at vide, hvor mange radioaktive kerner, der er i materialet. Lad os se
på et eksempel på udregning af antal radioaktive kerner.
I dag udgøres 0,0118% af naturligt kalium af den radioaktive isotop
39
19 K , som er stabilt. Hvor mange K-40 atomer er der i 1 kg kalium?

40
19 K

. Resten er

Hjælp: I det periodiske system kan du se, hvor meget et kalium-atom i gennemsnit
vejer, regnet i u. Omregn dette til kg. Hvor mange kalium-atomer er der så i 1 kg kalium? Hvor mange af dem er radioaktive?
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