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Navne på simple og sammensatte anioner 

Simple: 

!  

Sammensatte: 

!  
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Ionisk binding 

Dannes mellem atomer med meget forskellig elektronegativitet. 

Er som regel salte og metaloxider, hvor der jo findes positive og negative ioner som går sammen 

pga. elektrisk tiltrækning mellem de to ladninger. 

Ioniske bindinger sikre som regel at de to atomer opfylder oktetreglen ved enten at afgive eller 

optage et elektron. 

!  

Bindingsorden 

En binding består af 2 elektroner. 

En dobbeltbinding består af 4 elektroner. 

En trippeltbinding består af 6 elektroner. 

Desuden ses at bindingslængden er kortere desto højere bindingsorden: 

!  

En bindingsorden på 0 giver et ustabilt molekyle, og det vil dermed ikke eksistere! Hvis 

bindingsordenen er større end 0 vil man have en binding! 

Ved at kigge på molekylorbitaler kan man beregne bindingsorden på denne måde: 

Bindingsorden er defineret som ½ * (antal elektroner i bindende orbitaler - antal elektroner i anti-

bindende orbitaler). 

Bindingsteorier 

To bindingsteorier som beskriver dannelsen af en kovalent binding og elektronstrukturen af 

molekyler. 

VB — valensbindingsteorien. 

MO — molekylorbital-teorien. 
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Stoftyper, enhedsceller og kuglepakning 

Stoftyper 

Krystallinske stoffer — en strukturenhed gentages regelmæssigt og helt velordnet. Den mindste 

strukturenhed der gentages i alle retninger kaldes en enhedscelle. Strukturen i krystallinske stoffer 

består af et krystalgitter. 

!  

Amorfe faste stoffer — der er ingen veldefineret orden, stoffet kan være blødt. Ingen enhedscelle. 

Mikrokrystallinske stoffer — stoffet er krystallinsk og er opbygget af enhedsceller, men er findelt i 

mange små stykker. 

Pulver — amorfe stoffer der er findelt. Ingen langstrakt orden. 

Krystalsystemer 

Den mindste byggesten af en krystal er dens enhedscelle. Enhedscellen er begrænset af 6 flader, der 

er parvis parallelle. Størrelsen og formen af en enhedscelle angives ved de 3 kanter: a, b og c samt 

vinklerne mellem dem: α, β og 𝛾. 

På baggrund af disse 6 størrelser har man inddelt krystaller i 7 krystalsystemer, som er baseret på 

symmetrien i længder, vinkler og indhold. 

De 7 krystalsystemer er: 
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Gruppe 14 

Grundstoffer 

Carbon, silicium, germanium, tin og bly. C, Si, Ge, Sn og Pb. 

Typiske reaktioner i gruppe 14 

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  
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