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KEMI til geofagene

Det er håbet, at hæftet kan give underviserne og eleverne oplagte eksempler på såvel teoretiske som eksperi-

mentelle emner indenfor kemien i centrale geofaglige områder. Materialet, der omhandler globale klimaforan-

dringer, jordbundens kemi, mineralske råstofforekomster i geologiske stormiljøer, bæredygtig genanvendelse, og 

drikkevandets hårdhed og kvalitet, er især målrettet geovidenskab, hvor der i læreplanen lægges op til tæt sam-

arbejde med kemi. Men eksemplerne er naturligvis også brugbare i naturgeografi B og C, til naturvidenskabeligt 

grundforløb og i den naturvidenskabelige faggruppe. 
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Hvis vi ser på ovenstående billede af to forbundne kar, 

ser vi, at vandoverfladen står lige højt i begge beholdere, 

selv om de ikke er lige store. Der er en ligevægt imellem 

mængden af vand i venstre og højre beholder. Så allerede 

her skal det understreges, at i ligevægt behøver der ikke 

at være lige meget i hver beholder, men den mængde der 

er i hver beholder, forbliver konstant, så længe systemet 

er i ro.

Hælder vi mere vand i den ene beholder, vil de fær-

reste være i tvivl om, hvad der sker. 

Hælder vi mere vand i det store kar til venstre, vil 

noget af vandet løbe til højre gennem slangen til den lille 

beholder til højre, og vandstanden vil stige lige meget i 

begge kar. En ny ligevægt er opstået, og når systemet er 

i ro, vil der stadig være samme vandstand i begge sider, 

selv om vandet står højere end før. Det tilsvarende sker, 

hvis vi f. eks dypper en kop i det store kar, og fjerner en 

kopfuld vand fra venstre side. Nu vil der ”mangle” noget 

vand i venstre side, og vandstrømmen gennem slangen vil 

gå mod venstre, indtil systemet igen er i ligevægt. Herved 

falder vandstanden i begge sider. Iagttagelsen er altså, 

at tilsætter vi stof på den ene side, vil systemet ”fjerne” 

noget af det ved at overføre noget stof til den anden side, 

og fjerner vi noget stof på den ene side, vil systemet til-

føre noget fra den anden side til det sted, hvorfra det blev 

fjernet.

Selv om ovenstående eksempel ikke handler om 

kemi, men om fysiske kræfter som f.eks. lufttryk, kan man 

overføre iagttagelserne til det der sker, når vi skal forklare 

kemisk ligevægt.

Et eksempel: Kulsyre i sodavand
Lad os se på, hvad der sker, når man åbner en stor flaske 

sodavand. Alle kender lyden af det ”pfssst”, man hører, 

første gang kapslen skrues af, men for hver gang, man 

åbner flasken herefter, bliver der mindre af denne lyd, og 

har flasken stået længe med kun lidt sodavand i, er det 

næsten ingen brus tilbage. Samtidig begynder sodavandet 

at smage anderledes – en mindre syrlig, lidt ”flad” smag. 

Det hele handler om kemisk ligevægt!

Nede i sodavandet indgår de to former af stoffet i det, vi 

kalder en kemisk ligevægt:

1 CO2(g) ↔ CO2(aq) 

Dobbeltpilen fortæller, at reaktionen kan forløbe i begge 

retninger. 

Dvs., at når der tilsættes carbondioxid på gasform, vil reak-

tionen forløbe mod højre, så der opløses noget af gassen i 

vandet. I atmosfærisk luft er der meget lidt carbondioxid i 

vand, kun et par promille, men sætter man væsken under 

tryk, kan der opløses meget mere. 

Fasetilstande 
I kemiske formler skriver man stoffets fasetilstand  

i en parentes efter stof-formlen. 

(g) betyder gasformigt, (l) betyder flydende 

(liquidus), (s) betyder fast stof (solidus) og (aq)  

betyder opløst i vand (aquatisk).

KAPITEL 1a · Kemisk ligevægt
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Figur 1  Forbundne kar. Illustration: © Lisbet Lavaud.
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Når man så formindsker trykket i flasken ved at skrue prop-

pen af, vil reaktionen forløbe mod venstre, carbondioxiden 

vil undslippe fra væsken og gå på gasform igen, og derfor 

bliver der mindre  og mindre CO2 i flasken, jo flere gange 

proppen har været skruet af. Sodavandet bliver ”dovent”.

Vi kan også forklare ved hjælp af kemisk ligevægt, 

hvorfor smagen af sodavandet ændrer sig, når CO2 for-

svinder.

Nede i væsken indgår den opløste carbondioxid i en 

anden ligevægt sammen med vandet:

2 CO2(aq) + H2O(l) ↔ H2CO3(aq)  

Herved dannes stoffet kulsyre, H2CO3(aq).  

I daglig tale forveksles CO2 og H2CO3(aq) ofte, idet 

de begge kaldes for kulsyre (f.eks en ”kulsyrepatron” til 

Sodastream), men det er faktisk ikke det samme!

Det er kulsyren, der giver den syrlige smag til soda-

vandet, men ligesom i den første ligevægt (og alle andre 

ligevægte) kan ligevægt (2) forløbe i begge retninger. 

Hvis der er meget carbondioxid opløst i vandet, forskydes 

ligevægten mod højre, og så er smagen syrlig, men jo 

flere gange, proppen har været skruet af, desto mindre 

carbondioxid er der opløst i vandet (jf. ovenstående), og så 

forløber reaktion (2) mod venstre for at erstatte den oplø-

ste gas, der forsvinder. Herved fjernes kulsyren fra vandet, 

og derved ændres også smagen.

De ovenstående iagttagelser kan sammenfattes i en 

huskeregel, der går under navnet Le Chatelier’s princip:

I reaktion (1) betyder det, at når CO2(g) forsvinder ud af 

flasken, fordi proppen skrues af, vil ligevægten forskydes 

mod venstre for at erstatte den tabte CO2. Dette vil også 

medføre at reaktion (2) forskydes mod venstre, fordi de 

to ligevægte er koblede, dvs. at det samme stof (i dette 

eksempel CO2(aq)), optræder i begge ligevægte.

Le Chatelier’s princip 
Et indgreb i et ligevægtssystem vil udløse en  

forskydning i den retning, der modvirker virkningen 

af indgrebet.

H2CO3(aq) 

CO2(aq) 

H2O(l)



Denne formel beskriver sammenhængen mellem tryk, 

volumen og temperatur for idealgasser, men kan i praksis 

udmærket bruges på de almindelige gasser i atmosfæren 

som oxygen, carbondioxid og nitrogen. Sammenhængen 

er:

p•V = n•R•T,

hvor p er trykket, målt i bar, V er volumen, målt i L, n er 

stofmængde, målt i mol, R er gaskonstanten, målt i L*bar/

mol*K, og T er den absolutte temperatur, målt i K (kelvin).

Man kan omskrive formlen ved at dividere med V på 

begge sider:

p = (n/V)•R•T

n/V står for stofmængde divideret med volumen, dvs. et 

udtryk for, hvor meget stof der er pr. volumenenhed. Det 

er altså et mål for koncentration, og kaldes stofmængde-

koncentrationen. Den skrives i kantet parentes. [CO2(aq)] 

betyder stofmængdekoncentrationen af CO2(aq), altså hvor 

meget carbondioxid, der er opløst i vand.

Dette kan indsættes i ovenstående formel:

3 p = [CO2]•R•T

Eksempler på virkningen  
af gassernes tilstandsligning:

Sodastream
Man kan se, at hvis p øges (altså trykket gøres større), vil 

en eller flere af størrelserne på højre side af lighedstegnet 

i ligning (3) også blive større – ellers gælder lighedstegnet 

ikke. Holdes temperaturen konstant, er det kun koncentra-

tionen, der kan blive større, (eftersom R er en konstant), 

så vi kan derfor udlede af formlen, at hvis trykket øges ved 

konstant temperatur, kan der opløses mere gas i vandet. 

Det er det, man gør, når man laver sodavand ud af saf-

tevand i en Sodastream-maskine. Omvendt vil et trykfald 

(f.eks. når man skruer proppen af flasken eller åbner en 

flaske champagne) bevirke, at der kan opløses mindre gas 

i vandet, så det begynder at boble af (det ”bruser”).

Højdesyge og dykkersyge
Det er dette, der gør, at man kan få højdesyge eller dyk-

kersyge. Oppe i bjergene er trykket lavere end ved havni-

veau, og man kan derfor ikke få så meget oxygen opløst 

i sit blod, derfor kan man blive svimmel eller dårlig af 

højdesyge, indtil kroppen har haft tid til at kompensere ved 

at danne flere røde blodlegemer (det er dem, der står for 

iltoptagelsen). Så elitesportsudøvere træner somme tider i 

højden, så de kan få kroppen til at optage mere oxygen og 

dermed forbedre deres ydeevne.

Dykkersyge er det modsatte – det kan ske, hvis man 

har været neddykket og har indåndet luft fra en trykflaske. 

Det høje tryk under vandet bevirker, at en del af udån-

dingsluften stadig er opløst i blodet, og kommer man for 

hurtigt op til overfladens lavere tryk, vil den overskydende 

luft pludseligt boble ud i blodårerne, hvilket er meget 

smertefuldt og potentielt dødeligt. Så dykkere må foretage 

en langsom opstigning og dekompression, så de over læn-

gere tid gradvist kan få den overflødige opløste luft ud af 

blodet, inden de kommer til overfladen.

Brus i øl og sodavand, 
og fiskeri i de kolde have
Af formlen kan man også se, at hvis trykket (p) holdes 

konstant, vil en lavere temperatur bevirke, at der kan oplø-

ses mere gas i vandet, idet stofmængdekoncentrationen 

ganget med temperaturen og konstanten R skal være kon-

stant. Derfor er der mindre brus i en kold øl end i en lunken 

øl – gassen vil undslippe hurtigt fra den lunkne øl, men 

opløses bedre i den kolde øl, så den bruser ikke ret meget.

Ude i naturen er det dette forhold, der bevirker at 

der er bedre fiskeri i de kolde have. Der er flere gasser 

som f. eks oxygen opløst i det kolde vand, dette giver 

bedre mulighed for livet i alle dele af fødekæden, og der 

for er der også flere fisk i de kolde have – tænk på Island, 

Grønland, Norge og Færøerne, hvor fiskeri er en meget stor 

økonomisk faktor.

KAPITEL 1b · Gassernes tilstandsligning
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Det sidste eksempel handler  
om opløsning af kalk i naturen
I områder med meget kalk (CaCO3) i undergrunden, kan 

en del af denne kalk opløses af nedsivende regnvand, der 

indeholder carbondioxid fra atmosfæren:

4 CO2(aq) + H2O(1) + CaCO3(s) ↔ Ca2+(aq) + 2 HCO3-(aq)

Læg mærke til dobbeltpilen – det er en ligevægt, der kan 

forskydes begge veje.

Vand, der indeholder ionerne på højre side, kaldes 

hårdt vand.

Når vandet løber i sprækker i undergrunden, er det 

under tryk, og kan således indeholde mere carbondioxid 

og dermed opløse mere kalk. Det er reaktionen mod højre, 

Men når vandet kommer ud af sprækkerne, f. eks i et hul-

rum under jorden, falder trykket, og så løber reaktionen 

mod venstre, og der udfældes kalk igen. Det er på denne 

måde, man får dannet en drypstenshule.

Reaktion (4) kan også forklare, hvorfor vi får kedel-

sten (kalk) i områder med hårdt vand. Men vi skal lige 

indføre begrebet endoterm og exoterm reaktion. 

Reaktion (4) er exoterm mod højre og endoterm mod 

venstre. Dvs. at reaktionen mod højre afgiver varme, mens 

reaktionen mod venstre forbruger varme når den forløber. 

Og husker vi Le Chatelier’s princip fra tidligere, betyder det 

også, at hvis man varmer op på systemet, vil ligevægten 

forskydes i den retning, der forbruger den tilførte varme. 

I reaktion (4) er det mod venstre, den endoterme retning. 

Sådan kan vi forklare udfældning af kalk i kedler, vaske-

maskiner og varmtvandsrør. Når temperaturen øges, vil 

reaktion (4) ifølge Le Chatelier’s princip forløbe i den ret-

ning, der forbruger varmen, og det er mod venstre, og det 

betyder, at der i hårdt vand vil udfældes kalk.

I områder uden kalk i undergrunden vil ionerne på 

højre side af reaktion (4) ikke findes i vandet, så derfor har 

man ikke problemer med kedelsten i disse områder, f. eks 

det meste af Norge og Sverige.

Til sidst skal nævnes, at kalk, CaCO3(s) findes i store 

mængder på havbunden i kystnære have. Her indgår 

kalken i en anden ligevægt udover den allerede nævnte:

5 CaCO3(s) ↔ Ca2+(aq) + CO32-(aq) 

Reaktionen er exoterm mod højre og endoterm mod ven-

stre.

Det betyder, at det er lettere at få udfældet kalk i de 

varme have end i de kolde. Derfor ser man også meget 

større koralrev i varme have end i kolde have. Og hvis 

trykket er højt, går kalken lettere i opløsning, fordi kal-

ken jo også kan reagere efter reaktion (4), som det blev 

beskrevet i tilfældet med drypstenshulen. Så på bunden af 

de dybe verdenshave, hvor temperaturen er lav og trykket 

meget højt, kan der ikke leve dyr med ydre kalkskaller som 

f. eks muslinger – deres skaller går simpelthen i opløsning 

i 5-6 km’s dybde. Dette forklares yderligere i afsnittet om 

carbondioxid i de geologiske kredsløb.

Endoterm betyder varmeforbrugende, dvs reaktionen 

skal tilføres varme for at kunne forløbe. 

Exoterm betyder varmeafgivende, når en exoterm 

reaktion forløber, frigives der varme. Alle forbræn-

dingsreaktioner er exoterme, sådan varmer vi huse 

op med f. eks olie- eller pillefyr.

CaCO3(s) 
H2O(l)
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I figur 2 ses en model for udvekslingen af carbon (kulstof) 

i jorden, undergrunden, atmosfæren og havene på jorden. 

En stor del af dette carbon indgår i biologiske systemer, 

men vi skal her kun se på cirkulation af carbon i den uor-

ganiske del af systemet, nemlig i det geologiske kredsløb 

og i atmosfæren og havet.
I de uorganiske systemer optræder carbon mest som 

en del af enten carbondioxid, CO2, eller i forskellige carbo-

nater, hvor de vigtigste er kalk, CaCO3, og calciumsilikat, 

CaSiO3.

På figur 3 side 9 ses, at størstedelen af Jordens car-

bon ligger i undergrunden, dels som fossile brændsler, 

og dels som sedimentære bjergarter, hovedsagelig kalk. 

Menneskets aktiviteter overfører som bekendt en del af 

de geologiske lags kulbrinter til atmosfæren i form af CO2, 

men også inden mennesket eksisterede, kunne carbon 

udveksles mellem jordskorpen og atmosfæren ved geolo-

giske processer. 

Pladetektonikkens rolle
Når vulkaner går i udbrud, slipper der store mængder CO2 

ud sammen med de øvrige udbruds-produkter. Så hyp-

pig vulkanisme vil øge atmosfærens indhold af denne 

gas. Ligeledes vil andre pladetektoniske processer som 

havbundsspredning, underskydning af oceanbundsplader 

og bjergkædefoldning have indflydelse på atmosfærens 

indhold af CO2, og det skyldes de kemiske processer, der 

finder sted i forbindelse med erosion og forvitring af bjerg-

kæder og opsmeltning af neddykkende oceanbundsplader 

(figur 3).

Unge bjergkæder som f.eks. Andesbjergene og 

Himalaya er høje, og derfor ofte uden vegetation af betyd-

ning, så erosionen fra regnvand og is har fri adgang til at 

nedbryde bjergartene.

Regnvand indeholder opløst CO2 fra atmosfæren, og 

dette gør regnvandet svagt surt (pH ca. 6). Bjergkædernes 

materiale er hovedsagelig silikater, f.eks. calciumsilikat, 

og når de bliver udsat for surt regnvand og atmosfærisk 

carbondioxid, sker der en langsom omdannelse af bjergar-

terne til kalk og kvarts:

6 CaSiO3(s) + CO2(aq) → CaCO3(s) + SiO2(s)

Figur 2  Kulstofkredsløb. Sorte tal angiver cirkatal for lagret i forskellige reservoirer. Hvide tal angiver  
cirkatal for udvekslingen mellem reservoirerne. Illustration: © Lisbet Lavaud. Delvis efter Wikipedia.

KAPITEL 2 · Carbondioxid i det geologiske kredsløb
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Denne proces forbruger CO2 fra atmosfæren, så langvarig 

nedbrydning af bjergkæder vil alt andet lige betyde et fald 

i atmosfærisk carbondioxid. Kalken udvaskes typisk over 

meget lang tid, og udfældes på havbunden, og kvarts ero-

deres og ender ofte som sand på stranden og havbunden.

Imidlertid vil pladetektonikken bevirke, at ocean-

bundspladerne presses ned i underskydningszonerne, og 

her sker der en opsmeltning og omdannelse (metamor-

fose) af bl.a. kalk og kvarts, hvorved reaktion 6 løber den 

modsatte vej. Herved gendannes der store mængder CO2, 

som opløses i den smeltede magma og afgives sammen 

med de øvrige vulkanske gasser ved næste udbrud. Så 

længe der sker både vulkanisme og erosion samt pladebe-

vægelser, holder disse modsatrettede processer et nogen-

lunde konstant CO2-niveau i atmosfæren. Men hvis der sker 

en ændring i de vulkanske processer, eller hvis erosionen 

eller pladebevægelserne stopper, kan systemet komme ud 

af denne balance.

Eksempel 1: Mars
Billeder af planeten Mars’ overflade viser talrige, meget 

store vulkankratere, som fortæller os, at Mars tidligere 

har haft pladetektonisk aktivitet. Som bekendt er det de 

radioaktive henfaldsprocesser i planeternes indre, der 

leverer den varmeenergi, der driver pladetektonikken 

og vulkanismen, men da Mars er mindre end Jorden, er 

den kølet hurtigere ned, og pladetektonikken er gået i 

stå. Mars-atmosfæren modtager derfor ikke længere CO2 

fra vulkanerne, og derved er den naturlige drivhuseffekt 

mindsket voldsomt, med globalt temperaturfald til følge. 

Først er eventuelt vand frosset til is, og på denne måde 

forsvundet ud af atmosfæren, og derefter er atmosfærens 

carbondioxid frosset ud, så planetens atmosfære ikke læn-

gere indeholder drivhusgasser – Mars er blevet kold og tør.

Eksempel 2: Snowball Earth
En omdiskuteret teori om, at hele Jorden for 715 mio. år 

siden var dækket af is, også ved Ækvator, blev fremsat 

først i 1970’erne. Teorien går ud fra en række hændelser, 

begyndende med at kontinenterne på dette tidspunkt lå 

samlet i mindre subkontinenter rundt om Ækvator, hvor 

nedbørsmængden er højest. Den store nedbør medførte 

en stor udvaskning af CO2 fra atmosfæren og de store 

mængder sur regn eroderede det nøgne landskab, da der 

på den tid endnu ikke fandtes plante- og dyreliv på land. 

Nogle forskere mener, at der samtidig var en pause i den 

Figur 3  Lager og udveksling af carbon i Jordsystemet. Illustration: © Lisbet Lavaud. Delvis efter SDE.
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vulkanske aktivitet, hvilket også ville medføre mindre  CO2- 

tilførsel til atmosfæren.

Resultatet var ifølge teorien, at den naturlige driv-

huseffekt blev voldsomt reduceret, med et betydeligt 

temperaturfald til følge, jf. Mars-eksemplet. Der er nævnt 

gennemsnitstemperaturer på ca. -20 grader celsius, hvilket 

ville betyde at samtlige verdenshave var dækket af is.  

Denne tilstand formodes at have varet mellem 10 og 120 

mio. år, og den stærkt forøgede albedo over hele Jorden 

ville forstærke nedkølingen, så isen var omkring en kilo-

meter tyk på de store have!

Hermed blev der også stoppet effektivt for fordamp-

ning og nedbør, men så blev der heller ikke udvasket mere 

CO2 fra atmosfæren, og de CO2-forbrugende nedbrydnings-

processer gik også i stå, så nedisningen var kulmineret.

Efterhånden kom der på ny gang i de pladetektoniske 

processer, herunder vulkanismen, der slap store mængder 

carbondioxid og andre drivhusgasser ud i atmosfæren 

igen, først gennem snedækkede gletsjere (som på Island), 

men senere som vi kender det over hele Jorden, langs alle 

pladegrænser. Den naturlige drivhuseffekt øgedes til flere 

hundrede gange højere niveau end vi kender til i nutiden, 

og forårsagede en voldsom opvarmning, der gjorde Jorden 

20-30 grader varmere end i dag, da albedoen samtidig 

blev meget lille. Og eftersom der ikke var vegetation til 

at binde CO2, hvilket er en meget hurtig proces, var der 

kun erosion af bjergarter til at opsuge det store CO2-

overskud, og de bjergartsnedbrydende processer er meget 

langsomme. Men med de høje temperaturer, der gav stor 

fordampning og masser af nedbør, faldt CO2-indholdet i 

atmosfæren i løbet af nogle millioner år igen til det nor-

male niveau, efterhånden som erosion og nedbrydning 

forbrugte drivhusgasserne, og den cyklus, vi kender i dag, 

blev genetableret.

Snowball Earth-teorien har sine tilhængere og mod-

standere – på den ene side er der fundet isaflejrede 

sedimenter i de ækvatoriale egne, på den anden side er 

der også fundet uforstyrrede aflejringer fra prækambriun, 

der ikke viser nogen tegn på glacial aktivitet, så debat-

ten går livligt. Det er også vanskeligt at forklare, hvorfor 

de pladetektoniske  og vulkanske processer skulle stoppe 

og begynde igen – men vi har kendskab til perioder med 

usædvanligt voldsom og langvarig vulkanisme, f.eks. i 

forbindelse med dannelsen af Deccan Traps i Indien i slut-

ningen af Kridttiden, så selv om vi ikke har svar  på, hvorfor 

der er udsving i aktiviteterne, ved vi, at de kan variere.

CO2 i verdenshavene
Som nævnt i afsnittet om kemisk ligevægt, kan CO2(g) 

opløses i vand efter reaktionsskemaet

(1) CO2(g) ↔ CO2(aq)      

Denne ligevægt indstiller sig hele tiden mellem atmosfæ-

ren og hydrosfæren på Jorden. Eftersom det er en ligevægt, 

vil en øget mængde CO2(g) i atmosfæren resultere i en 

ligeledes øget mængde opløst CO2(aq) i havene, hvilket vil 

give en lavere (surere) pH-værdi i havvandet.

Dette sker, fordi den opløste carbondioxid kan reagere 

med vandet efter reaktionen

(2) CO2(aq) + H2O(l) ↔ H2CO3(aq)    

Som tidligere nævnt er H2CO3 det samme som carbonsyre 

(kulsyre), og også dette stof kan reagere med vand efter 

følgende reaktionsskema:

7  H2CO3(aq) + H2O(l) ↔ H3O+(aq) + HCO3-(aq)

pH-værdien i en væske afgøres af koncentrationen af  

H3O+(aq), så når der opløses CO2 i vand, dannes der ifølge 

reaktionerne ovenfor H3O+(aq),  denne ion kaldes oxonium-

ionen. En høj oxoniumkoncentration giver en lav pH-værdi, 

altså en sur opløsning.

Som vi så i afsnittet om ligevægt, kan der opløses 

mere gas i koldt vand end i varmt vand, derfor vil den 

globale opvarmning bevirke, at en del af de meget store 

mængder CO2, der er opløst i verdenshavene, vil dampe af 

og slutte sig til den stigende mængde CO2 i atmosfæren, 

der så igen vil blive varmere. Denne sammenhæng kalder 

man ”positiv tilbagekobling”, selv om det måske ikke er så 

positivt, set fra menneskets synspunkt.

Men sammenhængene er ikke helt enkle, fordi en 

stigende mængde carbondioxid i atmosfæren som nævnt 

tidligere i dette afsnit stadig vil stå i ligevægt med carbon-

dioxiden opløst i havene. Forklaringen på denne tilsynela-

dende dobbelthed er, at alle ligevægtene er temperatur-

afhængige, og ændrer man samtidig på både temperatur 

(ved global opvarmning), og koncentration (ved øget CO2-  

 udslip), bliver det noget vanskeligere at komme med en 

enkel forklaring.

KAPITEL 2 · Carbondioxid i det geologiske kredsløb
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Kalk i verdenshavene
Kalklag findes i store tykkelser under store dele af konti-

nenterne og på store dele af havbunden,  især i kystnære 

områder. De kan være dannet ved kemisk udfældning, 

eller ved sedimentation af små kalkskallede organismer, 

som f. eks bryozoer.

Kalk (CaCO3), er et tungtopløseligt salt, der også kan 

danne bjerge som f. eks Dolomitterne eller  hjemlige kalk-

formationer som Stevns Klint og Møns Klint. De modstår 

fint et vådt klima, da der kun kan opløses ganske lidt kalk 

i en stor vandmængde. Opløselighedsreaktionen så vi i 

afsnittet om ligevægte:

(5) CaCO3(s) ↔ Ca2+(aq) + CO32-(aq) 

Imidlertid er det praktisk at kunne beskrive nøjagtigt hvor 

meget kalk (eller andre salte), der kan opløses i en given 

mængde vand. Det kan man f. eks angive med antal gram 

af stoffet, der kan opløses pr. liter vand, men i kemien 

benytter man oftest et andet mål, og det kaldes opløse-

lighedsproduktet. Det beskriver ionkoncentrationerne i en 

mættet opløsning, i praksis vil det sige en opløsning, hvor 

der stadig ligger uopløst kalk tilbage på havbunden.

For kalks vedkommende skrives det:

8  Ko = [Ca2+] * [CO32+]  

I rent vand ved 25oC er:

Ko = 3,36 • 10-9 (mol/L)2

Bemærk, at kun stofmængdekoncentrationen af de opløste 

ioner indgår i opløselighedsproduktet. Ko er en konstant 

ved en given temperatur, så når der er meget kalk til stede 

ved man, hvor meget koncentrationerne af de opløste 

ioner er.

Hvis der kun er lidt kalk til stede, er det ikke sik-

kert, at opløsningen kan blive mættet, fordi vandmas-

serne vil kunne opløse mere end det, der er adgang til. 

Så siger man, at opløsningen er umættet, og det betyder 

at koncentrationen af de opløste ioner er mindre end det 

maksimalt mulige ved den givne temperatur. Og indsættes 

stofmængdekoncentrationerne i ligning (8), vil man se, at 

de er mindre end de maksimale, så det vil gælde, at

Ko > [Ca2+] • [CO32+]

I dette tilfælde er der ikke ligevægt mellem ionerne og det 

faste stof, og der vil kunne opløses mere stof, hvis det er til 

stede, indtil produktet af ionernes stofmængdekoncentra-

tioner igen er lig med Ko.

På dybhavets bund, hvor der ikke findes kalklag, er 

der underskud af både calcium-ioner og carbonat-ioner, 

så hernede er havvandet umættet med kalk. Det betyder, 

at kalkskaller fra havlevende dyr vil blive opløst i denne 

dybde, så derfor finder man ikke dyr med kalkskaller under 

ca. 5 km’s dybde.

På tegningen ses sammenhængen mellem (nogle 

af) de forskellige ligevægte som kalk og CO2 indgår i i 

havene. Udvekslingen med de biologiske systemer er ikke 

medtaget, men gør selvfølgelig det samlede billede mere 

kompliceret.
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Kemikere skelner mellem to forskellige typer af kemiske 

forbindelser: salte og molekylforbindelser. Det, der adskil-

ler dem, er den måde, hvorpå de enkelte atomer i stof-

ferne er bundet til hinanden.

I molekylforbindelser er atomerne bundet til hinan-

den, fordi de deler et eller flere elektronpar, mens salte 

(der også kaldes ionforbindelser) er karakteriseret ved 

at være sammensat af positive og negative ioner, der 

tiltrækker hinanden, så salte holdes sammen af modsat 

ladede elektriske kræfter i det, man kalder en ionbinding. 

Så begrebet ”salt” dækker ikke kun det salt, vi kommer i 

maden, men en meget stor gruppe kemiske forbindelser, 

der alle er sammensat af positive metalioner og negative 

ikke-metalioner.

Ioner
En ion er et atom eller en kemisk forbindelse, der har 

optaget eller afgivet en eller flere elektroner i forhold 

til det antal elektroner, som det frie grundstof har. Hvis 

atomer optager flere elektroner, bliver de negativt ladede, 

fordi elektronerne har negativ ladning. Hvis atomer afgiver 

elektroner, vil de få positiv ladning, fordi der bliver færre 

negative elektroner i forhold til antallet af positive proto-

ner i stoffet.

Hvorfor optager eller  
afgiver atomer elektroner?
Alle stoffer i det periodiske system vil helst have fyldt 

alle pladser i den yderste elektronskal. For stofferne i 1. 

periode, hydrogen og helium, er det ideelle antal 2 elek-

troner i yderste skal, og det har helium – det er en såkaldt 

ædelgas. For de følgende perioder er det ideelle antal 

8 elektroner i yderste skal. Hvis et stof har 8 elektroner 

i yderste skal, reagerer det ikke med andre stoffer, og 

udveksler ikke elektroner med andre stoffer, og det er en 

energimæssigt fordelagtig situation, som alle andre stoffer 

gerne vil opnå. Det kaldes ”ædelgas-struktur”. Det kan de 

øvrige stoffer gøre ved at udveksle elektroner med andre 

stoffer og danne ioner. 

Nedenfor ses en model af et natrium-atom. Natrium 

er nr. 11 i det periodiske system, og har som grundstof 3 

skaller: 2 elektroner i inderste skal, 8 elektroner i næsty-

derste skal og kun en elektron i yderste skal, dvs. i alt 

11 elektroner, svarende til grundstoffets 11 protoner i 

kernen. Så de 11 positive protoner ophæver ladningen fra 

de 11 negative elektroner: natrium er neutralt ladet som 

grundstof.

Imidlertid vil natrium gerne have 8 elektroner i sin 

yderste skal, og det kan ske på 2 måder: enten kan stoffet 

KAPITEL 3 · Om salte

+11+ 11+

17+ + 17+

Klor i grundtilstand Elektron Klorid-ion
Cl Cl-c-

Natriumatom
Natriumatom

-

Chloratom ChloridionElektron
Cl-e-Cl

Na
Na+
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afgive den enlige elektron i yderste skal, så er der kun to 

skaller tilbage, og den næstyderste er jo fuld i forvejen 

med 8 elektroner. Eller også kan stoffet optage 7 nye 

elektroner, så tredje skal også bliver opfyldt og får 8 elek-

troner.  Det er selvfølgelig meget enklere energimæssigt 

at afgive en elektron end at finde 7 ekstra elektroner, så 

natrium vil altid afgive sin enlige elektron i 3. skal, hvis der 

er mulighed for det.

Herved er der kun 10 elektroner tilbage til at opveje 

de 11 protoner i kernen, så resultatet bliver, at natrium for 

at få en fuld yderste skal, må få en ladning på +1 (de 11 

positive minus de 10 negative). Så hedder den natrium-

ion. Dvs. natrium og natrium-ion er ikke det samme – der 

er en elektron til forskel.

Tilsvarende kan vi se på chlor-atomet.

Chlor er nr. 17 i det periodiske system, og har 2 elek-

troner i 1. skal, 8 elektroner i 2. skal og 7 elektroner i 3. 

(yderste) skal. For at få en fuld yderskal med 8 elektroner 

skal chlor enten afgive 7 elektroner, eller ”stjæle” en enkelt 

elektron fra et andet stof. Det sidste er selvfølgelig det 

nemmeste, så chlor optager en elektron og får herved en 

fuld tredje-skal. Dermed har atomet 17 positive protoner 

og 18 negative elektroner, så den samlede ladning er -1,  

og stoffet skifter navn fra chlor til chlorid-ion.

Salte og vand
Salte består som nævnt af ioner, der holdes sammen af 

ionernes modsatrettede ladninger. Ionbindingen er meget 

stærk, og er svær at bryde – de fleste salte skal varmes 

op til over 1000 grader for at smelte. Men det faktum, at 

salte består af ioner, gør til gengæld, at mange salte er 

lette at opløse i vand, fordi vandmolekylerne er polære, 

dvs. at elektronernes placering i vandmolekylet er lidt 

skæv, således at vandmolekylet ikke har en helt symme-

trisk fordeling af elektroner, selv om det i sig selv ikke er 

ladet. Denne skævhed gør, at den ene ende af vandmole-

kylerne gerne tiltrækkes af de negative ioner, mens den 

anden ende tiltrækkes af de positive ioner, og derved kan 

tilstrækkelig mange vandmolekyler ”lirke” ionerne fra hin-

anden, så ionerne i stedet for at være bundet til hinanden 

i saltet, svømmer rundt i vandet med hver sin ”bodyguard” 

af vandmolekyler, som det ses på figuren nedenfor. Det er 

dette der sker, når et salt går i opløsning i vand.

Hvis vand med opløste salte i får lov til at stå, så 

vandet fordamper, er der ikke længere vandmolekyler nok 

til at holde ionerne i opløsning, og så begynder ionerne 

at finde hinanden igen og binde sig til hinanden i en 

kombination af positive og negative ioner. Vi ser det på, 

at der begynder at udfældes salt i opløsningen. Og dam-

per vandet helt af, ligger alt saltet tilbage på bunden af 

beholderen (eller sø/havbunden, hvis der er tale om, at et 

varmt klima fordamper vandet i en sø eller et havområde).

Na + Cl 

Saltvand

+

+

+ +

+

+

+

+

- +

+
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++
+

+

+

+

+

+

+
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-

-

-
-

-
-

-

-

Oxygenatomer trækker mere af den fælles ladning til sig end hydrogenatomer. Derfor vender vandmolekylerne 

sig, så oxygenatomerne vender mod positive ioner, mens hydrogenatomerne vender sig mod negative ioner. 

Illustration: © Lisbet Lavaud.
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Salte i havvand
Som nævnt er ordet ”salt” i kemisk forstand meget andet 

end kun NaCl, og selv om netop dette salt er det alminde-

ligst forekommende i naturens vandmasser og saltaflejrin-

ger, indeholder havvand mange forskellige ioner, der alle 

kan finde sammen og danne forskellige salte, hvis vandet 

fordamper.

På side 15 ses en tabel, der viser de vigtigste ioners 

forekomst i havvand:

Alle øvrige ioner i havvand udgør dermed kun 0,3 % 

tilsammen, så de nævnte ioner er alt-dominerende. Vi ser 

også, at det gennemsnitlige samlede saltindhold i havene 

er ca. 3,4 %, om end dette tal dækker over ganske store 

regionale forskelle.

Saltaflejringer ved  
inddampning af havvand
Fra geologiske boringer ved vi, at der mange steder, både 

på land og under havbunden, findes kilometertykke salt-

lag, som er aflejret i tidligere geologiske tidsaldre, f. eks 

i Perm-tiden for 240 mio år siden, hvor Jordens klima var 

meget varmere end i dag. Men også i vores tid sker der til 

stadighed inddampning af havvand, hvor der er et varmt 

klima og lavvandede havområder, der af forskellige grunde 

bliver afsnøret fra dybhavet, så der ikke tilføres så meget 

frisk vand. Også søer kan inddampes af forskellige grunde. 

Ved Aralsøen, en saltsø der ligger imellem Kasakhstan og 

Usbekistan i Centralasien, har man i mange år brugt vandet 

fra de floder, der holdt søen forsynet med vand, til kunst-

vanding, med det resultat at søens vand er blevet mere og 

mere saltholdigt, fordi søvandet fordamper og lader salte-

ne ligge tilbage. Søens areal er nu kun en brøkdel af hvad 

det var før man begyndte på kunstvandingen, så søen,  

der engang var Verdens fjerdestørste, er ved at forsvinde 

helt.

Når man borer ned igennem lag af inddampede salte 

(såkaldte evaporitter), viser det sig, at saltene næsten 

altid ligger i en ganske bestemt rækkefølge. Det skyldes, at 

forskellige salte ikke er lige lette at opløse i vand.

Når der befinder sig mange forskellige ioner i en por-

tion havvand, som fordamper, vil de mest tungtopløselige 

salte udfældes først. Dernæst udfældes de lidt mere oplø-

selige salte, og til allersidst udfældes de mest letopløselige 

salte. Derfor finder man altid de tungest opløselige salte i 

bunden af lagsøjlen og de lettest opløselige salte i toppen 

(Med mindre der er sket tektoniske bevægelser, der har 

vendt rundt på lagsøjlen – det kan ske!).

Det ses, at stensalt har en højere opløselighed ved 20oC  

end sylvin og magnesiumsulfat, der udfælder senere. 

Denne tilsyneladende uhensigtsmæssighed skyldes, at 

mens stensalt har næsten samme opløselighed i både 

varmt og koldt vand, er de to andre saltes opløselighed 

meget afhængig af vandtemperaturen og stiger meget 

ved højere temperaturer. I de miljøer, hvor havvandet er 

fordampet, har man haft et meget varmt og tørt klima, 

som f. eks i Mellemøsten og Nordafrika i dag, og derfor har 

der kunnet opløses meget mere sylvin og magnesiumsul-

fat end stensalt ved disse høje temperaturer. (Det er bl.a 

denne iagttagelse, der er med til at forklare, at klimaet har 

været varmere!)

Der er store regionale forskelle på, hvordan lagsøj-

lerne ser ud, det skyldes flere forskellige forhold: 

For det første kan gipslagene ved sammenpresning 

og øget temperatur afgive vand og omdannes til mineralet 

anhydrit. Det frigivne vand vil typisk migrere opad i lagsøj-

len, fordi det er lettere end omgivelserne, og derved kan 

det undervejs opløse nogle af de overliggende, mere let-

opløselige salte, der herved enten forsvinder fra lagsøjlen 

eller genudfældes et andet sted.

 For det andet sker den typiske inddampning over 

lang tid, i hvilken der ind i mellem tilføres nyt vand til 

bassinet – ellers kunne lagene jo ikke blive så tykke. Det 

nye vand vil opløse de lettest opløselige (de øverste) af 

aflejringerne, således at lagtykkelserne ikke bliver lige 

det, som ovennævnte tabel viser. F.eks. er forekomsten 

af kalium- og magnesiumsaltene (de tre øverste i tabel-

len) slet ikke så almindelig, som man skulle tro – i mange 

lagsøjler mangler de simpelthen, fordi de sandsynligvis er 

blevet ført væk af frisk havvand, der er strømmet ind over 

de gamle lag.

For det tredje kan det ske, at gips-lagene under 

påvirkning af jordskorpens varme og tryk, omdannes fra 

sulfater til sulfider, og dermed kan svovlforbindelserne 

sive op igennem lagene og frigives til atmosfæren i form 

af svovlbrinte, H2S.

Ovenikøbet kompliceres det hele yderligere af, at 

stensalt under højt tryk bliver plastisk, dvs. det kan flyde 

opad, fordi det er lettere end omgivelserne. Det er det, 

der sker, når der dannes en salthorst (saltdome). Når sal-

tet således migrerer, flytter det ud af sin plads i lagsøjlen 

og den indbyrdes tykkelse af de forskellige lag i søjlen 

ændres. 

KAPITEL 3 · Om salte
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Ioner i havvand

Ion
Procentvis forekomst
(masseprocent)

Forekomst  
i gram pr. liter

Cl- 55,05 % 18,98

Na+ 30,61 % 10,56

SO42- 7,68 % 2,65

Mg2+ 3,69 % 1,27

Ca2+ 1,16 % 0,40

K+ 1,10 % 0,38

HCO3- 0,41 % 0,14

Ialt 99,7 % 34,38 g/L

Lagserie

Mineralnavn Formel
Tykkelse  
i % af total

Opløselighed  
i vand ved 20oC

Bischofit MgCl2 · 6 H2O

18,10

546 g/L

Sylvin KCl 340 g/L

Magnesiumsulfat MgSO4 351 g/L

Stensalt (halit) NaCl 78,04 360 g/L

Gips CaSO4 · 2 H2O
3,48

0,07 g/L

Dolomit CaMg(CO3)2 0,010 g/L

Kalk (calcit) CaCO3 0,33 0,015 g/L

Opløselighed
n  Et salt er letopløseligt, hvis der kan opløses mere end 100 g i en liter vand.

n  Et salt er tungtopløseligt, hvis der kan opløses mellem 0,1 g og 20 g i en liter vand.

n  Et salt er uopløseligt, hvis der kan opløses mindre end 0,1 g i en liter vand

(NB: der er næsten ingen salte med opløselighed mellem 20 og 100 g/L)

Fra Hans Pauli: Geokemi, 
Polyteknisk Forlag 1973.

Delvis efter: Mineral Deposits, 
Open University Press, 1974

En ideel lagserie kan se således ud (fra top til bund), beregnet ud fra havvands 

indhold af ioner.
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Saltsøer
Normalt har søer fersk vand, fordi deres vand stammer fra 

tilførsel af regnvand, som regel suppleret med vand fra 

floder, der løber ud i søen. De fleste søer har også et afløb, 

dvs. en flod eller å, der afvander søen og i den sidste ende 

leder vandet ud i havet. Herved udskiftes vandet i søen 

hele tiden, og de ioner og sedimenter, som flodvandet har 

ført ind i søen, løber ud igen, så søens vand har en nogen-

lunde konstant sammensætning.

Hvis søen ligger i et (varmt) område, hvor tilførslen 

af vand svarer til den mængde, der fordamper, vil der ikke 

være noget vand, der kan løbe væk – søen bliver afløbsløs. 

Og så er betingelserne for dannelse af en saltsø til stede. Vi 

kender alle til de rande, der dannes i et vandglas eller en 

vase, der har stået så længe med vand i, at en del af det 

er fordampet. Og vi kender til de belægninger der dannes 

i kedler og vaskemaskiner, selv om det vand der bruges, 

er rent vand fra hanen.

I Danmark består randene/belægningerne mest af 

kalk, fordi vi har meget kalk i vores undergrund, og der-

med også i vores grundvand. Men andre steder er under-

grunden anderledes, og flodernes vand kan indeholde 

mange flere forskellige ioner end havvandet. 

Hvis en sø igennem lang tid modtager vand med ioner 

i, og ikke har mulighed for at slippe af med disse ioner 

igen, vil den stadige fordampning af vand efterlade større 

og større mængder af ioner i søen, og til sidst vil søen være 

blevet en saltsø. Det ses tydeligt ved Jordanfloden, der 

løber fra nord til syd, først gennem Genesaret-søen, der er 

fersk, og til sidst ender i den afløbsløse sø, Det Døde Hav, 

hvor saltindholdet er omkring 25%. Det Døde Hav ligger 

ca. 400 m under havniveau, så der er ingen mulighed for 

at vandet kan løbe væk – det fordamper på stedet i det 

varme, tørre klima.

Da kontinenterne har mange forskellige geologiske 

formationer, kan der også være mange forskellige kilder til 

de mineraler, der opløses i flodernes vand, og derfor kan 

saltsøerne verden over have helt forskelligt mineralind-

hold. I det nordlige Chile i Atacama-ørkenen udvindes f. eks 

iod og lithium fra saltsøerne, i Østafrika er der natron-søer 

og i bl.a. USA er der saltsøer med stort indhold af bor- og 

bromforbindelser. De er alle vigtige kilder til råstoffer.

KAPITEL 3 · Om salte

Udsigt over Great Salt Lake i Antelope Island State Park, Utah, USA. Foto: Colourbox.
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For fuldt ud at forstå kemien i de hydrothermale pro-

cesser, er det nødvendigt at kende til dels opløse-

lighedsprodukter og dels komplekser (koordinations 

forbindelser), dvs. teori svarende til kemi på B-niveau.

Men et lille resume af teorien gives herunder.  

For større grad af uddybning må man samarbejde med 

kemilæreren.

I  kapitel 2 (CO2 i det geologiske kredsløb) nævntes begre-

bet opløselighedsprodukt, Ko.

Opløselighedsproduktet er en konstant ved en given 

temperatur, og fortæller om et stofs evne til at gå i opløs-

ning i vand ved denne temperatur. Hvis Ko er et lille tal, 

er stoffet meget tungtopløseligt og vil helst optræde på 

uopløst (fast) form, men hvis Ko er et stort tal, fortæller 

det os, at stoffet er særdeles villigt til at gå i opløsning, og 

ikke så let fælder ud.

Et kendt eksempel fra kemibøgerne handler om sølv-

chlorid, AgCl.

Opløselighedsreaktionen for AgCl ser således ud:

(1) AgCl(s) ↔ Ag+(aq) + Cl-(aq)      

Dobbeltpilen fortæller, at der er tale om en ligevægt.  

Ko (AgCl) = [Ag+] · [Cl-] = 1,78 x 10-10 (mol/L)2  

De firkantede parenteser angiver, at der er tale om den 

stofmængdekoncentration af ionerne (også kaldet den 

molære koncentration). Denne koncentration måles i 

mol/L.

Vi ser, at Ko er et meget lille tal, derfor siger vi, at AgCl 

er et tungtopløseligt stof.

Eftersom reaktion (1) er en ligevægt, vil reaktionen 

løbe mod venstre, hvis der tilføres mere af et af stofferne 

på højre side, dvs. at der dannes mere fast AgCl, hvis der 

kommer flere ioner.  Vi siger, at der udfældes stof.

Hvis der tilsættes mere vand til systemet, vil koncen-

trationerne af de to ioner på højre side blive mindre på 

grund af fortyndingen, og så vil der kunne opløses mere af 

det faste AgCl – reaktionen vil forløbe mod højre.

Som sagt er AgCl tungtopløseligt, der kan kun opløses 

lidt under 2 milligram i en liter vand ved stuetemperatur.

Men sølvionen, Ag+, kan også indgå i en anden slags kemi-

ske forbindelser, nemlig det, man kalder komplexer (eller 

koordinationsforbindelser).

Tilsætter man ammoniak, NH3, til en opløsning med sølvi-

oner, vil de to stoffer straks indgå i en komplexforbindelse:

(2) Ag+(aq) + 2 NH3(aq) ↔ Ag(NH3)2+(aq)

Ligevægtskonstanten for denne reaktion ser således ud:

K = [Ag(NH3)2+] / [Ag+].[NH3]2  = 1,7 x 107 (mol/L)-2

Dette er en meget stor ligevægtskonstant, og det betyder, 

at hvis der bare er den mindste smule ammoniak i en van-

dig opløsning, vil sølvionerne straks gå i forbindelse med 

det i stedet for med andre ioner. I en populær kemiøvelse 

på B-niveau kobler man disse to reaktioner og udnytter, at 

det tungtopløselige sølvchlorid kan opløses på et øjeblik, 

hvis der tilsættes ammoniak.

Sammenfatningsvis kan man sige, at opløseligheds-

produkter af tungmetal-forbindelser med sølv, kobber, 

zink, bly, kviksølv mm. normalt er meget små, dvs. tung-

metalsalte er svære at opløse i vand. Men hvis man kan få 

metalionerne til at indgå i en kompleksforbindelse, kan de 

bringes i opløsning i ret stor mængde, fordi komplexlige-

vægte normalt har meget store ligevægtskonstanter.

Hvad er en hydrothermal dannelse?
Hydro betyder vand og thermo betyder varme. I områder, 

hvor der er vulkansk aktivitet eller hvor der (f. eks ved 

midtoceanryggene eller i forbindelse med intrusioner) er 

kontakt mellem indtrængende varme magmamasser fra 

dybere lag og de overliggende, koldere bjergarter, kan 

der på grund af nedsivning eller indtrængning af vand til 

områder med højt tryk og høj temperatur dannes såkaldte 

hydrotermale årer eller gange i revner og sprækker i 

undergrunden. I disse årer afsætter varmt, overophedet 

vand mineraler af forskellig slags, ofte i en bestemt ræk-

kefølge, så mineralerne er delvis sorterede. 

Disse årer er nogle af vores almindeligste kilder til 

vigtige metaller, da f. eks mineraler med kobber, bly, zink, 

KAPITEL 4 · Hydrothermale dannelser

Et komplex er en kemisk forbindelse, der består af 

en positiv metalion omgivet af et antal ligander, der 

er karakteriserede ved at have mindst et ledigt elek-

tronpar. Liganderne kan være negativt eller neutralt 

ladede, og binder sig fast til den centrale metalion 

med komplex-bindinger, der er ret stærke. Gode ligan-

der er f. eks Cl-, I-, H2O, NH3, CN- og OH-.
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kviksølv og sølv typisk findes i hydrothermale dannelser. 

Meget af det guld, der udvindes i Verden, stammer også 

fra sådanne aflejringer.

Hvordan kommer vandet  
ned i undergrunden?
Der er flere forklaringer på, hvordan vand kan være til 

stede dybt nede i jordskorpen. Dels kan grundvand sive 

ganske langt ned igennem grundfjeldets revner og spræk-

ker. (I skandinaviske minegange i 600 meters dybde er 

det ikke ualmindeligt at få dryp i nakken!). I områder med 

vulkansk aktivitet bevæger jordskorpen sig op og ned i takt 

med opbygning og tømning af magmakamrene, og dette 

forårsager sprækker i jordskorpen, hvor f. eks havvand eller 

regnvand kan trænge ret dybt ned i nærheden af magma-

kamrene, hvor det opvarmes. Det samme sker ved midto-

ceanryggene, hvor oceanbundspladerne bevæger sig væk 

fra hinanden og giver havvandet adgang. Tektoniske pro-

cesser kan ligeledes opsprække et landområde, så regn-

vand og grundvand når langt ned under jordoverfladen.

Nogle metamorfe processer (omdannelsesproces-

ser, der foregår under højt tryk og høj temperatur) nede 

i jordskorpen, afgiver vand – i afsnittet om salte blev 

nævnt omdannelsen fra gips til anhydrit. Når 100 m3 gips 

omdannes til anhydrit, dannes der 62 m3 anhydrit og  

48 m3 vand. Dette vand er fanget i undergrunden under 

høj temperatur og tryk, og kan udmærket tænkes at indgå 

i et hydrothermalt miljø.

Opvarmning af vandet
For at vandet i de hydrotermale gange skal kunne opløse 

mineraler, så de senere kan afsættes i gange og årer, må 

det dels være meget varmt, og dels være under tryk. Det 

skal være varmt, fordi de fleste salte opløses bedre i varmt 

end i koldt vand, og det skal være under tryk, for ellers 

kan vand ikke komme over 100 grader, før det fordamper.

Trykket er nede i jordskorpen altid meget højere end 

på jordoverfladen, og kan øges yderligere, når vandet 

varmes op. Når vand er under tryk, stiger kogepunktet, så 

vandet i de hydrotermale gange kan blive flere hundrede 

grader varmt og stadig være flydende, hvis bare trykket 

er højt nok. Varmekilden er typisk et magmakammer eller 

en intrusion af kappemateriale, men under alle omstæn-

digheder stiger temperaturen i jordskorpen, jo dybere man 

kommer ned. 

Opløsning af mineraler i vand
Tidligere i dette afsnit så vi, at mange salte af tungmetaller 

er meget tungtopløselige i vand. AgCl, som vi brugte som 

eksempel, er endda ikke særlig tungtopløseligt, sammen-

lignet med de økonomisk vigtige mineraler, vi finder i de 

hydrothermale gange.

Opløselighedsprodukter for en række  

økonomisk vigtige hydrothermale sulfider ved 20oC:

Mineral Ko  (enheder udeladt)

CuS 5,8 x 10-36

Ag2S 5,8 x 10-50

ZnS 1,9 x 10-24

HgS 3,9 x 10-53

MnS 2,9 x 10-13

SnS 9,7 x 10-26

PbS 2,9 x 10-27

Kilde: Databog Fysik kemi

Stoffer med så små opløselighedsprodukter er i praksis 

uopløselige i vand – alligevel findes der kolossale mæng-

der af disse mineraler udfældet i hydrothermale gange ver-

den over. Svovl er et hyppigt element i vulkanske områder, 

så mange af de vigtige malmmineraler er sulfider, og de 

er, som det ses, meget tungtopløselige.

Man kan regne ud, at for at kunne udvinde 1.000 tons 

zink skulle der have passeret en vandmængde svarende til 

150.000 km3 vand med opløst ZnS igennem en hydroter-

mal gang på ca. 10 cm’s bredde. Det svarer nogenlunde til 

en vandmængde som hvis Sjællands areal var dækket af et 

15 km dybt hav. Nu er disse tal fremkommet ud fra oven-

nævnte tabels data, og de gælder ved stuetemperatur og 

atmosfæretryk og ikke høje temperaturer under tryk, men 

det giver alligevel nogle problemer med at forklare, hvor-

dan så store mængder næsten uopløselige sulfidmineraler 

er afsat i den mængde, de er. 

Så her kommer komplex-kemien ind med en forkla-

ringsmodel:

Komplexdannelse i  
hydrothermale opløsninger
Tidligere i dette kapitel optrådte sølvchlorid-ligevægten:

(1) AgCl(s) ↔ Ag+
(aq) + Cl-(aq)      

Imidlertid kan sølv-ion (og mange andre metalioner) dan-

ne komplexer, hvis koncentrationen af egnede ligander er 

KAPITEL 4 · Hydrothermale dannelser
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stor nok. Chlorid-ionen er en god ligand, og da meget af 

det hydrothermale vand stammer fra havvand, er chlorid-

koncentrationen høj. Så her kan f. eks dannes et letopløse-

ligt komplex med chlorid og sølvion:

(3)  Ag+(aq) + 2 Cl-(aq) ↔ (AgCl2)-(aq)      

K = 5,6 x 104 (mol/L)3 

Mange af de ovennævnte vigtige metallers ioner kan også 

danne komplexer med chlorid, og det er nok den sand-

synligste måde, hvorpå alle disse metalioner er kommet 

i opløsning. 

Når vi yderligere tænker på, at væsker under tryk og 

ved høj temperatur kan opløse større mængder stof end 

under normale atmosfæriske forhold, bliver det lettere at 

forestille sig, hvordan de store forekomster af hydrother-

male dannelser har kunne fremkomme.

Udfældning fra den  
hydrothermale opløsning
Imidlertid mangler vi en forklaring på hvordan de opløste 

salte bliver genudfældet i årer og gange, når de nu lige 

var kommet i opløsning som komplexe ioner.

Her kommer svovl ind i billdet. 

Enhver, der har besøgt et vulkansk område, kender til 

de stikkende ildelugtende svovldampe, der hænger over 

stedet. På Island er selv vandhanevandet ofte så fuldt af 

svovlforbindelser, at en sølvring, der er med i brusebadet, 

bliver helt brun af sølvsulfid i løbet af en uges ophold i 

Island.

Svovl, både som frit svovl, (et gult, fast stof), og som 

gasserne svovlbrinte og svovldioxid, er hyppigt forekom-

mende i vulkanske områder. Så når de opløste metalkom-

plexer i det hydrothermale vand kommer i kontakt med 

svovlforbindelserne i miljøet, vil svovlforbindelserne kunne 

”overtage” metalionerne ved at bryde komplexbindingen 

og udfælde som ekstremt tungtopløselige sulfider, mens 

chlorid -ionerne bliver i vandet:

(4)  2 (AgCl2)-(aq) + S2-(aq) ↔ Ag2S(s) + 4 Cl-(aq)

Ligevægtskonstanten for denne reaktion er 3,01 x 1044 M, 

hvilket i praksis vil sige, at hvis der er bare en anelse sulfid 

til stede, vil sølvioner (og andre metalioner) øjeblikkeligt 

udfælde som sulfidforbindelser i de hydrothermale gange.

Endvidere vil næsten alle opløste salte genudfældes, 

når de hydrothermale strømme kommer under lavere tryk 

og koldere omgivelser, hvilket sker, når de nærmer sig 

jordoverfladen eller havbunden.

Ag2S 
ZnS

PbS
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Black Smokers
P Rona, NOAA Photo Library

KAPITEL 4 · Hydrothermale dannelser

Sorte rygere
Langs midtoceanryggene er den geothermiske gradient 

stor, dvs. at man skal ikke særlig dybt ned under havbun-

den, før temperaturen stiger kraftigt, fordi oceanbunds-

pladerne er meget tyndere end kontinentalpladerne. 

Tilmed glider oceanbundspladerne fra hinanden her, så 

lithosfæren er meget tynd. Derfor er det let for havvandet 

at trænge ned i revner og sprækker, så den hydrothermale 

opløsning af mineraler sker tæt ved havbunden. Når det 

varme, ion-holdige vand igen strømmer ud i det kolde hav, 

udfældes en del af de opløste mineraler straks på gr. af 

temperaturfaldet, og danner en skorstenslignende figur,  

der består af gips, baryt og forskellige sulfider. ”Røgen” 

består af små partikler af metalsulfider, og indeholder  

bl.a. en del mangan, der igennem millioner af år udfældes 

i mangannoduler, der i stor mængde findes på dybhavenes 

bund. Det er en værdifuld ressource, som pt. ikke kan ud- 

nyt tes i større stil på grund af den store havdybde, 4-5.000 

m, som de findes på.

Sorte rygere 

Havbund

Pudelava
Havvand trænger
ned i sprækker,
opvarmes og
opløser kobber, jern,
zink og mangan

Varme magmastrømme
møder nedsivet vand og
opvarmer det. Der opløses
flere salte

Basalt

Gabbro

Opløste salte udfældes 
rundt om “rygeren” eller
føres ud i havvandet som “røg” 

Magmakammer

1 m

nedbrudte black smokers

pyrit, kobberkis og zinkblende

pyrit og kobberkis oxideret til
jernoxider og hydroxider

anhydrit og baryt

pudelava

varme saltrige opløsninger med opløst
kobber, jern, zink og mangan

pyrit, kobberkis og zinkblende
opslemmet i varme dsaltrige opløsninger
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Den ovenstående figur viser, hvordan de kemiske forhold 

i vandmiljøet bestemmer hvilke jernmineraler, der kan 

udfældes. Det drejer sig især om to forhold: dels pH-værdi-

en, dvs, er miljøet surt (pH mindre end 7) eller basisk (pH 

større end 7), og dels om miljøet har adgang til ilt (oxy-

gen). Hvis der er oxygen til stede, er miljøet oxiderende, 

hvis ikke, er det reducerende.

En oxidation er en kemisk reaktion, hvor et stof afgiver 

en eller flere elektroner.

En reduktion er det modsatte af en oxidation, og 

ved denne reaktion optager et stof en eller flere elek-

troner.

De to processer vil altid optræde samtidig, og 

kaldes da samlet for en redox-reaktion. Ved en redox-

reaktion er der altså to stoffer involveret – et, der afgiver 

elektroner og et andet, der optager elektroner.

I naturen er det meget ofte luftens oxygen (O2), 

der optager elektroner og bliver til oxid-ioner, mens  

fx de metalliske grundstoffer afgiver deres elektroner til 

luftens oxygen og bliver til positive metal-ioner. Disse 

positive og negative ioner vil ofte i naturen gå sammen 

og danne en neutral forbindelse, som vist nedenfor:

Eksempel: 4 Fe(s) + 3 O2 → 2Fe2O3(s)

I dette eksempel er jern oxideret til jern(III)-ioner og 

oxygen reduceret til oxid-ioner.

Efter Open University Press: Mineral Deposits, 1974

Betydningen af pH og tilstedeværelse af oxygen for dannelsen af forskellige jernmineraler.

KAPITEL 5 · Dannelse af forskellige jernmineraler

Hæmatit
(Fe2O3 )

Limonit
(Fe2O3 .H2O)

Hæmatit

Limonit

Oxiderende miljø
(Iltrigt)

Pyrit (FeS2)

Siderit
(FeCO3)

Chamosit
(forskellige jern-
silikater)

Pyrit

Reducerende miljø
(Iltfattigt)

6 7 8 9   pH

Linjen markerer grænsen 

mellem dannelse af oxider 

og carbonater

Grænse mellem reduceren-

de og oxiderende miljø

Grænse mellem dannelse 

af sulfater og sulfider

pH-grænse for dannelse af kalksten
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KAPITEL 5 ·  Dannelse af forskellige jernmineraler

I jorden er der som regel vand, både som porevand (over 

grundvandsspejlet) og som grundvand (under grund-

vandsspejlet). Grundvandsspejlet defineres som grænsen 

mellem den øverste del af jordbunden, hvor der ud over 

vand også er luft i jordens porer, og den underste del af 

jordbunden, hvor alle porer er vandfyldte. Når der over 

grundvandsspejlet er luft i jorden, vil miljøet være oxide-

rende (der er oxygen til stede til at optage de andre stof-

fers elektroner), mens jorden under grundvandsspejlet et 

fattigt på oxygen og derfor ligger i et reducerende miljø.

Er der jern-ioner til stede i jorden, kan der over grund-

vandsspejlet dannes jernoxider som hæmatit og limonit, 

fordi der er oxygen til stede. Under grundvandsspejlet vil 

der, afhængigt af pH-værdien i jorden kunne dannes jern-

carbonater, jernsilikater eller jernsulfider som fx pyrit, FeS2. 

Se diagrammet side 21 og billederne herunder.

Skjern Å-projektet
Det kan have drastiske virkninger på vandmiljøet, hvis 

der sker ændringer i jordbundens kemiske forhold, hvil-

ket blev uhyggeligt tydeligt i Skjern ådal, efter at man 

igennem 1960’erne havde rettet åløbet ud og afvandet 

eng-arealerne langs åen for at indvinde de fugtige area-

ler til landbrug. De lavtliggende eng-arealer havde hidtil 

haft et fortrinsvis reducerende jordbundsmiljø, og jorden 

indeholdt derfor store mængder pyrit (jf. figuren ovenfor). 

Men da jorden blev drænet, kom der luft til jordens porer, 

miljøet blev i stedet oxiderende, og meget af pyritten blev 

oxideret til svovlsyre og forskellige andre forbindelser med 

Fe2+ – ioner, der er meget giftige for vandlevende organis-

mer. Ud over dette blev der også dannet store mængder 

okker, som er en rødbrun tungtopløselig jernforbindelse 

af varierende sammensætning. Okker har den kedelige 

egenskab, at når den fælder ud i vandløbene, dækker 

den for lyset til vegetationen, så fiskeyngel og plante-

liv dør, og sætter sig desuden på fiskenes gæller, med 

efterfølgende kvælning og omfattende fiskedød til følge.

Resultatet var, at dyre- og plantelivet i Skjern Å led 

stor skade, samtidig med at den dannede svovlsyre for-

årsagede en voldsom forsuring af jorden. Så fra 1999 og 

flere år frem har man måttet bruge enorme summer på at 

genskabe det oprindelige åløb for at slippe af med forure-

ningen, og det skønnes, at der vil gå adskillige årtier, før 

skaderne fra afvandingen er tilnærmelsesvis borte.

pH-værdiens betydning
Ser vi igen på figuren øverst i kapitlet, går der en lodret 

linje ved pH= 7,8. Dette er grænsen mellem de miljøer, 

hvor der kan udfældes kalksten og de miljøer, hvor kalk 

vil opløses.

De fleste kender til, at kalk i kedler, kaffemaskiner og 

vaser kan opløses, hvis man hælder syre på. Den reaktion, 

der foregår ser således ud:

CaCO3(s) + H3O+(aq) → Ca2+(aq) + HCO3-(aq) + H2O(l)    

Alle syrer og sure opløsninger indeholder ionen H3O+(aq) 

uanset om det er eddikesyre, svovlsyre eller en anden syre. 

Så alle sure opløsninger kan fjerne kalk, selvom det tager 

længere tid og kræver mere syre, hvis pH ikke er så lav. 

Alt regnvand indeholder en lille smule kulsyre fra 

luftens indhold af CO2, som vi så i kapitel 2, og har derfor 

en pH på omkring 6, (med mindre der er en stor luftfor-

urening, for så kan vi få meget sur nedbør). Så over meget 

lang tid kan ”rent” regnvand godt opløse kalksten – det 

går bare virkelig langsomt, millioner af år, så Møns og 
Pyrit. Foto: Birgit Sandermann Justesen.

Hæmatit. Foto: Wikipedia. Assignment Houston One. 
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Stevns Klinter ligger der stadig, selv om det regner meget 

i Danmark. Så hvis kalk skal kunne udfældes og danne de 

tykke kalklag, der er beskrevet i et andet kapitel, må mil-

jøet ikke være surt – men som det ses på den øverste skrå 

linje i figuren, skal miljøet også være reducerende. Under 

den skrå linje udfældes carbonater (kalk er et carbonat), og 

det passer jo fint med, at der ikke er oxygen af betydning 

på havbunden – det meste findes i overfladevandet, hvor 

udvekslingen med atmosfæren, vind og bølgegang sørger 

for, at der tilføres luft til vandet.

Den nederste skrå linje i figuren markerer grænsen 

mellem det miljø, hvor der dannes jernsulfider og det, hvor 

der dannes jernsulfater og -silikater.  Vi ser, at jo mere surt 

miljøet er, desto mere jernsulfid bliver der dannet, og at 

sulfiderne kræver et stærkt reducerende miljø. I neutrale 

omgivelser og kun svagt reducerende miljøer kan der dan-

nes jerncarbonater og -silikater. 

De båndede jernmalme
De vigtigste og mest udbredte jernforekomster på Jorden 

er de båndede jernmalme  (Eng: Banded Iron Formations, 

BIF), som findes i enorme formationer på alle kontinenter. 

De er dateret tilbage til Jordens tidligste periode, fra ca. 3,5 

mia til ca. 2 mia år siden.

Forståelsen af, hvordan disse store forekomster er 

dannet, hænger sammen med vores viden om hvordan 

Jordens atmosfære har været sammensat igennem de 

geologiske tidsaldre.

På figuren øverst på siden ses det procentvise indhold 

af oxygen i atmosfæren siden Jordens skabelse for 4,5 

mia år siden. Læg mærke til, at y-aksen er logaritmisk. 

De tre farvede søjler markerer forskellige inddelinger af 

Prækambrium, altså Jordens urtid, men fælles for dem er, 

at der er langt under en procent oxygen i atmosfæren. Det 

er i denne periode, at de båndede jernmalme er dannet.

Den tidlige atmosfære indeholdt en meget større mængde 

CO2 end i dag, og som vi har set tidligere, vil det gøre 

regnvandet surt. Den sure nedbør har gennem millioner 

af år opløst de bjergarter og deres metaller, som Jorden 

var opbygget af, og vasket de opløste ioner ud i havet. Da 

atmosfæren dengang var stort set iltfri, var den (i modsæt-

ning til i dag) ikke oxiderende, og de opløste jern-ioner var 

Fe2+. Denne ion har en temmelig høj opløselighed i vand, 

men hvis den oxideres, dvs, afgiver en elektron, bliver den 

til Fe3+, der er betydeligt mere tungtopløselig.

Man mener, at verdenshavene i den tidlige del af 

den prækambriske periode opbyggede enorme mængder 

af Fe2+-ioner, men da atmosfæren med tiden kom til at 

indeholde mere og mere O2, blev Fe2+ af luftens oxygen 

oxideret til Fe3+, som bundfældedes i tykke lag på havbun-

den i form af Fe2O3, som er den mest almindelige form for 

jernmineral i de båndede jernmalme. 

4 Fe2+(aq) + O2(aq) → 4 Fe3+(aq) + 2 O2-(aq)   

Oxidation af jern(II)-ioner til jern(III)-ioner

2 Fe3+(aq) + 3 O2-(aq) → Fe2O3(s)                          

Udfældning af jern(III)oxid

Ind i mellem lagene af Fe2O3 og andre jernmineraler ligger 

der lag af typisk kvarts – deraf navnet ”båndet jernmalm”. 

Denne kvarts stammer fra sand, der i stor mængde er 

skyllet ud i havene fra det nøgne landskab – planterne 

kom først til mange millioner af år senere. Derfor mener 

man, at jernmineral-aflejringerne må være foregået i lav-

vandede kystområder, eftersom der ikke aflejres så store 

mængder sediment i dybhavet – og hvis der overhovedet 

findes sediment i dybhavet, er det meget fint materiale, 

eftersom det er transporteret langt.
Båndet jernmalm. Foto: Graeme Churchard Bristol, UK 
- Dales Gorge Uploaded by PDTillman, CC BY 2.0.
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Mineralerne i jorden
Mineralerne i jorden afhænger meget af bjergarternes 

sammensætning. Overordnet set består de fleste mine-

raler af Silicium og oxygen. Silicium og oxygen danner 

siliciumoxid (SiO2) eller kvarts. Kvarts dannes ved relativt 

lave temperaturer i jordskorpen og består af lyse gennem-

sigtige krystaller.

n  Byg et lille stykke kvarts ved hjælp af molekylbyggesæt

I modsætning til de lyse mineraler dannet nær jordskorpen 

er de mineraler, der dannes nær vulkaner ofte mørke. Det 

skyldes at i magmaen og lavaen er er temperaturen ofte 

så høj, at de dannede silikater, dvs. molekyler med Si og 

O også kan indeholde metalioner. Den vulkanske bjergart 

basalt kan blandt andet indeholde ioner af aluminium, 

kalium, natrium, calcium og jern. Når der er tale om sort 

basalt er der en overvægt af mørke mineraler som olivin 

og pyroxen.

Nedbrydning og dannelse  
af jordbundens mineraler
Bjergarterne eroderes dels ved mekaniske processer og dels 

ved kemisk forvitring. Den mekaniske nedbrydning skyldes 

vinden, vandet og kulde/varme nedbrydning, og resultatet 

er at bjergarterne smuldrer til mindre stumper, som efter-

følgende kan føres videre rundt med vand og vind:

n  Klippe → sten → grus → sand → silt → ler

Hvor effektiv den kemiske forvitring er afhænger af ud--

gangsmaterialet. Nogle bjergarter som eksempelvis silika-

ter er  mere modstandsdygtige end andre, hvorimod kalk 

let nedbrydes ved kemisk forvitring. Kemisk forvitring kan 

skyldes vand og nedbørens indhold af CO2. Er indholdet af 

CO2 stort, vil regnen indeholde carbonsyre:

n  CO2 (g) + H2O (l) ↔ H2CO3 (aq)

Indeholder nedbøren SO2 vil der dannes svovlsyre, som 

har en stærkere kemisk forvitringsevne en carbonsyre. 

Tilsvarende vil nitrogenoxider i lufte bevirke dannelsen af 

salpetersyre, som virker kraftigt kemisk forvitrende.

Når mineralerne nedbrydes ved kemisk forvitring 

frigies der ioner, som var indeholdt i mineralet og disse 

ioner vil opløses i jordvandet og kan derfra enten optages 

af planterne, udvaskes eller udfældes som sekundære 

mineraler.

Forvitring er en nødvendighed for at få frigjort ellers 

bundne næringssalte til jordbunden.

Forvitringsprocesser.

KAPITEL 6 · Jordbundens kemi
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Når det regner 
Når det regner, falder der vand ned, men vandet inde-

holder forskellige ioner, som kan komme planterne til 

gavn via jordbunden. Regnen indeholder Na+, Mg2+ samt 

Cl-ioner der kommer fra den del af atmosfæren, der har 

kontakt med havet i form af bølgesprøjt o.a., Ca2+, NH4+, og 

SO42- som primært stammer fra vulkanudbrud og i nogen 

grad fra forbruget af fossile brændstoffer og dertil kommer 

opløste organiske stoffer, som indeholder C.

De salte, der bidrager med ioner til nedbøren og 

vandløbene er de letopløselige salte som NaCl. De fleste 

af de ioner, der kommer med nedbøren siver sammen 

med regnvandet ned i jordbunden, hvorfra de kan optages 

af planterne.

Samlet kan man sige, at nedbøren, jordvandet og plan-

terne udveksler ionerne.

Al-lag
Hvis det vand, der trænger ned gennem jorden er relativt 

surt vil det kunne medbringe opløste metalioner til de 

dybereliggende lag. Når jordvæske når det niveau, hvor 

der er tilstrækkeligt basisk til at neutralisere syren vil 

metalionerne udfældes.

Der dannes derved et hårdt sammenkittet lag bestå-

ende ag metalioner og jordpartikler. Laget kaldes et Al-lag. 

Allaget er ofte så tæt pakket, at det er uigennemtrænge-

ligt for vand. Ofte er laget rustrødt – en farve der skyldes 

mange jernioner. Sorte allag dannes hvor en del af det 

sammenkittede materiale består af humus.

Furerne i klippen er typiske for kulsyrens nedbrydning af kalksten (karst).

Podsolprofil, hvor det organiske materiale (førne 

og humus) er ophobet som et lag af førne øverst 

under plantedækket. Nedenunder ser man horison-

ten med udvasket blegsand. Dernæst følger et sort 

udfældningslag (al-lag), og nederst den oprindelige, 

gulbrune råjord (her sand).

Foto: Per Nørnberg.
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Jordbundskemi
Jordbunden er på alle måder vigtig, da den både trans-

porterer vand og næringsstoffer samtidig med at den er 

levested for et meget stort antal organismer. Efterhånden 

som mineralerne i jorden forvitrer ændres den kemiske 

sammensætning og forholdene for planterne ændres.

Ionbytning
Når man taler om ionbytning i jorden taler man om bevæ-

gelsen af kationerne (de positivt ladede ioner som calcium, 

magnesium og natrium) og anionerne (som fx chlorid og 

nitrat) gennem jorden.

Kationbytningen er den ionbytning, der finder sted 

mellem forskellige positive ioner i jordvandet og de posi-

tive ioner, der er klæbet lerpartiklerne i jordbunden. Da 

lerpartikler er negativt ladede er der ofte mange positive 

ioner bundet til lerpartiklerne. 

Når planterne skal optage næringssalte fra jordbun-

den benytter de sig af ionbytning. Planterne udskiller 

oxonium-ioner, H3O+, som bytter plads med næringssal-

tene, som ellers er klæbet til lerpartiklerne. Lerpartiklerne 

er som sagt negative og derfor er vigtige næringsioner 

som Ca2+, NH4+ og Mg2+, der stammer fra de opløste mine-

raler bundet stærkt til lerpartiklerne. Ved aktivt at udskille 

oxonium-ioner bytter disse plads med næringsionerne, 

som dermed kan optages af planten.

Man taler om en jordtypes ’ionbytningskapacitet’, og 

bruger denne som mål for, hvor meget jorden skal gødes, 

idet det er vigtigt at vide, hvor let planterne har adgang til 

de ioner, de skal bruge som eksempelvis Mg2+, der bruges 

i klorofylmolekylet.

Jordens pH
Jordens pH fortæller ligeledes en del om jordens kvalitet 

dyrkningsmæssigt. Normalt ligger jords pH på mellem 4 og 

10. pH giver en indikation af hvor hurtigt forskellige reak-

tioner i jordbunden sker. Eksempelvis bliver det sværere for 

planterne at få fat i jern og magnesium jo højere pH, hvil-

ket kan føre til en mangelsituation. De fleste afgrøder gror 

bedst ved pH 5,5-8. Landmanden har dog mulighed for at 

påvirke/ændre jordens pH ved at tilsætte eksempelvis kalk 

hvis jordens pH er for lav.

I Danmark er der i områder med relativt højtliggende 

underliggende kalkformationer ikke behov for at sprede 

kalk. Omvendt spredes der kalk hvor jordens pH er for lav.

                n  Læs mere om ionbytning

Organiske stoffer – humus
En stor del af jordbundens øverste lag består af nedbrudt 

organisk materiale. Materialet stammer fra døde dyr 

og planter og indeholder derfor store mængder carbon 

og hydrogen. Nedbrydningsprocessen af de organiske 

materialer afhænger af udgangsmaterialet, mængden af 

mikroorganismer (bakterier og svampe),temperaturen, pH, 

jordens vandindhold og temperaturen.

Ikke alt nedbrydes lige hurtigt, og den del der ligger 

tilbage kaldes humus. Humus består blandt af lignin og 

andre sværtnedbrydelige stoffer fra planter samt kemi-

ske forbindelser, der dannes ved nedbrydningen. Humus 

danner jordkolloider og sammen med lerkolloider får det 

jorden til at hænge sammen. Humus er ofte mørk, hvilket 

skyldes forskellige organiske stoffer.

Jo mere humus jo bedre krummestruktur har jorden, 

da humus forhindrer lerpartiklerne i at klumpe sammen. 

Derved er der flere hulrum i jorden og planterne kan bedre 

få fat i ilt og vand ligesom hulrummene giver gode betin-

gelser for de organismer, der lever i jorden.

Da humus består af nedbrudt organisk materiale er 

den rig på næringsioner, som planterne kan optage sam-

men med vand eller ved ionbytningsprocessen. 

Ionbytning. Planterne udskiller oxonium-
ioner, som bytter plads med næringssaltene.

Forvitringsprocesser.
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AFGIVELSE AF CO2 FRA FORSKELLIGE JORDTYPER
Jord er en blanding af mineraler, vand og planterester. I 

jordbunden er der masser af levende organismer.

I dette forsøg undersøges bakteriers og dyrs aktivitet 

i en jordprøve ved at måle udskillelsen af carbondioxid fra 

prøven. CO2 stammer fra organismernes respirationsproces.

CO2 produktionen i forskellige jordtyper måles ved at 

lade CO2 reagere med barytvand (Baryumhydroxid opløst 

i vand). Når barytvand kommer i kontakt med CO2 dannes 

der bundfald. Mængden af bundfald er lig med produktio-

nen af CO2 i jordprøven.

Man lader CO2 reagere med barytvand hvorved der 

dannes et tungtopløseligt bundfald af bariumcarbonat, 

BaCO3.

Når forsøget har forløbet over en bestemt tid – typisk 

omkring et døgn, bestemmes den mængde barytvand som 

ikke har reageret med CO2, ved at titrere med saltsyre og 

indikatoren thymolblåt.

Thymolblåt skifter farve fra blå til gul, når al baryt-

vand er opbrugt.

Om metoden
Organismerne i jordbunden udskiller kuldioxid, CO2, ved 

deres respiration. Det betyder, at jo mere CO2 der udskil-

les, jo større må aktiviteten i jordbunden være. Ved at 

opfange mængden af den udskilte CO2 kan man få et mål 

for aktiviteten hos jordbundens levende organismer, Når 

CO2 reagerer med bariumhydroxid, Ba(OH)2, dannes der 

et tungtopløseligt bundfald, hvilket betyder, at man har 

’bundet’ CO2. Da man samtidigt kender mængden af den 

jord hvori mikroorganismerne findes i, og den tid forsøget 

varer, så kan man kvantificere CO2-udskillelsen. Når man 

anvender samme molaritet for Ba(OH)2 og HCl, vil 2 mL 

anvendt HCl svare til 1 mL Ba(OH)2, og er denne molaritet 

0,1, svarer 2 mg CO2 til 1 mL HCl. 

 

De kemiske reaktioner, der indgår:

 

Hypoteser
Lav hypoteser over hvor meget CO2, der forventes fra de 

forskellige jordprøver.
 
Materialer
n  2 koniske kolber med vid hals og plastlukning

n  Ba(OH)2, 0,1 M (barytvand)

n  HCl, 0,1 M

n  50 mL fuldpipette med pipettebold/hjælper

n  Bromthymolblå  

n  Pipette 

n  Vægt  

n  Gaze  

n  Elastik 

n  Burette

n  Magnetomrører 

KAPITEL 7 · Forsøg
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Eksempel på resultat af titreringen.

CO2 vol.% O2 vol.%

Skovjord 0,79 19,66

Nygødet jord 1,54 18,80

Kompostjord 3,64 16,45

Atmosfærisk luft 0,039 20,74

Ba2+(aq) + 2OH-(aq) + CO2(aq) → BaCO3(s) + H2O(l) 

 

OH-(aq) + HCl(aq) → H2O(l)  +  Cl-(aq) 
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Fremgangsmåde, se figurerne 

n   Tilsæt 50 ml barytvand til hver af kolberne  

– brug fuldpipette! 

n  Tilsæt få dråber bromthymolblå til hver kolbe

n   Afvej 20 gram fugtig jord. Pak jorden ind i en gaze-

pose, der hænges op i den ene kolbe. Undlad at spilde 

jord ned i barytvandet, og undgå at der kommer 

væske på gazeposen.

n  Den anden kolbe virker som kontrol.

n   Begge kolber lukkes lufttæt, enten med prop  

og/eller med laboratoriefilm.

n    Kolberne henstår lunt i cirka et døgn hvorefter  

de titreres.

n   Fjern forsigtigt prop/laboratoriefilm og tag posen  

med jord op. Læg en magnet til magnetomrøreren 

ned i kolben og anbring kolben på magnetomrøreren 

under buretten. 

n   Titrer direkte ned i kolben med 0,1 M HCl indtil  

indikatoren skifter farve fra blå til gul.

n   Aflæs den brugte mængde HCl ved titreringen

n   Titrer kontrolflasken som den første kolbe. 

Resultatbehandling 

Den udskilte CO2 mængde beregnes som forskellen mel-

lem den mængde 0,1 M HCl som bruges i kontrolkolben, 

og den mængde som bruges i prøverne fra henholdsvis 

top og bund, multipliceret med 2. Resultatet omregnes til 

CO2-udskillelse pr. døgn pr. gram jord.

 
Efterbehandling 
n   Hvorfor udvikles der carbondioxid fra jordprøverne?

n   Hvorfor skal der bruges mest HCl i kontrolkolben ved 

titreringen?

n   Foreslå et alternativ til den anvendte kontrol.

n   Forsøget kan gentages med andre jordtyper og heref-

ter kan CO2-udskillelsen sammenlignes – fx i tør/fugtig 

jord, i skovjord/hedejord osv.

Diskussion
n   I hvilken jordtype forventes den største produktion af 

CO2? Begrund svaret.

n   Hvad er ansvarlig for produktionen af CO2? 

n   Saml resultaterne ind fra alle hold i klassen, og lav  

et diagram over CO2 produktionen i de forskellige  

jordtyper       

KAPITEL 7 · Forsøg
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BESTEMMELSE AF VANDS HÅRDHED 

Teori 
Vands hårdhed skyldes indholdet af Ca2+ og Mg2+, altså 

calcium- og magnesiumioner. Vandets hårdhedsgrad °dH 

angives af praktiske grunde som mængden af CaO i van-

det. En hårdhedsgrad er defineret som et indhold på 1 mg 

CaO i 100 mL vand (eller 10 mg CaO pr liter vand). Dvs. 

at fx et indhold på 20 mg CaO i 100 mL vand svarer til en 

hårdhedsgrad på 20 °dH.

Mængden af Ca-ioner bestemmes ved titrering med 

EDTA4-, der reagerer efter følgende reaktionsskema:

Ca2+ + EDTA4- → CaEDTA2-

Stoffet EDTAs opbygning er uden betydning for forsøget, 

men for fuldstændighedens skyld angives formlen her:

                                           

Stoffet EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre) er en tetra-

valent svag syre, der har den særlige egenskab, at den 

binder sig utrolig stærkt til alle divalente metalioner (altså 

metalioner, der har to positive ladninger). Den forhandles 

normalt som det letopløselige dinatriumsalt.

Ved titrering med EDTA vil man derfor få ikke kun 

mængden af calciumioner, men en sum af samtlige af de 

divalente metalioner, der måtte være til stede, som kan 

komplexbinde med EDTA, og herunder altså også de oven-

nævnte magnesiumioner.

Vi antager her, at alle de divalente ioner man finder i 

vandhanevand, er Ca2+.

Som indikator benyttes stoffet eriochromsort-T, der i 

basisk opløsning er blåt. Eriochromsort-T er også komplex-

danner, og komplexer med metalioner. I basisk væske er 

dette komplex rødt.

Når en opløsning gøres basisk og der tilsættes eriochrom-

sort-T, vil opløsningen blive rød, såfremt der er metalioner 

tilstede.

EDTA er en stærkere komplexbinder end eriochrom-

sort-T. Det betyder, at hvis der tilsættes EDTA, vil dette 

udkonkurrere eriochromsort-T. Når der er tilsat EDTA i en 

mængde ækvivalent med metalionerne, vil der ikke læn-

gere være komplexer mellem metalioner og eriochrom-

sort-T. Opløsningen vil derfor skifte farve til blå.

Når vand koges, udfældes nogle Ca2+(aq) som ”kedel-

sten” CaCO3(s):

Ca2+(aq) + 2HCO3-(aq)  →  CO2(g). + H2O(l) + CaCO3(s)

Herved bliver mængden af Ca2+-ioner i vandet mindre 

efter kogning, dvs. hårdheden bliver mindre. Den hårdhed 

i vandet, der forsvinder ved kogning, kalder man forbigå-

ende hårdhed, det er den, der kommer fra det calcium, der 

udfældes som kedelsten. Den hårdhed, der bliver tilbage 

efter kogning, kalder man den blivende hårdhed. Summen 

af de to slags hårdhed er den totale hårdhed i det ukogte 

vand.

Materialer og apparatur  
n   0,010 M EDTA 

n   Vandværksvand

n   Eriochromsort-T, 1% blandet med 99% KCl(s) 

n   Puffer-opløsning med pH 10 (NH4+/NH3-puffer, evt. 

tilsat 0,2 % MgEDTA for skarpere omslag). (kan erstat-

tes af 0,01 M NaOH, hvis man har magnesiumioner i 

sit vandværksvand)

n   50 mL målepipette

n   Burette 

n   100 mL måleglas 

n   10 mL målegals 

n   250 mL konisk kolbe 

n   Magnetomrører med magnet

n   Tragt og filtrerpapir

n   Varmekilde til kogning

Metode  
n   Afmål 50,0 mL vandværksvand med en pipette 

n   Tilsæt ca. 75 mL demineraliseret vand og 10 mL puf-

feropløsning (eller 5 mL 0,01M NaOH) samt en lille 

(meget lille) spatelspids indikator (hellere for lidt end 

for meget, ellers kan man slet ikke se farven).

n   Fyld buretten op med EDTA-opløsning og nulstil den.

n   Start magnetomrøreren og titrer opløsningen med EDTA 

til den røde farve er helt væk, og opløsningen er blå. 
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n   Notér den anvendte mængde EDTA-opløsning.

n   Gentag forsøget med endnu en titrering

n   Gentag derefter forsøget med samme mængde kogt 

vandværksvand. Vandet skal være afkølet til ca. 40 gra-

der, og skal være siet gennem filtrerpapir, så der ikke 

kommer udfældet kedelsten med.

Resultater og beregninger 
n   For hver af de fire titreringer angives følgende

n   Forbrug af EDTA-opløsning

n   Stofmængde EDTA

n   Stofmængde Ca2+ i prøven

n   Koncentration af Ca2+ i prøven

n   Forudsat at alle metalionerne er Calcium, omregn dette 

til mg CaO/L

n   Hårdheden af prøven

Resultaterne ønskes angivet i skemaform, med gen-

nemsnittet af dobbelttitreringen angivet som resultat. 

Endvidere beregnes den forbigående hårdhed.

Hvis ikke eleverne har lært stofmængdeberegninger, kan 

nedenstående skema bruges i stedet for beregninger:

Diskussion
n   Gør rede for hvorfor der er kalk i vandet i Danmark, og 

hvorfor det varierer fra egn til egn.

n   Sammenlign resultatet med et kort over vandets hård-

hedsgrader i Danmark.

n   Find ud af hvor meget calcium sundhedsstyrelsen anbe-

faler, at man indtager dagligt pr. kg kropsvægt. 

n   Bestem hvor meget vand du skal drikke dagligt, for at 

få dækket dit calcium-behov. 
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EDTA-opløsningens koncentration: 0,010 mol/L

Volumen vand der titreres i mL
Forbrugt volumen  

EDTA-opløsning i mL
Beregnet hårdhed i °dH

Ukogt vand

Kogt vand

Hårdhedsgrader ved titrering af 50 mL vand

mL EDTA forbrugt Hårdhedsgrad °dH mL EDTA forbrugt Hårdhedsgrad °dH

1,0 1,1 16,0 17,9
2,0 2,2 17,0 19,1
3,0 3,4 18,0 20,2
4,0 4,5 19,0 21,3
5,0 5,6 20,0 22,4
6,0 6,7 21,0 23,6
7,0 7,9 22,0 24,7
8,0 9,0 23,0 25,8
9,0 10,1 24,0 26,9
10,0 11,2 25,0 28,0
11,0 12,3 26,0 29,2
12,0 13,5 27,0 30,3
13,0 14,6 28,0 31,4
14,0 15,7 29,0 32,5
15,0 16,8 30,0 33,6
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CO2 I KRIDT
Formål 

I dette forsøg undersøges det hvor meget CO2, der er bun-

det i 1g kridt.

Undersøg før I går i gang, hvordan kalk er dannet og 

hvorfor kalk forventes at indeholde CO2.

 
Materialer
n  Reagensglas med prop med glasrør og slange

n  Stativ og stativudstyr

n  glasskål

n  måleglas (plast) 250 mL 

n  kridt (fint knust) eller ren CaCO3

n  saltsyre HCl 4M

n  vægt

n  vejepapir

Fremgangsmåde
n   Lav opstillingen som på figuren. Når forsøget startes 

skal det omvendte måleglas være fyldt med vand

n  Afvej 1 g CaCO3 eller kridt

n  Fyld reagensglasset 1/4 op med 4 M HCl

n   Kom den afvejede mængde kridt eller CaCO3 i og sæt 

hurtigt proppen med glasrør og slange på

n   Før slangen op i måleglasset som på figuren og hold 

på opstillingen, hvis nødvendigt. Den udviklede CO2 

opsamles i måleglasset

n   Aflæs den udviklede mængde CO2 i mL

n    Forklar hvad der sker:  

CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(s) + H2O(l) +CO2(g)

Databehandling og efterbehandling
n   Beregn ud fra den dannede mængde CO2, hvor mange 

liter CO2, der kan frigives fra 1 kg kridt.

Kridtberegninger
n    Hvis man får 1g kridt opløst helt vil det indeholde 248 

mL CO2 gas ved 25 grader. Normalt får man dog ikke 

helt så høje værdier ved dette forsøg. Forklar hvorfor.

n   I Danmark findes der store kridtklinter, som fx Møns 

Klint. Vi vil nu beregne, hvor meget CO2, der er bundet 

i en  klint der måler 10 m x 40 m x 5000 m. 

n  Find først kridts densitet ved opslag. Beregn derefter, 

hvor mange liter CO2, der vil frigives, hvis klinten oplø-

ses efter ovenstående reaktionsskema ved 25 grader 

celsius.

CaCO3 
HCl

CO2

Forsøgsopstillingen.
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