
METALLERNE I DET PERIODISKE SYSTEM 
 

Der er 92 grundstoffer i naturen. 70 af disse grundstoffer er metaller. De fleste er normalt ukendte og findes 
kun få steder i få mængder. De mere kendte metaller er fx  
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Aluminium Al 
Jern   Fe  
Tin   Sn 
Kobber  Cu 
Chrom  Cr 
Platin  Pt 
Guld   Au 
Sølv   Ag 
Zink   Zn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVAD ER ET METAL ? 
 

De 70 grundstoffer som  
 

har  METALGLANS de er blanke og skinnende, de kaster næsten al lys tilbage 

er  GODE ELEKTRISKE LEDERE elektrisk strøm løber let gennem metaller (fx kobberledninger) 

er  GODE VARMELEDERE varmeenergi flyttes let igennem en gryde 

har  HØJT SMELTEPUNKT undtagen kviksølv (Hg) som er flydende ved stuetemperatur 
er STÆRKE men alligevel FORMBARE  
 danner KRYSTALLER når de størkner 
og danner POSITIVE IONER 

SKRIV GRUNDSTOFSYMBOL OG ATOMNUMMER FOR DE 
METALLER, HVOR DISSE DATA MANGLER. 
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HVAD ER ET LETMETAL ? 
 

De metaller der har en densitet mindre end 7g / cm
3
 

ALUMINIUM er det mest kendte letmetal. 
 
 

HVAD ER ET TUNGMETAL ? 
 

De metaller der har en densitet større end 7g / cm
3
 

JERN (Fe 7,8g / cm3 ) betegnes dog ikke normalt som et tungmetal. 

Metaller med høje atomnumre er tungmetaller. 
 

 

HVAD ER ET ÆDELMETAL ? 
 

De metaller der ikke indgår i kemiske forbindelse med andre 
stoffer. Metallerne angribes heller ikke af stærke syrer eller 
baser. 
Omfatter især metallerne  Guld 
     Sølv 
     Kobber 
     Platinmetallerne fx: 
     Platin 
     Palladium 
     Rhodium 
 
 

HVAD ER MALM ? 
 

Betegnelsen for en bjergart (et mineral) med et stort indhold 
af et metal. Indholdet af metal er typisk så stort, at det kan 
betale sig at udvinde metallet. Fx kan jernmalm indeholde op 
til 66 % jern (Fe). 

VIGTIGT VEDR. TUNGMETALLER: 
 

De fleste tungmetaller forekommer i naturen i meget lave koncentrationer og 
dermed ufarlige koncentrationer. Giftvirkning optræder pga. menneskets ud-
vinding af metallerne og spredningen af metallet eller metalforbindelser. 
Nogle tungmetaller er dog stabile og ugiftige (i ren form) fx sølv, guld og platin. 
Desuden er en del letmetaller også giftige fx chrom og barium. 
 

Biologisk set bør definitionen af tungmetaller derfor ændres til giftige metaller 
uanset densiteten! 

DENSITET * 
 
Densitet = 
 
 
Vands densitet =    
 
HUSK: 1 mL = 1 cm3 
 
 

MASSE 
RUMFANG 

1 kg 
1L 

1 g 
1cm3 = = 1 g / cm3 

* VÆGTFYLDE, MASSEFYLDE 

I Det Periodiske System er metallerne de grundstoffer, der ligger under ”trappen” afmærket med røde trin. Se Kosmos B 
side 178-179 eller Kosmos C side 198-199. 

Ikke-metaller (22 grundstoffer) 

Metaller (70 grundstoffer) 

YDRE KAPPE 

INDRE KAPPE 

DEN FASTE KERNE 

DEN FLYDENDE KERNE 

JORDSKORPEN 

Jordskorpen består især af 
grundstofferne oxygen (luftart) 
og silicium (halvmetal).  
 

Men ca. 25% af jordskorpen 
består af metaller især: 
 
Aluminium Al  nr. 13 
Jern  Fe  nr. 26 
Natrium Na  nr. 11 
Magnesium Mg  nr. 12 
Titan  Ti  nr. 22 
Nikkel  Ni  nr. 28 
Kobber  Cu  nr. 29 
Bly  Pb  nr. 82 

Jordens faste indre kerne består især af jern (Fe) og nikkel (Ni). Jordskorpen består af mest af oxygen og silicium (ca. 75 %). 
Resten af jordskorpen består af forskellige metaller. Der er mest aluminium (Al) og meget lidt bly (Pb). 

BATTERIER KAN INDEHOLDE TUNGMETALLER 

SPÆNDINGSRÆKKEN (forenklet udgave) 
 

Hydrogen (H) og metaller sorteret efter deres reaktionsvillighed. De ædle metaller 
længst til højre i spændingsrækken (efter H) er uvillige til at indgå i kemiske for-
bindelser (de ædle metaller). 
Jo længere man går til venstre i spændingsrækken, jo mere villig bliver metaller-
ne til at indgå i kemiske forbindelser. Metallerne (de uædle metaller) til venstre for 
H kan opløses i en syre. 
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GULD ER ET ÆDELMETAL 

JERN KAN RUSTE. Jern er ikke et ædelmetal.  
Jern forbinder sig med oxygen fra luften og danner rust. 


