
EFNAFRÆÐI
9.BEKKUR GARÐASKÓLI
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Glósur vegna kafla 1-2 í 

Efnisheiminum, auk 

ítarefnis.
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EFNAFRÆÐI - MYNDSKEIÐ

Efnafræði er fræðigrein sem fjallar um eðli og 
einkenni efnisins í veröldinni

Lavoasier:

 franskur vísindamaður á 18. öld

 faðir nútíma efnafræði

 fékkst við efni með tilraunum og 
rökhugsun, og skráði upplýsingar 
á skipulegan hátt

bjó til frumefnatöflu
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https://www.youtube.com/watch?v=ckSoDW2-wrc


GRUNNHUGTÖK Í 1. KAFLA

Efni

Hreint efni

Frumefni

Vetni (H)

Helíum (He)

u.þ.b. 100 
önnur efni

Efnasamband

Efnablanda: 
algengast í 
náttúrunni

Einsleitar 
blöndur

Misleitar 
blöndur
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HREINT EFNI

Hreint efni er efni sem hefur 
verið hreinsað af ýtrustu 
vandvirkni og hefur ákveðin 
sérkenni, t.d. suðumark, 
eðlismassa, og leysni. 
Sjaldgæft í náttúrunni.

dæmi: vatn (H2O), súrefni (O2), 
matarsalt (NaCl), koltvíoxíð 
(CO2). 

skiptast í:
 frumefni

 efnasambönd
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Hreint efni: matarsalt

Hreint efni: vatn



FRUMEFNI

 er efni  sem ekki er hægt að sundra í önnur efni.

 allar frumeindir eins. Frumeindirnar eru oft tengdar 
saman í frumefnunum, þ.e. tvær eða fleiri frumeindir eru 
tengdar saman í sameind. 

 Dæmi: parsameindirnar vetni (H2) og súrefni (O2) eða 
óson (O3) og fosfór (P4). 

 Efnatákn: Frumefnin eru táknuð með einum stórum staf 
(t.d. H) eða stórum og litlum staf (t.d. Hg)

 Listi yfir öll frumefnin og efnatákn þeirra er á bls. 5 í 
Efnisheimurinn. Lotukerfið er að finna aftast í bókinni. 
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Frumefni: ál



EFNASAMBAND

• Efnasamband er hreint efni sem er samsett úr 
ákveðnum frumefnum í ákveðnum hlutföllum.

- Lögmálið um föst hlutföll frumefna í efnasamböndum.

• Efnasamband er táknað með efnaformúlu sem 
er skammstöfun fyrir nafn efnasambandsins.

• Formúlan sýnir gerð frumefna í efnasambandinu 
og hlutföll þeirra.

Dæmi: hreint eimað vatn (H2O), metan (CH4)
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EFNABLANDA

• Efnablanda er blanda af ýmsum efnum, bæði 
efnasamböndum og frumefnum. 

• Efnablöndur eru mjög algengar í náttúrunni, t.d. sjór (H20, NaCl o.fl.), 
andrúmsloft (N2, O2, CO2, Ar o.fl.), súpa, granít, brauð...

• Ekki er hægt að gefa upp efnaformúlu fyrir efnablöndu og stundum 
er hægt að þekkja þær á því að hægt er að gera innihaldslýsingu 
fyrir þær. 

T.d. 
- Vara: Hnetusmjör. Innihald hnetusmjörs: jarðhnetur og vatn.
- Vara: Pítusósa. Innihald pítusósu: repjuolía, vatn, sósugrunnur 
(undanrenna, rjómi, mjólkurprótein, ostahleypir, súrmjólkurgerlar), 
eggjarauður, krydd, sykur, umbreytt sterkja, bindiefni (E412, E415), 
þráavarnarefni (E330), salt, rotvarnarefni (E202, E211, E260). 
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Efnablanda: brauð



AÐ SKILJA EFNABLÖNDU Í SUNDUR

Efnin sem eru í efnablöndum 
má oft skilja að (aðskilja).  
Dæmi:

 Eiming: vatn soðið og þá sitja 
uppleystu efnin eftir og vatnið 
er látið þéttast og safnað 
saman. Sjá mynd 

 Leysni: kaffiduft er sett í 
sjóðheitt vatn og þá leysast 
sum efnin úr duftinu upp og 
blandast vatninu. Auðséð er 
að ekki öll efnin leysast upp 
og eftir situr kaffikorgur. 

Hvað gerist þegar tepoki er 
settur í sjóðandi heitt vatn?
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FORMÚLUR

Efnaformúla: er skammstöfun 
fyrir nafn sameindar. Hún sýnir 
gerð og fjölda frumeinda í 
sameindinni.

Byggingarformúla: er teikning 
af sameind og sýnir í senn gerð 
og fjölda frumeinda í 
sameindinni og hvernig þær 
tengjast. Byggingarformúlan 
sýnir tengigetu.

Dæmi um efnaformúlur:

NH3

Dæmi um byggingarformúlu:

N

H

HH
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NH3 er efnasamband úr einni 
niturfrumeind og þremur 
vetnisfrumeindum. Efnið kallast 
ammóníak og er á gasformi við 
25°C. 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=1568


EFNAJÖFNUR

• Efnafjöfnur eru táknmál efnafræðinnar.

• Þær lýsa breytingu á efninu. T.d. hamskiptum og efnahvörfum 
(þegar efnatengi rofna og/eða ný myndast).

• Þær sýna hvaða sameindir breytast, hversu margar þær eru 
og í hvaða ham þær eru.

Dæmi um efnajöfnu:

H2(g) + O2(g)  H2O(l)

sem þýðir að vetni og súrefni tengjast efnaböndum í nýju 
efnasambandi. Þess utan verður nýja efnasambandið á 
vökvaformi ólíkt fyrra formi sameindanna sem var gasform.

11



HAMUR EFNIS - MYNDSKEIÐ

Öll efni geta tekið á sig 5 (ath fimm!) hami. Í Efnisheiminum er einungis 
unnið með 3 þeirra. Það eru: 

storkuhamur (s) solid - fast ástand 

vökvahamur (l) liquid - fljótandi ástand 

lofthamur (g) gas - loftkennt ástand

Hitastig ræður því í hvaða ham efni er. Við aukinn hita 
færast efni úr föstuí fljótandi í loftkennt.

Hamskipti: þegar efni skiptir um ham við breytt hitastig, 
t.d. uppgufun, storknun, bráðnun og þétting. 
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http://thebayarea.madscience.org/news/The-state-of-the-matter...-484.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=KCL8zqjXbME
https://www.youtube.com/watch?v=3tKotpM77To


HAMSKIPTI

Hamur efnis (ástand) segir til um:
 þéttleika sameinda/frumeinda

 hreyfingu sameinda/frumeinda

• Aukinn hiti gefur sameindum orku og þá verður 
hreyfingin meiri

• Fast efni: sameindir samanpakkaðar, titra örlítið

• Vökvar: sameindir lausar frá hver öðrum en loða 
saman og „fljóta” innan um hver aðrar

• Lofttegundir: sameindir alveg lausar og svífa um án 
nokkurra tengsla
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Títan bráðnar: hvaða 

hamskipti?



BRÆÐSLUMARK OG SUÐUMARK

• Hvert efni breytir um ham við ákveðið hitastig.

• Bræðslumark efnis er hitastigið þegar efnið bráðnar (t.d. 
vatn 0°C, járn 1535°C). 

• Suðumark efnis er hitastigið þegar efnið gufar upp (t.d. 
vatn 100°C, járn 2750°C). 

• Þegar talað er um að efni sé fast, vökvi eða gas er átt 
við ham þess við 25°C. T.d. Ef sagt er „Járn er fast efni“. 
Það þýðir ekki að ekki sé hægt að bræða það, átt er við 
hvernig efnið er „venjulega“ eða við stofuhita. 
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Fast 
efni

Vökvi
Gas
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Bræðslumark

Suðumark

Suðumark

Bræðslumark



SUÐUMARK OG LOFTÞRÝSTINGUR

Loftþrýstingur er þrýstingur frá lofthjúpi jarðar á yfirborð 
jarðarinnar.
 hann er breytilegur

 hann hefur áhrif á veðurfar

 lækkar eftir því sem ofar dregur, t.d. í fjöllum

Loftþrýstingur hefur áhrif á suðumark efna
lægri loftþrýstingur  lægra suðumark

Suðumark efnis er yfirleitt miðað við staðalþrýsting, 1013 
hektópasköl.
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https://www.youtube.com/watch?v=8lyqFkFsH28


EFNABREYTINGAR
Hamskipti:
 t.d. klaki bráðnar (efnið skiptir um 
ham við breytt hitastig)

Leysing:
 t.d. kakó leysist upp í vatni (efnablanda verður til)

Efnahvarf:
 Efnatengi rofna og/eða ný tengi myndast. T.d. Viðarbútur brennur og efnin 
sem viðurinn var búinn til úr (að miklu leiti sellúlósi) brotna niður og mynda 
kolefni, vatn og koltvísýring. Þá hafa efnatengi rofnað og önnur myndast í 
staðinn. 
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PLASMA OG BOSE-EINSTEIN; FASI 4 OG 5

Plasma Bose-Einstein
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Satyendra Nath Bose

og Albert Einstein

https://www.youtube.com/watch?v=AVEGJZxglIg
https://www.youtube.com/watch?v=nAGPAb4obs8


YFIRLIT YFIR HUGTÖK Í 2. KAFLA

frumeindakenningin

frumeind

sameind

frumefni

efnasamband

efnablanda

hamskipti

öreind
 róteind

 nifteind

 rafeind

frumeindamassi

sameindamassi

sætistala

jón:
 eingildar jónir

 tvígildar jónir

 þrígildar jónir

samsett jón

járn og ryð

ál og súrál
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SAGA FRUMEINDAKENNINGARINNAR

Demókrítos settir fyrstur 
fram hugmyndina um að 
allt efni væri 
gert úr ósýnilegum 
minnstu 
ögnum, frumeindum
(atómum).
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https://www.youtube.com/watch?v=DBjZz0iQrzI


SAGA FRUMEINDAKENNINGARINNAR

• Aristóteles trúði ekki á tilvist 
atóma. Hann trúði að allt efni 
væri gert úr 4 frumefnum: 
eldi, jörð, vatni og lofti. Þessi 
kenning var allsráðandi langt 
fram á 18. öld

• John Dalton endurreisti síðan 
hugmyndina um frumeindirnar í 
lok 18. aldar. 
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https://www.youtube.com/watch?v=thnDxFdkzZs
https://www.youtube.com/watch?v=csIW4W_DYX4


FRUMEINDAKENNINGIN:

• Allt efni er gert úr litlum ögnum, frumeindum.

• Frumeind er ekki hægt að búa til og hún eyðist ekki 
heldur.

• Frumeindir af sömu tegund hafa allar sömu 
eiginleika.

• Frumeindir mismunandi efna hafa ólíka eiginleika.

• Frumeindir geta tengst saman og myndað sameindir. 

• Frumeindir/sameindir eru á stöðugri hreyfingu.

22

https://www.youtube.com/watch?v=yQP4UJhNn0I


TILRAUNIR ERU NAUÐSYNLEGAR

23

https://www.youtube.com/watch?v=XAtRhCd1cjg


FRUMEIND

• Frumeindin er minnsta eining efnisins

• Frumeindir af sömu tegund hafa allar sömu 
eiginleika og einkenni. 

• Frumeindir af ólíkum tegundum eru ólíkar:
 mismundandi massi

 mismunandi stærð

 mismunandi hegðun
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SAMEIND

N

H

HH

Sameind er gerð úr 2 eða fleiri 
frumeindum sem tengjast saman.

Sameindir geta myndað:

 frumefni, t.d. O2 

 efnasambönd, t.d H2O
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Sameindir má tákna með:

 formúlum, t.d. NH3

 líkönum, t.d 



UPPRIFJUN: H H
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Frumefni:
 er efni sem er gert úr einni tegund frumeinda

 t.d. Ar, O2, S8

Efnasamband:
 er efni sem er gert úr að minnsta kosti tveimur tegundum frumeinda

 t.d. H2O, NaCl, CO2,C6H12O6

Efnablanda:
 er blanda efnasambanda og/eða frumefna

 á sér ekki ákveðna formúlu
C

H

H

H

H



UPPRIFJUN
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http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/957


ÖREINDIR

Orkueiningar

Byggingarefni frumeindanna

Í kjarna frumeindar :
 jákvætt hlaðnar róteindir – proton - táknaðar p+

 hlutlausar nifteindir – neutron - táknaðar n°

Utan um kjarnann:
 neikvætt hlaðnar rafeindir – electron - táknaðar e-
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https://www.youtube.com/watch?v=FSyAehMdpyI


FRUMEINDAMASSI

Frumeindamassi ræðst af fjölda 
öreinda í frumeind:
 róteind hefur massan u.þ.b. 1u

 nifteind hefur massann u.þ.b. 1u

 rafeind hefur 1/2000 af massa róteindar

Vetnisfrumeindin er léttasta 
frumeindin, með massann 1,008u 
(bara ein róteind í kjarnanum).

29

Vetnisfrumeind



BYGGING FRUMEINDA:

Myndir af skipan öreinda í 
frumeindum:

30

https://www.youtube.com/watch?v=sRPejoNktKE


MYNDIR AF HREYFINGUM ÖREINDA Í 
FRUMEINDUM

31



SÆTISTALA

Sætistala frumefnis í lotukerfinu tilgreinir fjölda 
róteinda í kjarna frumeindar:
 Dæmi: C (kolefni) hefur sætistöluna 6 sem segir okkur að 
kolefnisfrumeind hefur 6 róteindir og 6 rafeindir

Rafeindir eru alltaf jafn margar og róteindirnar.

Fjöldi róteinda og rafeinda ákvarðar eiginleika 
frumefnisins.
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JÓNIR OG SÖLT

Jónir eru frumeindir með rafhleðslu:
 plúsjónir eru plúshlaðnar frumeindir

 mínusjónir eru mínushlaðnar frumeindir

Frumeind breytist í jón með því að bæta við sig 
eða missa rafeind
 ef rafeindir eru fleiri en róteindir: - hlaðin jón

 ef róteindir eru fleiri en rafeindir: + hlaðin jón

Efni úr jónum kallast jónefni eða sölt.
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https://www.youtube.com/watch?v=900dXBWgx3Y


JÁRN OG RYÐ

Ryð er efnasamband járns og 
súrefnis

Ryð myndast þegar jónir járns 
og súrefnis tengjast saman:

 járn hefur tilhneigingu til að gefa 
frá sér rafeindir og mynda Fe2+

eða Fe3+ jónir

 súrefni hefur tilhneigingu til að rífa 
til sín rafeindir og mynda O2- jónir
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NOKKRAR GERÐIR JÓNA

Mismunandi hleðslur jóna:

 eingildar jónir hafa hleðsluna 1+ eða 1-

 tvígildar jónir hafa hleðsluna 2+ eða 2-

 þrígildar jónir hafa hleðsluna 3+ eða 3-

 fjórgildar jónir hafa hleðsluna 4+ eða 4-

Samsettar jónir:
 jónir gerðar úr 2 eða fleiri frumefnum, 

t.d. NO3
- sem er mikilvægur niturgjafi í 

náttúrunni

35


