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Post Lab

Årets store laboratoriebegivenhet på Lillestrøm har lukket 
dørene, men bransjer arbeider fortsatt i høygir for å ta unna 
alle forespørsler. Skal vi tro utstillerne var dette den beste 
Lab-messen til nå – der de besøkende ble målt i forhold til 
«kvalitet» (mellom annet tykkelse på lommeboken…) og 
ikke i «kvantitet». Likevel var besøkstallet høyere i år enn i 
2007. Selv om en del av de 4976 besøkende (mot 3460 i 
2007) kom for å besøke PEA-messen, var aktiviteten i Hall 
B mange ganger høyere enn hos PEA i hall C.

Noe av suksessen skal også tilskrives at Norske 
Laboratorieleverandørers Forening og Norges varemesse 
hadde klart å samle en rekke fagmøter i forbindelse med Lab 
– som Landsmøtet i Kjemi med åtte faggrupper og NITO 
BFI med rundt 500 påmeldte. De som deltar på disse møtene 
er som oftest interessert i faget utover «det vanlige» – noe 
som også utstillerne på Lab nyter godt av.

Selv om besøks- og utstillerundersøkelsene fortsatt er «i 
prosess», må en liten forhåndskonklusjon være at en havner 
svært langt opp på «fornøyd-skalaen» i år. En noe fyldigere 
Lab-rapport kommer i neste utgave av Kjemi.

Lars Ole Ørjasæter
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• Vi har HPLC og Prep HLPC
• Vi har sertifi serte standards til alle applikasjoner/teknikker
• Vi utfører service og holder kurs innen gass/væske kromatografi  mm.
• Vi hjelper deg med riktig deler til din GC/HPLC/UV/AA eller ICP
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Forsidebildet:
Hanne Wellendorf hos NIOM tester herdedybden i 
kompositter som benyttes i tannfyllinger. Det benyttes 
blått lys for å initiere herdingen. 
Se artikkel på side 7. (foto: Kjemi)

http://www.samsi.no/
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Et nytt resirkuleringsanlegg for avisingsvæske er åpnet ved Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). 
Dette er det tredje i sitt slag i Europa. Kommende vinter forventes det at 60–70 prosent av 
 avisingsvæsken som brukes, vil bli tatt hånd om og resirkulert. Det resirkulerte materialet, 
 monopropylenglkol (MPG), vil erstatte et anslått volum på 700 tonn per år av nytt materiale til 
 avising og varmeoverføringsformål. Kjemiselskapet Clariant har levert anlegget.

Resirkulering vil også redusere flyplassens karbonfotavtrykk. 
Clariant anslår at karbonutslippet over anleggets levetid vil bli 
redusert med 2.800 tonn karbondioksidekvivalenter i året. Dette 
tilsvarer omtrent utslippet fra en gjennomsnitts europeisk per-
sonbil* som kjøres 15 millioner km, eller 7.400 rundreiser mel-
lom Oslo og London**.

– OSLs nye resirkuleringsanlegg vil spare betydelige natur-
ressurser og skjære ned på karbonbelastningen, fastslo Jostein 
Skjefstad ved Oslo Lufthavn.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for flyplassen, kommen-
terte Nigel Westlake, salgssjef for Clariant EMEA.

– Som hovedleverandør av avisingsvæske er det også en vin-
nersituasjon for oss i Clariant. Selskapet forsyner lufthavnen 

med både sin Safewing flyavisingsvæske og EcoTain resirkule-
ringsprosess for avisingsvæsken.

OSLs overgang til EcoTain resirkulering følger tilsvarende 
overganger ved andre europeiske flyplasser som München og 
Zürich, som også bruker EcoTain-anlegg fra Clariant. Årlig 
gjenvinnes det ved disse flyplassene 2.000 tonn MPG.

Resirkulert og oppkonsentrert
På samme måte som ved EcoTain-anlegget i Zürich, skal det 
nye anlegget på Gardermoen praktisere «offsite» resirkulering. 
I en forventet gjennomsnittsvinter vil rundt 7.000 tonn brukt 
avvisingsvæske bli samlet opp gjennom dreneringssystemet un-
der avisingsplattformene. Dette vil bli behandlet og oppkonsen-

Avisingsvæske  
resirkuleres på Gardermoen

Avising av fly.
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trert til rundt 1.100 tonn med 60–65 prosent MPG innenfor det 
800 kvadratmeter store fabrikkanlegget. Konsentratet blir renset 
ytterligere til kommersielle spesifikasjoner ved et av Clariants 
egne anlegg.

EcoTain-anlegget ved flyplassen i München er «onsite». Her 
konverterer et tilsvarende anlegg brukt avisingsvæske til frisk 
væske innenfor flyplassens område.
 
*  En vanlig bil slipper ut cirka 150 gram CO

2
 per kjørte 

 kilometer.
 
**  Et fly slipper ut i overkant av 300 kilo CO

2
 per passasjer  

per tur-retur-reise, ref. terrapass.com

Teknisk direktør Marianne Hornes ved 
Oslo Lufthavn Gardermoen og siv.ing. 
Jostein Skjefstad var godt fornøyde 
med det nye resirkuleringsanlegget for 
avisingsvæske.

Interiørdetaljer fra 
resirkuleringsanlegget, 
der det er lagt stor vekt 
på HMS.

Brukt og oppkonsentrert 
avvisingsvæske samles opp og 
transporteres til et Clariant-anlegg for 
fullstendig gjenvinning.

Avisingsvæske  
resirkuleres på Gardermoen
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ACHEMA 2012 med KJEMI
fra 18.-22. juni

Mercur Reiser og Norsk Tur arrangerer to turer til 
Achema 2012 i samarbeid med tidsskriftet KJEMI

ACHEMA er et verdensforum for prosessindustrien og den trendsettende teknologimøteplassen for 
kjemisk ingeniørkunst, beskyttelse av miljøet og bioteknologi. ACHEMA  som i 2012 arrangeres for 30. 
gang vil på nytt bli det ledende internasjonale møtestedet for beslutningstakere og eksperter fra all 
tilgrensende industri. Informasjon om Achema 2012 – se http://www.achema.de
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Mandag 18.06.
Kl 09:35 avg. Oslo Gardermoen 
Kl 11:45 ank. Frankfurt
Ved ankomst blir det transfer fra 
flyplassen til messen. Bussen fortsetter 
til hotellet og setter av bagasjen der.

Tirsdag 19.06.
– Messedag – ingen transport

Onsdag 20/6
Dere setter fra dere bagasjen i 
bagasjerom på hotellet. Buss/guide 

henter bagasjen på hotellet.
Kl 15:00 transfer fra mesen til flyplassen
Kl 17:20 avg. Frankfurt
Kl 19:15 ank. Oslo Gardermoen

Tur 1, fra 18.-20.06. Fra kr.7990 + flyskatt

Onsdag 20.06.
Kl 09:35 avg. Oslo Gardermoen 
Kl 11:45 ank. Frankfurt
Ved ankomst blir det transfer fra 
flyplassen til messen. Bussen fortsetter 
til hotellet og setter av bagasjen der.

Tirsdag 21.06. 
– Messedag – ingen transport

Onsdag 22.06.
Dere setter fra dere bagasjen i 
bagasjerom på hotellet. Buss/guide 
henter bagasjen på hotellet.

Kl 15:00 transfer fra mesen til flyplassen
Kl 17:20 avg. Frankfurt
Kl 19:15 ank. Oslo Gardermoen

Innkvartering:
IBIS HOTEL FRANKFURT WEST et 
turistklasse-hotell i sentrum av 
Frankfurt, kun 4 km fra messen.  
Hotellet har 114 nylig renoverte rom.

Tur 2, fra 20.-22.06. Fra kr.7990 + flyskatt

Prisen inkluderer:
Flyreise Oslo – Frankfurt med rutefly på 
økonomiklasse T/R, opphold i 2 netter i 
enkelt rom på Ibis Hotel Frankfurt West 
inkl. frokost. Transfer fra flyplassen til 
messen/hotellet og fra messen til 

flyplassen med bagasjehandling som 
beskrevet i programmet.
Tilsutningsfly: Tilslutningsbilletter fra andre 
norske byer må bestilles samtidig med 
hovedturen. Forbehold: Det tas forbehold 
om prisendringer som måtte inntreffe som 

følge av endrede valutakurser, flyskatt/
avgifter, hotell eller transporttariffer. I tilfelle 
streik eller force majeure er ikke Norsk Tur 
ansvarlig for tap som måtte oppstå. 
Likeledes tas forbehold om endringer i 
flytidene. Begrenset antall plasser.

Pris for Tur 1 & Tur 2 Kr. 7990,- pr person i enkeltrom + flyskatt kr 414,- (per 10.10.11)

PÅMELDING: TUR TIL ACHEMA 2012
Ta kontakt med Norsk Tur AS, Postboks 242, 4663 Kristiansand
Telefon: 38 12 03 47/faks: 38 12 03 33, e-post: gunn@norsktur.noWeb: www.norsktur.no

mailto:salg@chiron.no
http://www.achema.de/
mailto:gunn@norsktur.noweb
http://www.norsktur.no/
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Arvid Mostad

Alt er kjemi - men kjemi er ikke alt
En rikt illustrert, populærvitenskapelig bok om:
• Ting vi putter i oss • Ting som omgir oss • Fantastisk kjemi • Kjemiens historie

Alt er kjemi – men kjemi er ikke alt er en glimrende kilde til oppdatering for kjemikeren,
et grunnlag for kjemiundervisning i skolen og den perfekte gaven til relasjoner innen
kjemisk industri og legemiddelindustrien.

Kr. 449,-

Kjøp boken i bokhandelen eller ta kontakt med 
forlaget for et kvantumstilbud:
arne.veer@universitetsforlaget.no / 994 71 220

Lars Ole Ørjasæter

– Selv om vi er omorganisert, er oppgavene i utgangspunktet de 
samme. Et viktig punkt for de ansatte og for instituttet er at en 
nå slipper unna klausulen om kun å være ansatt fire pluss fire år. 
Tidligere kunne dette resultere i at en måtte slutte når en hadde 
opparbeidet seg skikkelig kunnskap, forteller laboratorieleder 
Hilde Molvig Kopperud.

I dag har NIOM rundt 20 fast ansatte, og av disse er fem 
forskere. I tillegg kommer stipendiater fra Universitetene i Oslo, 
Bergen og Tromsø som er ved instituttet i kortere eller lengre 
perioder. NIOM har også gjesteforskerstillinger som varer fra 
en til seks måneder – noe som bidrar til kompetanseheving og 
kunnskapsutveksling – også på nordisk nivå.

– Målgruppene våre er tannhelsetjenesten og helsemyndig-
hetene i Norden. Vi prøver å komme ut med forskningsresulta-
tene våre – gjerne via fagmøter der tannlegene samles. NIOM 
publiserer også i de ulike fagtidsskriftene i Norden samt i inter-
nasjonale tidsskrifter som dreier seg om dentalmaterialer, bio-
materialer generelt og tannteknikk. Tannleger er interessert i 
hva som til en hver tid er det beste produktet, og vi kan samle 
informasjon om egenskapene til materialene. Tidligere hadde 
vi lister over godkjente materialer, men dette opphørte da CE-
merkingen kom, sier Molvig Kopperud.

NIOM er nøytralt og arbeider derfor ikke innen utviklings-
prosjekter med produsenter. Instituttet kan likevel teste material-
er for produsenter, og en driver utvikling av nye materialer og 

Gap opp! Nei, vi har ikke vært hos tannlegen. Besøket gikk til Nordisk Institutt for Odontologiske 
Materialer AS – fra gammelt av et institutt under Nordisk Ministerråd (NMR). I dag er NIOM et 
heleid norsk AS, eid av UniRand (UiO) og Helse- og omsorgsdepartementet, og er et samarbeids-
organ med NMR. NIOM har vedtekter og en profil som sikrer nordisk samarbeid og merverdi og har 
også et nordisk styre.

NIOM:

Ekspertise på dentale 
materialer

Laboratorieleder Hilde Molvig Kopperud rår over avansert 
analyseinstrumentering.

>>

mailto:arne.veer@universitetsforlaget.no
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metoder på egenhånd. NIOM tester materialer fra alle produ-
senter som ønsker det – etter internasjonale standarder og aner-
kjente metoder og er et akkreditert testinstitutt.

Naturfag
Naturfagene står sterkt på NIOM, og instituttet dekker alle felter 
innen dentale biomaterialer – som odontologi, biokjemi, toksi-
kologi, kjemi, polymerkjemi, fysikk og metallurgi.

– For å si det litt enkelt arbeider vi med alle materialer en 
kan finne i munnen etter endt tannlegebesøk, det vil si polymer-
baserte fyllingsmaterialer, implantatfester i titan, regulerings-
materialer i plast eller metall, keramer og legeringer til kroner 
og broer. Vi undersøker både materialegenskaper og biologiske 
effekter av materialene, sier Molvig Kopperud.

Ett av NIOMs fortrinn er at selv om en ikke er så mange, har 
instituttet en bred kunnskapsbase som favner hele feltet – fra 
fysikeren via kjemikeren til biokjemikeren og odontologen.

NIOM samarbeider tett med odontologisk fakultet i Oslo, 
Folkehelseinstituttet og en rekke andre institutter og fakulteter 
med ulike prosjekter, og har flere oppdrag fra Helsedirektoratet.

Exit kvikksølv
Forbudet mot kvikksølv kom 1. januar 2008 og satte stopp for 
bruken av amalgam som fyllingsmateriale. Men Norden var tid-
lig ute med nye materialer, og kompositt- og polymerbaserte 
 fyllinger hadde tatt over allerede før forbudet kom.

– Hos pasienter hvor gamle og store fyllinger skal repareres, 
kan det være vanskelige å fylle med plastbaserte kompositter, og 
alternativet kan være gull eller keramiske innlegg. Det er likevel 
komposittene som dominerer, og vi arbeider med den mekanis-
ke styrken i disse materialene samtidig som vi ser på hva som 
lekker ut. Komposittene har en organisk matriks av monome-

rer (resin) og uorganiske fyllstoffer som silika. Når dette herder 
gjennom en polymerisasjonsreaksjon vil det etter reaksjonen 
finnes ureagerte forbindelser i materialet, såkalt restmonomer, 
som kan lekke ut av materialet. I tillegg har en selvsagt vanlig 
slitasje på fyllingen, forteller Molvig Kopperud

In vitro
Det kan være vanskelig å måle utlekkingen fra materialene di-
rekte hos en pasient. En del kan avdekkes via spytt, urin eller 
blod, og NIOM har deltatt i prosjekter hvor monomerer er funnet 
i spytt fra pasienter i forbindelse med tannbehandling, men kun 
forbigående. Mye av forskningen på utlekking og mulige helse-
skader skjer in vitro i laboratoriet.

Det er en rekke dentale materialer på markedet, og sammen-
setningen kan endres over tid for å få et bedre materiale. Noen 
opplysninger om innholdet kan man finne i sikkerhetsdatablader. 
Det finnes en forskrift for hva som skal deklareres i sikkerhets-
databladet, og avhengig av forbindelsens klassifisering, er det 
ulike regler for hva som må oppgis. For de minst toksiske stof-
fene er det en grense på 10 prosent, og er innholdet lavere, tren-
ger en ikke oppgi forbindelsen.

– Dette betyr at vi gjør en del analyser av sammensetningen 
for likevel å få denne informasjonen – gjerne via kromatogra-
fiske metoder og vi er utstyrt med bl.a. GC/MS- og LC/MS-
instrumenter.

– Et eksempel hvor det i det siste har vært litt fokus i andre 
sammenhenger (polykarbonat-flasker) er Bisfenol A. Bisfenol 
A kunne tidligere være et avspaltingsmateriale fra enkelte 
 materialer/monomerer, men etter endring av komposittsammen-
setningen er dette nå ubetydelig. En rekke komposittmateria-
ler har blitt sjekket – men uten at vi har funnet Bisfenol A, sier 
Molvig Kopperud.

Tester addisjon til emalje og dentin. Ellen Austrheim.

Hanne Wellendorf tester 
herdedybden i 
kompositter som 
benyttes i tannfyllinger. 
Det benyttes blått lys for 
å initiere herdingen.

Støpeovn for keramiske materialer.
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– Videre brukes ulike cellekultursystemer for å undersøke 
mulig interaksjon mellom innholdsstoffene som kan lekke ut og 
biologiske systemer. Gjennom bruk av cellebiologiske og mole-
kylærbiologiske teknikker følges cellulære prosesser initiert av 
innholdsstoffene. Dette er viktige undersøkelser som gir kunn-
skap om hvordan stoffene kan påvirke ulike vev og organismer.

Metallurgi
Oppretting av en dårlig tanngard dreier seg ikke bare om å fylle 
hullene etter Karius og Baktus. Noen ganger må en gå grun-
digere til verks, og da trengs det kunnskaper innen metallurgi. 
Metaller brukes i kroner og broer, og for å få det nye smilet til å 
sitte skikkelig hender det også at tannlegen må ty til implantater 
og skruer – gjerne av titan.

Fra tid til annen skriver pressen om pris og kvalitet på impor-
tert tannteknisk arbeid.

– Har det skjedd noe her?
– Her har vi undersøkt sammensetningen til legeringene som 

har vært brukt og om leveringen er i overensstemmelse med be-
stillingen. Legeringene kan deles i høyedel, lavedel og uedel, og 
analysene viste at noen av de importerte tanntekniske produk-
tene ikke hadde den forventede sammensetningen på legeringen. 
Generelt var kvaliteten bra, men det ble likevel i ett tilfelle funnet 
et helseskadelig element. Det ble også i noen tilfeller påvist sam-
mensetninger som kunne føre til feil pris eller endrede meka-
niske egenskaper, forteller Molvig Kopperud.

ISO
Materialprøvingen ved NIOM skjer etter ISO-standarder som 
gjelder både testmetode og krav til materialet. For en rekke 
dental materialer er det krav til mekaniske egenskaper som for 
eksempel elastisitet og bøyestyrke. Instituttet deltar aktivt i 

 internasjonalt standardiseringsarbeid, og flere av NIOMs ansatte 
er representert i Teknisk komité for tannpleie i ISO som eksperter 
og gruppeledere. Komiteen avgjør hvilke testmetoder som skal 
benyttes og hvilke tekniske krav som skal gjelde for ulike mate-
rialer.

 
NIOM ble etablert i 1972 som et felles nordisk 
institutt med lokalisering til Oslo-området. Instituttets 
oppgaver var å godkjenne dentale materialer på det 
nordiske markedet, drive forskning og spre informas-
jon. NIOM skulle også delta i internasjonal standard-
isering som skulle resultere i felles krav til dentale 
materialer. Et program for laboratorieprøving og 
sertifisering av dentale materialer ble raskt opprettet, 
og den første listen over sertifiserte produkter ble 
utgitt i 1974. Sertifiseringen måtte fornyes hvert år 
og ble gjort med basis i den årlige prøvingen av 
produktene. Nordiske helsemyndigheter krevde eller 
anbefalte sterkt at tannlegene skulle bruke NIOM-
sertifiserte produkter. I 1992 ble NIOM akkreditert 
for prøving av dentale biomaterialer. Prøving og 
sertifisering av dentale biomaterialer fortsatte frem 
til 1998 da det europeiske direktivet for medisinsk 
utstyr trådte i kraft. Det nye regelverket medførte en 
felles europeisk sertifisering ved at godkjenning i ett 
land automatisk gjaldt for hele EØS-området og EU, 
såkalt CE-merking. Instituttet har beholdt sin kom-
petanse for akkreditert materialprøving, og får i dag 
oppdrag fra produsenter og helsemyndigheter.

Kilde: www.niom.no

Fakta

NIOM har også eget instrumentverksted der Erik 
Kleven er den lokale Petter Smart som behersker 
mange fagområder – noe som resulterer i både 
prototyper og instrumenter for inn- og utland.

NIOM har også gjesteforskere. Rune Becher fra 
Folkehelseinstituttet arbeider med proteinanalyser og 

proteinseparering.

http://www.niom.no/
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Professor Trygve Helgaker, Department of Chemistry,  
University of Oslo

Scientific Challenges
At the same time, it was recognized that the underlying manybo-
dy problem was computationally intractable as even a modera-
tely sized molecule consists of hundreds of interacting  particles. 
Indeed, in 1927, P. A. M. Dirac, one of the founders of quan-
tum mechanics, famously stated that “The underlying  physical 
laws necessary for the mathematical treatment of a  large part of 
physics and the whole of chemistry are thus completely known 
and the difficulty is only that the exact application of these 
laws leads to equations that are much too complicated to be 
soluble.”However, at the time Dirac could not foresee the spec-
tacular emergence of the electronic computer in the second half 
of the twentieth century, which made a direct numerical attack 
on the electronic manybody problem of chemistry and materi-
als science possible. As a result of Moore’s law, first-principles 
simulations of chemical systems and processes have nowadays 
become commonplace and are today being performed by non-
specialists more often than by specialists, typically in support 
of experimental activities and measurements. Indeed, a quick 
perusal of the most general journal of chemistry, Journal of 
American Chemical Society, reveals the ubiquity of computati-
on in modern chemistry: about 40% of all articles in this journal 
are today supported by computation, mostly quantum mechani-
cal. At the Department of Chemistry, University of Oslo, about 
one third of its scientific staff have authored scientific papers 
supported by computation. This is an amazing development for 
a science that only a few years ago was considered to be arche-
typically experimental and empirical in nature. Nowadays, com-
putation is an integral part of chemistry and materials science 
and is widely being perceived as the “third way”: simulations not 
only play an important role in the interpretation and  prediction 
of experimental observations, they are in fact more and more 
often viewed as an alternative to experimental measurements.

The modern computational chemistry and materials science 
owe their importance not just to Moore’s law and the emergence 
of powerful computers but also to the development of flexible 
computational electronic-structure models and efficient numeri-
cal algorithms followed their implementation in general-purpo-
se software packages, widely distributed and easily accessible to 
the broad community of chemists and materials scientists. The 
sustained further development of such codes, among which the 
Dalton quantum-chemistry code (developed in Norway and in 
the other Scandinavian countries) is a good example, is essential 
for the future of computational chemistry and materials scien-
ces, for the following two reasons: first, to take advantage of 
new developments and advances in computer technology such 
as massively parallel computing; second, to enable simulations 
of a broader range of physical observations and phenomena as 

well as simulations on more realistic systems. For example, 
whereas quantum chemistry twenty years ago was typically 
applied to systems containing a handful of atoms, it is nowa-
days often applied to hundreds of atoms. Such developments 
have become possible because of new electronic-structure mo-
dels (e.g., accurate density-functional methods), new numeri-
cal techniques (e.g., linear-scaling techniques) as well as new 
computer hardware. Recent developments are towards systems 
containing thousands of atoms, employing hybrid methods that 
describe parts of the system at a high, first-principles level of 
theory, while the surroundings are described at a lower, semi-
empirical or empirical, level of theory as in the popular QM/
MM (quantum mechanics/molecular mechanics) approach. 
Such multi-scale simulations that employ a hierarchy of me-
thods spanning a broad range of spatial and temporal domains 
are essential for important problems such defects in solids and 
enzymatic reactions.

Interestingly, whereas chemical simulations are being per-
formed on larger systems over larger time spans, experiments 
are being performed with higher and higher spatial and tempo-
ral resolutions—for example, femtosecond laser pulses are now 
used to probe directly reaction mechanisms of simple  molecular 
systems. Computationally, the challenge for such studies is to 
provide simulations of sufficient accuracy, to match those of the 
experiment. The present status is that computational  chemistry 
has reached the level of “chemical accuracy”, meaning that, 
for small and medium sized molecular systems, its accuracy 
is comparable with or even surpasses that of measured reac-
tion enthalpies and atomization energies (about 1 kcal/mol). 
However, computational chemistry cannot yet routinely deliver 
the accuracy needed in many studies of spectroscopic processes. 
Also, even though reaction enthalpies and equilibrium constants 
can be calculated to sufficient accuracy, reaction barriers and 
reaction rates are more demanding, requiring a further refine-
ment of computational models—in particular, a more reliable 
description of the correlated motion of electrons in molecules 
and solids. Indeed, apart from the development towards larger 
systems, the development towards higher accuracy constitutes 
the grand challenge of computational chemistry and materials 
science over the coming decade.

Turning our attention from chemistry and materials since 
 towards the newer field of nanoscience, we situation with  respect 
to computation and simulations becomes more complex. In 
 nanoscience, the objects of study are structures of the size of up 
to 100 nm in at least one dimension whose building blocks are 
nanotubes, quantum dots, clusters and nanoparticles. Such na-
nostructures have been experimentally studied and manipulated 
since the 1980s, following the development of a number of new 
experimental techniques such as scanning tunneling and atomic 
force microscopies. New and surprising phenomena have been 
discovered that cannot be predicted in a simple manner from 
knowledge of the physical laws that operate on the atomic scale. 

Chemistry and materials
Computational chemistry and materials science can trace its roots to the development of quantum 
mechanics in the 1920s, when it was realized that molecules and materials consists charged particles 
in motion, governed by the laws of quantum mechanics.
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Importantly, some of these discoveries were first predicted by 
 simulations such as the growth of a nanowire of gold atoms when 
a nickel tip is withdrawn from a gold sheet by Uzi Landman and 
coworkers in 1990. In other cases, simulations have been es-
sential in unraveling the physics of important new phenomena 
such as giant magnetoresistance (GMR), which within a decade 
of its discovery in 1988 was used in commercial hard disks. In 
the  future, simulations of nanoscience will continue to play an 
important role in unraveling the secrets of the  nanostructures. 
Indeed, in the report from a 2002 US Department of Energy 
Workshop on “Theory and Modeling in Nanoscience” conclu-
des that “the country’s investment in the national nanoscience 
initiative will pay greater scientific dividends if it is accelerated 
by a new investment in theory, modeling and simulation in na-
noscience”, warning that the “absence of quantitative models 
that describe newly observed phenomena increasingly limits 
progress in the field”. In this field, the fundamental challen-
ges and opportunities in simulations are in the broad of nano 
building blocks, complex nanostructures and nano-interfaces 
and the assembly and growth of such structures. Specific areas 
of interest include transport mechanisms, optical properties of 
nanostructures and spintronics. Apart from electronic-structure 
methods as discussed above, important ingredients simulations 
in nanoscience are methods for classical and non-classical 
 molecular dynamics and Monte Carlo methods. An important 
special requirement for nano-sized systems is the need to deal 
with widely different length and time scales as well as to treat 
simultaneously materials and molecules that have traditionally 
been treated by different methods and techniques.

Requirements for infrastructure
New developments in computer technology will make it possi-
ble to perform simulations in ten years time that are  unthinkable 
today, if we are able to utilize in an efficient manner the com-
bined power of massively parallel computers. For example, as 
demonstrated by recent benchmarks on Argonne’s Blue Gene/P 
with 294 192 PowerPC 450 850 MHz processors (designed to 
run continuously on 1 PFLOPS), the Dalton code scales well to 
over 20.000 processing cores. However, to take full advantage 
of tomorrow’s technology, existing codes must upgraded and 
rewritten. 

From the perspective of computational chemistry and 
 materials science, we discern both encouraging and discoura-
ging trends in the emerging computer technology. On the posi-
tive side, we note that modern computers incorporate powerful 
multi-core chips, graphical processing units (GPUs) that can 
be harnessed for faster number crunching, speeding up central 
computational tasks by an order of magnitude or more rela-
tive to central processing units (CPUs), and finally improved 
bandwidths in interconnects. On the negative side, chips are not 
 getting much faster beyond 3GHz, multi-core chips are hard to 
program effectively, and communication between CPUs and 
GPUs is slow.

Quantum mechanical simulations are essentially number 
crunching, with typically low requirements on data storage 
(both output and input data), although some applications requi-
re large (and even gain from vast) intermediate scratch storage 
(removed upon completion of run). Memory requirements vary; 
most simulations can be carried out using 1 or 2 Gb memory, 
while other may require an order of magnitude more. Some 
 methods and algorithmic developments may benefit or even 

depend on need fast interconnects with large bandwidths and 
shared- memory architectures; the need for such architectures 
will  therefore likely increase. On the whole, however, quantum 
mechanical simulations are flexible in that they can be adapted to 
a wide variety of computers, as reflected by the fact that the CoE 
Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) 
during 2009 utilized a variety of platforms in their production 
calculations: 18.000.000 CPU hours on Stallo, 1.500.000 CPU 
hours on Titan, and 250.000 CPU hours on Hexagon and Njord. 
Currently, therefore, the CTCC (which comprises nine senior 
scientists) uses the computing power equivalent to about 2000 
processors for molecular simulations, clearly illustrating the 
enormous need for number-crunching capabilities in chemistry 
and materials science. 

A critical factor for all simulations in chemistry and  materials 
science is high stability. Many production applications require 
a week or more computing time, even when fully parallelized 
on clusters. Typically, such calculations cannot be restarted 
 without considerable loss of computed data and computing 
time. Unstable systems therefore quickly become unattractive 
as a tool in quantum chemistry.

Maintenance and optimization of production codes on 
 specific platforms is important work but which cannot easily 
be undertaken within small research groups, even by those 
 heavily involved in methods development. Such work can be 
best  performed within the national framework of supercompu-
ting, in support groups.

Expectations from 2015
We do not foresee large changes in the way our simulations are 
carried out over the next five years. Mostly calculations will be 
performed on loosely connected computers; fast interconnect 
solutions will be utilized as they arrive. Computing codes are 
being constantly improved and faster algorithms are introduced 
for example, the current experimental version of Dalton calcula-
tes electronic energies and molecular forces one to two orders of 
magnitude faster than the currently released version. However, 
such improvements never reduce the needs for computing po-
wer; the increase efficiency is instead used to improve the quali-
ty of the simulations by improving the overall  accuracy, increas-
ing system size or simulation times. Therefore, even with vastly 
improved codes and computers, production runs will  typically 
stretch over one or two weeks, using 500 to 1000 processors 
only in this manner will it be possible to stay relevant by carry-
ing out research at the cutting edge of chemistry and materials 
science.

This article is reproduced with permission of the Norweigian 
Research Council from the report “The scientific case for 
 eInfrastructure in Norway” (ISBN 978-82-12-02832-6).

Fig1. Reproduced with 
permission from U 
Landman, WD Luedtke, 
NA Burnham, RJ 
Colton, 1990. Atomistic 
mechanisms and 
dynamics of adhesion, 
nanoindentation, and 
fracture, Science, 248, 
454-461.
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De fleste molekyler i naturen er kirale, det vil si at de eksisterer 
i to former som er hverandres speilbilder. Disse formene kalles 
for enantiomerer og betegnes henholdsvis (R) og (S) avhengig 
av konfigurasjonen av atomer og funksjonelle grupper rundt et 
kiralt senter (se Figur 1A). Et annet eksempel på kirale struktu-
rer er for eksempel a-heliksen, som er en viktig sekundærstruk-
tur i biologiske makromolekyler (se Figur 1B).

Kirale molekyler er ofte sentrale i biologiske systemer, og 
deres biologiske funksjon er avhengig av at de har rett abso-
lutt konfigurasjon. Biologiske organismer har utviklet en rekke 
ulike måter for å syntetisere kun den ønskede enantiomer, mens 
det er en stor utfordring å lage en stereoselektiv syntese i la-
boratoriet, da man i mange tilfeller vil ende opp med en blan-
ding av de to enantiomerene (enten en rasemisk blanding eller 
en blanding hvor en av enantiomerene har en viss overvekt). 
Mange legemidler selges som en blanding, selv om kun den 
ene enantiomer har ønsket aktivitet, og den andre enantiomeren 
enten ikke har noen effekt eller har en uønsket aktivitet. Dette 
kan ha katastrofale følger: et kjent eksempel er legemiddelet 
Thalidomid, som ble gitt til gravide kvinner på 60-tallet for 
å behandle kvalme. Thalidomid ble solgt som en blanding av 
begge enatiomerer, men mens (R)-formen motvirket kvalme, så 
medførte (S)-formen misdannelser hos ufødte barn. En viktig 
utfordring i kjemisk syntese er derfor å være i stand til å skille 
enantiomerer fra hverandre [1]. Like viktig er det å kunne be-
stemme den absolutte konfigurasjonen på det molekyl man har 
syntetisert eller isolert fra naturen. Men hvordan kan man vite 
om det er (R) eller (S) formen man har?

Optisk aktivitet
Det er vanskelig å skille mellom to enantiomerer siden enantio-
merene har de samme kjemiske og fysiske egenskaper. Et ve-
sentlig unntak er deres vekselvirkning med sirkulært polarisert 
lys: sender man planpolarisert lys mot to enantiomerer, så vil de 
dreie lyset i hver sin retning. Dette betegnes som «optisk aktivi-
tet» (eller «optisk rotasjon», OR). Dreiningen måles typisk ved 
598 nm (D-linje i spekteret til natriumatomet) og oppgis i gra-
der, [α]

D
°. Et molekyl vil benevnes med (+) eller (-), avhengig 

av i hvilken retning lyset dreies. Å bestemme dreiningen er dog 
ikke nok for å avgjøre hvilken konfigurasjon molekylet har: for 

noen stoffer er det (R) som gir (+) signal, for andre er det (S). 
Det vil si at man på forhånd må vite om det er (+)-formen som 
svarer til (R) eller (S) for det stoff man ser på for å være i stand 
til identifisere hvilken enantiomer man har. I mange tilfeller vil 
et molekyl dessuten ha flere kirale sentre, hvilket medfører at 
det ikke kun finnes 2 enantiomerer, men 2n mulige diastereo-
merer (n = antall kirale sentre). Dette gjør bestemmelsen av den 
absolutt konfigurasjon enda vanskeligere. 

Kiroptisk spektroskopi
En måte å bestemme et molekyls konfigurasjon på er å krystal-
lisere det og bruke røntgenkrystallografi for å bestemme mo-
lekylets struktur, og dermed også dets absolutte konfigurasjon. 
Mange molekyler lar seg ikke krystallisere eller det er en van-
skelig prosess å lage gode krystaller, og det er derfor viktig å 
finne metoder for å bestemme konfigurasjonen av molekyler i 
løsning. En annen grunn til at det er viktig å kunne bestemme 
struktur i løsning er at aktiviteten av biologiske molekyler ofte 
er relatert til deres struktur i løsning, en struktur som kan være 
forskjellig fra molekylets krystallstruktur, noe som for eksem-
pel kan være tilfelle for et makromolekyls sekundære eller ter-
tiære struktur.

Kiroptisk spektroskopi tar utgangspunkt i det faktum at 
 kirale molekyler viser optisk aktivitet. I vanlig spektroskopi (for 
eksempel infrarød spektroskopi), anvender man lys som ikke er 
polarisert – det vil si at det vekselvirker på samme måte med 
begge enantiomerer og man vil ikke kunne se forskjell på spek-
trene for de to enantiomerene. Anvender man derimot sirkulær 
polarisert lys, så vil de to enantiomere vekselvirke ulikt med 
høyre og venstre polarisert lys (de har for eksempel ulik bryt-
ningsindeks for høyre- og venstredreiende lys), hvilke resulterer 
i en liten forskjell i intensiteten av hver enkelt signal. Hvis in-
tensitetsforskjellen er positiv for den ene enantiomeren, så vil 
den være negativ for den andre, og spektrene som man måler for 
de to enantiomerene ut fra intensitetsforskjellene vil derfor være 
hverandres speilbilder (Figur 2). Det er viktig å være oppmerk-
som på at man i kiroptisk spektroskopi ser på en intensitets-
forskjell som ofte vil være 1000 til 10000 ganger mindre enn 
den totale intensiteten – dette er en følge av at intensitetsfor-
skjellen bestemmes av det induserte magnetiske dipolmoment, 
som er rundt 1000 ganger mindre enn det induserte elektriske 
dipolmoment. Dette gjør den eksperimentelle bestemmelsen av 
kiroptiske spektra mer utfordrende enn vanlig spektroskopi.

Det finnes forskjellige former for kiroptisk spektroskopi 
(Figur 3), avhengig av om man studerer elektroniske eller 

Kiroptisk spektroskopi: 

Hvor teori og eksperiment 
utfyller hverandre
Å bestemme konfigurasjonen av kirale molekyler er en utfordring, fordi enantiomerne har de samme 
kjemiske og fysiske egenskaper. Et unntak er vekselvirkningen med polarisert lys, som kan brukes 
til å skille mellom to enantiomerer. Kiroptisk spektroskopi, spesielt i det vibrasjonelle området, i 
kombinasjon med teoretiske beregninger, er en relativt ny og fremgangsrik måte for å bestemme den 
absolutte konfigurasjonen av molekyler i løsning.
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Figur 1. A 
Eksempel på to enantiomerer av et kiralt molekyl CHBrClF, 

Figur 1. B 
a-heliksen fra et protein, som et eksempel på en viktig 
sekundær struktur i biologiske makromolekyler.

Figur 2. 
Infrarød (IR) og vibrasjonell sirkulær dikroisme (VCD) spektrum 
for metyloksiran. Mens IR gir samme spektrum for begge 
enantiomerer, så vil VCD spektret gi motsatt signal for (R) og 
(S) formen. 

Figur 3. 
Forskjellige former for kiroptisk spektroskopi (eksemplene på 
ECD, ROA og VCD spektre er basert på beregninger av (R)- 
(rød linje) og (S)-metyloksiran (sort stiplet linje).

Figur 4. 
To eksempler på kirale molekyler hvor VCD ble anvendt for å 
verifisere korrekt konfigurasjon. De kirale sentre er markert med *. 

Figur 5. 
Eksperimentell og teoretisk ROA spektrum av et protein 
domene (delvis reprodusert med tillatelse fra ref. 13. Copyright 
2011 American Chemical Society). 

Figur 6. 
Teoretiske og eksperimentell ROA spektre for laktamid 
(kvantemekaniske (QM) spektre er basert på fire laktamid-
konformasjoner, MD og CPMD spektre er basert på hhv. 1000 
og 2000 konformasjoner. PCM = polarizable continuum model, 
dvs. at løsningsmiddelet modelleres som et strukturløst 
dielektrisk medium). Antall timer er beregningstiden for 
simulering av konformasjoner og spektra [14]. 
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 vibrasjonelle overganger i et molekyl. Elektroniske overgan-
ger blir studert med ultrafiolett/synlig absorpsjonspekstroskopi 
(UV-vis på engelsk); den kiroptiske variant av denne spek-
troskopi kalles for (elektronisk) sirkulær dikroisme (CD eller 
ECD på engelsk). Vibrasjonsoverganger i molekyler studeres 
ofte med infrarød (IR) eller Raman spektroskopi. For hver av 
disse spektroskopiene finnes det også en kiroptisk variant som 
betegnes henholdsvis vibrasjonell sirkulær dikroisme (VCD på 
engelsk) eller Raman optisk aktivitet (ROA). 

Teoretiske beregninger er avgjørende
Eksperimentell kiroptisk spektroskopi står overfor den samme 
utfordring som optisk aktivitet – vi vet at (R) og (S) formene gir 
motsatte signaler, men vi vet ikke hvilken enantiomer som gir 
hvilket spektrum. For å avgjøre dette trengs det teoretiske bereg-
ninger. Ved å beregne spektrene for både (R) og (S) enantiome-
rene og sammenligne disse med det eksperimentelle spektrum 
kan man avgjøre hvilken enantiomer man har. Dette er nød-
vendig selv for de enkleste kirale molekyler, som for eksempel 
CHBrClF (Figur 1). Selv om den optiske rotasjon for dette mo-
lekyl var kjent, hersket det i flere tiår spekulasjoner om hvorvidt 
konfigurasjonen er (R)-(+)/(S)-(-) eller (R)-(-)/(S)-(+). Ved hjelp 
av ROA målinger sammen med teoretiske beregninger var det en-
kelt å vise at den korrekte konfigurasjonen er (R)-(-)/(S)-(+) [2].

Fordelen med vibrasjonelle kiroptiske spektroskopier som 
VCD og ROA er at man i eksperimentet ser på mange overgan-
ger samtidig. For et fleksibelt molekyl i løsning, så er det ikke 
gitt at de teoretiske beregningene, nesten uansett hvor gode de 
er, får rett resultat for alle overganger, og spesielt de svakeste 
overgangene, men det finnes nesten alltid nok sterke overganger 
til at man med stor grad av sikkerhet kan bestemme den absolut-
te konfigurasjon. Bruker man istedet elektronisk kiroptisk spek-
troskopi som ECD, så har man ofte kun et eller noen få signaler 
i spektret, og feil i beregningene kan derfor bli vanskelig å av-
gjøre i en sammenlikning med eksperiment. ECD signalene vil 
også ofte være sensitive til valg av løsemiddel eller temperatur, 
og det er derfor ofte vanskeligere å bestemme den absolutte kon-
figurasjonen korrekt med ECD, også fordi det er vanskeligere å 
beregne elektroniske eksiterte tilstander. Et eksempel fra littera-
turen på at ECD har gitt gal absolutte konfigurasjon er Trögers base 
(2,8-Dimethyl-6H,12H-5,11-methanodibenzo-[b,f][1,5]diazo cine, 
Figur 4A). Konfigurasjonen ble bestemt til (5R,11R) basert på 
ECD-målinger og empiriske regler i 1967 [3]. En etterfølgen-
de krystallstruktur i 1991 viste derimot at konfigurasjonen er 
(5S,11S) [4]. En eksperimentell og teoretisk undersøkelse av 
Tröger’s base ved hjelp av VCD reproduserte den korrekte kon-
figurasjonen fra røntgenkrystallografi [5]. Men bestemmelsen 
av den absolutt konfigurasjonen ved hjelp av krystallisering og 
røntgenspektroskopi er heller ikke alltid korrekt – for molekylet 
2-(1-hydroxyethyl)-chromen-4-one (Figur 4B) viste VCD må-
linger og sammenligning med teoretiske beregninger at den kor-
rekte konfigurasjon for dette molekyl er (R) [6] og ikke (S) som 
det ble feilaktig konkludert på basis av krystallstrukturen [7].

Utfordringer ved modellering av  
kiroptisk spektroskopi
Modellering av vibrasjonell kiroptisk spektroskopi kan gjøres 
meget nøyaktig, og det er i de senere år blitt utvikler bedre algo-
ritmer og programmer for slike beregninger, med viktige bidrag 
fra norske miljøer [8-12]. Disse metodiske utviklingene har 
gjort det mulig å gjøre beregninger for strukturbestemmelse av 

relativt store molekyler (se Figur 5 for et eksempel)[13] med en 
nøyaktighet som gjør at Federal Drug Administration (FDA) i 
USA nå aksepterer eksperimentelle VCD spektre i kombinasjon 
med teoretiske beregninger til bestemmelse av absolutt konfi-
gurasjon av kirale legemidler. Men fra teoretisk ståsted gjenstår 
det fortsatt mange utfordringer.

De fleste biologisk relevante molekyler er fleksible og kan 
eksistere i mange forskjellige konformasjoner. For å lage realis-
tiske spektra må man derfor inkludere alle de forskjellige kon-
formasjonene og beregne hvor stor andel av molekylene som 
finnes i en gitt konformasjon i løsning. I tillegg må man også ta i 
betraktning vekselvirkningene med andre molekyler i løsningen 
(for eksempel vannmolekyler), da disse kan påvirke de spektro-
skopiske signaler vesentlig.

Kvantemekaniske beregninger er typisk statiske, det vil si at 
man bare optimerer en konformasjon om gangen. Hvis moleky-
let er fleksibelt må man optimere hver enkelt konformasjon hver 
for seg, hvilket kan være en betydelig utfordring hvis molekylet 
er stort og har stor grad av konformasjonell frihet. En alternativ 
måte å angripe problemet med konformasjonell frihet på er å 
bruke dynamiske metoder (som for eksempel klassisk molekyl-
dynamikk (MD)), hvor man simulerer et molekyl i en løsning og 
følger systemets utvikling over et visst tidsrom. På denne måten 
tar man høyde både for den konformasjonelle fleksibiliteten til 
selve molekylet og for vekselvirkninger med løsningsmiddelet. 
Klassisk MD har dog den ulempen at den beskriver atomene 
som punktpartikler og bruker empiriske parametre for å model-
lere vekselvirkningene mellom disse, noe som gir mindre kor-
rekte konformasjoner enn hva kvantemekaniske beregninger 
gjør. Der finns også kvantemekanisk MD (som for eksempel 
Car-Parrinello MD (CPMD)), som har vist seg å gi gode resul-
tater, men som krever mye beregningstid. Figur 6 viser et ek-
sempel på ROA beregninger som vi har gjort på molekylet lak-
tamid (2-hydroksypropanamid) ved hjelp av disse forskjellige 
metodene [14]. Dynamiske metoder gir et bedre resultat, men 
krever mye mer beregningstid, dels fordi MD-simuleringene av 
konfigurasjonene tar tid, men også fordi man må beregne spek-
trene for et stort antall forskjellige konformasjoner og så ta et 
gjennomsnitt av disse for å få frem et realistisk spektrum.

Utviklingen av gode metoder for beregning av vibrasjonalle 
kiroptiske spektre har bidratt til at eksperimentelle teknikker 
som VCD og ROA har utviklet seg til å bli noen av de kraf-
tigste verktøy for bestemmelse av absolutt konfigurasjon av 
kirale molekyler og for studier av sekundær og tertiærstruktur 
av biologiske molekyler i løsning. Vi tror at en forutsetning for 
den videre utvikling av disse spektroskopiene er at teoretiske 
beregninger blir mulig for enda større molekyler enn i dag, og 
at gode metoder for nøyaktige beregninger av kiroptiske spektre 
av molekyler i løsning blir utviklet. Et annet viktig moment vil 
også være å utvikle metoder som kan avsløre betydningen av 
anharmoniske effekter i kirale molekyler. Det har blitt foreslått 
at de avvik man ofte ser mellom teoretiske og eksperimentelle 
spektre i området 1300-1500 cm-1 (se Figur 5 og 6) skyldes nett-
opp slike anharmoniske effekter.

Ved senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC), 
et av de 21 senterne for fremragende forskning i Norge, så ønsker 
vi å fortsette å bidra til utviklingen av kiroptiske teknikker. 
Dette gjør vi gjennom utvikling av metoder for beregning på 
stadig større molekyler (gruppen til professor Trygve Helgaker 
ved UiO), og gjennom utvikling av analytiske metoder for be-
regning av anharmoniske effekter og multiskalametoder for be-



regning av løsningsmiddeleffekter på ROA og VCD spektra i 
vår egen forskningsgruppe, i samarbeid med forskningsgruppen 
til 1.amanuensis Luca Frediani (UiT). Gjennom samarbeid med 
de ledende eksperimentelle gruppene innen VCD og ROA spek-
troskopi (i Praha, Warszawa og Fribourg) håper vi å bidra til at 
kiroptiske teknikker kan gi stadig ny innsikt i egenskapene til 
kirale molekyler og biologiske makromolekyler.

Referanser
[1]     Thalidomid har vist seg å kunne omdannes i kroppen fra 

den ene enantiomer til den andre – det vil si at for dette 
stoffet vil selv separering av enantiomerer ikke løse pro-
blemet med toksisitet av den ene enantiomeren.

[2]      Costante, J.; Hecht, L; Polavarapu, P. L.; Collet, A.; 
Barron, L. D. Angew. Chem. Intl . Ed. Engl. 1997, 36, 885.

[3]   Mason, S. F.; Vane, G. W.; Schofield, K.; Wells, R. J.; 
Whitehurst, J. S. J. Chem. Soc. B 1967, 553.

[4]      Wilen, S. H.; Qi, J. Z.; Williard, P. G. J. Org. Chem. 1991, 
56, 485.

[5]     Aamouche, A.; Devlin, F. J.; Stephens, P. J. Chem. 
Commun. 1999, 361.

[6]      Devlin, F. J.; Stephens, P. J.; Besse, P. Tetrahedron: 
Asymm. 2005, 16, 1557.

[7]      Besse, P.; Baziard-Mouysset, G.; Boubekeur, K.; 
Palvadeau,P.; Veschambre, H.; Payard, M.; Mousset, G. 
Tetrahedron: Asymm. 1999, 10, 4745.

[8]      Helgaker, T.; Ruud, K.; Bak, K. L.; Jørgensen, P.; Olsen, J. 
Faraday Discussion 1994, 99, 165.

[9]     Ruud, K.; Thorvaldsen, A. J. Chirality 2010, 21, E54.
[10]    Liegeois, V.; Ruud, K.; Champagne, B. J. Chem. Phys. 

2007, 127, 204105.
[11]   Ruud, K.; Helgaker; T.; Bour, P. J. Phys. Chem. A 2002, 

106, 7448.
[12]   Bak, K. L; Jørgensen, P.; Helgaker, T.; Ruud, K.; Jensen, 

H. J. A. J. Chem. Phys. 1993,  98, 8873.
[13]   Luber S.; Reiher, M. J. Phys. Chem. B. 2010, 114, 1057.
[14]   Hopmann, K. H.; Ruud, K.; Pecul, M.; Kudeliski, A.; 

Dracínsky, M.; Bour, P. «Explicit versus Implicit Solvent 
Modeling of Raman Optical Activity Spectra», J. Phys. 
Chem. B 2011, 115, 4128.

 

Automated
Sample
Prep in 

Minutes

 

Automated
Sample
Prep in 

Minutes
     Processes samples directly
       from original sample bottle
     Automatically delivers required
       solvents, rinses bottle, extracts
       analytes from the SPE disk
     Preprogrammed EPA Methods
     Reduces solvent use
     Lowers operating costs
     Increases productivity and 
        effi ciency
     Improves quality/consistency

Automated Sample 
Preparation 

for GC/MS & HPLC/MS

Extraction
Drying

Concentration

  

www.samsi.no - Tlf. 35 97 56 00

ANALYTICAL APPLICATION SERVICES

samsi.indd   1 04.10.11   13.56

http://www.samsi.no/


16     KJEMI 5 2011

Steffen Berg og Abhik Ghosh*, Institutt for Kjemi,  
Universitetet i Tromsø

Organisk kjemi har derimot et rykte på seg for å være langt 
mer strukturert og logisk enn den uorganiske kjemien. I orga-
nisk kjemi blir reaksjonsmekanismer viet stor plass, og studen-
tene synes mekanismene er en logisk måte å lære faget på. På 
Universitetet i Tromsø har vi funnet ut at reaksjonsmekanismer 
fungerer like godt i grunnleggende uorganisk kjemi som i 
organisk kjemi. Studentene lærer å kjenne igjen vanlige uorga-
niske komponenter, som elektrofile og nukleofile, for deretter 
å kombinere dette med piltrekkingen fra organisk kjemi som 
de da allerede er kjent med. Vi mener denne undervisningsme-
toden vil gi en stimulerende introduksjon til uorganisk kjemi. 
Piltrekking i seg selv fører til engasjement hos studentene, 
siden de kan bruke logisk tankegang til å tilegne seg ny kunn-
skap.

En stor del av populariteten til organisk kjemi skyldes nok 
den logiske tenkningen og systematikken. Mekaniske forkla-
ringer finnes for de aller fleste syntesereaksjoner, og studen-
tene lærer tidlig både å tegne og forutsi slike reaksjoner utfra 
mekanistiske forhold. Dette er selve piltrekkingens egenart! 
Ved å se på et stort utvalg av undervisningsbøker i organisk 
kjemi, ser det ut som de aller fleste universiteter bruker meka-
nismer i introduksjonskursene. Her kunne ikke forskjellen til 
uorganisk kjemi vært større. Vi har til nå ikke funnet en eneste 
introduksjonsbok i uorganisk kjemi som beskriver faget med 
mekanismer (1-5). Vi mener dette bidrar til å fremstille uorga-
nisk kjemi som et uoversiktlig fag der reaksjoner og fagkunn-
skap ikke skal bli forstått, men pugges.

 Det er ingen god grunn for at det skal være en slik for-
skjell mellom emnene. Både organisk og uorganisk kjemi 
involverer bindinger mellom p-blokk-grunnstoffene, bindings-
konseptene er derfor ganske like i de to fagene. Om vi ser på 
de ioniske prosessene i organisk kjemi – nukleofil substitusjon, 

eliminasjon, nukleofil addisjon til karbonylgrupper og elektro-
fil addisjon til karbon-karbon bindinger – så ser vi at det er 
mye av de samme prosessene som er involvert i p-blokk-kje-
mien (6). Denne sammenhengen ledet oss til et slags «sosialt 
eksperiment» på Universitetet i Tromsø. Selv om det formelt 
sett ble brukt en standard uorganisk lærebok med fokus på 
beskrivende kjemi, så var hovedfokuset ved eksamen oppgaver 
av mekanistisk art. Der ble den organiske tankegangen brukt på 
uorganiske reaksjoner. Vi var bekymret for at avviket mellom 
boken og eksamen ville føre til misnøye hos studentene. 
Heldigvis har vi i løpet av de siste 10 årene bare fått klage på 
dette fra et par studenter av rundt 100 som har tatt kurset. De 
fleste ser ut til å like denne formen å lære på, og ved slutten av 
semesteret synes de at uorganisk kjemi uten mekanismer virker 
både primitivt og utenkelig.

Hvorfor unngår uorganiske lærebøker en mekanistisk til-
nærming til faget? Vi tror en av grunnene er at i kontrast til 
organiske funksjonelle grupper, så er p-blokk-forbindelsene 
som hydridene, oksidene, halidene etc. mye mer reaktive og 
reaksjonene har derfor vært mindre studert. Det er forståelig at 
forfattere av uorganiske tekstbøker velger å styre unna et felt 
som har lite grunnlag i eksperimentell fakta. Dette er et godt 
argument, men som beskrevet under, er fordelene ved en meka-
nistisk tilnærming så stor at den veier tyngre enn dette argu-
mentet. Vi har alltid lagt vekt på at man sjeldent, om noen gang 
beviser en mekanisme, men at man oftest motbeviser dem, 
eller viser dem som lite sannsynlige. Studentene blir også 
bevisstgjort på at mekanismene som blir vist i kurset er stort 
sett hypotetiske. 

 Vi tror det er mange gode grunner for å rettferdiggjøre 
vår mekanistiske arbeidsmåte.

– De uorganiske mekanismene er basert på sterke paralleller 
med velstuderte organiske prosesser, og dermed er ikke meka-
nismene «tatt ut av det blå».

– Mekanismer gir studentene en logisk struktur i faget, som 
de kan anvende når de skal forstå og huske all den informasjo-

Piltrekking:

En logisk og 
engasjerende 
tilnærming til 
uorganisk 
kjemi

Steffen Berg presenterte arbeidet på vårmøtet 2011 til American 
Chemical Society i Anaheim, California.

Uorganisk kjemi består av en enorm rekke molekyler og reaksjoner som kan virke både uforståelige 
og forvirrende. For mange studenter kan faget fremstå som ulogisk, og de ser seg nødt til å pugge 
store deler av faget. For å undervise uorganisk kjemi på en effektiv måte bør faget gjøres logisk for 
studentene, noe som sjeldent lar seg gjøre i grunnleggende kurs.
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nen som blir gitt. Dette er etter vår mening den viktigste 
begrunnelsen for vår undervisningsmetode. Mekanismene er 
kanskje ikke fullstendige, men de gir en rasjonell tankegang for 
hvordan reaksjonsprosessene kan foregå. Det i seg selv er en 
stor oppnåelse og er enormt mye bedre enn å ikke ha noen 
rasjonelle tanker om hendelsesforløpet i det hele tatt.

– Et annet argument er at studentene engasjerer seg når de 
arbeider med mekanismer, og da øker deltagelsen i faget. 
Studentene arbeider med mekanismer og argumenterer for og 
imot ulike løsninger, istedenfor å bli passivt undervist. Bevisene 
er ganske sterke, og vi tror den aktive deltagelsen er mye av 
grunnen til det sterke prestasjonsnivået ved eksamen (for mer 
om dette punktet, se konklusjonsdelen av denne  artikkelen).

Under er det presentert seks korte eksempler som illustrerer 
vår arbeidsmetode med mekanismer og piltrekking. Tekstboken 
(1) som vi har fulgt inneholder tusenvis av andre reaksjoner, 
som kan brukes som øvingsoppgaver. Vi har bare vist et repre-
sentativt utvalg av dem. Som en generell kommentar vil vi si at 
vi kun viser elektronpar der det er relevant for mekanismen.

Noen opplagte reaksjoner
I starten av kurset er de fleste studentene allerede kjent med at 
ammoniakk er både en base og nukleofil og at bor med tre halo-
gener er en elektrofil. Dette har trolig studentene allerede i tan-
kene når de ser følgende reaksjon.

Mange studenter ser umiddelbart at NH
3
 må angripe BCl

3
 for å 

sparke ut Cl–:

Nitrogenets ledige elektronpar i produktet over, NH
2
-BCl

2
, angri-

per et nytt molekyl av BCl
3
. Kloridionet blir sparket ut og plukker 

opp et H+ fra et ammoniumion. Det blir da dannet HCl-gass.

Nitrogenet fortsetter å angripe bor inntil B
3
N

3
 ringen er dan-

net. Nok en gang plukker klor opp protoner fra det 4-koordi-
nerte  nitrogensenteret. Det blir da dannet B

3
N

3
H

3
Cl

3
 som er fullt 

 konjugert.

Som de fleste grunnstoffene i p-blokken danner ikke nitrogen 
bare nukleofile forbindelser, men også en del elektrofile. Et godt 
eksempel er forbindelser som inneholder N-O bindinger, der 
opptrer det delvis positive nitrogenet som et elektrofilt senter. La 
oss se på hydrolysen av N

2
O

3
 og N

2
O

5
:

Azid produksjon: En mer kompleks reaksjon: Nitrogen-
nitrogen bindinger er ganske vanlige og mange av dem oppstår 
når et nukleofilt nitrogen angriper et elektrofilt nitrogen. Ved 
produksjon av natriumazid, som er hovedkomponenten i airba-
gen til biler, blir N

2
O gass ført over fast NaNH

2
 med en tempe-

ratur på 200-270 °C:

Når man står ovenfor en slik kompleks reaksjon, er det nyttig å 
se nøye på produktene. Som regel vil de gi et hint om hvilke 
bindinger som må dannes og brytes. I dette eksemplet kan vi se 
at det må bli dannet en N-N binding, og at NH

2
– mest sannsyn-

lig er den nukleofilen som starter reaksjonen ved å angripe 
nitrogen i et av N

2
O molekylene. Nedenfor er det skissert en 
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mulig mekanisme ved hjelp av enkle sannsynlige delreaksjoner. 
Reaksjonene er konstruert ved å se på hvilke produktene som 
må dannes:

Legg merke til at OH  – er en utgående gruppe i figuren over. Det 
er sjeldent at OH– forlater et molekyl på denne måten, men ved så 
høy temperatur kan det rettferdiggjøres at man setter hydroksidi-
onet som en utgåendegruppe. Kunne produktet også vært dannet 
ved å la NH

2
– angripe nitrogenet på den terminale enden av N

2
O? 

Som vi skal se lar også dette seg gjøre. Det vil si at vi har to me-
kanismer for ett og samme produkt, og begge virker fornuftige.

Det vil være vanskelig å avgjøre hvilken av de to mekanismene 
som er mest sannsynlig, og det trengs trolig eksperimenter med 
isotopmerking og kvantekjemiske beregninger for å finne det 
ut.

Hydrolyse av PCl
3
: En introduksjon til hyperkoordinert 

 fosfor. Fosfor har en sterk tendens til å få et høyere koordina-
sjonsnummer enn nitrogen. Tetra- og penta-koordinert fosfor er 
langt mer vanlig enn nitrogen med de samme koordinasjons-
nummrene. Å føre en diskusjon om bindingene til hypervalente 
molekyler er utenfor denne artikkelens omfang. Det er tilstrek-
kelig å vite at vi kan ha brudd på oktettregelen så lenge elek-
tronregnskapet stemmer. Med dette i tankene kan vi se på 
hydrolysen av fosfortriklorid, PCl

3
:

De fleste studenter tror umiddelbart at reaksjonen må bestå av 
tre enkle substitusjonsprosesser der vann sparker ut tre Cl – og 
danner P(OH)

3
:

Det er forståelig at man ser på reaksjonen på denne måten, men 
når studentene får vite at H

3
PO

3
 ikke inneholder 3-koordinert 

fosfor, men er egentlig HP+(OH)
2
(O–), så forsøker de å utarbeide 

mekanismen videre. Nok en gang nevner vi at det er viktig at 
produktet blir utarbeidet ved å se på de faktiske strukturene. Da 
blir det ganske klart at de ledige elektronparene på det trekoor-
dinerte fosforet må ta opp et proton for å danne P-H bindingen, 
som produktet inneholder. Med et slikt utgangspunkt går meka-
nismen ganske greit:

Nukleofil nedbrytning av syklooktasvovel
Kjemien til svovel og selen gir studentene mange oppgaver å 
teste sine ferdigheter på. Vi har her valgt ut nedbrytningen av en 
svovelring, S

8
, som et eksempel fra gruppe 16. Her er PPh

3
 og 

CN– nukleofiler som bryter ned svovelringen.

Det første steget er ikke så vanskelig å finne ut av, som vist 
nedenfor,

og studentene ser fort at de neste stegene må være liknende. 
Det siste steget av reaksjonen er derimot ikke like opplagt. Når 
svovelkjeden er brutt ned til Ph

3
P+-S-S–, hvordan reagerer den 

da med det siste molet av Ph
3
P? For å unngå at PPh

3
 må angripe 

det anioniske senteret av svovel, så kan vi danne en PS
2
-ring, da 

er det ingen formell ladning på atomene. Det er vist nedenfor:

Halogen-lutreaksjon. Reaksjonen med kald flytende lut for å 
danne hypohalitt og halitt er gode eksempler på en S

N
2 reak-

sjon. Halogen-halogen bindingen bryter lett, siden den er så svak 
(enkeltbindinger mellom to elektronegative atomer er som regel 
svake).
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Med varm lut gir de samme reaktantene et annet produkt. 
Hypohalitt anionet endres til halat (XO

3
–) og halitt under oppvar-

ming. Når det gjelder reaksjonen med klor, så vil reaksjonen 
være slik:

Det er klart at oksygen må angripe klor en rekke ganger for å 
danne klorat- anionet, vi foreslår denne mekanismen:

Denne mekanismen blir kanskje oppfattet som noe forvirrende, 
siden anionet (ClO–) opptrer som både nukleofil og elektrofil. 
Det er ikke så mange alternative måter å tegne denne mekanis-
men på. Det må nesten bli som Sherlock Holmes sier det: «When 
you have eliminated the impossible, whatever remains, however 
improbable, must be the truth.»

Syntese av hydrazin
En av favorittreaksjonene som vi lar studentene bryne seg på, er 
syntesen av hydrazin der ammoniakk oksideres av hypokloritt:

Grovt sett er denne reaksjonen ikke mer enn et par nukleofile 
forskyvninger: ammoniakk angriper ClOH og danner NH

2
Cl, 

som har en utgående gruppe, Cl–; et annet ammoniakkmolekyl 
angriper NH

2
Cl og danner N-N bindingen i hydrazin:

I figuren ovenfor blir det dannet underklorsyre, ClOH, i steg 2, 
og som reagerer som en elektrofil i neste steg. Noen ganger på-
peker observante studenter at det er urealistisk at underklorsyren 
opptrer i det sterke alkaliske miljøet. Ved å skrive mekanismen 
som en syklisk mekanisme unngår man nøytralt ClOH som mel-
lomledd, samtidig som man får NH

2
Cl. Det er vanskelig å få 

eksperimentell støtte for denne mekanismen, men vår grunnleg-
gende organiske kunnskap sier at det er et fornuftig forslag.

Konklusjon
Til tross for at mekanismene kan være noe spekulative, håper vi 
at artikkelen har vist verdien av en mekanistisk tilnærming. Ideen 
er at første- og andre-års studenter skal kunne danne seg et bilde 
av hvordan reaksjonen muligens skjer. Det tror vi vil være et godt 
bidrag til kjemiundervisningen. Studentene vil dermed ha logiske 
og rasjonelle forklaringer på reaksjonene, noe som hjelper dem til 
å huske reaksjonene bedre og gir dem bedre forutsetninger for å 
fundere over faget.

Piltrekking forklarer på ingen måte hvorfor reaksjonen skjer; 
det blir ikke forklart hvorfor SiCl

4
 raskt hydrolyserer, mens CCl

4
 

ikke gjør det. Det blir kun forklart hvordan reaksjonen kan skje, 
når vi vet produktet. Foreløpig har vi kun sett på uorganiske meka-
nismer fra stoffene i p-blokken. Vi har enda ikke tenkt ut hvordan 
det muligens kan videreføres til d- og f-blokkene, hvor bindingene 
er mer varierte. Dette er en stor begrensning, men vi mener heller 
ikke at piltrekkingen skal erstatte noe i den teoretiske delen av det 
uorganiske pensumet. Det burde være der som et supplement til 
pensumet. Når vi har sagt dette, så burde det også sies; til tross for 
begrensningene, så har denne undervisningsmetoden uten tvil hatt 
en positiv effekt på undervisningen.

Som vi har nevnt tidligere, er piltrekking ideelt for undervis-
ning der man ønsker seg en engasjert og delaktig klasse. Vi har 
derfor gått bort fra den formelle forelesningsmetoden til fordel for 
problemløsning i fellesskap, hvor studentene ofte jobber sammen 
i par eller i små grupper. Noen av studenter velger også å utlede 
mekanismene på tavlen og forklarer sin egen tankegang for resten 
av klassen. Selv om vår klasse (10-20 studenter) er et veldig lite 
statistisk grunnlag, så tror vi likevel resultatene viser at metoden 
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vår er effektiv. På en karakterskala fra A-F har 50 prosent eller 
flere av studentene fått karakter A, noen får B og enda færre får 
C, det er ofte at ingen som stryker i faget. Slike prestasjoner er 
veldig atypiske på vårt fakultet. Noen ganger har vi blitt nødt til 
å forsvare våre høye prestasjoner for administrasjonen. For oss er 
forklaringen enkel; ved å gå over til piltrekking der det er mulig 
har vi gjort et deskriptivt og forelesningsbasert kurs om til noe 
gøy, resonnerende og engasjerende.

Verdien av å ha undervisning der studentene er aktiv er 
blitt fremhevet i pedagogisk litteratur som noe veldig viktig. 
En diskusjon av denne litteraturen er kanskje litt utenfor om-
rådet til denne artikkelen, men vi ønsker å fremheve en nytt 
studie fra The University of British Columbia (9), som under-
bygger verdien av aktiv læring i introduksjonskurs i fysikk. 
Våre erfaringer er i samsvar med dette studiet.

Til slutt vil vi si at det burde være enkelt for uorganiske 
professorer å ta i bruk våre arbeidsmetoder. De fleste som har 
fagfelt innenfor uorganisk kjemi på universitetsnivå har også 
erfaringer innenfor organisk kjemi, det skal derfor være mulig 
å se uorganisk kjemi med «organiske øyne». Vi ser frem til å 
høre fra andre om deres erfaringer med denne undervisnings-
metoden. Vi arbeider for tiden med en bok innenfor dette em-
net, der piltrekking i uorganisk kjemi står i fokus. Boken skal 
publiseres av John Wiley and Sons, Inc. om cirka to år.

*  SB er masterstudent ved lektorutdanningen i realfag og AG 
er professor i uorganisk og materialkjemi ved UiTø.
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Lyssikker og praktisk
•	 UV-beskyttelse	opp	til	500	nm

•	 Vid	åpning	for	enkel	fylling	og	helling

•	 	Komfortabel	bruk	takket	være	hurtig	
åpning	og	lukking

•	 	Meget	slitesterk	og	kjemisk	resistent

•	 Anerkjente	DURAN®-egenskaper

DURAN®	GLS	80
RAVfARGet	fLASKe
MeD	ViD	hALS

www.duran-group.com	

Kontakt	i	Scandinavia:
Peter	Ludvigsen,	Schott	Scandinavia	A/S
telefon:	+45	2120	6630
e-post:	peter.ludvigsen@schott.com
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Usikker innen prøveopparbeidelse/ 
HPLC/GC/LC-MS?

Meld deg på kurs: 
www.teknolab.no

Alt du trenger innenfor 
- SPE/HPLC/GC/LC-MS 
- UV og IR Spektroskopi
- Yrkeshygienisk prøvetakingsutstyr

Tlf 66 81 34 70 – faks 66 81 34 71
mail@teknolab.no – www.teknolab.no
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Lauren redniss (author) 
harperCoLLins: new York 2010, 
208 pp.

Det må sies å være krevende å skrive en 
ny biografi om Marie Curie etter at dusi-
net av dem er allerede utgitt, startende 
med datteren Eve Curies fengslende stan-
dardverk MADAME CURIE. Det kom 
tidlig også en barnebokfortelling om 
Marie Curie,til og med på norsk (Alice 
Thorne: Historien om Madame Curie, 
Forlagshuset A/S, Oslo 1960). Den utga-
ven vil lett minnes ved å begynne å bla i 
den nye biografien, som starter med 
mange fargetegninger som om det var en 
barnebok. Men en ser raskt at det er en 
«barnebok» for voksne med sitater, anek-
doter og sjeldne arkivbilder som er hentet 
fram, pluss forfatterens kunstneriske illus-
trasjoner. Boken er delt i to hvor første del 
har tre kapitler, Symmetri, Magnetisme og 
Fusjon. I del to er det seks kapitler, Hvite 
Glimt, Materiens Ustabilitet, Halverings-
tid, Isolasjon, Eksponering og tilslutt 
Datter-Elementer.

I det nest siste kapitlet omtales roman-
sen mellom Marie Curie og Paul Langevin 
– et yndet tema i de fleste biografiene 
skrevet om Marie Curie. Dette forholdet 
startet 4 år etter Pierre Curies død. Det 
skapte voldsomme reaksjoner i Paris' 
sosietetskretser, da Langevin var gift og 
hadde familie. Han var tidligere elev av 
Pierre Curie og en høyst begavet fysiker. 
Einstein skal ha uttalt at «Langevin ville 
ha utviklet den generelle relativitets-
teorien, hvis det ikke var blitt gjort av 
andre». Lauren Redniss har kanskje følt 
seg litt brydd over dette tema i sin bok, og 
starter med unnskyldninger til Marie 
Curie, og gjengir hennes meddelelse: 
«There is no connection between my sci-
entific work and the facts of private life» – 
en berømt uttalelse av Marie Curie etter at 
hun ble advart mot å motta Nobelprisen i 
Stockholm i 1911. En kuriositet som gir 
romansen en lykkelig slutt, er at datter-
datter til Marie Curie, Hélène, blir gift 
med barnebarnet til Paul Langevin, og 
lyder navnet Hélène Langevin-Jolliot. Hun 
er fysiker, men uten Nobelpris, som fami-

lien for øvrig hittil har vunnet fire ganger.
Marie Curie er blitt høyt vurdert for 

sine oppdagelser som hadde potensialet til 
å helbrede kreft-sykdommer. Men med 
forholdet til Langevin ble hennes populari-
tet borte. Imidlertid følte hun en sterk plikt 
til innsats for Frankrike under første ver-
denskrig, og kom i gang med et mobilt 
røntgenutstyr til bruk ved operasjoner av 
sårete soldater ved fronten. Det hjalp 
kirurgene med å lokalisere kuler og 
granat splinter. Men virkning av vedva-
rende eksponering av røntgenstråler var 
ukjent på den tid og medførte store strå-
lingsdoser til røntgenologen, Marie Curie 
selv, og hennes datter Irène, som ble 
engasjert allerede som 17-åring. Moren 
gjennomgikk flere øyeoperasjoner i etter-
tid og datteren utviklet levkemi og døde 
59 år gammel. Men Madame Curie gjen-
vant sin popularitet og ble en nasjonal 
helt for sin innsats med røntgenbilen 
«petit Curie». 

Biografien omtaler både positive og 
negative effekter knyttet til radioaktivitet. 
Særlig er helsebringende effekter mange, 
i sin tid listet som reklame for radium 
uten å vise til dokumentasjon, mens de 
skadelige effekter av atombombene over 

Hiro shima og Nagasaki blir belyst. En 
spesiell historie er knyttet til en nedlagt 
gull-og sølv-gruve i Montana i USA 
benyttet som radon-spa. Over to tusen 
personer har årlig oppholdt seg en peri-
ode i gruven og pustet inn radon-luft for 
helbredelse. Radon-innholdet i luften i 
gruven er cirka 48 tusen becquerel per 
kubikkmeter luft og svarer til en faktor 
300-400 over anbefalt maksimal konsen-
trasjon i luften i boliger.

Forfatteren benytter cyan-fargestoffer 
i sine kunstneriske illustrasjoner, og det 
er blitt observert at når lyset slukkes, vil 
boken, Radioaktive, liggende på nattbor-
det være selvlysende. Radioaktive tar 
også for seg blodlut-saltet, berlinerblått, 
og dets evne til å binde cesium og forhin-
dre den langtlevende radioaktive traceren, 
Cs-137, i å bli tatt opp i næringskjeden.

Denne boken vil være ypperlig for 
studenter som er interessert i vitenskaps-
historie, og utmerket som håndbok for 
lærere som vil presentere et spennende 
drama fra vitenskapens verden.

Jorolf Alstad (em)
Kjem. Inst.
Universitetet i Oslo

En uvanlig og  
utmerket biografi

Lauren Redniss, amerikansk forfatter og kunstner med mange anbefalinger, nominert 
til Pulitzer-prisen. (Foto: clarionfriends.wordpress.com)

Radioactive: 
Marie & Pierre Curie: 
A Tale of Love and 
Fallout
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Nytt og innovativt termostatkonsept: LAUDA Proline

•	Termostaten	er	utviklet	i	samarbeid	med	brukere	som	bla.	gjør		
at	den	er	utvidet	med	et	ekstremt	stort	temperaturområde;		
fra	-90°C	opptil	300°C.

•	LAUDA	Proline	leveres	som	versjon	Master	og	Command.	LAUDA	
Proline	enhetene	har	en	Varioflex	pumpe.	Dette	er	en	høy-effekt	
trykk-/sugepumpe	som	kan	justeres	med	inntil	8	nivåer.		
Utformingen	av	“propellene”	sikrer	høye	trykk-	og	pumpe-	
kapasiteter	og	minimaliserer	effektforbruket.

•	Et	nyutviklet	“SmartCoolSystem”	med	digital	kjøleinformasjon	
sørger	for	optimal	kjøleeffekt	opptil	1,6	KW.	

•	Dette	er	et	system	som	det	ikke	finnes	maken	til	blant	kompakte	
bordtermostater.	

•	Den	nye	LAUDA	Proline	leveres	med	40	forskjellige	termostat-
typer	for	å	tilfredsstille	tilnærmet	alle	behov	for	termostatering.

LABORATORIEUTSTYR OG INSTRUMENTER
TEKNISK KOMPETANSE SIDEN 1926

LABORATORIEUTSTYR OG INSTRUMENTER
TEKNISK KOMPETANSE SIDEN 1926

Vår nye katalog 
for 2011/12 
har kommet ut 
Kontakt	oss	på	22	09	40	00	eller	
post@houm.no	så	får	du	den	tilsendt.	

Besøk	også	vår	hjemmeside:	www.houm.no.	
Gjør	et	søk	eller	bruk	menyen	til	å	finne	ditt	
interesseområde	slik	at	du	ser	alle	produktene	
vi	kan	tilby	deg.	

Varme- og kjøletermostat fra -90°C opptil 300°C

mailto:post@houm.no
http://www.houm.no/
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Professor Arvid Mostad, Kjemisk inst., UiO

For cirka 2 milliarder år siden skjedde det noe som skulle 
føre til en miljømessig revolusjon på vår klode. Grunnstoffet 
Magnesium ble fanget inn i et kransformet organisk molekyl 
(porfyrin) som etter hvert dannet klorofyll. Dette molekylet, som 
forekommer i to varianter, absorberer de blå og røde delene av 
solspekteret mens det grønne forblir uberørt. Energien som klo-
rofyllet på denne måten fanger opp, blir transportert gjennom en 
rekke molekyler og benyttes til syvende og sist til å bygge opp 
karbohydrater (cellulose) og fritt dioksygen fra karbondioksid 
og vann. Den gang inneholdt atmosfæren meget lite oksygen, 
og livsformene var det vi i dag kaller anaerobe, det vil si de 
levde i et oksygenfritt miljø. For slike organismer er dioksygen 
en ren gift og når det nye klorofyllet dannet mer og mer av denne 
gassen ble de mer eller mindre utslettet. Men etter hvert som 
mengden av dioksygen økte i miljøet, utviklet det seg imidlertid 
nye livsformer som kunne utnytte dioksygen i sitt energistoff-
skifte. Dessuten ble det også dannet ozon, og med et økende 
innhold av ozon i atmosfæren, ble store deler av den livsfarlige 
UV-strålingen filtrert bort. Dermed kunne nye livsformer krabbe 
på land og utvikle en helt ny verden.

Historisk
Mineraler som inneholder magnesium har vert kjent og brukt 

lenge før grunnstoffet selv ble oppdaget. I 1618 la en bonde i 
Epsom (England) merke til at selv under en sterk tørkeperiode 
holdt buskapen seg unna en bestemt vanndam. Han oppdaget at 
vannet smakte bittert og at det etterlot seg en hvit rest som ble 
kalt «Epsom salt». Man oppdaget også at bading i denne dam-
men ga lindring for såre og ømme muskler, og stoffet fikk, som 
vanlig med nye stoffer på den tiden, raskt ry som helbredende 
for det meste. Nesten 200 år senere fant kjemikere ut at stoffet 
var magnesiumsulfat. (MgSO

4
).

I Tyrkia ble det også funnet et merkelig lett mineral som i 
1789 ble beskrevet av Thomas Henry. Stoffet var lett å skjære 
i og forme og derfor ofte brukt til kunstgjenstander. Fordi ma-
terialet hardner ved oppvarming ble det meget populært til for-
ming av pipehoder. Datidens handelsmenn kalte mineralet for 
«mertscavon», men fordi dette ordet ble uttalt sleivete, og fordi 
materialet var så lett at det faktisk kan flyte på vann, ble det i 
Europa kjent som meerschaum (havskum) eller merskum som er 
et magnesiumsilikat med formel: Mg

4
(OH)

2
Si

6
O

15
 6H

2
O. Fordi 

det ble vist at mineralet er dannet fra fossile bløtdyr (ryggskjol-
det i blekksprut; sepia) er fagnavnet sepiolit. Velkjent var også 
«Magnesia-sten», et hvitt, mykt og glatt minerale som også ble 
kalt «såpesten», nå kjent som talkum (Mg

3
Si

4
O

10
(OH)

2
).

Noen mener at det på en måte var den skotske kjemikeren 
Joseph Black som «oppdaget» magnesium fordi han i sitt arbeid 
med magnesiummineraler i 1755 forstod at magnesia (MgO) 
måtte være oksidet av et nytt grunnstof. Metallet magnesium 

Magnesium:

Grunnstoffet som  
forandret verden
Livet på jorden ble fundamentalt forandret da oksygen dukket opp i atmosfæren. 
Vi kan takke  magnesium for at dette skjedde.

Klorofyll. Merskumpipe.
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fremstilte han imidlertid aldri. Det ble først gjort av Anton 
Rupprecht i 1792 da han varmet opp magnesia sammen med 
kull:

2MgO + C  <=> 2Mg + CO
2

Siden Rupprecht var fra Østerrike kalte han metallet austrium. 
Helt rent magnesium metall var det imidlertid Humphry Davy 
som laget i 1808 ved å elektrolysere MgO. Senere, det vil si 
i 1828, fremstilte også den franske kjemikeren Antoine Bussy 
såpass mye rent magnesium til at egenskapene kunne studeres. 
Det samme gjorde Michal Faraday i 1830 årene. Robert Bunsen 
konstruerte en elektrokjemisk celle for fremstilling av Mg, og 
den første industrielle produksjon kom i gang i Tyskland i1886.

Det nye grunnstoffet magnesium fikk sitt endelige navn etter 
distriktet Magnesia i Tessaloniki i Hellas der magnesia (MgO) 
tidlig ble funnet. (stedet har også gitt navn til fenomenet mag-
netisme siden det ble funnet stein der med «magnetiske» egen-
skaper: Lithos magnesia: sten fra Magnesia (magnetjernstein).

Kjemien
Magnesium er et blankt, skinnende og relativt bløtt metall som 
lett kan bøyes og formes. Det hører hjemme i periodesystemets 
hovedgruppe II blant jordalkalimetallene og har elektronkonfi-
gurasjon 1s22s22p83s2.  Det betyr at magnesium som regel opp-
trer som Mg++ i sine forbindelser, men kan danne mer kovalente 
bindinger til karbon i organiske forbindelser.

Magnesium er relativt reaktivt og kan reagere med vann; 
langsomt med kalt vann, men raskt med varmt vann. Det reage-
rer lett med luftens oksygen, men det dannes et beskyttende lag 
av MgO som hindrer videre reaksjon. Dersom magnesium først 
antennes brenner det i luftens oksygen med et intenst hvitt lys. 
Det brenner også uten oksygen ved å reagere med luftens nitro-
gen til Mg

3
N

2
, eller med CO

2 
til MgO og C. Brennende magne-

sium kan ikke slukkes med vann fordi reaksjon med vann gir 
hydrogen som også vil brenne.

Mg + 2H
2
O => Mg(OH)

2
 + H

2

Det er tre naturlige isotoper av Mg: Mg24 (79%), Mg25: 
(10%), Mg26: (11%) og alle er stabile. (En rekke ustabile isoto-
per er laget kunstig slik at det i alt er kjent 17 isotoper).

Forekomst
Siden magnesium er såpass reaktivt forekommer det ikke fritt 
i naturen, men er det sjette vanligst forekommende grunnstoff 
i jordskorpen (cirka 2 vektprosent), det tredje vanligste løst i 
havet (MgCl

2
). (Det antas at det er 1,4 millioner tonn Mg i en 

kubikk kilometer sjøvann) De vanligste mineralene er dolomitt 
(CaMg(CO

3
)

2
), magnesitt (MgCO

3
), carnalit (KMgCl

3
) og ep-

sonit (MgSO
4
). Oppvarming av magensitt gir magnesiumoksid, 

MgO. Mg
3
Si

2
O

5
(OH)

4
 er en form for asbest.I alt finnes det nes-

ten 400 kjente mineraler av Mg.
Magnesium finnes også, som vi har nevnt ovenfor, i alle 

grønne planter. Dette ble vist av Richard Willstätter i 1906.
Vanligvis fremstilles Mg ved å omdanne mineralet til MgCl

2
 

som så elektrolyseres. Alternativt kan mineralet omdannes til 
MgO som så behandles med ferrosilisium som ved oppvarming 
vil redusere MgO til metallisk Mg som unnslipper i dampform 
som kan kondenseres i en kjøler.

Nork Hydro startet magnesiumproduksjon på Herøya i 1951, 

og Norge var en meget stor produsent av magnesium i mange 
år; cirka 40.000 tonn/år primærmetall i tillegg til omsmelting av 
cirka 10.000 tonn/år returmetall. Både rent magnesium og lege-
ringer til støping av bildeler og elektronisk utstyr ble produsert, 
men i 2002 ble produksjonen nedlagt.

Utgangspunktet for produksjonen kan være dolomittstein 
(CaCO

3
, MgCO

3
), som inneholder cirka 14 prosent magnesium, 

og sjøvann som inneholder cirka 1,4 prosent.Dolomittsteinen 
knuses og varmes opp slik at CO

2
 drives ut og CaO og MgO 

blir tilbake. Dette blandes med sjøvann som oppkonsentreres 
og magnesium felles ut som Mg(OH)

2
. Ved oppvarming blir 

hydroksidet omdannet til MgO som så omvandles til MgCl
2
 

ved behandling med klorgass. Ved 750 °C er MgCl
2
 flytende 

og overføres til elektrolyseceller kloridet spaltes til Cl
2
 og Mg. 

Cirka 50 prosent av det produserte Mg stammer fra sjøvan-
net. Magnesiummetallet danner små dråper som flyter opp til 
overflaten i elektrolyse-badet, mens klorgassen sendes tilbake 
til kloreringsanlegget. Det flytende metallet suges opp og over-
føres til støperiet. Her kan man tilsette ulike metaller som zink, 
mangan eller aluminium, for å lage magnesiumlegeringer til 
ulike formål.

Bruk
Magnesiumforbindelser, spesielt magnesiumoksid, brukes for 
en stor del i ildfaste materialer i ovner for produksjon av jern, 
stål, sement og glass. På grunn av lav vekt og stor styrke brukes 
rent magnesium sammen med aluminium i legeringer og er det 
tredje mest brukte metallet i konstruksjoner (etter stål og alu-
minium).

I hovedsak benyttes slike legeringer til støping av bildeler, 
ventildeksler, vifter, rattstammer, dashbord, seterammer, gear-
kasser m.v., og deler til lette, håndholdte maskiner som driller, 
motorsager, hageutstyr; computerkasser, mobiltelefoner, kame-
raer, sportsutstyr og bokser for øl og mineralvann.

For ikke så lenge siden var magnesium et viktig hjelpemid-
del i fotografiens tjeneste. Magnesium produserer et skarpt hvitt 
lys når det brenner i luft. Dette ble brukt for å lyse opp objektet 
ved fotografering. Magnesium pulver ble brukt først; men siden 
ble tynne magnesium tråder lagt inn i små glasspærer der tråden 
ble antent av elektrisk strøm.

Fortsatt brukes magnesium i fyrverkeri og nødlys til havs. 
Under krig brukes magnesium i brannbomber. Her benyttes 
«termitreaksjonen» der pulverisert Al og Fe reagerer og gir mer 
enn nok varme til å smelte jern og antenne Mg skallet i bomben. 

 
Atomnr. 12
Isotoper 3
Atomvekt 24,305
El.-konfig. [Ne]3S2

Ioniser, energ. 737.5KJ/mol
Atom-rad. 150 pm
Sm.p. 649 °C
Kokepkt. 1105 °C
Tetthet 1.738 g/cm3

V.dW. rad. 173 pm

Data for Mg:

>>
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En slik brann er vanskelig å slukke siden vann bare gjør den 
verre. Den eneste måten er å begrave den i sand slik at det ikke 
bli tilgang til O

2
, N

2
 eller CO

2
. Det var behovet for Mg under 

krigen som gjorde sjøvann interessant som kilde. Vektløftere og 
klatrere bruker å gni magnesiumkarbonat inn i hendene for å få et 
fastere grep. Batterier av Mg og Ag med sjøvann som elektrolytt 
brukes ofte i redningsvester.

I næringsmiddelindustrien brukes en rekke magnesiumforbindel-
ser, for eksempel magnesiumglukonat (CH

2
OH(CHOH)

4
COO)

2
Mg 

(E 580).

Biologisk
Magnesium er livsviktig for alle levende organismer. Grunnstoffet 
er nødvendig for aktiviteten til mer enn 300 forskjellige enzymer 
som bl.a. er involvert i oppbyggingen av andre proteiner, hydro lyse 
av «energileverandøren» ATP, og oppbygging av  nukleinsyrene 
DNA og RNA. Et menneske inneholder 20- 25g Mg, og det meste 
finnes i skjelett og tenner, mens resten er fordelt på blod: (37,8 
mg/l), lever (0,06 vektprosent) og muskler (0,09 vektprosent). For 
å opprettholde dette trenger vi ca 250 mg daglig, og det får vi 
særlig fra grønnsaker, melk, sjokolade og nøtter. Næringsmidler 
som inneholder fosfat (Coca Cola) kan hindre opptak av Mg fordi 
det dannes magnesiumfosfat som er uløselig og ikke absorberes 

i tarmen. Magnesiummangel ble først beskrevet i den medisin-
ske litteratur i 1934, og er kanskje hyppigere enn tidligere antatt.  
Tusenvis av dødsfall kunne muligens vert unngått med tilskudd 
av Mg (I USA regnes det med ca. 150000 dødsfall på grunn av 
hjerte/kar-problemer knyttet til magnesiummangel).

Symptomer på magnesiummangel kan være muskelkramper 
og/eller såre muskler. Ryggsmerter, hodepine og brystsmerter 
sammen med søvnløshet, angstanfall og endret personlighet blir 
også nevnt. Hos barn som lider av autisme eller ADHD er det 
 funnet spesielt lavt innhold av Mg i røde blodlegemer.

Som tilskudd ved konstatert mangel på Mg brukes ofte 
magnesium laktat (CH

3
CHOCOO)

2
Mg, men det kan ta meget 

lang tid å bygge opp igjen en alvorlig magnesiummangel.
For mye magnesium er heller ikke bra, siden dette kan influere 

på kalsiumets aktivitet i organismen. Det vanligste symptom på 
en akutt magnesiumoverdose er diarè. 

Slike effekter er likevel bagatellmessige i forhold til den be-
tydning det fikk at dette atomet fant seg tilrette i den moleky-
lære «rammen» som er den essensielle biten av klorofyll. For en 
kjemiker, i alle fall, blir undringen ikke mindre når en treffer på 
jernatomet i samme innrammingen i hemoglobin.

Før de elektronisk blitzlampene kom på markedet var det magnesiumtråd som ble brukt i blitzlampene.
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Firmaguiden

Chiron AS

Stiklestadveien 1, 7041
Trondheim
Tlf.:73 87 44 90
Faks:73 87 44 99
E-post: chiron@chiron.no

Boks 119 Manglerud, 0612 Oslo
Tlf. 23 15 85 02, kjemi@online.no

www.kjemi.com
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www.mt.com
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Fjellgata 1
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Phone: +47 23 23 32 60
Fax: +47 23 23 32 70

e-mail: ahdiag@ahdiag.no

Her var det jammen ledig!

Kontakt Turid Bye Eidsvaag

Tlf. 23 15 85 04/971 11 603
turid.byeeidsvaag@mediaoslo.no

Tlf. 66 81 34 70
mail@teknolab.no

www.teknolab.no
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www.bdal.com
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Tlf. 63 99 35 40, faks. 63 99 33 12

www.softwarepoint.no

Alfsen og Gunderson AS
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Millipore AS
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Telefon 67 10 36 30 * Telefaks 67 10 36 31
E-post: firmapost@metrohm.no

www.metrohm.no

Telefon 815 32 560 * Telefaks 22 85 85 60
E-post: post@matriks.no

www.matriks.no

Telefon 02290
E-post: info@no.vwr.com

www.no.vwr.com

Tlf. 810 02 005
nordicinfo@phenomenex.com

www.phenomenex.com
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Aminosyreanalysatorer
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Analysekjemikalier
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90

Analysesystemer
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Waters, tlf. 63 84 60 50

Atomabs. spektrofotometre
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Matriks AS, tlf. 815 32 560
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00

Bakterieutstyr
Cerbo Norge A/S, tlf. 63 87 82 20
Millipore A/S, tlf. 810 62 645

Blodbankutstyr
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20

Celledyrkingsutstyr
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Cryobeholdere
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

Detektorer
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Diverse laboratorieutstyr
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90

Materialkarakteristikk
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Teamator AB, tlf. 21 62 89 58

Elementanalyse
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Matriks AS, tlf.: 815 32 560

Engangsartikler
Cerbo Norge A/S, tlf.: 63 87 82 20

Filtere
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Filtreringsutstyr
Millipore A/S, tlf. 810 62 645

Filter/membran
Millipore A/S, tlf. 810 62 645

Fluorescens
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Gammadata Norge, tlf. 33 09 63 30
Matriks AS, tlf.: 815 32 560

Fluormetre
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00

Fotometre
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00

Frysetørkere
Chiron AS, tlf. 73 54 02 33

Gasser
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

Gassgeneratorer
Matriks AS, tlf. 815 32 560

Gassreguleringsutstyr
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

HPLC/MS
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00
Waters, tlf.:63 84 60 50

Høyrene gasser
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

ICP/ICP-MS
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560

Ionebyttere/utstyr
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Millipore A/S, tlf.:810 62 645

Ionekromatografer
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Waters, tlf. 63 84 60 50

Kalibreringsgasser
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

Kolonner
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Kromatografi/væske
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Kromatografi
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00

Kromatografi – Datasystemer
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Krom., forbruksart. og tilbehør
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Kryometer
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20

Lab. Informasjons Systemer – LIMS
Baze Technology AS, tlf. 94 800 600

www.bazetechnology.com
Software Point AS, tlf. 63 99 35 40

www.softwarepoint.no

Laboratoriekjemikalier
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90

PROSJEKT - PROSESS - PRODUKT

Produktregister

Boks 119 Manglerud, 0612 Oslo
Tlf. 23 15 85 00, kjemi@online.no

www.kjemi.com

Hurtigalternativ til Internett:
Kontakt

Uno Dahl Henriksen
Tlf. 952 59 126

uno.dahlhenriksen@mediaoslo.no

Tlf.: 63 83 56 00
Service tlf.: 63 83 56 58

www.bergman.no

Tlf. 810 02 005
nordicinfo@phenomenex.com

www.phenomenex.com
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Aminosyreanalysatorer
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Analysekjemikalier
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90

Analysesystemer
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Waters, tlf. 63 84 60 50

Atomabs. spektrofotometre
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Matriks AS, tlf. 815 32 560
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00

Bakterieutstyr
Cerbo Norge A/S, tlf. 63 87 82 20
Millipore A/S, tlf. 810 62 645

Blodbankutstyr
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20

Celledyrkingsutstyr
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Cryobeholdere
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

Detektorer
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Diverse laboratorieutstyr
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90

Materialkarakteristikk
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Teamator AB, tlf. 21 62 89 58

Elementanalyse
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Matriks AS, tlf.: 815 32 560

Engangsartikler
Cerbo Norge A/S, tlf.: 63 87 82 20

Filtere
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Filtreringsutstyr
Millipore A/S, tlf. 810 62 645

Filter/membran
Millipore A/S, tlf. 810 62 645

Fluorescens
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Gammadata Norge, tlf. 33 09 63 30
Matriks AS, tlf.: 815 32 560

Fluormetre
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00

Fotometre
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00

Frysetørkere
Chiron AS, tlf. 73 54 02 33

Gasser
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

Gassgeneratorer
Matriks AS, tlf. 815 32 560

Gassreguleringsutstyr
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

HPLC/MS
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00
Waters, tlf.:63 84 60 50

Høyrene gasser
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

ICP/ICP-MS
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560

Ionebyttere/utstyr
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Millipore A/S, tlf.:810 62 645

Ionekromatografer
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Waters, tlf. 63 84 60 50

Kalibreringsgasser
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

Kolonner
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Kromatografi/væske
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Kromatografi
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00

Kromatografi – Datasystemer
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Krom., forbruksart. og tilbehør
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Kryometer
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20

Lab. Informasjons Systemer – LIMS
Baze Technology AS, tlf. 94 800 600

www.bazetechnology.com
Software Point AS, tlf. 63 99 35 40

www.softwarepoint.no

Laboratoriekjemikalier
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90

PROSJEKT - PROSESS - PRODUKT

Produktregister

Boks 119 Manglerud, 0612 Oslo
Tlf. 23 15 85 00, kjemi@online.no

www.kjemi.com

Hurtigalternativ til Internett:
Kontakt

Uno Dahl Henriksen
Tlf. 952 59 126

uno.dahlhenriksen@mediaoslo.no

Tlf.: 63 83 56 00
Service tlf.: 63 83 56 58

www.bergman.no

Tlf. 810 02 005
nordicinfo@phenomenex.com

www.phenomenex.com

S27-29_kjemi 3.11:S27-29_kjemi 04.09  17-06-11  10:02  Side 28

Laboratorierekvisita
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90

Ledningsevne/oksygenmålere
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00

Løsningsmidler
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90 - SDS

Massespektrometri
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Bruker Daltonics Scandinavia

tlf. +46 8 655 25 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Mikrotitrerplateutstyr
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00

Miljøvern/prøvetaker-utstyr
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

On-Line analyseinstrumenter
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Teamator AB, tlf. 21 62 89 58

Osmometre
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20

Partikkelanalyse
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00
Teamator AB, tlf. 21 62 89 58

pH-metre
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00

Pipetter/dispensere/dilutere
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Plastbokser og esker
Cerbo Norge A/S, tlf.: 63 87 82 20

Plast/utstyr
Cerbo Norge A/S, tlf.: 63 87 82 20
Prøvepreparering
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Prøvetagerutstyr/arb.miljø
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00

Prøvetagerutstyr/gass
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Prøvetagerutstyr/luft
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Prøvetagerutstyr/vann
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Pumper/laboratorie
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Pumper/vakuum
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90 - Vacuubrand
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Radioaktivitet/måleutstyr
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00

Raman
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30

Reaktorsystemer
Chiron AS, tlf.:73 87 44 90

Refraktometre
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Røntgenfluorescens
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30

Sentrifuger
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20

Spektrofotometre
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Matriks AS, tlf. 815 32 560
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00

Spektroskopi
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00

Strålevern
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00

Termisk bildebehandling
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30

Termoanalyse
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Waters, tlf. 63 84 60 50

Titreringsutstyr
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00

TOC-analysatorer
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560

Transportemballasje
for biologiske prøver
Cerbo Norge A/S, tlf.: 63 87 82 20

UPLC-Ultra Performance Liquid
Chromatography
Bergman AS, tlf. 63 83 56 00
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Waters, tlf. 63 84 60 50

Vannbad og temperaturstyring
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65

Vannrenseanlegg
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Millipore A/S, tlf.: 810 62 645

Vekter
Bergman AS, tlf.: 63 83 56 00
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00

Ventiler
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

Tlf. 22 30 44 90
E-post: info.mtn@mt.com
www.mt.com

Tlf. 32 27 41 40 – Faks. 32 27 41 59

www.airliquide.no

Instituttveien 10, 2007 Kjeller
Tlf.:63 84 60 50 * Faks: 63 84 00 10

E-post: norway@waters.com

Telefon 67 10 36 30 * Telefaks 67 10 36 31
E-post: firmapost@metrohm.no

www.metrohm.no

Chiron AS

Stiklestadveien 1, 7041
Trondheim
Tlf.:73 87 44 90
Faks:73 87 44 99
E-post: chiron@chiron.no

Her var det jammen ledig!

Kontakt Turid Bye Eidsvaag

Tlf. 23 15 85 04/971 11 603
turid.byeeidsvaag@mediaoslo.no
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Teknolab: Kursuke 2011
31.10.-06.11.2011, Kolbotn.
Ma: Organisk Kjemi for Analytikere
Ti: GC
On: Prøveopparbeiding
To: HPLC
Fr: LC-MS
Lø: Eksamensoppgaver
Sø: Eksamen
Mer informasjon: www.teknolab.no

Agilent GC-brukerkurs:
Olje-i-vann
01.-03.11.2011,
Forskningsparken, Oslo
www.matriks.no

Nanoteknologi: Jobb smått -
tenk stort
02.11.2011, Oslo
www.forskningsradet.no/nanomat

Waters XEVO TQ Operation &
Maintenance Training
08.-10.11.2011, Stockholm, Sverige

Waters ACQUITY TQD
Operation & Maintenance
Training
08.-10.11.2011, Stockholm, Sverige

Waters LC/MS-kurs –
små molekyler
08.-10.11.2011, Stockholm, Sverige

Waters 2nd Nordic MS Summit
08.-09.11.2011, Båstad, Sverige

Agilent 1100/1200 HPLC vedlike-
holds- og feilsøkingskurs
09.-11.11.2011,
Forskningsparken, Oslo
www.matriks.no

Kromatografisymposiet 2012
08.-10. januar 2012, Rica Park Hotel
Sandefjord
www.kromatografisymposiet.no

2012 Winter Conference on
Plasma Spectrochemistry
09.-14.01.2012, Tucson, AZ, USA

Produced Water
Management 2012
24.-25.01 2012, Stavanger
www.teknakurs.no/intconf

Pittcon 2012
11.-16.03.2012, Orlando, FL, USA
www.pittcon.org

23rd Oil Field Chemistry
Symposium 2012
18.-21.03.2012, Geilo
www.tekna.no

Analytica 2012
17.-20.04.2012, München, DE
www.analytica.de

60th ASMS Conference
on Mass Spectrometry
20.-24. mai 2012, Vancouver, Canada
www.asms.org

Achema 2012
18.-22.06.2012,
Frankfurt am Main, DE
www.achema.de

BOS12
01.-04.07.2012, Tallinn, Estland
www.boschem.eu

The 19th International Mass
Spectrometry Conference
15.-21. september 2012, Kyoto, Japan
www.imsc2012.jp/

European Winter Conference on
Plasma Spectrochemistry
10.-15.02.2013, Krakow, Polen
www.chemia.uj.edu.pl/ewcps

Pittcon 2013
17.-22.03.2013, Philadelphia,
Pennsylvania, USA
http://www.pittcon.org

Møter, messer & konferanser
Her gjengis kommende møter, messer og konferanser. Oppdatert oversikt finner du på www.kjemi.com
Der finner du også web-lenke til de fleste av arrangementene.

2011

50år
Avd.ing. Sharon Broadwell 10.11.11
Cand.scient. Line Vikersveen 15.11.11
Cand.scient. Astrid Sørensen 16.11.11
Sen.-forsker Kristin Syverud 22.11.11

60år
Lab-sjef Øyvind Matre 31.10.11
Dr.scient. Erik Amble 12.11.11
Cand.scient. Tone Normann Asp 17.11.11
Cand.scient. Joseph Arukwe 22.11.11
Cand.real. BeritElisabethL.Skjellerudsveen29.11.11

70år
Siv.ing. Anders Holmen 08.11.11
John Kvalvåg 23.11.11
Alf Bjørseth 24.11.11

75 år
Siv.ing. Henrik A. Aaserud 18.11.11
Professor Olav Åsmund Smidsrød 19.11.11

80år
Prof.emeritus Reidar Svein Sigmond 23.10.11
Høgsk.lektor Arnfred Rølland 28.11.11
B.sc. Andreas A. Ringnes 30.11.11

Med forbehold om trykkfeil

Det hender dessverre at personer som har gått
bort, havner i denne spalten. Melding om endret
medlemsstatus sendes til Norsk Kjemisk Selskap
via www.kjemi.no

NKS-medlemmer melder adresseendringer
direkte til NKS – og gjerne via www.kjemi.no

NKS gratulerer!

Pynt på laben?
Vi har fortsatt på lager noen eksemplarer av det periodiske system – noe
fritt tolket av kunstneren Slavo Koys. Kontakt oss på
kjemi@mediaoslo.no – og du har kunstverket i løpet av noen dager. Én

plakat inkl. forsen-
delse koster NOK
125. Påfølgende
plakater koster
NOK 62,50 per
stk. Plakaten(e)
kommer ubrettet i
et kraftig papprør.
Alle priser er inkl.
mva.
Se også www.
periodesystemet.
no for oppdatert info.
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Kjemi er tidsskrift for kjemikere, kjemiingeniø-
rer, biokjemikere, bioingeniører, metallurger,
bergingeniører, forskere, konsulenter,
prosessteknikere og bedriftsledere samt kje-
milærere i ungdomsskolen og den videregå-
ende skolen.

Kjemis formål er å gi faglig orientering om tek-
niske, industrielle og vitenskapelige emner og
virke som bindeledd mellom personer, bedrif-
ter og institusjoner innen tidsskriftets fagområ-
der.

Kjemi er organ for Norsk Kjemisk Selskap og
kjemiingeniører tilsluttet TEKNA (tidl. NIF) og
Norges Ingeniørorganisasjon, NITO.

Ansvarlig redaktør
Lars Ole Ørjasæter tlf. 23 15 85 00

mobiltlf. 908 59 406

Redaksjonelle medarbeidere
Karl Jørgen Gurandsrud mobiltlf. 909 90 620

Annonser
Turid Bye Eidsvaag tlf. 23 15 85 04

mobiltlf. 971 11 603
turid.byeeidsvaag@mediaoslo.no

Adresse, redaksjon og annonseavdeling
Kjemi
Kildals vei 17 A
Postboks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Telefon: 23 15 85 00
E-post: kjemi@mediaoslo.no

larsole.orjaseter@mediaoslo.no

Annonsemateriell
Elektronisk i høyoppløst pdf-format

Annonsepriser
Produktannonser:

1/1 side kr 16.000
1/2 side kr 9.000
1/3 side kr 7.000
1/4 side kr 5.500

Gjelder annonser i farger
eks. sats, repro og mva.

Andre formater:
Ring Turid Bye Eidsvaag
på 23 15 85 04 eller 971 11 603
for et godt tilbud.

Redaksjonsråd
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www.kjemi.no
Reklamasjon på ikke mottatt blad aksepteres
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regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis
Kjemis redaksjonelle linje.

Utgivelsesplan 2011
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5 • 2011 03.10. 14.10.
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Se også www.kjemi.com for oppdateringer
– og nyheter og annen informasjon
som ikke står i Kjemi.

61th ASMS Conference on Mass
Spectrometry
09.06.-13.06.2013, Minneapolis, USA
www.asms.org

Pittcon 2014
2.-7. mars, Chicago, IL, USA
Hjemmeside: http://www.pittcon.org

62th ASMS Conference on Mass
Spectrometry
15.06.-19.06.2014, Baltimore, USA
www.asms.org

Pittcon 2015
8.-14. mars 2015, New Orleans, LA,
USA
http://www.pittcon.org

2012
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Din partner innen forbruksartikler kromatografi 
og spektroskopi, bærbare analysatorer og 

prøveopparbeiding

Holger Teknologi AS, Liakollveien 1, 1259 Oslo
Telefon 23 16 94 60  -  fax 22 61 10 30  -  post@holger.no  -  www.holger.no

Tekna - en fagforening for deg som 
ønsker et bredt faglig tilbud

Mer informasjon om faglige arrangementer: 
www.teknakurs.no
Mer informasjon om Teknas faglige grupperinger: 
www.tekna.no (Fagmiljøer)

Tekna arbeider aktivt med å fremme rekruttering, 
utdanning, forskning og utvikling innen teknisk-
naturvitenskapelige fagområder. 

Teknolab: Kursuke 2011
31.10.-06.11.2011, Kolbotn.
Ma: Organisk Kjemi for Analytikere
Ti: GC
On: Prøveopparbeiding
To: HPLC
Fr: LC-MS
Lø: Eksamensoppgaver
Sø: Eksamen
Mer informasjon: www.teknolab.no

Agilent GC-brukerkurs:
Olje-i-vann
01.-03.11.2011,
Forskningsparken, Oslo
www.matriks.no

Nanoteknologi: Jobb smått -
tenk stort
02.11.2011, Oslo
www.forskningsradet.no/nanomat

Waters XEVO TQ Operation &
Maintenance Training
08.-10.11.2011, Stockholm, Sverige

Waters ACQUITY TQD
Operation & Maintenance
Training
08.-10.11.2011, Stockholm, Sverige

Waters LC/MS-kurs –
små molekyler
08.-10.11.2011, Stockholm, Sverige

Waters 2nd Nordic MS Summit
08.-09.11.2011, Båstad, Sverige

Agilent 1100/1200 HPLC vedlike-
holds- og feilsøkingskurs
09.-11.11.2011,
Forskningsparken, Oslo
www.matriks.no

Kromatografisymposiet 2012
08.-10. januar 2012, Rica Park Hotel
Sandefjord
www.kromatografisymposiet.no

2012 Winter Conference on
Plasma Spectrochemistry
09.-14.01.2012, Tucson, AZ, USA

Produced Water
Management 2012
24.-25.01 2012, Stavanger
www.teknakurs.no/intconf

Pittcon 2012
11.-16.03.2012, Orlando, FL, USA
www.pittcon.org

23rd Oil Field Chemistry
Symposium 2012
18.-21.03.2012, Geilo
www.tekna.no

Analytica 2012
17.-20.04.2012, München, DE
www.analytica.de

60th ASMS Conference
on Mass Spectrometry
20.-24. mai 2012, Vancouver, Canada
www.asms.org

Achema 2012
18.-22.06.2012,
Frankfurt am Main, DE
www.achema.de

BOS12
01.-04.07.2012, Tallinn, Estland
www.boschem.eu

The 19th International Mass
Spectrometry Conference
15.-21. september 2012, Kyoto, Japan
www.imsc2012.jp/

European Winter Conference on
Plasma Spectrochemistry
10.-15.02.2013, Krakow, Polen
www.chemia.uj.edu.pl/ewcps

Pittcon 2013
17.-22.03.2013, Philadelphia,
Pennsylvania, USA
http://www.pittcon.org

Møter, messer & konferanser
Her gjengis kommende møter, messer og konferanser. Oppdatert oversikt finner du på www.kjemi.com
Der finner du også web-lenke til de fleste av arrangementene.

2011

50år
Avd.ing. Sharon Broadwell 10.11.11
Cand.scient. Line Vikersveen 15.11.11
Cand.scient. Astrid Sørensen 16.11.11
Sen.-forsker Kristin Syverud 22.11.11

60år
Lab-sjef Øyvind Matre 31.10.11
Dr.scient. Erik Amble 12.11.11
Cand.scient. Tone Normann Asp 17.11.11
Cand.scient. Joseph Arukwe 22.11.11
Cand.real. BeritElisabethL.Skjellerudsveen29.11.11

70år
Siv.ing. Anders Holmen 08.11.11
John Kvalvåg 23.11.11
Alf Bjørseth 24.11.11

75 år
Siv.ing. Henrik A. Aaserud 18.11.11
Professor Olav Åsmund Smidsrød 19.11.11

80år
Prof.emeritus Reidar Svein Sigmond 23.10.11
Høgsk.lektor Arnfred Rølland 28.11.11
B.sc. Andreas A. Ringnes 30.11.11

Med forbehold om trykkfeil

Det hender dessverre at personer som har gått
bort, havner i denne spalten. Melding om endret
medlemsstatus sendes til Norsk Kjemisk Selskap
via www.kjemi.no

NKS-medlemmer melder adresseendringer
direkte til NKS – og gjerne via www.kjemi.no

NKS gratulerer!

Pynt på laben?
Vi har fortsatt på lager noen eksemplarer av det periodiske system – noe
fritt tolket av kunstneren Slavo Koys. Kontakt oss på
kjemi@mediaoslo.no – og du har kunstverket i løpet av noen dager. Én

plakat inkl. forsen-
delse koster NOK
125. Påfølgende
plakater koster
NOK 62,50 per
stk. Plakaten(e)
kommer ubrettet i
et kraftig papprør.
Alle priser er inkl.
mva.
Se også www.
periodesystemet.
no for oppdatert info.
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Kjemi er tidsskrift for kjemikere, kjemiingeniø-
rer, biokjemikere, bioingeniører, metallurger,
bergingeniører, forskere, konsulenter,
prosessteknikere og bedriftsledere samt kje-
milærere i ungdomsskolen og den videregå-
ende skolen.

Kjemis formål er å gi faglig orientering om tek-
niske, industrielle og vitenskapelige emner og
virke som bindeledd mellom personer, bedrif-
ter og institusjoner innen tidsskriftets fagområ-
der.

Kjemi er organ for Norsk Kjemisk Selskap og
kjemiingeniører tilsluttet TEKNA (tidl. NIF) og
Norges Ingeniørorganisasjon, NITO.

Ansvarlig redaktør
Lars Ole Ørjasæter tlf. 23 15 85 00

mobiltlf. 908 59 406

Redaksjonelle medarbeidere
Karl Jørgen Gurandsrud mobiltlf. 909 90 620

Annonser
Turid Bye Eidsvaag tlf. 23 15 85 04

mobiltlf. 971 11 603
turid.byeeidsvaag@mediaoslo.no

Adresse, redaksjon og annonseavdeling
Kjemi
Kildals vei 17 A
Postboks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Telefon: 23 15 85 00
E-post: kjemi@mediaoslo.no

larsole.orjaseter@mediaoslo.no

Annonsemateriell
Elektronisk i høyoppløst pdf-format

Annonsepriser
Produktannonser:

1/1 side kr 16.000
1/2 side kr 9.000
1/3 side kr 7.000
1/4 side kr 5.500

Gjelder annonser i farger
eks. sats, repro og mva.

Andre formater:
Ring Turid Bye Eidsvaag
på 23 15 85 04 eller 971 11 603
for et godt tilbud.

Redaksjonsråd
NKS: Professor Leiv K. Sydnes, UiB og

Dr.ing. Kristin Misund, Borregaard Synth.
TEKNA:Cand.scient. Eli Haugerud, TEKNA og

Dr.scient Arnfinn Andersen, GE Healthcare
NLF: Erik Buseth, PE
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Merkur-Trykk, Oslo
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Abonnementet løper til det sies opp skriftlig.
Adresseendring meldes til Media Oslo.
NKS-medlemmer kontakter NKS,
www.kjemi.no
Reklamasjon på ikke mottatt blad aksepteres
inntil 90 dager fra utgivelse.
Abonnement: abonnement@mediaoslo.no

ISSN 0023-1983
Alle signerte artikler står for forfatterens
regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis
Kjemis redaksjonelle linje.

Utgivelsesplan 2011

Nr. Materiellfrist Utgivelsesdato

1 • 2011 07.02. 18.02.
2 • 2011 04.04. 15.04.
3 • 2011 06.06. 17.06.
4 • 2011 22.08. 02.09.
5 • 2011 03.10. 14.10.
6 • 2011 11.11. 22.11.

Se også www.kjemi.com for oppdateringer
– og nyheter og annen informasjon
som ikke står i Kjemi.

61th ASMS Conference on Mass
Spectrometry
09.06.-13.06.2013, Minneapolis, USA
www.asms.org

Pittcon 2014
2.-7. mars, Chicago, IL, USA
Hjemmeside: http://www.pittcon.org

62th ASMS Conference on Mass
Spectrometry
15.06.-19.06.2014, Baltimore, USA
www.asms.org

Pittcon 2015
8.-14. mars 2015, New Orleans, LA,
USA
http://www.pittcon.org
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Returadresse:  
Media Oslo AS 
Boks 119 Manglerud 
NO-0612 Oslo

Bruker Daltonics

ESI Trap MSthink forward 

Contact us for more details and a system demonstration! www.bdal.de/amazon

The new 
Generation 
of Ion Traps

... amaZon

Delivering 10x improved MS/MS sensitivity by the introduction of a dual ion funnel 
transfer line, Zero Delay AlternatingTM at 20Hz MS acquisition rate and the latest 
edition of ETD/PTR technology, this ion trap reaches unrivalled data quality and 
extreme flexibility for a broad variety of applications. amaZon builds upon Bruker’s 
vast experience in ion trap technologies.

 Ultimate sensitivity by dual 
 ion funnel

 Fastest UHPLC applications

 20,000 mass resolving power 

 at HPLC speed

 Latest ETD technology

http://www.bdal.de/amazon

