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“nøyaktig” 10 000 km

(10 millioner meter)

ca. 6000° ca. 6000 km
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metallisk kjerne
ca. 3000 km ca. 3000 km
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Solid (pga. høy trykk som presser atomene sammen)
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Litt feil som modell: Kjernen helt i midten skal være solid.

Korrekt som modell: Kjernen eneste del som ikke er solid

Er bløtkokt egg en brukbar modell?

kjernen

skorpe

mantel
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Alle modeller har sine svakheter. I geologi er vi mest interessert i skorpen.

Er avocado en brukbar modell?

kjernen

mantel

skorpe
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2,7 
3,0
3,3

egenvekt økende innover, selvfølgelig
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“meso” = “mellom”
“lit” = “stein”

“asten” = “svak”
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“asten” = “svak”

“atmo” = “damp”

“lit” = “stein”
“meso” = “mellom”

(Hydrosfære er egentlig ikke noe “sfære”, definert som alt vann,) 
(Biosfære er definert som alt liv, ikke noe “sfære”)

Egenvekt

2,7 kontinentalskorpe 
3,0 havskorpe
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7 / 40 km

kontinentalskorpe 20-80 km tykk, 2,7 egenvekt
havskorpe 7 km, 3,0 egenvekt

øvre mantel,
3,3 egenvekt
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40

100

7

“meso” = “mellom”

> 40 “asten” = “svak”

“lit” = “stein”

< 40

mantel

mantel

mantel

mantel

mantel
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granitt (lys), basalt (mørk)

(som på Månen, som viser lys skorpe og mørk skorpe)

2,7
3,0
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Men veldig god tegning for vertikal skala.

Denne delen av mantelen er stiv, og derfor en del av litosfæren

Denne delen av mantelen er myk, 
og derfor er astenosfære

kontinental skorpe
havskorpe
“Moho” (grense)
litosfære
astenosfære

Moho også her
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Men veldig god tegning. Vertikal skala er viktig…

5 km vanndybde

7 km

40 km

100 km

150 km

Dette skille har med TEMPERATUR å gjøre. 
Hvis det blir varmere, blir nedre del av litosfærisk mindre stiv, 

og blir til astenosfære. Det vil si, skillet går opp. 

Hvis det blir kaldere, blir øvre del av astensfære stivere, 
og skillet går ned. 
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Merk at C og H (karbon og hydrogen) er ikke med

(Oksygen, Karbon, Hydrogen er helt vesentlig for organisk liv)

Oksygen, Silisium vesentlig for de fleste bergarter

Det er nyttig å pugge 
denne rekkefølgen. Disse er så viktige.

8 viktige grunnstoffer
i skorpen
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“Only Strong Athletes In College Study Past Midnight”
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Her menes Grunnstoffer (ikke geologiske mineraler) 
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Mineraler
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ordered in a lattice (“gitter”, på norsk)
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K     kjemi
I      ikke organisk
N    naturlig
G    gitter (lattice)
S     solid

KINGS
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90

90

90

90

Dette er ikke et molekyl, fordi størrelsen er ubestemt. 

Na

Cl

Cl

Nadenne krystall har 90 graders vinkler

fordi gitteret har 90 graders vinkler
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alle skal “bli kjent” med disse ca. 110 ting

(de første 9 mineraler å lære)

last ned pdf-listen fra Bb for referanse
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kjemi repetisjon
(dere kan fra før)
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atomisk masse er omtrent lik antall protoner + nøytroner
Helium er 4,002 fordi vanlig helium har 2 + 2

atomisk nummer er lik antall protoner
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atomisk masse er lik antall protoner + nøytroner
Helium er 4,002 fordi det meste av helium har 2 nøytroner

atomisk nummer er lik antall protoner

Kalium (K) er 39,098 
  hvorfor ikke 38…? 

(20 neutroner vanlig)
radioaktiv K40 har 21

Silisium (Si) er 28,085 
  hvorfor? 

Oksygen (O) er 15,999 
  hvorfor ikke 16…? 
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ulike modeller
som brukes 
for atomer.

(ingen modell 
er helt god)

ulike modeller
som brukes 

for atom bindinger
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ioniske bindinger

disse bindingene er sterke, 
fordi atomene må sitte tett sammen 

for å gi og ta elektroner
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Kovalente bindinger

disse bindingene er også sterke, 
fordi atomene må sitte tett sammen 

for å dele elektroner mellom seg



 30

Grafitt

Diamant

Diamant: atomene sitter tett sammen 
med sterke bindinger. 
Derfor hardt mineral.

Grafitt: atomene tett i plan, løs mellom planene. 
Derfor myk (med grå strek, blyant). 

kovalent

kovalent

“Van der Waals”
bindinger

“Van der Waals”
bindinger
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“metalliske bindinger” 

da har vi:
•   ioniske
•   kovalente
•   metalliske
•   Van der Waals

derfor har metaller bra: 
elektrisk ledningsevne
varme-ledningsevne
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trykk (P)
øker 

nedover
i skorpen 

og 
mantelen

jordklodens
overflate

(ca. 0°, 0 km)

Omtrentlig økning 
av T og P 
nedover 

i skorpen og mantelen

“poly” = flere  “morf” = form

—
30

0°
  

—10 km  

ca. 30°/km
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“Fasediagram” for 
to “faser” av karbon.

Heter ofte “PT-diagram”

I hele grå feltet 
er diamant stabil og kan dannes.

Mikro-diamanter ved Molde 
dannes ved litt lavere 

trykk og temp.

I hele hvit feltet 
er grafitt stabil og kan dannes.

vanligvis

P

T
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Trykk 
øker 

nedover

temp øker til høyre
trykk øker nedover

Diamant er et høy-trykk polymorf av C

Grafitt er et grunt, lav trykk polymorf av C.

økende dybde

Geologer snur PT-diagrammer

P

T
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Mineraler 
brukes ofte

til 
bestemmelse

av P og T
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Kyanitt har som regel vakker himmel-blå farge.
(ikke særlig vakker i Jensen-bilde  :(
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Hvis man finner 
ett av disse 
mineralene 

i en bergart, , 
forteller det noe om 

T- og P-forhold 
ved bergartens 

dannelse.

Forholdsvis
høy P

Forholdsvis 
høy T og P

Forholdsvis 
lav T og P

“Anden liker  
T og P her —-> 

ved jordens overflate”  

“En silly man 
liker veldig  
høy T og P”

Huskemetode for plassering  
av disse 3 mineraler 

 “Vakker blå 
kyanitt,  

(som vakker diamant) 
liker høy P”

flere form (“form”), samme kjemi
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Trykk  
øker bare  
nedover
i skorpen

T og P forhold  
øverst i skorpen 

er her
Temp øker 
til høyre. 

(Temp. øker 
nedover  

i skorpen,  
eller mot  

varm  
magma)

Geologer vanligvis tegner PT-diagrammer med P nedover


