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Elevforsøg 1: Kasse 8 Drivhuseffekt på skolebordet
Spørgsmål:

Hvad skal der til for, at
man får drivhuseffekt?

 Formål:
Drivhusgasser som kuldioxid (CO2),
metan (CH4) og vanddamp (H20) i
atmosfæren er med til at holde på
varmestrålingen fra Jorden. De virker
isolerende. I dette forsøg skal du
undersøge, hvordan CO2 har en særlig god
evne til at opfange infrarød stråling og afgive energien til omgivelserne. Se evt. denne
film: DRIVHUSEFFEKTEN

 Udstyr
CO2 gas kan I enten få fra CO2 gasflasken fra
fysiksamlingen. Brug ”urin”-posen og bed jeres
lærer om hjælp til at hente det.
Hvis I kan lave det selv, så skal I bruge: Eddike,
bagepulver, ½ l sodavandsflaske, prop, glasrør
med slange, 2 må akvarier, 2 termometre,
husholdningsfilm, papstykker, der passer med
bunden af beholderen (f.eks. brunt, grønt,
sort), ”lærertyggegummi” - og en arbejdslampe
(lån evt. den fra KASSE 4)

 Hypotese:
Hvor bliver temperaturen størst? I det akvarie
med ren CO2 eller i det med almindelig
atmosfærisk luft? Hvor stor, tror I,
temperaturforskellen bliver?
Størst: _________________________
_________________________

Mindst:

Forskel i grader: _______________________________________
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Sådan gør I:
Vær opmærksom på: Lampen bliver meget varm.









I første omgang skal I undersøge om mængden
af CO2 spiller en rolle for temperaturen.
Derfor skal den eneste forskel på de 2
akvarier være mængden af CO2. Alt andet
skal være ens. Ellers ved I ikke, hvad der er
skyld i forskellen!
Sæt et termometer i hvert akvarie. Sæt dem
fast med noget lærertyggegummi.
Læg husholdningsfilm over begge akvarier så
stramt som muligt.
Noter starttemperaturen i skemaet herunder.
Sæt beholderne i passende afstand (30 - 40
cm) fra arbejdslampen.
Løft filmen forsigtigt på den ene beholder og
fyld den med CO2 gas:
1. Hvis I får CO2 fra læreren i ”urin”-posen.,
så åben for husholdningsfilmen og sæt
slangen ned i akvariet og tryk forsigtigt på
posen, så gassen bliver nede i akvariet.
2. Laver I selv CO2 gas, så tag et stykke papir
og rul en tragt. Sæt tragten i flasken og
hæld 3 - 4 tsk. bagepulver ned i tragten –
ned i flasken. Tjek at prop, glasrør og slange
passer på flasken. Hold flasken klar ved akvariet.
Hæld nu ca. 1 dl eddike i flasken (1/3 fuld), og
sæt prop/slange på. Lad blandingen i flasken
bruse lidt, løft husholdningsfilen af akvariet i et
hjørne og sæt slangen ned i akvariet. Ryst flasken
forsigtigt, så der dannes mere CO2 gas. Lad
blandingen bruse af, tag slangen op og luk
husholdningsfilmen ned over akvariet. Se foto.



Tænd lampen og lad forsøget køre i 15 – 20 min.
Notér temperaturen i de 2 beholdere i skemaet herunder.

Tid
0 min.
2. min
4. min
6. min

Beholder med atmosfærisk
luft
°C
°C
°C
°C

Beholder med extra CO2 gas
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8. min
10. min
12. min
14. min
16. min
18. min
20 min
Temp.stigning

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Mens I noterer, kan i besvare disse spørgsmål:
Hvorfor skulle I vente et øjeblik med at sætte slangen fra flaksen ned i akvariet?
_____________________________________________________________________________
Hvorfor bliver der varmt inde i akvarierne?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Hvad består atmosfærisk luft af?
_____________________________________________________________________________

Konklusion – når de 15 – 20 min er gået?
Passede jeres hypotese?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Er der noget som overrasker jer?
____________________________________________________
________________________________________________

Extra forsøg – farver spiller en rolle
Prøv at lave forsøget igen men denne gang med almindelig luft i
begge akvarier og farvet pap i bunden/på bagsiden af
akvarierne. Husk der må kun være én forskel, ellers kan vi ikke
finde ud af, hvad der er skyld i forskellen.
Hvilken farve tror I har den bedste evne til at holde på varmen? ____________________
Hvilken farve er dårligst? _________________________
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 Info og forklaring:
Temperaturen stiger i begge baljer, mest i baljen med CO2 gas. Lampen udsender strålingsenergi i
form af både kortbølget synligt lys og langbølget infrarødt lys. Begge dele kan udbrede sig
gennem luft, men kun det synlige lys kan komme gennem husholdningsfilmen. Det meste af det
infrarøde lys reflekteres. Når det synlige lys rammer bunden af opvaskebaljen, vil noget af lyset
blive optaget (absorberet) som varmeenergi. Den største del af den absorberede varme vil stråle
ud fra plastbunden som langbølget infrarød varmestråling. Her vil husholdningsfilmen igen
reflektere og virke ligesom glasset i et drivhus. Husholdningsfilmen holder varmen tilbage i baljen
og virker isolerende.
CO2 er en drivhusgas, hvilket betyder, at gassen nemmere kan absorbere varme dvs. den
langbølgede infrarøde varmestråling. Når man tilsætter CO2 til opvaskebaljen, vil gassen, da den
er tungere end atmosfærisk luft lægge sig hen over bunden af opvaskebaljen og danne et
isolerende lag. Det isolerende lag af CO2 vil derfor være med til at holde på varmen, og derfor
bliver opvaskebaljen med tilsat CO2 varmere end den med atmosfærisk luft.
Atmosfærisk luft indeholder ca. 78% nitrogen (kvælstof), ca. 21% oxygen (ilt), ca. 0,04% kuldioxid
og en større mængde vanddamp. Vanddamp er også en
drivhusgas, som naturligt hjælper til at opretholde
temperaturen på Jorden.
Vanddamp, CO2 og Mentan (CH4) er blandt nogle af de
drivhusgasser, man kan finde i atmosfæren. Når solens
stråler rammer Jordens overflade, bliver det meste af
varmen sendt tilbage som infrarød varme ud i rummet.
Drivhusgasser er i stand til at reflektere den infrarøde
stråling tilbage mod Jordens overflade, så varmen ikke kan
slippe tilbage ud i rummet. Jo mere der reflekteres, jo
højere bliver temperaturen. Og jo tykkere drivhuslag, jo
mere varme vil der også reflekteres. Skyer er også gode til
at reflektere varmen tilbage, da skyer består af vandamp.
Dette kan man mærke, hvis det er overskyet om aften. Så
vil det højst sandsynligt være en smule varmere, fordi
skyerne holder på varmen.

Leslie Niel, Polfoto

Det naturlige indhold af drivhusgasser i vores atmosfære sørger for, at Jorden nemmere "kan
holde på varmen", som solen giver. Lyset fra solen kan først varme Jorden op, når lyset rammer
noget, der kan absorbere lyset og sende det ud som varme. Uden de naturlige drivhusgasser ville
der være ca. 30 °C koldere. Når mængden af drivhusgasser i atmosfæren øges, vil atmosfæren
nemmere kunne holde på varmen, og derfor stiger temperaturen.



Links:

Nik og Jay om global opvarmning (Tjenesten)
https://www.youtube.com/watch?v=tvqDqLZ5Vyk
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Elevforsøg 2: KASSE 9 - Ind- og udåndingsluft
Eksperiment om hvordan du passer ind i kulstofs kredsløb

Spørgsmål:
Er der forskel på jeres ind- og udåndingsluft? Kan man
undersøge det?

 Baggrund:
Hvorfor trækker I vejret? Klart, ellers dør I jo. I skal bruge
ilt/oxygen fra den atmosfæriske luft. Men hvad skal I bruge
ilten i indåndingsluften til? Jo, ilten skal bruges til at
forbrænde de næringsstoffer, som I har spist. Fra lungerne
fører blodet ilten ud til jeres celler. I cellernes mitokondrier
forbrændes madens sukkerstof vha. ilt. Den kemisk bundne
energi frigives. Processen danner H2O og CO2. Blodet fjerner
CO2 fra cellerne, fordi for store mængder er giftigt, og fører
CO2 til lungerne, så I kan udånde den.

 Formål:
I skal bygge et åndingsapparat, så I kan sammenligne CO2 indholdet i jeres ind- og
udåndingsluft.

 Hypotese:
Kan I regne ud, om der er mest CO2 gas i ind- eller
udåndingsluften? Kan I fortælle hvor meget der er?
____________________________________________________
____________________________________________________



Udstyr:

2 koniske kolber, 2 propper med 2 huller, 2
lige glasrør, 2 bøjede glasrør (1 langt og 1 kort), 1 tstykke, 3 stykker gummislange, et sugerør og fortyndet
CO2 indikator.

 Sådan gør I:
Vær opmærksom på:



Sug og pust ikke voldsomt i apparatet, I risikerer at få CO2 indikatoren i munden.
(Den er ikke giftig).
Glasrør kan knække, når I samler rør, slanger og propper, skal I smøre med vand.
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Sæt åndingsapparatet sammen, så det ligner det på
fotografiet. Vær omhyggelige. Læg mærke til, at der er et
rør i hver kolbe, som skal nå ned i væsken.
Test apparatet med
rent vand. Det
virker, hvis du
trækker vejret
roligt gennem
vandet i den ene
kolbe og puster ud
gennem den anden.
Når det virker,
tilsæt samme
mængde fortyndet
CO2-indikator i de
to kolber. Se foto.
Man starter forsøget ved at tage en
indånding, tage sugerøret i munden og så
blive ved med stille og roligt at puste ud og
trække vejret gennem væsken i kolberne.
CO2 indikatoren skifter farve fra rød til gul,
efterhånden som mængden af CO2 gas stiger i
væsken. I skal altså holde øje med
farveskiftet. Det er lettere med et stykke
hvidt papir under kolberne.
Vælg testperson. Sæt et rent stykke sugerør i t-stykket.
 Forudsig, hvor mange gange jeres testperson skal trække vejret og puste ud, før
farven skifter i de to kolber. Jeres gæt: Indåndingskolbe: _______
Udåndingskolbe: _______
Gennemfør nu forsøget, indtil I mener, farven i den første kolbe har skiftet til blivende
gul. Har testpersonen brug for en pause, sker det efter udånding. Start herefter med en
indånding. Husk at tælle. Hvor skete farveskiftet først? Indåndingskolbe: _______
Udåndingskolbe: _______
 Vurder nu, hvor mange gange I tror, at jeres testperson skal trække vejret (ind- og
udånding) inden det samme farveskift sker i den anden kolbe. Skriv antallet: ____
Genoptag forsøget og prøv at gennemføre forsøget. Noter antal gange, når I er færdige.
Indåndingskolbe: _______ Udåndingskolbe: _______
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Man kan også regne antal gange ud, hvis man ved, hvor meget CO2 der er i ind- og
udåndingsluft:



CO2 indhold i indåndingsluft er ca. 0,04 % og i udåndingsluft ca. 4 %.
O2 indhold i indåndingsluft er ca. 21 % og i udåndingsluft ca. 17 %.

 Konklusion:
Passede jeres hypotese?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Er der noget som overrasker jer?
_____________________________________________________________________________

 Info og forklaring:
Alle levende organismer omsætter energi vha. enten fotosyntese, gæring eller ånding
også kaldet. respiration. Planterne kan både lave både fotosyntese og respiration.
Indåndingsluft det vil sige atmosfærisk luft indeholder ca. 21 % O2 og 0,04 % CO2. Resten ca. 78 % er nitrogen – kvælstof - N2. Men udåndingsluften indeholder ca. 17 % O2, ca. 4 %
CO2 og 78 % N2. Det betyder, at der er ca. 100 gange så meget CO2 gas i udåndingsluften
som i indåndingsluften. I forsøget får det den konsekvens, at man skal trække vejret 100
gange så meget ind som ud, før farveskiftet i CO2 indikatoren sker. Hvis man f.eks.
trækker vejret 12 gange i indåndingskolben skal man altså trække vejret 1200 gange i
udåndingskolben, før CO2 indikatoren skifter til gul farve.
 Se denne film: https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4 og tegn en
forklaring på, hvordan I indgår i kulstofs kredsløb med jeres respiration
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Elevforsøg 3: Kasse 4 - Minisolfanger og albedoeffekt
 Spørgsmål:
Hvorfor er solfangere sorte? Hvor stor betydning
har det, at solfangeren er sort og ikke hvid?

 Begreber:
Jorden modtager hver dag enorme mængder af
strålingsenergi fra solen. En del af denne energi
reflekteres til verdensrummet. En del optages i
atmosfæren, så den opvarmes. Vejret drives af
denne opvarmning. En meget stor del af
strålingsenergien rammer
jordens overflade. Det
benytter man sig af i
solceller og solfangere.
Hvor godt et solcelleeller solfangeranlæg er
til at optage
strålingsenergien
afhænger af flere
faktorer: Antallet af
solskinstimer,
solfangerens retning og
hældning i fht. solen
og solens bane på
himmelen spiller en
stor rolle.

Miriam Dalgaard,
Polfoto

Naturgeografi.dk

I det følgende vil vi
undersøge en mini
solfanger – et
solkalorimeter. I kan
undersøge, hvad farven (sort, hvis og sølv) samt retningen og hældningen betyder.

 Hypotese og formål:
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Skriv, hvilken farve I tror, modtager den største mængde strålingsenergi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Udstyr:
3 færdiglavede solkalorimetre,
termometer eller datalogger med
temperatursensor, ur, lommeregner,
evt. en arbejdslampe.
Er solkalorimetrene ikke færdige, så lav
dem selv:
1. I skal bruge: 3 ens petriskåle i
plast med hvid & sort plastmaling
og alufolie.
2. Lav hul i skålene ved at varme et
søm over en tændstik. Det varme
søm kan smelte plastikken –
undgå at indånde dampene. Lav
det under udsugning. Lav hullet
så termometeret kan komme let
ind og ud af hullet.
3. Fyld herefter sand i skålen, så
meget som muligt vha. tragt eller
vejeskål. Undgå at spilde sand.
4. Tape hullet til og lav et hul i
tapen så termometeret kan
komme ind i midten af sandet. Nu er I klar.

 Forsøgsopstilling:
 Sådan gør I:
Vær opmærksom på: Termometerne
kan let brække.



Placer de tre solkalorimetre, det
bedst mulige sted i solen. Stil
dem i noget eller støttet op af
noget, så de står skråt men ikke
pludselig vælter.



Overvej hvilken vinkel der er bedst.
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Hvis ikke de tre ”solfangere” står ens, kan målingerne ikke sammenlignes!
Mål temperaturen og noter den i skemaet herunder.
Mål hvert 5. minut. Kan også ændres til hvert 2. el. 3. minut alt efter, hvor meget
tid, I har.
0 min.

Min

Min

Min

Min

Min

Stigning

SORT
HVID
BLANK



Indtegn målingerne i et koordinatsystem, hvor tiden er ud af 1. aksen og
temperaturen er ud af 2. aksen. Tegn er graf for hver farve ved at forbinde
punkterne.

 Konklusion:
Hvad er resultatet af jeres undersøgelse? Gættede I rigtigt?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Hvad viser jeres målinger og graferne i koordinatsystemet?
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Beregn solstrålernes intensitet:
1. Mål kalorimetrenes masse og noter det i skemaet herunder.
2. Beregn den modtagne varme-energi Q

Q = m · c · (temp.stigning) Sand har

varmekapaciteten c = 0,84 J/g°C
3. Beregn solindstrålingens efffekt P

P = Q : t (den tid der er gået målt i

sekunder).
4. Mål kalorimetrenes diameter og beregn radius = ____cm = _____ m
5. Beregn solstrålernes intensitet I
1.
Masse
i gram

2. Den
modtagne
varme-energi
Q i J.

I = P : A (enhed W/ m2)

3. Solindstrålingens
effekt P i Joule pr.
sekunder = Watt

4. Areal 5. Solstrålernes
A=∏·r2 i intensitet I i watt pr.
m2
m2

Sort
Hvid
Sølv
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Hvad er resultatet af jeres beregninger? Bekræfter det jeres gæt? Hvorfor tror I, det er
sådan?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Info og forklaring:
I Danmark har vi gennemsnitligt 1.740 solskinstimer (2001-2010) om året med solindstrålingen ca.
1.000 kWh/m2 pr. år. Se illustrationen:
Da solindstrålingen og temperaturen er skiftende, kan et solcelleanlæg på 1kWp (ca. 7m2), under
gode forhold, levere 900 - 1000 kWh pr. år.
En gennemsnitlig husstand i Danmark bruger ca. 3.500 kWh el om året, så hvis man skal producere
sin egen el, skal man installere et ca. 4kWp solcelleanlæg.

(kilde: DMI)
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Placeringen og hældningen
har stor betydningen for
effektivteten af både solcelleog solfangeranlæg som
tegningen her viser

Kilde:
Eusolceller.dk
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Albedoeffekten – extra forsøg
Når man refererer til albedo-effekten, så drejer det sig om et objekts evne til at
reflektere sollys. Albedo kommer fra latin og betyder hvid. Albedo-effekten måles ud fra
en skala, der går fra 0, som angiver mørke til 1, som angiver lys.

I klimasammenhæng er det ofte albedo-effekten for sne/is og sand, der refereres til. Sne
har en meget høj albedo-effekt. Det reflekterer ca. 60 pct. Og har en effekt på 0,60.
Sand har en effekt på ca. 0,2 – 0,4, dvs. sand reflekterer omkring 20-40 pct. af lyset.
Asfalt har en meget lav albedo-effekt på 0,04 dvs. kun ca. 4 pct. af lyset reflekteres.
Derfor vil asfalt også suge meget varme til sig. Det kender du sikkert fra en varm
sommerdag?
Jordens gennemsnitlige albedo-effekt er 0,3 dvs. på 30 pct.
Albedoeffekten har stor betydning for jordens klima. Billedet viser satellitoptagelser af isen i
Arktis. Man kan se, hvordan isens omfang aftager med årene og havet under isen er blevet mere
og mere synlig.
Havvand har en lav albedoværdi på ca. 0,1, dert er jo meget mindre end is på 0,6, Så
afsmeltningen er med til at øge den globale opvarmnings hastighed.

 Forsøg

Kilde: DMI.dk
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Du kan bruge de tre flasker til at undersøge albedoeffekten. Gør på samme måde, som med
solkalorimetrene.
Fyld vand i eller behold luften i flaskerne. Hvad tror du bliver hurtigst varm.
Luk hullet i flaskerne omkring termometeret. Stil dem i en kasse i læ, så vinden ikke fjerner
varmen.
Husk forholdene skal være ens, hvis du skal kunne
sammenligne de 3 flasker.

0 min.

Min

Min

Min

Min

Min

Stigning

SORT
HVID
BLANK
Skriv hvad din undersøgelse viser:

____________________________________________________________

 Links:
https://www.youtube.com/watch?v=fM05xhgsnuQ
https://www.youtube.com/watch?v=fJ999LIWvJk

Liam Norris, Polfoto
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Elevforsøg 4: KASSE 10 - Elektrolyse af vand
Eksperimentet viser, hvordan hydrogen kan være energilager

Spørgsmål:
Hvis man ikke mere kan bruge fossile energikilder, hvordan kan man så oplagre energi fra
solenergi og vindenergi?

 Baggrund:
I Danmark producerer
vindmøller og solceller
meget elektrisk
energi/elektricitet. På
www.energinet.dk kan
I se produktionen on
line. Klik på
”Elsystemet lige nu”!
Det sker at
produktionen er for
stor. At vi i Danmark
ikke kan bruge så
meget elektrisk energi
og derfor eksporterer
den til Norge, Sverige
eller Tyskland.
I fremtiden vil man
gerne kunne gemme
overskuddet af
elektriske energi.
Derfor arbejder man på
løsninger, hvor man kan
gemme overskudet til
dage, hvor vinden ikke
blæser og til natten,
når solen ikke skinner?
I Energihæfte 2 er forklaret, hvordan hydrogen kan fungere som energibærer. På
illustrationen kan I se, at solcellerne omdanner strålingsenergi til elektrisk energi.
Elektrolyse-apparatet omdanner denne til kemisk bundet energi i hydrogen, når det deler
vand til hydrogen og oxygen. Hydrogengassen skal opbevares. Brændselscellen laver den
modsatte proces, og laver den kemisk bundne energi i hydrogen om til elektrisk energi.

Processen kan skrives sådan: 2

· H2O



2

· H2 + O2
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Ndla.no

 Formål:
I skal lære, hvordan et elektrolyse-apparat
fungerer og undersøge processen
nærmere.

 Udstyr:
Et elektrolysekar,
minireagensglas mindst 3,
Fortyndet svovlsyre og
beskyttelsesbriller
Elektricitet fra en strømforsyning,
solceller eller håndgenerator.
Ledninger
Molekylesæt

 Sådan gør I:
Vær opmærksom på:




Svovlsyre kan ætse øjnene – brug briller. Syre på fingre,
tøj, udstyr skylles væk!
I bruger elektricitet og arbejder med vand, pas på.
Apparatet I skal bruge hedder et elektrolysekar. I
bunden af karret er der to elektroder af metallet platin.
Undgå at bøje dem!!
Energiforsyning nu og i fremtiden | Elevforsøg 4: KASSE 10 - Elektrolyse af vand

18

Fyld vand fra vandhanen i elektrolysekaret. Fyld de to reagensglas med vand, sæt finger
på enden og vend dem ned i vandet, uden der kommer luft ind. Stil dem på skrå ovenpå
elektroderne.
Tilslut en strømkilde. Allerede ved en
spænding på 4 – 6 volt bliver vandmolekylerne
delt. Men processen sker langsomt.
Hastigheden øges let ved at I hælder et lille
smule (2 – 5 ml) svovlsyre (2 M) i
elektrolysekarret og rører rundt med
reagensglassene - husk beskyttelsesbriller!.
Svovlsyren fungerer som en katalysator. Den
mindsker den energi, der skal til, for at
sønderdelingsprocessen sker.

3.lokus.no

Strømkilden kan være håndgeneratoren eller solceller, hvis I har
adgang til sollys eller en arbejdslampe som på fotografiet. I den
forbindelse kan I overveje om solcellerne er bedst brugt, når I
kobler dem i serie eller parallelt. Ved serieforbindelsen øges
spændingen (antal volt) og ved parallelforbindelsen øges
strømstyrken (antal ampere A).

Når det første
reagensglas er fuldt.
Udskiftes det med et
andet reagensglas, på
Når I fjerner
stå nede i vandet. Tager
forsvinde.

samme måde som før.
reagensglasset så lad det
I det op vil gassen måske
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Ved hvilken elektrode blev glasset først fyldt + eller –
elektroden? ________________
Hvilken gas, tror I, der er i glasset? _________________
Kender I en måde at teste jeres formodning?
________________________________________________
________________________________________________
I kan undersøge, hvilken gas, der dannes ved plus/anoden og
ved minus/katoden. Brug en træpind, som I tænder og puster
ud så den gløder. Stik den ind i reagensglasset. Pas
på, at I ikke rammer vanddråber på glasset, så går
den ud og testen virker ikke. Hvis gløden går ud i
gassen, har I påvist nitrogen N2 eller kuldioxid CO2,
Hvis gløden blusser op og pinden brænder har I påvist
oxygen O2. Hvis gassen eksploderer med en svag lyd
(plof), så har I påvist hydrogen H2.
Hvilken gas var i glasset? ________________________
Når det andet reagensglas er fyldt. Sluk for strømmen og lav den samme test. Hvilken gas
var der i det reagensglas: ________________________
I må gerne fylde reagensglassene flere gange, hvis I har tid og lyst.

 Jeres resultat:
Ved + elektroden – anoden dannes der: _______________________ = _______ (formel)
Ved - elektroden – katoden dannes der: ______________________ = _______ (formel)

 Konklusion:
Er der noget, som overrasker jer?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Brug molekylesættet

og byg en model for den proces, I lige har lavet. Start med at
bygge 5 vandmolekyler – H2O. Lav delingsprocessen og se, hvor mange hydrogen- H2 og
oxygen- O2 molekyler, I kan lave. Hvad kan I sige om forholdene i reaktionen?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tegn reaktionen:

Skriv den afstemte reaktion:

_____

· H2O Energi  ____ · H2 + ____ · O2

 Info og forklaring:
Den nemmeste måde at fremstille hydrogen ved hjælp af elektricitet er ved elektrolyse.
Her sender I jævnstrøm gennem et kar med vand. Vandet skal være elektrisk ledende,
derfor tilsætter I fortyndet svovlsyre. Man kan også bruge fortyndet natriumhydroxid,
saltvand eller en anden ledende væske.
Når der sendes strøm gennem vandet, vil vandmolekylerne dissocieres (adskilles) i H+ioner og OH--ioner. Disse ioner trækkes hen mod henholdsvis den negative pol (katoden)
og den positive pol (anoden).
Ved katoden optager to H+-ioner hver en elektron fra katoden og danner hydrogen (H2).
Man siger, at hydrogen-ionerne er blevet reduceret (reduktion = elektronoptagelse).
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Ved anoden samles fire OH--ioner og frigiver dels O2 (ilt), to vandmolekyler og fire
elektroner. I denne proces afgives elektroner fra oxid-ionerne i OH-, der er sket en
oxidation (oxidation = elektronafgivelse.

Katode (negativ): 4 · H2O (l) + 4 · e-  2 · H2 (g) + 4 · OH- (aq)
Anode (positiv):
4 OH- (aq)  O2 (g) + 4 · e- + 2 · H2O (l)
Det ses, at der efter nogen tid dannes gasser i reagensglassene. I kan påvise, at disse
gasser er hydrogen (H2) ved den negative elektrode og oxygen (O2) ved den positive
elektrode, og at de bliver dannet i forholdet 2:1. Der er således sket en sønderdeling af
vand, H2O.
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Elevforsøg 5: KASSE 11 - Flyvende dåser og sprøjter
Eksperimentet viser, at hydrogen-gas er et meget energirigt brændstof

Spørgsmål:
Hvis hydrogen – brint skal fungere som energibærer i fremtidens energiforsyning, må det
være meget energirigt. Hvor meget energi indeholder brint eller hydrogen egentlig?

 Baggrund:
Den nemmeste måde at fremstille hydrogen ved hjælp af
elektricitet er ved elektrolyse. Når der sendes strøm gennem
vandet i et elektrolyseapparat – se foto, så vil vandmolekylerne
spaltes og hydrogen (H2) dannes ved den negative elektrode og
oxygen (O2) ved den positive elektrode i forholdet 2:1.:
2 · H2O Energi  2 · H2 + O2
Processen kan vendes i en
brændselscelle. Her omdannes den
kemisk bundne energi i hydrogengassen langsomt og kontrolleret til
elektrisk energi. Da processen er
relativ langsom kan brændselscellen
nøjes med at bruge de 21 % oxygen,
som findes i den atmosfæriske luft omring apparatet.
Den elektriske energi kan bruges til alle mulige el-apparater f.eks. opladning af en el-bil.
Til skolebrug har man lavet modelbiler med påmonteret brændselscelle. Se forsøg 6.
Elektriciteten fra brændselscellen får en el-motor til at dreje, så modelbilen kan køre.
Man kan købe rigtige brintbiler og hybrid brint-benzin biler til transport.
En raketmotor forbrænder hydrogen i meget store mængder. Ved
hjælp af et meget stort tryk er hydrogen-gassen blevet
komprimeret så meget, at molekylerne ligger tæt sammen. Gassen
er blevet flydende. Det har bevirket at temperaturen er faldet til –
253 ° C. Raketmotoren kan ikke nøjes med de 21 % oxygen fra
luften. Derfor
anvendes flydende
oxygen (- 183 ° C).
De to beholdere ses
på ydersiden af
raketten.
Morten Langkilde, polfoto

Bo Tornvig,
PolfotoPoul Saabye,

Polfoto
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Forsøg 1 – flyvende dåser
 Formål:
I skal undersøge hydrogens egenskaber ved at brænde hydrogen af i en delvist lukket
dåse.
Vær opmærksom på:





Hydrogen er meget eksplosivt.
Arbejd med små mængder.
Husk sikkerhedsbriller.
Arbejd sammen med læreren, få jeres forsøg godkendt.

 Udstyr:
En tom sodavandsdåse med hul i
toppen
Et elektrolyse apparat med et låg til
opsamling af gasser og nogle små
reagensglas.
Fortyndet svovlsyre og
sikkerhedsbriller.
En strømforsyning (brug evt. den i
kasse 12) eller en håndgenerator og
ledninger.
To plastsprøjter med slange og
klemmer til opsugning af hydrogen.
Tændstikker, træpind, høreværn eller
vat til at putte i ørerne.

 Sådan gør I:
I bunden af en 33 cl
sodavandsdåse bores et lille hul
på ca. 2-3 mm. Vend nu dåsen
på hovedet, så dette hul
kommer opad.
Fyld vand i elektrolysekarret og
tilsæt lidt svovlsyre (2 M). Husk
at bruge sikkerhedsbriller.
Monter låg på elektrolysekarret med et let tryk.
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Tilslut
elektrolysekarret til
strømforsyningen eller
brug en håndgenerator
og fremstil en portion
oxygen og hydrogen.
(Se ”Elevforsøg 4 –
Elektrolyse”).
Hydrogen (H2) dannes
ved den negative
elektrode og oxygen (O2) ved den positive elektrode.
Sæt en slange på hver studs på elektrolysekarret med
en sprøjte for enden. I elektrolysekarret kan man se,
at gasserne dannes og vandstanden indeni rørene
ændres.
Når der er gas nok, så test gassen ved at suge
lidt ud med en sprøjte. Fjern sprøjten og sæt en
klemme på slangen. Test gassen ved at sprøjte
den ind i et lille reagensglas. Husk at hydrogen
er lettere end atmosfærisk luft. Så hold fingeren
foran åbningen. Tænd en træpind og stik den
brændende/glødende træpind hurtigt ind i
reagensglasset og se reaktionen. Er det hydrogen
siger det pluf. Er det oxygen vil en glød bryde i
brand.
Fjern klemmen og sæt sprøjten på igen. Prøv at
teste gassen i det andet rør. Nu ved I med
sikkerhed, at hydrogen dannes med minuspolen i
elektrolysekarret. Fremstil noget mere hydrogen
og tap det af med sprøjten. Tag slangen af
elektrolysekarret og put slangen op i dåsen for
neden og tilsæt hydrogen. Fyld dåsen. Tilsæt
flere gange. Da hydrogen er lettere end
atmosfærisk luft, så stiger den opad. Hold derfor
en finger over hullet for oven. Når I mener, der er
hydrogen nok i dåsen, så placeres den på bordet på
en tændstik eller lignende, så den står lidt på skrå
med det lille hul opad.
Alle i nærheden beskytter hørelsen vha.
høreværn/fingre/vat i ørerne. Øjnene med
sikkerhedsbriller. Fingeren fjernes fra hullet, og den
udsivende brint antændes med en lang træpind.
Brinten brænder nu ganske langsomt med en næsten
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usynlig flamme. Vent. Samtidig suges luft ind i dåsen fra den nederste åbning. Efter noget
tid er der suget så meget luft ind i dåsen, at ilten og brinten danner det rette forhold til,
at en eksplosion kan finde sted.

 Info og forklaring:
Forsøget er overraskende, idet der ikke sker noget i lang tid, hvorefter dåsen eksploderer
meget pludseligt. Hvis man bagefter mærker på øldåsen, så vil man opdage, at den er
blevet varm, og at eksplosionen har dannet vand, som sidder på indersiden.
Det sidste ses tydeligere, hvis I fylder et tørt reagensglas helt op med hydrogen og
tænder hydrogengassen. Så kan man tydeligt se vanddråber på indersiden af glasset og
mærke, at det er blevet lidt varmt.
Ved nogen beholdere kommer der stort set ingen forvarsel. Dog vil man muligvis kunne
se, at flammen bliver mindre lige før eksplosionen. Ved små øldåser kan man desuden
ofte høre en svag summen lige før eksplosionen. Dette skyldes luften, der suges ind for
neden.
Forsøget kan bruges til at diskutere egenskaber for brint; hvornår brænder dette, og
hvorfor skal der ilt til? Kan reaktionen gå baglæns (ja, ved elektrolyse af vand)? Man kan
derudover diskutere raketmotorer. For eksempel bruger den amerikanske rumfærge ilt og
brint som
brændstof.
Endelig kan
man vise et
billede af
ulykken med
luftskibet
Hindenburg i
USA i 1937.
Sidstnævnte
skyldtes dog
ikke kun
indholdet af
brint, men
også at
Hindenburg
var belagt
med et
brandfarligt
materiale.
The Granger Collection, Polfoto
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Forsøg 2 – flyvende sprøjter
 Formål:
I skal undersøge hydrogens egenskaber og lære om proceshastigheden for brændende
hydrogen. I skal finde det bedst mulige blandingsforhold mellem hydrogen og oxygen.

 Hypotese:
Hvad tror I, er det bedst mulige blandingsforhold, hvis man vil have en stor
reaktionshastighed?
_____________________________________________________________________________

Vær opmærksom på:






Hydrogen er meget eksplosivt.
Arbejd med små mængder.
Brug sikkerhedsbriller.
Brug den blå malede plastsprøjte.
Åbningen til stemplet er gjort større!
Arbejd sammen med læreren, få
jeres lærer til at godkende jeres
forsøg!



 Udstyr:
Et elektrolyseapparat med låg, slanger og
klemmer, en strømforsyning, ledninger,
stativ med stativklemme, plastsprøjte
markeret med blå tusch!, opvaskemiddel i
skål, tændstikker og glødepinde,
sikkerhedsbriller, tændstikker, målebånd
eller lign.

 Sådan gør I:
Fyld vand i elektrolysekarret og tilsæt lidt svovlsyre (2 M). Husk at bruge sikkerhedsbriller.
Monter låg på elektrolysekarret med et let tryk. Sæt en slange på hver studs på
elektrolysekarret med en klemme for enden.
Monter stativet på bordet med sprøjte. Find sulfosæbe frem og put lidt op i en skål.
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Tilslut elektrolysekarret til strømforsyningen –
se foto eller brug en håndgenerator og fremstil
en portion oxygen og hydrogen. (Se ”Elevforsøg
4 – Elektrolyse”). Hydrogen (H2) dannes ved
den negative elektrode, oxygen (O2) ved den
positive elektrode. I elektrolysekarret kan man
indeni se, at gasserne dannes, da vandstanden
indeni rørene ændres. Når der er hydrogen nok,
slukkes strømmen og I suger ca. 4 ml. hydrogen
over i den blåmalede sprøjte. Sæt klemmen på
igen.

Klemmen lukkes, så hydrogen ikke forsvinder
og sprøjten kan nu fjernes. Der er hydrogen
inde i sprøjten.
Marker på gulvet en startlinje under stativet.
Lav en fri skudlinje. Mål nogle meter ud i
lokalet.
Skub hydrogen ud af sprøjten indtil der er 2 ml.
tilbage. Sug atmosfærisk luft ind indtil der er 10 ml.

–

i alt i sprøjten.
Hold spidsen ned i opvaskemidlet, skub stemplet forsigtigt
ud, indtil der dannes en lille bobbel. Denne fungerer som
væge. Sprøjten kan nu
sættes i stativet.

Hold sikkerheds afstand med beskyttelsesbriller/høreværn på tændes
”vægen”.
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Afvent eksplosion og mål den afstand som stemplet flyver. Noter i skema.
Ml. H2

Ml. luft

I alt ml.

2
3

8
7

10
10

4

6

10

5
6

5
4

10
10

7
8

3
2

10
10

Resultat (længde)

 Konklusion – resultat:
Hvilken blanding gav et bedste resultat?
__________________________________________________________________________
Kan I give en forklaring på det?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Har der noget at gøre med, at der er ca. 21 %
oxygen i atmosfærisk luft?

 Information:
Man kalder blandingen 50 % hydrogen 50 % oxygen
for knaldgas. Det er den mest eksplosive blanding
af de to gasser.
At sende raketter til vejrs med
hydrogen som brændstof er ikke kun
noget som NASA eller ESA kan.
Copenhagen Suborbitals byggede i
2010 testraketten Tycho Brahe. Her
ses Peter Madsen og rumarkitekt
Krisitan von Bergtson, der bl.a. har
udført rumdesignarbejde for NASA i
gang med arbejdet. Raketten blev
affyret 20 km ud for Bornholms kyst.
Dansk rumraket, Jens Dresling, Polfoto
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Hydrogen i hjemmet
Efter jeres forsøg, der viser, hvor eksplosiv og farligt hydrogen er som brændstof, kan det lyde
skørt. Men det er ikke kun indenfor transport men også indenfor hjemmets 4 vægge, at forskere
arbejder med at bruge brændselscellen. Den langsomme og kontrollerede omdannelse af den
kemiske energi til elektricitet kan også bruges, når vi skal have alle vores el-apparater i hjemmet
til at fungere i fremtiden.
Herunder er en artikel fra DTU – Danmarks Tekniske Universitet, som forklarer, hvor langt man er
med de undersøgelser:

Brændselsceller på vej til private hjem
Af Centerleder, Eva Ravn, DTU Energi

Mikrokraftvarmeanlæg med brændselsceller er nu på vej til private boliger. Brændselsceller
omdanner metangas til el og varme med høj effektivitet, og den lovende teknologi skal de næste fire
år afprøves i 1000 europæiske boliger. Ni producenter af brændselscellebaserede
mikrokraftvarmeanlæg deltager sammen med en række forskningsinstitutioner i EU-projektet,
Ene.field. DTU Energikonvertering er ansvarlig for analyserne af de mange data, der skal indsamles
i projektperioden.
Eksperter regner med, at man med brændselscellebaserede mikrokraftvarmeanlæg kan nedbringe
drivhusgasudledningerne med mellem 21 og 40 procent i forhold til konventionel varme- og elproduktion med dampbaserede kedler. Formålet med Ene.field-projektet er at tilvejebringe de
nødvendige data og erfaringer til at starte en egentlig masseproduktion af de bæredygtige
kraftvarmeanlæg til private husholdninger.
Foreløbig har 10 familier i Tyskland og England fået et anlæg installeret, og i løbet af det næste år
følger omkring 100 danske boliger efter. Projektet slutter i 2017.
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Elevforsøg 6: KASSE 12 - Brændselscellen og brintbilen
Eksperimentet viser, hvordan brændselsceller fungerer

Spørgsmål:
Hvordan fungerer en modelbrintbil med brændselscelle? Hvor energi effektiv er den?

 Baggrund:
Brintbilen kører på
brændstoffet hydrogen (brint)
H2. Hydrogen laves ved at
spalte vand i bilens
elektrolysecelle. Processen
kræver elektriske energi, så
bindingerne mellem
oxygenatomet og hydrogenatomerne i
vandmolekylet kan brydes.
Ved hjælp af brændsels (elektrolyse) cellen kan
man altså omdanne elektrisk energi til brændstof
til bilen. 1 ml. hydrogen kan frigive energi
svarende til cirka 12 joule (ved 25 °C).
Processen kan vendes om i bilens brændselscelle.
Den kan få hydrogen og oxygen til at reagere med
hinanden og danne vand (se læsehæftet side 11 – 12. I
processen omdannes kemisk energi til elektrisk energi,
der kan drive bilens elmotor.

Under opladningen måler I strømstyrken I (ampere)
og spændingsforskellen U (volt) for at kunne
beregne, hvor meget elektrisk energi, I bruger i
elektrolysen. Når vi ganger spændingsforskellen
med strømstyrken, får vi et tal for, hvor meget
energi der løber gennem cellen. Denne størrelse
kaldes effekten P. Den måles i watt (joule per
sekund).

P=U·I
For at kunne udregne energiforbruget E skal vi blot vide, hvor længe cellen kører, det vil
sige tiden t, som måles i sekunder

E=P·t
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 Formål:
I skal lære, hvordan et elektrolyse-apparat og en brændselscelle fungerer sammen. I skal
undersøge brændselscellens virkningsgrad.

 Udstyr:
Demineraliseret vand, tragt, brintbil,
brændselscelle, strømforsyning (brug evt.
den fra kasse 11), håndgenerator, volt- og
amperemeter, ledninger, stopur,
målebånd, kridt.

 Sådan gør I:
Sikkerhedsregler:






I må kun bruge demineraliseret vand i
brændselscellen. Vandhanevand
ødelægger brændselscellen.
Brint kan eksplodere – undgå åben ild
- brug sikkerhedsbriller.
Ved brug af strømforsyning, må
strømmen kun være jævnstrøm og
ikke større end 2 V og 0,5 A.
Ved brug af solcelle og arbejdslampe hold en sikkerhedsafstand på 20 cm.
Tøm brændselscellen før den pakkes væk.

Sådan laver I jeres undersøgelse:
Start med at fylde demineraliseret vand i begge beholdere i
elektrolyse/brændselscellen.
Tænd en strømforsyning. Skrue
ned og sluk før I forbinder. Husk
max 2 V og 0,5 A. Tilslut
”cellen” til jævnstrøm. Vær klar
til at tage tid, så I ved, hvor
længe, I har sendt strøm gennem
”cellen”.
Adskil vandet. Se foto. Sluk når
beholderen er næsten fuld.
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Vil I bruge håndgeneratoren, så tilslut den sammen med et amperemeter og et voltmeter.
Se foto./diagram:

Drej generatorhåndtaget roligt rundt og adskil
vandet indtil beholderne er fulde. Gør I det for
voldsomt, kan I ødelægge generatoren og
”cellen”. Generatoren vil producere 1,2 V og 0,3 A
ved stabile rolige bevægelser.
Noter spænding, strømstyrke og tid:
_______ V og _______ A og _______ s
Noter antal ml. hydrogen: ______ ml
Når beholderen indeholder min. 4 ml.
hydrogen, så sluk for strømmen og
kobbel ”cellen” fra.
Monter den på bilen ved at trykke
den forsigtigt fast. Se foto.
Nu er bilen klar til at køre. Tilslut
ledningerne til el-motoren.
I skal dreje forhjulene, så bilen kører
i en cirkel.
Find et passende sted på gulvet, hvor
der er plads nok. Lad bilen køre, mens i
tegner en bane op på gulvet og tæller antal
omgange.
Brug kridt, der kan viskes ud bagefter.
Mål cirklens diameter ________ m og tæl
antal omgange: ________
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Når I er færdige, så tøm det demineraliserede
vand tilbage i flasken – brug tragten.

Efterbehandling -

Beregn elektrolyse/brændselscellens virkningsgrad

1.Beregn den elektriske effekt og energien brugt til opladning (se eksempel 1)
Eksempel 1:
En brintbil blev opladet med 0,44 A ved
1,5 V i 185 sekunder.

Jeres beregning:

a) Beregn den elektriske effekt
b) beregn, hvor meget energi der blev
brugt.
Svar:
1a. P = U · I = 1,5 V · 0,44 A = 0,66 W =
0,66 J/s.
1b. E = P · t = 0,66 J/s · 185 s = 122,1 J

2. Beregn, hvor meget energi der er gemt i hydrogen (se eksempel 2)
Eksempel 2. Ved opladningen i eksempel 1 Jeres beregning:
blev der produceret 10 ml hydrogen.
Beregn, hvor meget energi det svarer til.
Svar: E = 10 ml · 12 J/ml = 120 J
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3. Beregn virkningsgraden for elektrolysen (se eksempel 3)
Eksempel 3. Beregn, hvor mange procent af
den tilførte elektriske energi der blev gemt i
hydrogen. Dette tal kaldes virkningsgraden for
elektrolysen

Jeres beregning:

Svar: Virkningsgraden = 120 J / 122,1 J · 100 %
=98,2 %

4. Hvor langt kørte bilen? (se eksempel 4)
Eksempel 4: Beregn den samlede
kørelængde, hvis bilens kørebane, havde
en diameter på, 1,16 m og bilen kørte 10
omgange.

Jeres beregning:

Svar: Omkreds = phi · diameter = 3,14 ·
1,16 m = 3,64 m.
Samlet kørelængde = 12 · 3,64 m =
43,71 m

5. Hvor langt kan bilen køre per liter (se eks. 5)
Eksempel 5. Da bilen var ladet op, kørte den i
alt 43,73 meter på 10 ml hydrogen. Hvor langt
kan den køre per liter?

Jeres beregning:

Svar: 43,73 m / 0,01 l = 4373 m/l = ca. 4,4
km/l

6. Opskriv og afstem den kemiske reaktion i brændselscellen, når bilen kører:

 Konklusion:
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Hvad mener I om brændselscellens virkningsgrad, hvis I sammenligner den med
benzinmotorens som ligger et sted ml. 20 – 25 %?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Hvad mener I om, at en brintbil kører 4,4 km på en liter brændstof? Det lyder jo ikke af
meget, når en benzinmotor kan køre f.eks. 23 km på en liter. Er brintbilen god?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

I vores beregning regner vi med rumfang ikke brændstoffets vægt. Derfor dur tallene ikke til at
vurdere om brint er et godt brændstof. Mens en liter benzin vejer ca. 740 g, vejer en liter
hydrogen ved kun 84 mg. Ved 25 ° C. Det er jo meget lidt.
Regneeksempel 4 med brintbilens rækkevidde per gram hydrogen, når 10 ml hydrogen vejer 0,84
milligram bliver = 43,73 m/0,00084 g ≈ 52 km/g. Det svarer til 52.000 km/kg.
Det er jo et helt vildt stort tal, men hvis vi antager, at en rigtig bil vejer tusind gange så meget
som vores modelbrintbil, vil det kræve tusind gange så meget brændstof. Så vil brintbiler køre 52
km/kg brint. Det er ikke et helt urealistisk tal at sammenligne med benzinbilernes 20 – 25
km/liter.

Alexander Vogel, Polfoto
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Elevforsøg 7: KASSE 13 - Lav biobrændstof ved gæring
Eksperiment om forgæring af kulhydrater til fremstilling af biobrændstof

Spørgsmål:
Er det svært at lave biobrændstof som bio-benzin? Kan man lave det selv?

 Baggrund:
Gær består af gærceller, der er levende organismer. De findes overalt i naturen, men de fleste
kender nok gær fra brødbagning. Gærceller lever af sukker, som de omdanner til alkoholen
ethanol og luftarten carbondioxid (CO2). Der er altså hverken tale om fotosyntese eller
respiration!
Det er CO2, der får brødet til at hæve. Omdannelsen af sukker til ethanol kaldes for gæring, og
den bruges også til at fremstille øl, vin og andre alkoholiske drikke. Ethanol kan også bruges som
brændstof, og når sukkeret kommer fra biomasse, kaldes brændstoffet for bio-ethanol. Biomassen
kan for eksempel være sukkerroer, majs eller korn. Så er der tale om 1. generations
biobrændstof. Hvis man bruger majskolber, halm, slageri-affald kaldes det for 2. generation
biobrændstof

 Formål:
I dette eksperiment skal I først
omdanne glukose til ethanol og
derefter påvise dannelsen af
ethanol.

 Udstyr:
Glucose (druesukker), Iodkaliumiodidopløsning, CO2 indikator
sikkerhedsbriller, natriumhydroxid
(NaOH) (1 M), frisk gær/tørgær
filterpapir, ske, termometer
forsøgsstativ med muffe og klemme
gærrør, måleglas (100 ml), prop
med hul
reagensglas, reagensglasstativ
2 kolber (250 ml), tragt, 2 pipetter,
vandfad

 Sådan gør I:
Hæld nogle skefulde glukose i en 250 ml konisk kolbe. Hæld en skefuld (5 g) smuldret tørgær
oveni.
Fyld 150 ml. 30 °C varmt vand i kolben. Ryst kolben, til sukkeret er opløst.
Sæt kolben ned i et vandfad, og fastgør kolben til et forsøgsstativ.
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Sæt en prop med hul på et gærrør. Sæt derefter proppen på kolben. Hæld CO2 indikator i
gærrøret. Fyld cirka 40 °C varmt vand i vandfadet.
Efter cirka 10 minutter
starter gæringen. I kan se
det ved, at der dannes
bobler i væsken.
Lad kolben stå et par
dage. Når det ikke mere
bobler i gærrøret, er
gæringen slut
og alkoholprocenten er nu
over 10 procent.
Gærcellerne er døde pga.
alkoholforgiftning.

I kan påvise, at
der er dannet
alkohol vha. iodoformprøven:
Sæt en tragt med filterpapir i en ren konisk
kolbe, og filtrer 15-20 ml af væsken fra gærings
eksperimentet ved at hælde den igennem
tragten.
Afmål 5 ml af den filtrerede væske, og hæld det
over i et reagensglas.



Tilsæt med pipetter 5 dråber iodkaliumiodidopløsning og 10 dråber
natriumhydroxid-opløsning. Husk
sikkerhedsbriller.



Ryst forsigtigt reagensglasset fra side til
side et par gange. Hvad sker der?
Vent to minutter, og betragt så omhyggeligt
indholdet i reagensglasset ved at holde det op
mod
lyset. Beskriv, hvad der sker med væsken.




________________________________________________
________________________________________________
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Forklaring:
Iodoformprøven:
Ethanol kan som den eneste primære alkohol påvises
med iodoformprøven. Under reaktionen bliver
ethanolopløsningen i reagensglasset først uklar
efterfulgt af dannelsen af et gult bundfald af
triiodmethan (iodoform). Sideløbende bliver ethanol
oxideret til ethanal. Bundfaldet har en særlig
antiseptisk lugt. Iodoformreaktionen sker i tre trin:

Da prøven udføres på en fortyndet alkoholopløsning (ca. 5-10 %), er bundfældningen
længe om at løbe til ende, men man kan iagttage den umiddelbart efter tilsætningen af
iod-kaliumiodid- og natriumhydroxid-opløsningerne. En fuldstændig bundfældning tager
omkring 20 min.

 Efterbehandling
1. Byg et ethanol-, et glucose- og et CO2molekyle med et molekylbyggesæt.
Glucosemolekylet er egentligt en ring, som
tegningen yderst til højre viser, men I kan
bygge det som et udstrakt molekyle efter
formlen i midten.
2. Hvor mange Ethanol og CO2 molekyler kan
man bygge af et glucose molekyle?
3. Afstem denne reaktion:

C6H12O6  _____ · C2H5OH + ____ · CO2
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 Info og forklaring:
Alle levende organismer omsætter energi vha. enten fotosyntese, gæring
eller respiration.
Gærceller indeholder enzymet zymase, der spalter glucose til luftarten carbondioxid (CO2) og
alkoholen ethanol (C2H5OH). Gæringsreaktionen kan skrives således:

C6H12O6  2 · C2H5OH + 2 · CO2
Gærarten Saccharomyces er en af de mest anvendte til ethanolproduktion på grund af dens
effektivitet og tolerance over for alkoholkoncentrationer helt op til 18 %.

Ethanol som biobrændstof

Joachim Adrian, Polfoto
Ethanol dannet fra biomasse er et populært alternativ til fossile brændstoffer, fordi det
reducerer udledningen af CO og andre drivhusgasser. I Brasilien, som i 2009 var verdens
næststørste producent af bioethanol (størst er USA), er over 70 % af bilerne såkaldte full-flex
biler, der kører på en blanding af op til 90 % ethanol i benzinen. ukkeret til fremstilling af
bioethanol kommer blandt andet fra sukkerrør, majs og korn. Når bioethanol forbrændes, udleder
det i princippet blot den samme mængde CO2, som planterne optog, da de voksede på marken. I
praksis sænker brugen af bioethanol dog ikke udledningen af drivhusgasser helt så meget, som
man kunne forvente, fordi man bruger energi fra fossile brændstoffer til at så, gøde, høste og
forarbejde biomassen. Biobrændstoffer konkurrerer desuden om både vand og land med
produktionen af fødevarer, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for verdens fattige lande.
2

Disse ulemper bliver dog mindre i takt med, at teknologien bliver bedre. De
biobrændstoffer, der i dag hældes i bilerne, er fremstillet ved at bruge spiselig biomasse.
Forskerne i CASE og mange andre steder i verden arbejder på at udvikle metoder til at
omdanne de langt sværere nedbrydelige dele af biomassen, som træ, blade og stængler,
til brændstoffer. Det vil ifølge det amerikanske energiministerium kunne mindske
udledningen af drivhusgasser med over 85 % i forhold til afbrændingen af fossile
brændstoffer. Desuden vil problemer knyttet til land, vand og fødevarer blive langt
mindre, fordi vi kan bruge planteaffaldet fra fødevareproduktionen som biobrændstof.
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Elevforsøg 8: KASSE 14 - Forsøg med faseovergange
Eksperimenter der viser frigivelsen af energi ved faseovergange

Spørgsmål:
Et køleskab virker ved, at man får et kølemiddel til at fortætte og fordampe.
Disse to processer frigiver og optager energi udenfor henholdsvis indenfor i
køleskabet. Kan man opleve at stoffer optager og afgiver energi?

 Formål:
Formålet med forsøgene er at opleve, hvordan nogle stoffer kan optage og
afgive varmeenergi, når de skifter tilstandsform fra flydende til luftform og
fra flydende til fast.

Kemiidinhverdag.dk

Forsøg 1 – Fordampning
 Udstyr:
Datalogger m. temperatursensor eller et
termometer, vat, elastikker, evt. stativ med holder,
sprit, vand og acetone

 Sådan gør I:
Vær opmærksom på: Sprit og acetone er brandfarlige stoffer. Når I skal undersøge dem, skal I bruge udluftning /udsugning evt. undersøge
udenfor.
Vælg om I vil arbejde med et almindeligt termometer eller en temperatursensor. Sæt en tot vat fast
på spidsen af apparatet. Bruger I en temperatursensor, så tilslut den til dataloggeren/pc og indstil
til måling.
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Nu er det meningen, at I skal måle temperaturen med vat uden væske og senere vat med væske.
Placer spidsen med vat under en udsugning. Hold måleapparatet med hånden hen til en udsugning,
så spidsen er lige under udsugningen. Har I ingen udsugning, kan I vifte med apparatet frem og
tilbage. Gå evt. udenfor eller gør det ved et åbent vindue.
Aflæs måleapparatet over de næste 5 min. og noter i skemaet.
Lav samme undersøgelse med vand på en ny tot vat. Starttemperaturen bør være den samme.
Lav til sidst den samme undersøgelse med acetone på en ny tot vat. Husk udsugning!!
Noter resultater her:
Vand

Sprit
Tid

Temperatur

Tid

Acetone
Temperatur

Tid

Start uden
sprit

Start uden
vand

Start uden
acetone

Efter 2 min.

Efter 2 min.

Efter 2 min.

Efter 3 min.

Efter 3 min.

Efter 3 min.

Slut 5. min.

Slut 5. min.

Slut 5. min.

Temperatur

Hvad sker der med væsken på vattotten? Hvad sker der med temperaturen?
_________________________________________________________________________________
Hvad kan I sige, når I sammenligner de tre stoffers fordampning?
____________________________________________________________________________________

 Forklaring:
Gymportalen.dk

Tilstandsformer:
Stoffer har forskellige
tilstandsformer: gas, væske og
fast. Et fast stof kan man kende
på at det har en fast form.
Formen ændrer sig ikke. Faste
stoffer har den laveste energi. Atomerne bevæger sig ikke. En væske kan man kende på at det ikke
har nogen fast form, men det tilpasser sig den beholder, det er i. Det vil lægge sig i bunden og få
form efter beholderen. Væsker har lidt energi. Atomerne glider rundt mellem hinanden.
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En gas kan man kende på at det fylder hele beholderen ud.
Luft og damp er på gasform. Gasser har meget energi.
Atomerne flyver rundt mellem hinanden. Gasser fylder
derfor mere end faste stoffer og væsker.

Dmi.dk

Overgange mellem tilstandsformer
Overgangene mellem de forskellige tilstande har navne. Se
tegningen her:
Når et stof skifter tilstand kræver det energi . Stoffet kan
tage energien fra omgivelserne eller man kan tilføre energi,
f.eks. varme det op. Eksempelvis føles det koldt, når sveden
fordamper fra din hud. Kroppen mister varme og opnår
afkøling.

Når en væske fordamper fjerner den altså varme. Det er denne kølende virkning, der bruges i et
køleskab.
Inde i skabet løber et langt og snoet rør,
som er fyldt med et kølemiddel. Kølemidlet
har et meget lavt kogepunkt, så selvom der
er ret koldt inde i køleskabet allerede, så er
det alligevel varmt nok til at kølemidlet
fordamper.
Når væsken fordamper opsuger den varme,
og derfor føles rørene i køleskabet
kolde. Røret med det fordampede
kølemiddel fører ud af køleskabet og ind i
en “kompressor”. Kompressoren er en
pumpe, som presser dampene sammen og
skubber den videre ud i et andet langt og
snoet rør. Dét rør kaldes “en kondensator”, når dampen kommer igennem det, fortættes den og
bliver til en væske. Det er præcist det modsatte af hvad der skete inde i skabet. Når kølemidlet
fortættes fra damp til væske så afgiver den al den varme, som den opsugede for at fordampe.
Derfor føles rørene udenfor skabet varme.
Kølemidlet opsuger altså varme inde i skabet og afgiver varmen igen udenfor – og så flyder det
tilbage, ind i skabet og starter forfra. Det er kompressoren der holder kredsløbet i gang. Den gør
det ved at skabe et højt tryk i den del af røret som er udenfor skabet. Det er det tryk, der får
dampen til at fortættes og afgive sin varme. Først når kølemidlet er blevet til væske kan den flyde
igennem det tynde kapillærrør og ind i køleskabet igen.
http://universe.dk/blivBrug linket til at se en animation om køleskabets funktion:
klog/koleskabe/
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Forsøg 2 – Krystallisering – fra væske til fast stof
 Udstyr:
Flaske med
natriumacetatopløsning, et
termometer eller en datalogger
m. temperatursensor, en
natriumacetatkrystal, en pincet.
Vær opmærksom på:
Hvis natriumacetatopløsningen i
flasken er krystalliseret skal den
varmes op i vandbad. Gør det
dagen før forsøget., så
opløsningen er afkølet, når forsøget sal laves.

 Forsøgsbeskrivelse:
Vælg måleapparat. Tag en flaske med natriumacetatopløsning.
Mål temperaturen i lokalet for en sikkerheds skyld.
Sæt nu måleapparatet forsigtigt ned i væsken og mål
starttemperaturen. Begynder reaktionen i opløsningen, så gør det ikke
noget. Jeres starttemperatur er så bare rumtemperaturen i målte lige
før. Noter i skemaet.
Sker der ikke noget, skal I tilsætte en krystal af natriumacetat vha. en pincet. Se nøje efter, hvad der
sker og hold øje med temperaturen. Når temperaturen ikke ændrer sig længere, skal I notere
herunder.

 Resultat:
Starttemperatur:_________________________ Sluttemperatur:___________________________
Hvad viser forsøget?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Til sidst skal I varme natriumacetaten op i flasken i et vandbad. Det gør man uden låg på flasken.
Varm noget vand i en gryde på en kogeplade eller i et bægerglas over en bunsenbrænder. Pas på
det varme vand. Der må ikke komme mere væske op i flasken. Stop når krystallen i flasken er
opløst. Lad flasken afkøle. Rens proppen for krystaller (skyl med vand og tør efter med papir) og
sæt prop på. Der må ikke falde krystaller fra proppen ned i væsken!!!!!!

 Efterbehandling:
1. Hvad sker der med temperaturen, når et stof skifter tilstandsform fra flydende til fast?
_________________________________________________________________________________
2. Hvad tror du, der sker med temperaturen, når et stof går fra fast form til flydende form?
________________________________________________________________________________
Farv rød, hvis tilstandsændringen får temperaturen til at stige. Farv blå, hvis tilstandsændringen får
temperaturen til at falde.

 fra fast form til flydende form (smelte)
 fra flydende form til gasform (fordampe)
 fra gasform til flydende form (fortætte)
 fra flydende form til fast form (fryse)
 fra fast form til gasform (sublimere)
 fra gasform til fast form (desublimere)
3. Fortæl, hvordan energi og tilstandsændringer hænger sammen:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Forklaring:
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Podning, krystallisering og energi
Når I tilsætter en krystal til
opløsningen, siger man, at I poder
opløsningen. Herved starter i en proces
som frigiver energi. En exoterm proces.
Det modsatte er en proces, som
optager energi fra omgivelserne. Det
heder en endoterm proces. Det er f.eks.
når sprit fordamper. Energien kommer
fra omgivelserne og temperaturen
falder i takt med at molekylernes
bevægelse falder.

Opløselighed

Kilde: Syddansk Universitet

De fleste salte kan opløses i vand, men det er forskelligt fra salt til salt, hvor meget der kan opløses.
Nogle salte kan stort set slet ikke opløses i vand. Når krystallerne opløses, sker det ved, at
krystalgitrene går i stykker og ionerne frit kan blande sig med vandmolekylerne. Når der er opløst
alt det salt i vand, som der kan, siger man, at opløsningen er mættet. Hvis man putter mere salt i,
kan det ikke opløses, og derfor vil det lægge sig på bunden som krystaller.
Mængden af salt, der kan opløses,
afhænger af temperaturen af vandet.
Jo varmere vandet er, jo mere salt kan
der opløses. Men det er meget
forskelligt fra salt til salt, hvordan
opløseligheden afhænger af
temperaturen. For køkkensalt (NaCl)
ændres opløseligheden i vand kun
meget lidt i forhold til temperaturen.
Derimod ændres opløseligheden for
natriumacetat meget i forhold til
temperaturen.

Kilde: Syddansk Universitet

Overmættede opløsninger - varmepuder
Den kemiske regel om hvornår en opløsning er mættet, kan man faktisk godt omgå. I specielle
situationer kan der være mere salt i opløsning, end det burde være muligt. Det kaldes en
overmættet opløsning.
Du kan lave den overmættede opløsning ved at varme vand op og mætte det med salt. Hvis
opløsningen herefter køles så forsigtigt ned, at saltet ikke får mulighed for at danne krystaller, vil
der nu være for meget salt i. En overmættet opløsning er ustabil, der skal dog krystaller til for at
starte en udfældning. Når udfældningen begynder, vil alt overskydende salt fælde ud som
krystaller. Så enten kan du tilsætte et krystal til opløsningen, eller også kan opløsningen selv danne
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et enkelt krystal, hvis den får et
hårdt slag. Du kan opløse 167
gram natriumacetat i 1 dl 100 °C
varmt vand. Hvis opløsningen
køles forsigtigt ned til 0 °C, vil der
stadig være opløst 167 gram salt i
1dl vand. Opløsningen vil stadig
være flydende, selvom der i
teorien kun burde være 76 gram
natriumacetat opløst i vandet .
Udfældning sker, når et salt går
fra at være opløst i vand til at
danne krystaller, som falder til
bunden.

Kilde: Syddansk Universitet

Grunden til at vi bruger natriumacetat til dette forsøg og ikke natriumklorid er, at natriumacetat er
bedre at bruge. Det har en monoklim krystalstruktur, der meget lettere krystaller ved en
overmætning. Natriumklorid har en kubisk krystalform og vil ikke reagere på samme måde.

monoklin krystalform
kubisk krystalform

 Links:


Se ”instant Ice” - https://www.youtube.com/watch?v=7NCEJqFC1uw



https://www.youtube.com/watch?v=wYNMxtQN7U0



https://www.youtube.com/watch?v=K3mSDU5NMNc
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