
Forsøg med Energi 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

af: 

Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster 
Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen 
- et materiale fra Skolernes EnergiForum 



Kære læser 
 
Dette materiale er tænkt som en hjælp og et supplement til undervisningen på 
energiområdet. Materialet består af 6 afsnit (i version 1 var der 8) med hver sin indledning 
og tilhørende forsøg. Afsnittene er ikke indbyrdes sammenhængende, men nogle 
oplysninger er man henvist til at finde i et andet afsnit, ligesom nogle forsøg er 
forudsætning for andre. Den foreliggende version er blevet revideret i samarbejde med 
Mari Ann Skovlund Jensen.  
 
Indledningerne 
Indledningernes rolle er at være en appetitvækker med henvisninger til hvor 
informationerne kan findes på Internettet. Det ligger udenfor pladsen i et materiale som 
dette, at beskrive alle disse områder tilbundsgående. Indledningerne er primært henvendt 
til læreren. Tanken er, at indledningerne skal hjælpe læseren med nogle grundlæggende 
informationer. 
Mange af formuleringerne vil være for svære til eleverne uden forklaring, og de tænkes 
derfor gennemarbejdet sammen med læreren. 
Mange steder er der anvendt statistik. Tanken med dette er, at læseren selv kan bruge 
tallene til at belyse problemstillingers størrelse.  
 
Forsøgene 
Hvert forsøg kan laves uafhængigt af de andre, men i mange af forsøgene er der 
henvisninger til nogle af de andre forsøg, som kan indeholde nødvendig baggrundsviden. 
Forsøgene tænkes f.eks. udført af elever alene i forbindelse med et projektarbejde om 
energi og miljø. Nogle forsøg kræver dog af sikkerhedsårsager at læreren er med.  
Niveauet er for 8.-10. klasse, og er i stort omfang dækkende i forhold til de krav der stilles i 
faghæftet for fysik/kemi.  
Opbygningen af hvert forsøg indeholder: 

1) Baggrund 
2) Dette skal du bruge 
3) Sådan kan du starte dine undersøgelser 
4) Undersøg selv og lav forsøg 

Baggrundsoplysningerne angiver hvilke forudsætninger der er nødvendige for at kunne 
gennemføre forsøget, samt evt. hvilke andre forsøg man i hvert tilfælde bør have lavet 
(nogle forsøg indeholder opstillinger lavet i andre forsøg). 
”Dette skal du bruge” er en liste over hvilke ting man skal have adgang til. Hvis du har 
hentet din version på nettet kan du evt. slette denne boks for at lade eleverne selv finde ud 
af hvordan man skal gøre det, og derefter printe forsøget ud uden disse oplysninger, men 
selv have dem som hjælp. 
”Sådan kan du starte dine undersøgelser” er tænkt som en trin for trin - vejledning der skal 
hjælpe eleven med de indledende trin, men øvelsen er ment fortsat i boksen Undersøg 
selv og lav forsøg.  
”Undersøg selv og lav forsøg” er ment som den perspektiverende boks, der skal få 
eleverne til at interessere sig bredere for at eksperimentere og søge oplysninger. Mange 
af spørgsmålene vil kræve nogen hjælp og der er ingen facitliste.  
 



Forsøgenes rolle 
Vi vil gerne understrege betydningen af ikke at lave forsøg for forsøgenes skyld. Det er 
bestemt ikke tanken med dette materiale. Forsøg bør først inddrages efter, at der er skabt 
en undren hos eleven, som kræver udførelsen af forsøg for at undersøge en bestemt 
pointe. Alle forsøgene i dette materiale har tilknytning til arbejdet med energi og miljø, men 
derfor er det ikke tanken at de udføres udenfor en given sammenhæng.  
 
Internettet 
Hvis du mister en af siderne i dit kopihæfte, kan du downloade dem enkeltvis fra 
www.SkoleEnergi.dk Her vil du også kunne finde rettelser og opdateringer af materialet. I 
indledningerne er der henvisninger til internetadresser, hvor man kan finde ekstra 
oplysninger. Derfor er det en stor fordel hvis der er adgang til Internettet i forbindelse med 
arbejde med dette emne. 
 
Hvorfor i det hele taget undervise i energi og miljø? 
Undervisningen i folkeskolen skal, for at kunne overleve de stadigt større krav, være 
tværfaglig. Det er derfor nødvendigt at vælge temaer der lægger op til en tematisering og 
giver mulighed for at arbejde projektorienteret på et eller andet niveau. Dette kan ikke 
sikres udelukkende ved at vælge et bestemt emne, men skal sikres ved, at læreren giver 
ansvaret for læringen fra sig i et vist omfang. Hermed er ikke ment at læreren skal trække 
sig tilbage, men gennem inspiration give eleverne lyst til at undersøge ting. 
Gennem valg af emnet kan man dog udelukke elevernes medbestemmelse, f.eks. hvis 
eleverne ingen reelle forudsætninger har for, at vælge eller fravælge noget. Energi, 
energiforbrug og miljøforurening har de fleste en eller anden mening om. Det er en vigtig 
forudsætning for at tage stilling til om man vil arbejde med noget eller ej. Ydermere virker 
det også motiverende, at eleverne kan forstå relevansen af et emne de skal bruge deres 
tid på. 
 
Skal man være religiøs energisparer for at beskæftige sig med dette emne? 
Vi mener, at det er meget vigtigt at give sine holdninger til kende, lige som det er 
afgørende, at eleverne selv bidrager med deres holdninge. Det er bestemt ikke tanken, at 
man skal være ufejlbarlig selv. Det er ikke afgørende hvilken holdning man som lærer selv 
har, blot at den er tydeligt tilkendegivet som ens egen.  
 
Eleverne er fremtidens forbrugere, og skal leve i det økosystem der er til den tid. Deres 
adfærd vil påvirke Jordens tilstand afgørende i lang tid fremover, og det er derfor ikke lige 
meget hvad de lærer i skolen. 
 
Materialet er blevet til i samarbejde mellem: 
Skolernes EnergiForum (www.SkoleEnergi.dk) 
og  
Statens Pædagogiske Forsøgscenter (www.inet-spf.dk)  
 
Materiale må meget gerne kopieres.  
 
God fornøjelse 
Janus Hendrichsen, Jørn Matzen & Johan Galster 

http://www.skoleenergi.dk/
http://www.skoleenergi.dk/
http://www.inet-spf.dk/
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Næsten al energi er solenergi 
Næsten al den energi vi bruger kommer fra Solen. Træer og planter udnytter solens lys for at vokse. Dyr og 
mennesker spiser planterne og udnytter derved solens stråler. Træmasse kan bruges direkte som brænde, 
mens planterester og døde dyr efter millioner af år kan blive omdannet til olie, naturgas og kul. Det er disse 
vi betegner som fossile brændstoffer. Vindenes bevægelser og havenes strømme styres også i høj grad af 
varmetilførslen fra solen. 
Kun kernekraft, der bruger uran som brændsel, afhænger ikke af energi fra solen. 
  
Når vi i dette materiale taler om solenergi, mener vi energi fra den direkte solstråling, dvs. de stråler fra 
solen, vi her og nu kan opfange og udnytte. Når vi taler om vedvarende energi, er det energi der ikke slipper 
op indenfor overskuelig tid. 
 
Solenergi  
Når solens stråler rammer vand, faste stoffer eller luft, tilbagekastes en del af strålerne som synligt lys, mens 
resten tilbagekastes som varme. Derfor svækkes solens lys på sin vej gennem atmosfæren, så en del af 
lysets energi afsættes som varme i luftens molekyler: Om vinteren, når solen står lavt over horisonten, skal 
strålerne passere en længere vej gennem atmosfæren og bliver spredt over et større areal, end om 
sommeren hvor solen står højt på himmelen. Derfor er lyset / varmen mindre kraftigt om vinteren. 
 
Midt på dagen står solen højest på himmelen. Så skal strålerne ikke gennemtrænge så stor en del af 
atmosfæren som om morgenen. Derfor er det varmest midt på dagen, og derfor opvarmes sydvendte flader 
mest. Midt på dagen står solen nemlig i syd. Dette er grunden til at et solenergianlæg skal vendes mod syd 
og have en hældning på 45o. I Danmark svarer solindfaldet til 1600-1800 kWh per m2 per år. Heraf kan vi 
udnytte op til 75% med de bedste solfangere under de mest gunstige vilkår. 
 
 
 

Dette afsnit handler om den energi, vi kan få direkte fra Solen. Alle planter 
og alt liv på jorden afhænger af solens lys, og stort set al den energi vi 
bruger, stammer på en eller anden måde fra solens lys. Solen har eksisteret 
i milliarder af år og vil fortsat eksistere i flere milliarder år. Derfor regner man 
solenergi for vedvarende energi. 
I dette afsnit vil vi derfor beskæftige os med mulighederne for at udnytte 
solens stråler til at producere varme og elektricitet, uden at det forurener. 
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Solfangere 
En solfanger består af rør, der er fyldt med væske f.eks. vand. Rørene optager en del af solens stråler, så de 
bliver varme. Denne varme afgives derefter til væsken inde i rørene. Væsken pumpes gennem vandrør til en 
varmeveksler og tilbage til solfangeren. Varmeveksleren i en solfanger består oftest af en lagertank med 
vand, der kan optage varmen fra det varme vand fra solfangeren. 
Vandet i varmeveksleren, der nu er blevet varmet op, kan bruges i radiatorer eller som almindeligt varmt 
brugsvand.  
Solfangere kan udnytte op til 75% af solindstrålingen.  
En af de største begrænsninger for solfangere er, at hovedparten af varmen opfanges om sommeren hvor 
varmeforbruget er lille. Der er derfor nødvendigt at oplagre varmen til senere brug, men det er dyrt og ikke 
særligt effektivt.  
 
Solceller 
En solcelle omdanner lys til elektrisk strøm. Solcellen er en halvleder af grundstoffet silicium ligesom en 
computerchip. Her kan den elektriske strøm kun kan gå den ene vej. (i modsætning til fx. metal, hvor man 
kan lade strømmen gå enten den ene eller den anden vej). Når solens stråler rammer solcellen, får dens 
elektroner tilført så meget energi, at de kan bevæge sig. Da de kun kan bevæge sig i en retning i 
halvlederen, opfører de sig som en elektrisk strøm.  
Almindelige solceller kan omdanne 9-15 % af sollysets energi til el, men de nyeste og bedste krystaller kan 
udnytte op til 40% af den indstrålede energi. Hvis du gerne vil vide mere om solceller, kan du f.eks.henvende 
dig til Energioplysningen: www.energioplysningen.dk, eller solenergicenter Danmark: www.solenergi.dk  
 
Solceller laver jævnspænding ligesom et almindeligt batteri. Da vi i elnettet bruger 230V vekselspænding er 
man nødt til omforme solcellernes elektricitet ved hjælp af en inverter (vekselretter). Bliver der elektricitet i 
overskud, kan den sendes ud på elnettet. 
 
Solceller er meget dyre i forhold til værdien af den strøm man får ud af dem, men alligevel kan det mange 
steder betale sig at installere dem. I Danmark ser man dem fx. på campingvogne og sejlbåde, fordi det kan 
være dyrt at købe strøm på campingpladser og i havne. I dag bruges solceller også i kolonihavehuse fordi 
det er billigt at installere, når man kun skal forsyne en enkelt lampe og en radio med strøm. I Norge er der 
mange fjeldhytter, som har installeret solceller, for selv om de er dyre, er det billigere at opsætte 
solcellepaneler end at føre mange kilometer el-ledninger over bjerg og dal frem til hytten.  
 
For boliger i bymæssig bebyggelse kan solceller sjældent tjene sig hjem på mindre end 50 år. Der har dog 
været gennemført projekterne Sol 60, Sol 300 og Sol 1000 med tilskud som har gjort det muligt at etablere 
henholdsvis 60, 300 og 1000 solcelletage. Du kan læse mere om Solprojekterne på www.sol1000.dk Der er 
udgivet en bog om projekterne der beskriver hvordan brugerne har oplevet solcelleanlægget og hvordan det 
har fungeret. 
 
Fremtiden for solceller tegner dog særdeles lys. De bliver stadig bedre pga. produktudvikling. Efterspørgslen 
stiger kraftigt. I 2000 steg den på verdensplan med 25 %, hvilket giver en større produktion og dermed 
faldende stykprise. Inden for en overskuelig årrække vil prisen muligvis blive konkurrencedygtig i forhold til  
el fra traditionelle kilder.  
 
Vedvarende energikilder og lagring  
Når man vil anvende vedvarende energi i stor stil i et integreret energisystem (hvor forskellige energikilder 
spiller sammen), er lagring af afgørende betydning. Man kan gemme varme i beholdere og elektricitet i 
batterier, men det er ikke tilstrækkeligt. Derfor arbejdes der stadig mere intensivt med at udvikle nye og 
bedre lagringsmetoder til brug for lagring af især elektricitet. Indehavere af solcelletage kan få monteret en 
elmåler der løber baglæns når solcelletaget laver strøm som ikke bruges i deres eget hjem. Denne strøm 
kan andre så bruge, og på den måde bliver strømmen ”lagret”. 
Et af de store problemer med vedvarende energi i Danmark allerede nu er, at vores elproduktion er blevet 
omdannet til kraft/varme-produktion, der udnytter den producerede overskudsvarme fra elfremstillingen til 
fjernvarme. På kolde vinterdage skal værkerne derfor primært levere varme til fjernvarmekunderne, og 
elproduktionen bliver derfor også stor. Hvis der samtidig produceres store mængder el med vedvarende 
energikilder, vil denne el være overløbs-el – dvs. den kan ikke udnyttes med det samme, og skal derfor 
lagres ellers sælges til andre lande. 
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Brændselscellen 
En af de mest lovende løsninger på dette problem er Brændselscellen. I en brændselscelle ledes vand 
henover et keramisk materiale samtidig med at det passerer en elektrisk spænding, hvorved vandet (H2O) 
spaltes ilt (O2) og brint (H2). Processen kaldes elektrolyse. Ilt og brint kan gemmes til senere, når man får 
brug for el: Så ledes de to gasser gennem brændselscellen, forenes atter til vand og danner samtidig 
elektricitet. Brændselscellen kan afprøves i 8.1.  
Brint har den store fordel at være fuldstændigt forureningsfrit ved afbrænding – restproduktet er udelukkende 
vand. Man kan med lethed forestille sig, at hvis det blæser, når der ikke er brug for det, kan den elektriske 
energi lave elektrolyse i en brændselscelle og derved skabe brint. Denne brint kan bruges i biler eller 
brændselsceller. Det store problem med brint er eksplosionsfaren, fordi der ved blanding med ilt kan udvikles 
knaldgas. 
På Forsøgscenter Risø forskes i anvendelse af brændselsceller til brug i decentrale kraftværker og indtil 
videre er resultaterne lovende, men teknologien er stadig for dyr og for upraktisk til anvendelse i stor stil. 
 
En væsentlig forudsætning for at solceller kan bruges i stor stil er dog, at der findes en effektiv metode til 
oplagring af strømmen fra solrige dage til senere brug. Lagringen af strøm kan ske ved elektrolyse af vand til 
brint, med tilbage-konvertering til el i en brændselscelle. 
 

 
 



Fra lys til elektricitet                                                    Forsøg med Energi 1.1 

 

Solenergi 1 

 

1. Kan du få en dværgpære på f.eks. 0,3W, 3W og 6W til at lyse?  
2. Kan du få en lille motor til at køre rundt ved hjælp af solceller? 
3. Betyder det noget hvilken vinkel lyset falder ind på solcellerne? 
4. Hvad skulle der til at få en 60 W’s pære til at lyse ved hjælp af solceller? 
5. Hvor mange solceller skulle der til at få f.eks. en computer eller andre 

almindelige apparater til at køre og kan den fungere direkte på solcellestrøm? 
 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Forbind en dværgpære til solceller så pæren lyser 
2. Undersøg hvor få solceller der skal til på en solrig dag, for at få 

forskellige dværgpærer til at lyse 
3. Hvis du har forskellige solceller prøv da at gennemføre forsøget 

med de forskellige typer 
4. Hvis du bliver i tvivl om hvorfor pærerne ikke lyser, forbind da et 

voltmeter til solcellerne og kontroller hvor stor spændingen er  
5. Hvis det er en dag hvor det er halvmørkt uden for, kan du bruge 

en 100 W’s lampe eller en overheadprojektor som ”sol” 

1. Solceller – gerne flere 
forskellige slags 

2. Dværgpærer (1,3 – 6V) 
3. Ledninger  
4. Evt. voltmeter 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Solens lys indeholder energi. Du har valgt at undersøge hvordan sollys 
kan omdannes til elektricitet. Som udgangspunkt kan du bruge dette 
blad. Men du bør vide noget om strømstyrke, spænding, effekt og serie- 
og parallelforbindelser.  
 

Baggrund: 
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1. Solceller 
2. Amperemeter 
3. Voltmeter 
4. Dværgpærer (1,3 – 

6V) 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

 

Solens lys indeholder energi som i en solcelle kan omsættes til elektricitet. 
Du har valgt at undersøge hvor meget elektricitet en solcelle kan producere. 
Som udgangspunkt kan du bruge dette blad. Men du bør vide noget om 
strømstyrke, spænding, energi, effekt og kortslutningsstrømveje.  

Baggrund: 

1. Forbind solcelle til et voltmeter (kontroller at + og – er rigtigt forbundet) 
2. Mål spændingsforskellen  
3. Forbind en solcelle til et amperemeter -jævnspænding.  
4. Mål kortslutningstrømmen  
5. Beregn (kortslutnings-)effekten i W  og omregn til Joule 
6. Forbind nu solcellerne med en pære som i forsøg 1.1 og mål nu Volt og 

Ampere (A måles i serie med pæren, V måles parallelt med pæren) 
7. Prøv at variere forsøget med forskellige solceller og forskellige pærer 

8. Beregn effekten (V  A) 
9. Undersøg, om der er forskel på hvordan lysets vinkel ind mod solcellen 

er 
10. Gentag de ovenstående undersøgelser, hvor du som ”sol” på skift 

brugen en lampe med energisparepære (f.eks. 12 W), 40 W’s pære, 60 
W’s pære og 100 W’s pære) 

1. Har lysets styrke betydning for solcellers effekt? 
2. Hvor meget energi (Joule) kan en solcelle producere i forhold sprit eller benzin? (Se også 2.4) 
3. Hvilken betydning har det når solcellen belyses med forskellige typer lyskilder? 
4. Hvor lang tid skal en solcelle belyses for at producere lige så meget energi (Joule) som der står bag på 

en liter mælk? 
5. Hvor mange solceller skulle til for at erstatte Danmarks energiforbrug (ca. 830 PJ/år (PJ = 10

15
J)? 

6. Hvor mange solceller skulle der til for at tænde en 12 W’s pære? 
7. Hvordan kan man gemme energien fra solceller? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

Undersøg selv og lav forsøg: 



Forskellige typer lys og solcellen                         Forsøg med Energi 1.3 

 

Solenergi 3 

 

Solens lys indeholder energi som i en solcelle kan omsættes til elektricitet. 
Du har valgt at undersøge, om forskellige farver lys giver forskellig effekt. 
Som udgangspunkt kan du bruge dette blad. Men du bør vide noget om 
strøm, spænding, effekt, paraboler og lys.  

Baggrund: 

1. Solceller 
2. Ledninger  
3. Dværglampe (6W) i 

fatning 
4. Strømforsyning  
5. Forskellig farvet 

crepepapir, glas 
eller farvefilter 

6. Amperemeter  
7. Voltmeter 
8. Papæske fra det 

lokale supermarked 

Dette skal du bruge: 

1. Tag en papkasse fra det lokale supermarked. Del kassen i to rum med et 
stykke pap 

2. I papskillevæggen laver du et rundt hul (diameter ca. 1 cm) 
3. Både i venstre og højre side af papkassen laver du 2 huller, så der kan 

komme ledninger igennem 
4. Solcellen sætter du i det ene rum og lyskilden i det andet.  
5. Lyskilden forbindes til en strømforsyning 
6. Solcellen forbindes til et amperemeter/voltmeter 
7. Undersøg nu med forskellige farver papir eller glas på samme måde som 

ovenfor solcellens effekt  
8. Sæt f.eks. et rødt stykke crêpepapir eller glas for hullet i skillevægen og mål 

først spændingen og derefter strømstyrken. Beregn også effekten 
9. Undersøg solcellens effekt når der ikke er noget papir foran hullet i 

skillevæggen

Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

1. Er der forskel på solcellens effekt, når den belyses med forskellige typer lyskilder (f.eks. lys fra en 
lavenergipære, en 40 W’s pære, en frimærkelampe? 

2. Nedsættes effektiviteten af en solcelle hvis den sættes bag en glasrude? 
3. Er der forskel på solcellens effekt, når solens lys passerer gennem solbriller med uv-filter og uden uv-filter? 
4. Er der forskel på at placere solceller på taget af et hus ved Ækvator og her i Danmark? 
5. Hvor mange m2 solceller skal der til at dække elforbrug hjemme hos dig? 
6. Hvor mange m2 solceller skal et rumskib bruge for at fungere? 
7. Hvor stor er effekten på en solcelle, når den placeres i brændpunktet på en hjemmelavet parabol? (du kan 

bruge en parabol fra en forlygte på en bil som parabol)

Undersøg selv og lav forsøg: 
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En solcelle kan lede strøm, hvis den bliver belyst. Du har valgt, at 
undersøge om solcellens effekt bliver påvirket af kulde og varme. Som 
udgangspunkt kan du bruge dette blad. Men du bør vide noget strøm, 
spænding og effekt. 

Baggrund: 

1. Solceller 
2. Amperemeter 
3. Voltmeter 
4. Ledninger med 

krokodillenæb 
5. Bægerglas med Ø 80 

mm og Ø 120 mm til 
150 mm 

6. Isterninger 
7. Bunsenbrænder 
8. Trådnet og 

forsøgsstativ 
9. Kraftig lampe 

(<100W) 
10. Vand 

1. Hvad sker der med solcellens effekt fra 10 oC til 60 oC? Tegn en kurve i et diagram. 
2. Sker der nogen ændring i solcellens effekt, når den belyses med forskellige farver lys? 
3. Hvordan afhænger solcellens effekt af lysets vinkel på cellen? 
4. Hvordan kunne du bruge elektriciteten fra et solcellepanel i din hverdag? 
5. Hvor meget energi skal der bruges, til at producere en solcelle? 

1. Tag to bægerglas i forskellig størrelse, hvor der skal være plads til en 
solcelle i det mindste glas. (Se tegning) 

2. Det lille bægerglas sættes ned i det store bægerglas 
3. Placer solcellen i det mindste glas som vist på figurerne og tænd 

lampen så den lyser direkte på solcellen 
4. Forbind solcellen med amperemeteret. Husk amperemetret og solcellen 

skal samles rigtigt med plus og minus 
5. Noter resultatet  
6. Forbind solcellen med et voltmeter og noter resultatet i din mappe 
7. Beregn så solcellens effekt (W) ved stuetemperatur 
8. Lav tilsvarende undersøgelser for effekten, når det er koldt (med 

isterninger) og når det er varmt (50oC-60oC) 
9. Noter resultatet 
10. Kan du måle nogen forskel på solcellens effekt ved forskellige 

temperaturer? 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Undersøg selv og lav forsøg: 
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Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

 
 

Sollys kan omdannes til elektricitet. Du har valgt, at undersøge, hvordan 
en solcelle er opbygget. Som udgangspunkt kan du bruge dette blad. Men 
du bør vide noget strøm, spænding, effekt, lys og Ioner. 

Baggrund: 

1. Hvordan kan lys omdannes til elektricitet? 
2. Hvor effektiv er en brombærsolcelle? 
3. Hvor mange procent omdanner en normal solcelle af solens lys til 

elektrisk energi? 
4. Hvor mange watt producerer et 1 m2 solcellepanel normalt?  
5. Hvordan bygges biler, der kører ved hjælp af solceller? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. 3-4 spatelfulde knust Titaniumdioxid (TiO2) opløst i 10 ml vand 
2. Knuste friske brombær (ikke syltede) 
3. Elektrisk ledende glas (energiglas fås hos din lokale glarmester) 
4. Iod/iodid-opløsning 
5. Ovn 

1. Skær to plader af elektrisk 
ledende glas med 
tinoxidcoating i 10 cm x 6 cm 

2. Knus 3-4 spatelfulde TiO2 i en 
porcelænsmorter og bland det 
i 10 ml vand  

3. Smør en dråbe af det opløste 
TiO2 jævnt ud over den ene 
tilskårede glasplade med en 
vatpind. 

4. Pladen med det påsmurte TiO2 
lufttørres ca.15 min eller til det 
er fuldstændigt tørt. Når 
TiO2’en er fuldstændig tør, 
bages pladen ved 450oC i 30 
minutter i en ovn. (evt. grill i en 
almindelig ovn) 

5. Friske brombær (ikke syltetøj) 
knuses i en morter og smøres 
på det hvide TiO2-lag og tørre i 
15 minutter.  

6. Herefter skylles brombærerne 
af med vand, og pladerne 
lægges til tørre. 

7. På det andet stykke ledende 
glas dækkes med grafit fra en 
blyant. Glaspladerne lægges 
med grafit- og brombær-
siderne mod hinanden. 

8. Mens pladerne holdes 
sammen, tilsættes en 
iod/iodid-opløsning der 
trænger ind i cellen ved hjælp 
af kapillærkraften. 

9. Herefter er cellen parat, til at 
blive taget i brug. 

Bemærk: Cellen er ikke stabil i UV-
lys og holder derfor ikke længere 
end ca. 15 minutter i almindelig 
sollys. 

Dette skal du bruge: 
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Undersøg selv og lav forsøg: 

 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                
 
 
 
 

Sollys kan lagres som elektricitet. Du har valgt at undersøge, hvordan det kan 
lade sig gøre. Som udgangspunkt kan du bruge dette blad. Men du bør vide 
noget elektricitet, ioner og lys. 

Baggrund: 

1. Svovlsyre (2M, 
elevsyre)  

2. Bægerglas 
3. Blyplader og ståluld 

(grydesvamp) 
4. Strømforsyning 
5. Lysdiode 
6. Solceller og ledninger 

1. Fyld et bægerglas halvt med svovlsyre 
2. Rens to blyplader med ståluld eller en grydesvamp, så de er helt blanke, 

og sænk dem ned i væsken 
3. Undersøg om en lysdiode kan lyse, ved at forbinde den til blypladerne med 

ledninger 
4. Fjern lysdioden og sæt jævnspænding (10 V) til blypladerne i ca. 10 

minutter 
5. Hvad der sker ved blypladerne i svovlsyren? 
6. Sluk for strømforsyningen og forbind lysdioden med blypladerne. 
7. Rens blypladerne igen og sæt mange (f.eks. 16-20) solceller til blypladerne 

i længere tid 
8. Placer opstillingen i direkte sollys, eller på en overheadprojektor 
9. Undersøg om sollys på denne måde kan lagres som elektrisk energi 

1. Hvordan kan lys omdannes til elektricitet? 
2. Hvor mange procent af solens lys omdanner en industrielt fremstillet solcelle til elektrisk energi?  
3. Hvor mange watt producerer et 1 m2 stort solcellepanel normalt? 
4. Hvordan er biler som kører ved hjælp af solceller bygget? 
5. Hvordan kan solceller oplade dit batteri, så den kan få en dværgpære til at lyse? 
6. Hvordan kan solceller afsætte energi i vand? 
7. Hvordan kan solceller oplade genopladelige batterier? 
8. Hvad nu hvis man kunne overføre elektricitet uden tab i dagligdagen? 
9. Kunne sollys dække Danmarks behov for el hvis det var muligt at gemme strømmen? 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 
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En solfanger kan fange solens varme. Du har valgt, at undersøge 
hvordan en solfanger virker. Som udgangspunkt kan du bruge dette 
blad. Men du bør vide noget om varmefylde, varmekapacitet og energi.  

Baggrund: 

1. 2 stykker aluminium ca. 20 
cm x 20 cm 

2. Sort mat maling og pensel 
3. Charteque eller plastpose 
4. Kraftig tape 
5. Målebæger og vand  
6. 2 termometre 
7. Ur med minutviser 

Dette skal du bruge: 

1. Tag to stykker 
aluminiumsplader på ca. 20 
cm x 20 cm 

2. Mal den ene plade helt sort. 
3. Sæt en plastpose eller et 

bøjet charteque på den ene 
side af begge 
aluminiumsplader med 
kraftigt tape 

4. Fyld begge poser med 100 
ml vand og sæt et 
termometer ned i hver pose 

5. Placér aluminiumspladerne 
med poser, vand og 
termometre stillet på skrå i 
solen.  

6. Mål temperaturen hvert 
halve minut i 10 minutter  

7. Indtegn resultaterne i et 
koordinatsystem og vurder 
resultatet 

8. Skriv en samlet konklusion 
over resultaterne 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Betyder det noget om man bruger 100 ml koncentreret 
saltvand (NaCl) eller 100 ml koncentreret sukkervand i 
stedet for 100 ml drikkevand? 

2. Betyder det noget at der f.eks. er 200 ml vand i chartequet i 
stedet for 100 ml vand? 

3. Betyder det noget at lægge et 100 g’s lod af f.eks. 
aluminium, messing eller jern ned i de 100 ml vand i 
chartequet? 

4. Hvordan kan varmen i solfangeren kan udnyttes? 

Undersøg selv og lav forsøg: 



Solfanger lavet af haveslange                          Forsøg med Energi 1.8 

 

Solenergi 8 

En solfanger udnytter solens lysstråler ved at omdanne dem til varme i 
nogle vandfyldte rør. Du har valgt, at lave din egen solfanger og 
undersøge hvor meget energi fra solen den kan optage. Som 
udgangspunkt kan du bruge dette blad. Du bør vide noget om 
varmekapacitet og varmefylde.  

                
 
 
 
 
       
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baggrund: 

1. En kasse som vist på billedet 
på ca. 70 cm x 70 cm x 15 cm 

2. 10 m haveslange, helst sort 
3. Rockwool (F.eks. A-bat) 
4. En rulle aluminiumsfolie 
5. Arbejdshandsker  
6. Plast, plexiglas eller glas 

Dette skal du bruge: 

1. Tag kassen og læg rockwool i 
bunden og derefter 
aluminiumsfolie oven på 

2. Placer haveslangen f.eks. som 
vist på billedet 

3. Oven på slangen hæftes et 
plastikdække, en plexiglaspla-
de eller en almindelig glaspla-
de 

4. Knæk haveslangen sammen i 
den ene ende og bind den med 
snor eller sæt en kraftig elastik 
på 

5. Fyld en kande med vand og 
mål vandets temperatur 

6. Fyld derefter slangen op med 
et litermål, og registrer hvor 
meget der kan være i den 

7. Skriv resultatet i din mappe 
8. Stil solfangeren på skrå ude i 

solen,så den rammes af så 
meget lys som muligt 

9. Vent et kvarter. Hæld vandet 
fra slangen tilbage i kanden og 
mål temperaturen igen 

10. Noter hvad dette forsøg kan 
vise dig. 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Kan du få vandet i din solfanger til at løbe rundt, så varmen 
bliver samlet op i en plastikdunk med vand? 

2. Hvilken betydning har det at isolere en 
varmeopsamlingsdunk fra en solfanger? 

3. Kan du bygge din egen solfanger med andre materialer? 
4. Kan du varme en lille radiator op med din solfanger? 
5. Hvordan fungerer en solfanger på et hus? 

Undersøg selv og lav forsøg: 
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En solfanger kan være med til at varme radiatorerne op i et hus. Det 
varme vand i radiatorerne bliver ikke direkte overført fra solfangeren.  Du 
har valgt at undersøge hvordan varmen fra solfangeren bliver til varmt 
vand i bruseren og i radiatorerne. Som udgangspunkt kan du bruge dette 
blad. Men du bør vide noget om varmekapacitet og varmefylde. 
Det er en god ide at have bygget din egen solfanger i forsøg 1.9 

Baggrund: 

1. Din egen solfanger eller  
solfanger fra Skolernes 
Energiforum 

2. Glasrør 
3. Termometrer 
4. Bægerglas 
5. Glaskolbe 
6. Slanger 

Dette skal du bruge: 

1. Lav opstillingen som vist på 
tegningen 

2. Fyld solfangeren, de tilhørende 
slanger og glaskolben med vand 

3. Hæl 100 ml vand i bægerglasset 
4. Sæt et termometer i glaskolben 

og et termometer i bægerglasset 
5. Sæt hele system ud i solen så 

solfangeren får mest mulig sol   
6. Skærm glaskolben og 

bægerglasset af for solen, så det 
primært er solfangeren som 
giver varme til systemet 

7. Mål løbende temperaturen i 
glaskolben og i bægerglasset , 
og noter, når den ikke stiger 
mere 

8. Prøv at give et bud på hvor godt 
varmen fra din solfanger  
udnyttes i bægerglasset 

9. Undersøg betydningen af den 
mængde vand, der bruges i 
solfangerkredsen (primærsiden) 
og i bægerglasset 
(sekundærsiden) 

 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Kunne du bruge svalerør (bruges bl.a. til kondensering ved 
alkoholfremstilling) sammen med en akvariepumpe og et 
foldet rør i glas eller kobber som radiator, i stedet for 
bægerglasset i startforsøget? 

2. Hvilken betydning har det at isolere dit varmesystem? 
3. Hvilken betydning har det at sætte en pumpe ind i 

solfangerkredsen? 
4. Hvor stor andel af den indstrålede solenergi kan en 

solfanger udnytte? 
5. Hvorfor er solfangere ikke direkte tilsluttet bruservandet 

eller radiatorerne i et hus? 
6. Hvordan fungerer et proffesionelt solfangeranlæg, og hvor 

stort er det til et normalt enfamiliehus? 

Undersøg selv og lav forsøg: 
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1. Hvor meget strøm er der brugt på at fylde glasset ved den negative elektrode? 
2. Hvor meget gas dannes der ved hver elektrode? 
3. Hvor meget gas laves der per kvadratmeter solcelle? 
4. Hvad er energiindholdet i den brændbare gas? Omregn facit til Watt-timer 
5. Hvor meget gas skal der opsamles for at opvarme 1 liter vand? 
6. Hvis du kunne lave den brændbare gas om til elektricitet, hvor mange liter gas skulle du have for at hol-

de en 60 Watt pære tændt 6 timer hver aften? – Se forsøget med brændselscellen 
7. På en vinterdag bruger et hus ca. 40 kWh el-varme. Hvor mange liter gas skal der bruges for at levere el 

nok?  
8. Hvad er solindfaldet i Watt per m2? 
9. Nu kender du gasproduktionen og energiforbuget i Watt- 

timer. Hvad er effektiviteten af opstillingen? 
10. Kan man benytte andre metoder til at gemme strøm (tip: blyplader i svovlsyre)? - er der fordele ved 

denne der gør den mere velegnet?  
11. Du kan vælge at bruge et almindeligt elektrolysekar hvis du ikke vil skille batterier ad 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Skil batteriet ad og udtag kulstofelektroden, som sættes i bæger-
glasset og forbindes til solcellen som den ene elektrode 

2. Sømmet placeres i bægerglasset og forbindes til solcellen som den 
anden elektrode 

3. Fyld bægerglasset med vand,  tilsæt lidt citron eller salt 
4. Lav opstilingen som vist på billedet. Placer den et solbeskinnet 

sted. Er der ingen sol, skal du bruge en strømforsyning, der kan le-
vere op til 12 V 

5. Sker der en reaktion ved begge elektroder. Hvis ikke, så sæt flere 
solceller i serie 

6. Mål strøm og spænding på opstillingen. Opsaml den dannede gas i 
to reagensglas 

7. Hvor lang tid tager det at fylde glassene? Tal med din lærer om, 
hvilke gasser det er. Hvorfor fyldes det ene glas hurtigere end det 
andet? 

1. Din vindmølle, solceller 
eller en strømforsyning 

2. Ledning og krokodille-
næb 

3. 2 reagensglas 
4. Bægerglas e.lign. 
5. Kulstofelektroden fra et 

gammelt batteri 
6. Et stort søm 
7. Spændingsregulator, 

jævnstrøm 
8. Wattmeter eller ampe-

remeter 
9. Evt. elektrolysekar 
10. Evt. solarimeter  

Dette skal du bruge: Sådan kan du begynde dine undersøgelser: 

Vindmøller laver kun strøm, når det blæser, solceller laver kun støm, når 
solen skinner - men strøm bruger vi hele tiden. Nogen gange endda så 
meget at kraftværkerne har svært ved at følge med. 
I dette forsøg vil vi undersøge hvordan elektricitet kan frembringe en 
brændbar gas, som kan lagres. 

Baggrund: 
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1. Hvorfor holder termokanden bedre på varmen end glaskolben?  
2. Hvorfor er varmetabet større fra en lille beholder end fra en stor? 
3. Gentag pkt. 2, men prøv nu at isolere kolben med et håndklæde e.l. Regi-

strer temperaturfaldet og sammenlign med pkt. 1 og 2. 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Fyld termokanden med varmt vand og sæt prop med termometer i. 
Aflæs temperaturen hvert 10. minut og tegn en graf for temperatur 
og tid. Hvad ser du på grafen? 

2. Fyld glaskolben med varmt vand, sæt prop i og mål temperaturen 
hvert minut. Hvor hurtigt falder temperaturen. 

3. Hæld varmt vand i en lille og en stor koble el. lign. Mål temperatu-
ren i begge. Hvor falder temperaturen hurtigst? 

4. Serieforbind mindst 10 solceller. I de to frie ender sættes mod-
standstråd. Brug strømforsyning i mangel af sol, brug vindmølle 
hvis der i stedet er vind. 

5. Placer modstandstråden i glaskolben, og lad solen belyse solcel-
lerne. Mål temperaturen regelmæssigt.  

6. Gentag forsøget i termokanden. Hvor hurtigt stiger temperaturen?  
7. Sammenlign de to forsøg. Hvor er varmetabet størst, og hvor me-

get betyder det?

1. En termokande 
2. Et termometer 
3. Et glas med låg, f. eks. 

et syltetøjsglas, eller en 
glaskolbe med gummi-
prop med hul i. 

4. Solceller, vindmølle eller 
strømforsyning 

5. Ledning  
6. Krokodillenæb 
7. Modstandstråd, f.eks. fra 

en gammel brødrister 

Dette skal du bruge: Sådan kan du begynde dine undersøgelser: 

Solfangere, solceller og vindmøller producerer kun energi når den solen 
skinner eller vinden blæser. Derfor er man nødt til at lagre energien på 
en måde så den kan udnyttes om aftenen eller på dage uden solskin. 
I dette forsøg kan du arbejde med hvordan elektricitet kan lagres som 
varme. Her bruger vi en solceller, vindmølle eller el som energikilde, men 
man kan ligeså vel udføre forsøget med en lille solfanger og et væske-
kredsløb. 

Baggrund: 



Lagring af energi 3                                                    Forsøg med Energi 1.12 
 

Solenergi 12 

                
 
 
 
 
       
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindmølle- eller solcellestrømmen produceres ikke altid når der er brug for 
den. Du har valgt at undersøge, hvordan du kan gemme elektriciteten. Du 
bør vide noget om spænding, strøm, effekt, serieforbindelse, ensretning af 
strøm og batterier eller akkumulatorer.  
Du kan også arbejde med dette blad i forbindelse med afsnit 4. Det er en god 
ide at arbejde med forskellige slags lagring for at kunne sammenligne.

Baggrund: 

1. Din egen vindmølle eller mindst 10 
solceller (evt. Solcellekufferten fra 
Skolernes EnergiForum) 

2. Ensretterbro BY164 
3. Genopladelig batteri 
4. Evt. Wattmeter 

Dette skal du bruge: 

1. Brug en vindmølle du selv har bygget eller mindst 10 
serieforbundne solceller 

2. Tag et afladet genopladeligt batteri og mål hvor stor 
effekt (watt), inden vindmøllen sættes til 

3. Sæt din vindmølle eller solcellerne (direkte til det 
genopladelige batteri (brug f.eks. en cykellygte som 
holder) og placer det hele ude i vinden/solen i 1 time 

4. Mål effekten på det genopladelige batteri efter en time i 
vinden 

5. Sæt så en ensretter (BY164) ind mellem vindmøllen og 
det genopladelige batteri som vist på figuren og på 
billederne 

6. Placer igen vindmøllen, ensretter og det genopladelige 
batteri tilsluttet i cykellygten ude i vinden en time 

7. Mål atter effekten fra det genopladelige batteri  
8. Diskuter dine resultaterne, og notér hvad i finder ud af 

1. Kan din vindmølle eller solcellerne oplade en akkumulator?   
2. Hvordan er et batteri bygget og fungere? 
3. Hvordan kan vekselspænding blive til jævnspænding? 
4. Kan man forsyne et sommerhus, en campingvogn eller kolonihavehus med el fra din lille vindmølle eller 

solceller i Skolernes EnergiForums solcellekuffert? 
5. Ville et fjernsyn kunne fungere ved hjælp af en lille vindmølle? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

Sådan kan du begynde dine undersøgelser: 
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Når vindmøller og solceller producerer strøm er det ikke altid der lige er brug for 
den på det tidspunkt. Omvendt kan der brug for strøm på tidspunkter hvor der 
ikke er sol eller vind. Brændselsceller kan omdanne brint til el sammen med 
luftens ilt. Du har valgt, at bygge en brændselscelle. Du bør vide noget om 
lagring af energi, ligesom du bør have arbejdet med 1.10 

Baggrund: 

1. Forsøgsstativ 
2. Bægerglas  
3. Natriumhydroxid (NaOH), 

1 M 
4. Nikkelnet belagt med 

palladium klistret på den 
store åbning af to 
plastsprøjter (50 ml) 

5. Urinpose med hydrogen 
(H2) (evt ilt O2) 

6. Urinpose med 
atmosfærisk luft 

7. Elektromotor med propel 
8. Multimeter eller lign. 

Dette skal du bruge: 

1. Hvor stor spænding og strøm kan din brændselscelle give? 
2. Kan ethanol (sprit) bruges i stedet for natriumhydroxid som væske i bægerglasset? 
3. Hvilken forskel er der på en brændselscelle og et batteri og/eller en blyakkumulator?  
4. Hvilken betydning har brugen af brændselsceller for miljøet? 
5. Kan energien fra solceller eller vindmøller sønderdele (elektrolyse) vand i brint (H2) og ilt (O2), så det kan 

bruges til brændselsceller? 
6. Hvor mange af din brændselstype skal der bruges, til at få en 3 W’s pære til at lyse? 
7. Findes der på internettet information om, hvorvidt der større anlæg af brændselsceller? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Lav opstillingen som vist på billedet. 
2. Fyld bægerglasset ½ med natriumhydroxid (NaOH), 1 M. 
3. Fyld en urinpose med hydrogen (H2) og en anden urinpose med luft. 
4. Sæt urinposerne på spidsen af hver deres plastsprøjte. 
5. Pres langsomt luft og hydrogen (H2) ned i plastsprøjterne igennem 

nikkelnettene.  
6. Notér efter et par minutter hvad du ser i din mappe. 
7. Måske kan du forklare hvad der sker kemisk med hjælp fra din lærer. 
8. Skyl nikkelelektroderne grundigt i vand efter brug, så de ikke bliver 

ødelagt. 
Når cellerne er blevet for gamle, kan du dyppe nikkelnettene ned i en 
væske, som laves sådan: 
0,5 g palladiumclorid opløses i 5 ml fortyndet saltsyre. Oven i det 
tilsættes ca. 500 ml vand – GEM BLANDINGEN, den er meget dyr. 

Sådan kan du starte dine undersøgelser: 



Solarimeter  Forsøg med Energi 1.14 

Solenergi 14 

 
 
 

1. Hvad sker der når solcellen bliver varmet op af solens stråler? 
(se 1.4) 

2. Mål direkte mod solen og direkte væk fra solen. Hvad sker der? 
Hvorfor er der også et udbytte, når solen ikke skinner direkte på 
solcellen?

1. Forbind en solcelle med 
måleren 

2. Mål afstanden mellem 
lampe og solcelle. Lad 
lampen lyse på solcellen 

3. Aflæs udbyttet i mA for de 
forskellige afstande og 
skriv det ned 

4. Udregn udbyttet pr. m2 
5. Lav en graf eller tabel for 

sammenhængen mellem 
milliAmpere, lysstyrken i 
lux og effekten i W/m2 

6. Gå udenfor og mål solly-
sets styrke på forskellige 
tider af dagen.  

7. Brug din graf over mA for 
dit solarimeter til at afgøre 
hvor stor effektindstrålin-
gen er.  

1. Solceller, Skolernes Ener-
giforums solcellekuffert. 

2. Ledninger med krokodille-
næb. 

3. Amperemeter  
4. En glødelampe i en fat-

ning. Du skal kende glø-
delampens lysudbytte i 
lumen (se på pakning eller 
produktkatalog) 

5. Målebånd 

Dette skal du bruge: 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

En lysmåler til et fotografiapparat bruger en solcelle til at måle lysets 
styrke, så billedet bliver korrekt belyst. Hvis du vil vide hvor effektive dine 
solceller eller solfangere er, skal du kende solenindstrålingens effekt. 
Du bør vide noget om strøm, spænding, effekt og måleenhederne for 
mængden af elektricitet (kWh) og lys (lumen og lux). 

Baggrund: 

Nyttig viden 

Lumen er målet for hvor meget lys en glødelampe udsender 
Lux er målet for hvor meget lys en glødelampe giver på en kva-
dratmeter.  Lyset på et ark papir er fx. 20 lux ½ meter fra lampen. 
Flyttes papiret 1 meter væk fra lampen er lyset kun 5 lux, og på 2 
meters afstand er 1,25 lux. 

Ovenfor finder du et oplæg til et skema til dit forsøg, når du skal 
indstille  (kalibrere) dit solarimeter. Brug de afstande som er anført 
og gang glødelampens lumen med den anførte faktor, så får du 
lysstyrken i lux. 
Aflæs indstrålingen i milliAmpere (mA). 
Indstrålet effekt (W/m2) =  
indstråling (mA) * solcellens spænding (V) /1000 (mA/A) /solcellens 
areal (m2) 

Glødelampe. ........ Watt. Antal ........... lumen = L 
Solcelle: Højde x bredde = ..... x ...... cm2 = ........ cm2  = ........... m2 
Solcellens spænding er ...... Volt 
Afstand 
cm 

Lux Indstråling 
mA 

Indstrålet ef-
fekt  W/m2 

14 L *4 =   
22 L *2 =   
28 L  *1 =   
40 L  *0,5 =   
56 L *0,25 =   

Undersøg selv og lav forsøg: 
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 1. Hvordan kan du ændre ventilatorens hastighed? 
2. Bliver luften koldere, hvis du ændrer ventilatorens hastighed? 
3. Kan du øge afkølingen? 
4. Hvordan virker et rigtigt airconditionanlæg og hvor meget energi bruger det? 
5. Hvilken proces i et aircondition anlæg bruger mest energi?

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Placer ventilator, de kolde fryseelementer og 
tallerkenen i kassen som vist på tegningen. 

2. Forbind solcellen med ventilatoren. 
3. Hvor meget køler anlægget luften? Hvor hurtigt 

går det? 
4. Ændrer luftfugtigheden sig? Hvis ja, hvorfor? 
 
  
 

1. Papkasse 
2. 2 eller flere fryseelementer til f.eks. caming-

brug, eller poser med isterninger 
3. En tallerken som passer til  fryseelementer-

ne/isterningerne 
4. Solcellekufferten fra Skolernes EnergiForum 
5. Bordventilator til batteridrift 
6. Ledninger og krokodillenæb 
7. Termometer 
8. Evt. fugtighedsmåler 

Dette skal du bruge: Sådan kan du begynde dine undersøgelser: 

I et airconditionanlæg afkøles varm luft. Afkøling af luften på varme dage 
kan være behageligt, i nogle egne af verden er det nærmest en livsnød-
vendighed, men energiforbruget hertil er særdeles stort. 
Her vil vi lave et meget simpelt airconditionanlæg vha. solceller og køle-
elementer.

Baggrund: 



Solovnen              Forsøg med Energi 1.17 
 

Solenergi 17 

 

1. Hvad koster det at fremstille en solovn? Hvad koster det at lave 
mad til en familie, hvis man bruger brænde? Hvor meget træ 
skal der til for at lave mad til en familie et helt år? 

2. Sæt også alufolie og snor på papkassens øvrige flapper, så de 
kan reflektere sollyset og bidrage til opvarmningen. Hvor meget 
hjælper det? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Beklæd kassen indvendigt 
med alufolie 

2. Sæt spejl eller alufolie på 
låget 

3. Monter snoren med tape 
eller søm, så du kan regu-
lere lågets position 

4. Læg den klare 
glas/plexiglasplade oven 
på den åbne kasse og stil 
kassen ud i solen. Reguler 
lågets vinkel, så det re-
flekterer mest muligt lys 
ned i ovnen 

5. Læg et termometer ned i 
kassen og følg hvor hurtigt 
temperaturen stiger 

6. Hvor høj kan temperatu-
ren blive? 

7. Prøv at lave en kop te, et 
spejlæg eller noget andet 
spiseligt i din ovn 

1. En papkasse 
2. Alu-folie eller et spejl 
3. Glas- eller klar plexiglas-

plade 
4. Snor 
5. Søm/tape 
6. Termometer 

Dette skal du bruge: 

Sådan kan du begynde dine 
undersøgelser: 

I u-landene er adgangen til brændsel begrænset, og for at skaffe brænde 
bliver træer, selv  nyplantede træer fældet, hvilket giver mangel på skyg-
ge, tørrer jorden ud og ødelægger vegetationen. 
En ovn som er gratis i drift og kan laves af simple materialer er derfor et 
godt alternativ. 
 

Baggrund: 
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Undersøgelse: 

1. Hvordan virker opstillingen som solfanger? 
2. Hvad giver den bedste opvarmning af vandet? 
3. Kan du lave solfangeren så den cirkulerer vandet, fx. vha. 

en akvariepumpe? Hvor meget kan du få temperaturen i 
vandet til at stige? 

4. Hvor meget energi blev der overført til vandet per minut? 
5. Hjælper det at isolere røret på bagsiden eller sætte alu-folie 

på? 
6. Fyld glasset med CO2. Hvis du ikke har CO2 kan du samle 

røgen fra en brændende tændstik i glasset. Gentag under-
søgelsens pkt. 2-4. Hvad viser forsøget? Sammenlign med 
afnittet om drivhuseffekt. 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Lav opstillingen som vist på 
skitsen. Sug glasset lufttomt 
og luk sugeslangen med en 
slangeklemme.  

2. Placer glasrøret så solen 
/varmelampen skinner på 
det. 

3. Fyld vand i glasrøret, noter 
dets temperatur og tids-
punkt 

4. Lad opstillingen stå i lyset, 
og registrer temperatur og 
tidspunkt. 

5. Fjern vakuum og gentag  
pkt. 2-4 med luft i glasset 

6. Gentag 4 og 5 idet du sæt-
ter isolering eller alufolie på 
bagsiden af glasrøret.  

7. Kan du forklare, hvorfor 
eksperimenterne giver for-
skellige resultater. 

 

1. Stort glasrør 25 – 35 mm, 
lukket i den ene ende, evt. 
med prop.  

2. 1 prop med 2 huller 
3. 12 – 14 mm Metalrør til det 

ene hul 
4. Mindre glasrør til det andet 

hul samt gummislange 
5. Termometer, gerne så det 

passer med i glasrøret 
6. Slangeklemme 
7. Sølvpapir, sort papir 
8. Laboratoriestativ med hol-

dere 
9 E t l

Dette skal du bruge: 

Solfangere kan bygges op på mange måder, så de udnytter forskellige 
principper.  
 
Her vil vi eksperimentere med en solfanger, hvor den varmeabsorberen-
de flade er isoleret for at mindske varmetabet. 
 

Baggrund: 
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1. Hvordan kan lys omdannes 
til elektricitet i en solcelle? 

2. Hvor mange % af solens 
lys omdannes til elektrici-
tet? 

3. Duer solceller kun i direkte 
sollys? 

4. Hvor bruges solceller i 
dag? Hvor bruges de især? 

5. Hvor kan man bruge solcel-
ler i højere grad end i dag? 

6. Hvad sker der efterhånden 
som solcellerne bliver op-
varmet at sollyset? 

7. Kan du få opstillingen til at 
oplade et genopladeligt 
batteri? 

Undersøg selv og lav 
forsøg: 

1. Hold en solcelle op mod lyset og se på det indbyggede 
voltmeter. Hvad sker der? 

2. Sæt en lommelygtepære til solcellen. Lyser pæren? 
3. Sæt flere solceller i serie for at få pæren tilat lyse. Hvordan 

skal de forbindes for at strømme kan løbe? 
4. Prøv at bytte rundt på ledningerne til en af cellerne. Hvad 

sker der? 
5. Hvad sker der hvis du dækker en af solcellerne? 
6. Hvordan måler du spændingen (Volt)? 
7. Hvordan måler du strømstyrken (Ampere)? 
8. Hvor stor er cellernes effekt i Watt? 
9. Kan du få de forskellige apparater til at virke vha. solceller-

ne? Mål strøm og spænding imens – hvad sker der? 

1. Solcellekuferten fra Skolernes 
Energiforum 

2. En bordventilator, gerne en 
batteridrevet model 

3. En transistorradio eller ghetto-
blaster til batterier 

4. Cykellygte, el-bil eller andet 
batteridrevet legetøj 

Dette skal du bruge: Sådan begynder du dine undersøgelser: 

I solcellekufferten fra Skolernes EnergiForum finder du solceller, ledning 
og multimeter. Det er praktisk at vide noget om spænding, strøm og ef-
fekt før du påbegynder undersøgelserne. Læs evt. indledningen El og 
Kraft om netop dette emne. 

Baggrund: 



Solfangerkit fra SEF                      Forsøg med Energi 1.19  
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1. Hvor høj effektivitet har kittet? (Effektivitet = (Ydelse/Solindstråling); 
Ydelse = (vægt af vand i tank (kg))*4,2*(sluttemp. – starttemp.) 

2. Hvor er der tab? 
3. Kan sådan en solfanger levere varmt vand nok til jeres bolig? 
4. Hvor stor en solfanger skal der til for at dække jeres samlede ener-

giforbrug til varme og varmt vand? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Start med at sikre dig at 
der er strøm på styrebok-
sen (min. 8V), ved at tæn-
de på On/Off-kontakten og 
vælge Volt på Omskifter for 
meter. (Husk at vælge Vi 
på Vi/Ve-kontakten) 

2. Påfyld vand på tanken og i 
solfangeren. Brug evt. den 
medfølgende vejledning til 
dette 

3. Noter begyndelsestempe-
ratur for tank 

4. Mål med solarimeteret et 
solindfald  

5. Forbind solcellerne til sol-
fangerstyreboksen, så der 
er mindst 12V (aflæs ved 
at stille Vi/Ve til Ve) 

6. Indstil pumpehastigheden 
til høj og temperaturforskel-
len , og lad systemet stå i 
1-2 timer 

7. Noter nu igen temperatu-
ren i tanken 

8. Lav nu øvelsen med pum-
pehastighed lav i stedet 

9. Gør det forskel? 
10. Lav nu øvelsen med pum-

pehastighed høj og tempe-
raturforskel  

11. Lav konklusioner 

1. Solfangerkit fra Skolernes 
EnergiForum 

2. Solcellekuferten fra Sko-
lernes Energiforum 

3. Solarimeter du selv har 
lavet i 1.14 

Dette skal du bruge: 

Sådan begynder du dine 
undersøgelser: 

Solfangerkittet fra Skolernes EnergiForum kan lånes på 20 kontorer lan-
det over. Det kan give et indtryk af hvordan et professionelt anlæg styres 
og fungerer. Kittet er en miniudgave af en kobberpladesolfanger med 
varmeveksler, termometre, pumpe inkl. styring og mulighed for opladning 
med solceller. Det er en fordel at have lavet en solfanger selv før du 
bruger dette kit. Du skal have konstrueret solarimeteret i øvelse 1.14 
hvis I ikke har et i forvejen. Øvelsen kræver sol fra en skyfri himmel. 

Baggrund: 

Pumpekontakt On/Off-kontakt 

Omskifter for meter

Pumpehastighed 

Tempera-
turforskel 
mellem ind 
og ud 

Vi/Ve 



Drivhuseffekt                Forsøg med Energi 2 
 

Drivhuseffekt og forbrænding, Side 1 af 6 

 
 

 
 
Opgaver der er tilknyttet dette afsnit: 
2.1 Sådan kan du påvise CO2 
2.2 Udånder mennesker CO2? 
2.3 Mennesker og forbrænding 
2.4 Energiindhold 
2.5 Sådan kan du påvise ilt 
2.6 Danner planter ilt? 
2.7 Planter forbruger CO2 
2.8 Drivhuseffekt 
 
Jordens atmosfære 
 
Atmosfæren indeholder følgende stoffer: 
N2 (Nitrogen eller Kvælstof) ca. 78% 
O2 (Oxygen eller Ilt) ca. 21% 
Ar (Argon)  ca. 1% 
 
Derudover er der i mindre mængder bl.a.  
CO2 (kuldioxid) 0,03 – 0,04% 
CH4 (methan) 
O3 (Ozon) 
CFC (freon) 
HCFC 
SF6 

 
De sidste to er kunstigt fremstillet og stammer udelukkende fra menneskelige aktiviteter.  
 
Opvarmning af jorden og drivhuseffekten 
 
Jorden er en planet i et solsystem, med en stjerne, solen, som centrum. De faktorer der har størst betydning 
for temperatur og klima på jorden er: 
 Solens energiproduktion 
 Afstanden til solen 
 Atmosfærens kemiske sammensætning 
 Lysets mulighed for at trænge igennem atmosfæren  

 
Solens stråler trænger ind i jordens atmosfære, og en del af det kastes tilbage i verdensrummet igen. En del 
af varmen optages i atmosfæren og land- og vandmasserne. 

Der tales i disse år meget om begrebet drivhuseffekten. Dette afsnit skal 
hjælpe til at blive klogere på en af de væsentligste gasser i denne 
forbindelse – nemlig CO2. Derudover er der en række forsøg, der bla. skal 
hjælpe til at forstå, at planterne forbruger CO2 når de vokser. 
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Drivhuseffekt og forbrænding, Side 2 af 6 

 
Luftens naturlige indhold af vanddamp, støv og CO2 hindrer 90 % af solindstrålingen i at blive strålet tilbage 
til verdensrummet. Dette kaldes den naturlige drivhuseffekt - ligesom i et drivhus, hvor varmen jo godt kan 
blive tilbage om aftenen selv om lyset er væk. Uden den naturlige drivhuseffekt ville jordens 
gennemsnitstemperatur ikke være 15°C, men omkring -18°C. Dvs. at uden denne naturlige drivhuseffekt ville 
jordens klima, plante- og dyreliv være helt anderledes, og menneskeheden ville slet ikke findes.  
 
Hvis atmosfærens indhold af drivhusgasser stiger for meget vil varmetabet til verdensrummet mindskes og 
jordens gennemsnitstemperatur vil derfor stige. 
 
Under FN arbejder et stort antal videnskabsfolk på at afdække om jordens gennemsnitstemperatur faktisk er 
stigende, hvor meget den stiger, hvor den stiger og hvor den falder. Samt hvad betyder det for klima, planter, 
dyr, vejr, oversvømmelser osv. En af de vigtige opgaver er at opstille computerprogrammer, der kan 
forudsige jordens temperatur, hvis drivhuseffekten stiger. Dette kan bruges til at beskrive fremtidens klima og 
plantebælter.

 
Stoffer som kan øge eller mindske drivhuseffekten 
CO2, Methan, Lattergas og Ozon er stoffer, som forårsager den naturlige drivhuseffekt. Menneskenes 
aktiviteter giver desuden ekstra bidrag af de samme stoffer. Derudover er der industrigasserne, altså nogle 
kunstigt fremstillede stoffer (CFC og HCFC), der også har drivhuseffekt. De forskellige stoffer er mere eller 
mindre effektive til at tilbageholde varmestrålingen. Alle stofferne nedbrydes med tiden og vil indgå i 
naturens stofkredsløb, men nogle nedbrydes hurtigt og andre langsomt. Derfor bidrager de kraftigt til 
drivhuseffekten.  
 
Der er forskel på effekten af de forskellige gasser. Dette udtrykkes som GWP, globalt 
opvarmningspotentiale. CO2 sættes til 1 og de andre gassers virkning sammenlignes hermed. 
 
Det helt væsentlige er imidlertid, at hvis en gas med stort GWP udledes i store mængder vil det også bidrage 
kraftigt til opvarmningen. For at kunne sammenligne gassernes betydning for drivhuseffekten omregnes 
deres bidrag til klimapåvirkning i W per m2. På den måde kan man se hvilke gasser der er de største 
syndere, og hvor vi skal gøre de største anstrengelser. 
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Koncentration i atmosfæren 
Førindustriel tid     Nutid 

Levetid GWP Klimapåvirkning 

CO2 280 ppm 370 ppm 10-1000 år 1 1,5 W per m2 

Methan 0,70 ppm 1,8 ppm 8-12 år 21 0,5 W per m2 

Ozon - - 0,1 år - 0,3 W per m2 

Lattergas 0,27 ppm 0,32 ppm 120 år 310 0,1 W per m2 

CFC, HCFC, SF6 0 ppm 0,001 ppm 50-50.000 år op til 23.900 0,4 W per m2 
 
Ppm betyder parts pr. million – oversat milliontedele 
Levetid betyder den tid de virker som drivhusgasser i atmosfæren 
 
CO2 er den mest omtalte drivhusgas og har sammen med vanddamp tydeligt den største klimapåvirkning. 
CO2 kommer naturligt fra udåndingsluften fra dyr og mennesker, ved nedbrydning af døde dyr og planter 
samt ved forbrænding af kul, olie og gas. 80% af det CO2, som menneskene udleder kommer fra 
forbrænding af kul, olie og gas, mens resten blandt andet skyldes afbrænding af tropiske skove. CO2 bruges 
af planterne på land og på havet til deres vækst, men i øjeblikket udledes 3 milliarder tons CO2 mere end 
naturen kan optage hvert år.  
Methan (CH4) er en brændbar gas. Vi kender den fx. som naturgas, men den dannes også naturligt fra 
sumpe og moser. Lossepladser med husholdningsaffald danner ligeledes methan. Ved fordøjelsen af føde 
danner køer og får methan, så den store produktion af kød er en væsentlig kilde til drivhusgasser. Methan 
har en drivhusvirkning der ca. 20 gange kraftigere end CO2's og nedbrydes på 12 år, men udslippet er 
mindre. Det skønnes derfor, at 15 % af menneskehedens bidrag til drivhuseffekten kommer fra methan fra 
landbrug, kvægbrug og lossepladser. 
 
Lattergas (N2O) kommer naturligt fra oceanerne og fra nedbrydning af organisk materiale. Menneskelige 
aktiviteter som skovafbrænding og brug af kunstgødning i landbruget er med til at øge udledningen af 
lattergas. Udslippene er dog ret små, så lattergas bidrager kun med 4 % til den menneskeskabte 
drivhuseffekt. 
 
Ozon (O3) findes naturligt i atmosfæren. Indholdet i atmosfærens øvre lag, stratosfæren, holder solens 
ultraviolette stråler tilbage, hvilket er en forudsætning for livet på jorden. Men nær ved jorden er ozon 
derimod meget ubehageligt, fordi det er reagerer med mange stoffer og er medvirkende til dannelse af smog 
i storbyer. Ozon er en drivhusgas, som dannes naturligt, men også i forbindelse med bilers udstødningsgas. 
Ozon bidrager med ca. 8 % til den totale menneskeskabte drivhuseffekt. 
 
Halocarboner er menneskeskabte stoffer, som indeholder kulstof samt en halogen (klor, fluor, iod eller 
brom). De bruges i industrien som kølemiddel, til affedtning, opskumning af plast o.m.a. En af disse 
halocarboner, CFC blev tidligere meget brugt i køleskabe, men blev ved en international aftale delvis forbudt 
for det nedbryder ozonlaget omkring jordens atmosfære. CFC er nu ved at bliv erstattet af HCFC. Både CFC 
og HCFC bidrager til drivhuseffekten. 
 
Store vulkanudbrud skaber betragtelige udslip af vulkansk støv, som for en periode kan sænke jordens 
gennemsnitstemperatur. Udslip af svovl fra kul og billig olie mindsker drivhuseffekten, men da 
svovlpartiklerne ikke opholder sig længe i atmosfæren er deres bidrag til en temperatursænkning lille. 
 
 
Hvor stort er CO2-udslippet? 
 
CO2-udslippet fra energiforbrug i hele verden er 22.000 millioner tons, og det danske CO2-udslip fra 
energiforbrug er 60 millioner tons. 
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Kilde: Energistatistik 98, Energistyrelsen 

 
Verdensgennemsnittet for CO2-udledningen er 3 tons pr. person. I Danmark udledes 12 tons CO2 per 
person. Til sammenligning er affaldsmængden fra hver enkelt dansker 500 kg per år. Vores allerstørste 
affaldsproblem ender altså ikke i gamle grusgrave, men i atmosfæren.  
 
Selvom der siden 1970'erne er blevet gjort meget for at nedbringe det danske energiforbrug og CO2-udslip, 
ligger det danske energiforbrug og CO2-udslip blandt de største i verden. (Det er jeg ikke sikker på holder 
længere. Jeg foreslår, du opdaterer det?) Målt per indbygger er vores CO2-udslip over gennemsnittet for hele 
EU, men mindre end det amerikanske. Sammenlignet med CO2-udslippet i udviklingslandene er det danske 
udslip særdeles højt. 
 
Hvilke virkninger har en øget 
drivhuseffekt? 
 
Internationale forskere er enige om at drivhuseffekten er skyld i stigende temperaturer flere steder i verden. 
Ved at undersøge data for klimaet siden 1860'erne vurderer meteorologer, at gennemsnitstemperaturen er 
øget med 0,3-0,6°C. Det lyder ikke af meget, men hvis stigningen er systematisk og fortsætter, vil den have 
dramatiske følger. 
 
Ismasserne vil smelte 
Ved den nuværende gennemsnitstemperatur er Jorden dækket ca. 70% af vand, men en stor del af dette 
vand er bundet som is. Bliver temperaturen blot et par grader højere, vil en del af denne is smelte, hvor ved  
dele af Grønland samt Nord- og Sydpolen vil forsvinde i havet. Det er dog vigtigt at være klar over at der er 
et kontinent under Grønland og Sydpolen, men ikke Nordpolen - det er ren is) 
 
Havene vil stige 
Øges jordens gennemsnitstemperatur, vil havene blive varmere, hvorfor de vil udvide sig: vand fylder 0,08 % 
mere ved 6°C end ved 5°C. Udvidelsen synes måske ubetydelig, men tager man havenes dybde og 
udbredelse i betragtning, bliver det til målelige størrelser. Hvis havene stiger med 1 meter vil f.eks. 17% af 
Bangladesh og 6% af Holland forsvinde. 
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Ændrede klimabælter 
Stiger temperaturen, vil det øge fordampningen fra verdenshavene, og da vanddamp også er en drivhusgas, 
vil det øge drivhuseffekten. Omvendt kan ændringer i de store havstrømme, som fx. Golfstrømmen påvirke 
klimaet så kraftigt, at mange steder vil blive koldere end i dag.  
 
Hvis temperaturen stiger for meget, vil nedbøren blive ændret i de forskellige egne. De fleste ørkner vil blive 
varmere og få mindre nedbør. Dette vil atter have en effekt på udbredelsen af de forskellige dyre- og 
plantearter og påvirke mulighederne for at dyrke bestemte afgrøder. Europa vil antageligvis blive koldere og 
få mere regn. (Nogle påstår ellers, vi vil få det varmere i Danmark - DK som vinland!!) 

 
Ændrede livsvilkår 
Hvis gennemsnitstemperaturen ændres, vil betingelserne for planter og dyr ændres. Nogle dyrearter vil 
relativt let kunne flytte sig til andre og mere gunstige egne, mens de fleste plantearter kun vanskeligt vil 
kunne følge med i det tempo, som klimaændringerne kan indtræffe i. Mange planter og dyr indgår i 
komplicerede samspil i deres livscyklus, hos nogle planter er fx. bestøvningen helt afhængig af en enkelt 
sommerfugl. Hvis denne sommerfugl ikke kan trives i de ændrede vejrforhold uddør den eller drager bort, og 
de planter der er afhængige af den uddør. Tilsvarende vil ændrede klimaforhold påvirke antallet af fuglearter 
og dermed udbredelsen af forskellige insekter. Nogle af disse finder landbruget skadelige. 
Alt i alt vil væsentlige forskydninger af klimabælter betyde store omvæltninger i udbredelsen af planter og dyr 
og dermed i menneskenes muligheder for landbrug. 
 
Koralrevene forsvinder 
På tyve år er 1/4 af verdens koralreve forsvundet, og de forsvinder med en stigende hastighed. Havbiologer 
peger på at årsagen er forurening af havene og en stigende havtemperatur. I gennemsnit er havens 
temperaturstigning kun brøkdele af en grad, men dog tilstrækkeligt til at de meget følsomme koraldyr bukker 
under. 
 
Det økologiske råderum 
De fossile brændsler, vi anvender (hvis der står forbruger, er det jo klart, de ikke er der i fremtiden, så har vi 
jo netop forbrugt dem) i dag, vil ikke være til rådighed i fremtiden. På et tidspunkt er der ikke flere "lagre" at 
tage af. Til gengæld kan man udnytte biobrændsler som træ og halm år efter år, hvis blot forbruget ikke er 
større end tilvæksten. Dvs man sørger for at tilplante i samme takt, som man forbruger. Tilsvarende vil 
vedvarende energikilder kunne udnyttes i de næste par milliarder år.  
 
Vi ved at CO2 optages i træer og planter under deres vækst, og at havene kan optage store mængder. En 
del af det CO2 vi udslipper bliver omsat i naturen og forrykker altså ikke balancen. Vi ved dog også, at der 
må være en grænse for, hvor meget CO2 havene kan optage før deres kemiske sammensætning ændres så 
meget, at det påvirker fisk og planter. Men hvor går grænsen? Vi ved desuden, at mange planter vokser 
hurtigere, hvis der er meget CO2 i luften (CO2 bruges til at fremme produktionen i drivhuse). Men hvor hurtigt 
kan træer optage den mængde CO2, som menneskeheden udsender, og hvor mange skove kræves der for 
at opnå en balance? 
 
Et vigtigt spørgsmål er derfor: Hvor meget CO2 kan den enkelte generation af mennesker tillade sig at 
udslippe, uden at det ødelægger livsgrundlaget for de kommende generationer? 
 
Denne mængde kaldes "det økologiske råderum". Det økologiske råderum for CO2 er 1,7 tons CO2 per 
menneske per år, dvs. 1/7 af det udslip vi danskere har i dag. Nogle beregner endog det økologiske råderum 
til o tons CO2 per år, fordi vi muligvis allerede har overskredet grænsen for hvad naturen kan tåle. 
 
For at nå blot en nedsættelse til 1,7 tons CO2 per dansker per år skal Danmarks energiforbrug nedsættes 
med 30% (kilde: NOAH: Bæredygtigt Danmark. 1996)  
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Kulstoffet i naturen 
Fotosyntesen er en vigtig brik til at forstå kulstoffets kredsløb i naturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotosyntesen er - i denne model - den eneste proces der forbruger CO2. Derfor er det nødvendigt, at vi 
passer på ikke at forrykke balancen alt for meget. Fossile brændsler er en af de store menneskeskabte kilder 
til CO2-udledning.  
 
Fossile brændsler 
Fossiler er planter og dyr, der har ligget i jorden i mange tusinde år. Der er de under stort pres blevet 
omdannet til olie og kul. I denne proces er der blevet dannet lommer af naturgas (mest methan CH4) over 
olien, som vi også kan udnytte til energiproduktion. (Jeg er ikke helt klar over, hvad du vil med dette? Er det 
gassen, du henviser til? Olien - eller måske begge dele? Jeg synes, det er uklart formuleret.)Man kan derfor 
sige, at når vi brænder fossile brændsler af, forbruger vi solenergi, der har været lagret i årtusinder. Alle 
planter og dyr kræver jo sollys for at kunne vokse. (Og derfor synes jeg også, det er vigtig det er med i 
modellen) 
 
I denne model er fotosyntesen den eneste proces der forbruger CO2, i naturen bindes store mængder CO2 i 
havet.(Der er nævnt på forrige side) Den del som optages i planterne frigives siden hen, når de nedbrydes. 
Herved indgår de som en del af en naturlig balance.  Denne ligevægt mellem CO2 optagelse og -frigivelse er 
ikke konstant fra år til år, da den ændres sammen med klimaet. Stiger mængden af CO2 i atmosfæren 
betydeligt, vil det øge væksten af visse plantearter som kan udnytte den ekstra CO2, mens andre vil blive 
hæmmet i deres vækst. 
 
I oversigten nedenfor (som kan hentes fra www.dst.dk i ”Gratis tal”) kan du danne dig et billede af 
udviklingen af Danmarks økonomi, energiforbrug, udslip af CO2 og ozonlagsnedbrydende stoffer 
 
 1991 1993 1995 1997 
Udledning af CO2 119 112 113 121 
Energiforbrug 110 108 112 117 
Tykkelse af dansk ozonlag 104 96 98 98 
 
Udviklingen i centrale miljøindikatorer. 1990 = 100. Kilde: Danmarks Statistik 11-99. 
 
Læs mere: 
Energistyrelsen (www.ens.dk)    
Danmarks Meteorologiske Institut: Forskning i klima (www.dmi.dk/f+u/klima/drivhuseffekten) 
Energimiljørådet: IPCC og de globale klimaændringer  (www.energimiljoeraadet.dk) 
www.dr.dk/klima 
www.ooa.dk/drivhus 

Mennesker producerer CO2 når de 
brænder fossile brændsler af for 
at få energi: 
CnH2n+2+O2  CO2+H2O+Energi 

Dyre og plantedele der rådner 
producerer CO2: 
Org.syrer + bakterier      
CH4+CO2+slamrest 

Planter optager CO2 for at 
vokse (fotosyntese): 
CO2+ H2O          C6H12O6+ O2  
Altså et overskud af ilt 

Mennesker og dyr producerer CO2 
ved forbrænding af organisk 
materiale (f.eks. Glukose):  
C6H12O6+O2  CO2+H2O 

CO2 
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Forbrænding er en nødvendighed for verdens overlevelse. Forbrænding 
foregår mange steder f.eks. i dyrs kroppe, i et lejrbål, på fjernvarmeværker, i 
et oliefyr, i et halmfyr, på elværker o.s.v. Ved forbrænding af kulstofholdige 
stoffer dannes CO2. Du har valgt at undersøge, hvordan man påviser CO2. 
Du bør vide noget om kemiske reaktioner i saltsyre. Du kan vælge bare at 
bruge CO2-indikator og CO2 på flaske, i stedet for at dette forsøg. 

Baggrund: 

1. Marmorstykker (CaCO3) 
2. Saltsyre (HCl) (2M) 
3. Mættet kalkvand (Ca(OH)2) 
4. Gummislange 
5. Glasrør  
6. 2 reagensglas 

Dette skal du bruge: 

1. Tag et reagensglas og fyld det 
1/3 med mættet kalkvand 

2. Tag et andet reagensglas og 
put 2-3 stykker marmor ned i 
det 

3. Hæld op til 1/3 saltsyre i 
reagensglasset med 
marmoren, iagttag reaktionen 

4. Sæt en prop med glasrør og 
slange i reagensglasset med 
saltsyre og marmor 

5. Hvilket stof bobler op gennem 
slangen (tip: se formel 
ovenfor)? 

6. Stik enden af slangen ned i 
kalkvandet på det første 
reagensglas og lad det boble 
5-7 minutter. 

7. Iagttag hvad der er sket i 
glasset med kalkvandet. 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Kan CO2 påvises på andre måder end med 
kalkvand? 

2. Udvikles CO2 når et  stearinlys brænder? 
3. Udvikler mad CO2 når det brændes? 
4. Udvikler andre ting der brændes CO2? 
5. Udvikler biler som kører på solenergi (solceller) 

CO2? 
6. Hvilken forskel ville det gøre, hvis vi kunne lave 

el med brændselsceller som arbejder på brint? 
(Se evt. afsnittet Vind) 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. CaCO3 (Marmor)+ 2HCl         
CO2 + CaCl2 + H2O 

2. Ca(OH)2 + CO2   
     CaCO3 (Marmor) + H2O 

Kemiske reaktioner: 
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Forbrænding er nødvendig for verdens overlevelse. Forbrænding foregår 
mange steder f.eks. i et menneskes krop, i et dyrs krop, i et lejrbål, på 
fjernvarmeværker, i et oliefyr, i et halmfyr, på elværker o.s.v. Du har valgt, 
at undersøge, hvad der sker, når vi som mennesker trækker vejret. Du 
bør vide noget om påvisning af CO2. 

Baggrund: 

1. Mættet kalkvand (Ca(OH)2) 
Alternativt CO2-indikator 

2. Gummislange eller sugerør 
3. Reagensglas 
4. Sikkerhedsbriller

Dette skal du bruge: 

1. Tag et reagensglas og fyld det 
1/3 med mættet kalkvand 

2. Tag et langt sugerør eller en 
lang ren slange og stik ned i 
reagensglasset med 
kalkvandet 

3. (Brug beskyttelsesbriller) Pust 
forsigtigt i slangen (SUG 
IKKE!) så det bobler jævnt i 
reagensglasset. Bliv med at 
puste til der sker en forandring 
med kalkvandet i 
reagensglasset 

4. Hvad viser det? 
5. Kan du forklare hvad der er 

sket i reagensglasset? 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Danner forrådnelse CO2? 
2. Danner en bil CO2? 
3. Er der CO2 i luften? 
4. Hvor meget CO2 producerer mennesker i døgnet? 
5. Hvad bliver der af det CO2, som dannes? (Se også 

2.5) 
6. Hvor meget CO2 producerer en regnskov om året? 
7. Hvad betyder CO2 for drivhuseffekten? (Se også 2.7) 

Undersøg selv og lav forsøg: 

I kalkvandsprøven sker følgende 
reaktion: 
 
Ca(OH)2 + CO2          
CaCO3 (hvidt bundfald) + H2O 
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Forbrænding i vores krop er nødvendig for, at vi som mennesker kan 
overleve. Du har valgt, at undersøge hvad der sker når vi spiser vores 
mad. Du bør vide noget om energiindhold og Joule. Det er en god ide at 
have lavet 2.1 først, eller at vide noget om påvisning af CO2. 

Baggrund: 

1. Cylinderglas og glasplade 
2. Reagensglas  
3. Jernske og bunsenbrænder 
4. Ilt på flaske eller ilt v.h.a. 

brunsten (MnO2) og 
brintoverilte (H2O2, 10%) 

5. Mættet kalkvand 

Dette skal du bruge: 

1. Tag et cylinderglas og en 
glasplade. 

2. Fyld cylinderglasset med ilt 
og luk med glaspladen. 

3. Læg et tørt stykke brød på 
en jernske og antænd det 
over en bunsenbrænder. 

4. Stik det glødende brød på 
jernskeen ned i 
cylinderglasset og lad det 
brænde færdigt i ilten. 

5. Tag jernskeen op af 
cylinderglasset og hælde 
derefter lidt kalkvand (20 – 
25 ml) i glasset og læg 
glaspladen på. 

6. Ryst cylinderglasset 
forsigtigt med glaspladen 
på, så kalkvandet når rundt i 
glasset. 

7. Iagttag kalkvandet og noter 
hvad der sker 

8. Prøv at forklare hvad der 
skete kemisk 

9. Giv et bud på, hvad du tror, 
afbrænding af et stykke 
brød har at gøre med, at 
mennesker spiser!  

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Hvilken forskel ville det gøre hvis der ikke levede 
mennesker på jorden? 

2. Hvilken forskel ville det gøre hvis alle kinesere skulle have 
et æg til deres morgenmad? 

3. Hvad er de grundlæggende bestanddele i mad? 
4. Udånder du CO2?  
5. Hvad sker der, når et stearinlys brænder? 
6. Hvor meget energi frigiver 1 g korn når det brændes? 

Undersøg selv og lav forsøg: 
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Når sprit og lampeolie brænder kan det f.eks. varme noget vand op. Du 
har valgt at undersøge, energiindholdet i sprit og lampeolie. Som 
udgangspunkt kan du bruge dette blad. Du skal vide noget om energi, 
joule, varmefylde og varmekapacitet.  

Baggrund: 

1. Spritbrænder med væge 
2. Sprit og lampeolie 
3. Fintfølende vægt (0,1g) 
4. 500 ml glaskolbe 
5. Termometer 
6. Forsøgsstativ 
7. Vand 

Dette skal du bruge: 

1. Hæld 200 g vand i en kolbe 
som er spændt fast i et 
forsøgsstativ 

2. Placer et termometer i 
kolben, så det er 
fastspændt i forsøgsstativet 

3. Vej en spritbænder med 
sprit (startvægt, f.eks. 2 g).  

4. Mål temperaturen af vandet 
og noter det i din mappe. 

5. Tænd spritbænderen og 
varm vandet  f.eks. 40 oC 
yderligere op (er 
starttemperaturen 20 oC 
skal du varme vandet op til 
60 oC). Husk at røre godt 
rundt i vandet under 
opvarmningen, så varmen 
fordeler sig. 

6. Sluk for spritbrænderen 
7. Vej spritbrænderen igen. 
8. Energien (E) spritten har 

brugt, kan nu beregnes 
således: 

kJE starttempsluttemp
1000

2,4·200.)·.( 
 

9. Sprittens brændværdi (Bsprit) 
herefter beregnes således: 

gkJB slutvægtstartvægt
E

sprit /)( 
 

10. Prøv forsøget igen med 
lampeolie. 

 
1. Bliver resultatet det samme, hvis du bruger en ildfast porcelænsskål 

med noget vat som væge? 
2. Hvor stor er brændværdien for stearinlys? 
3. Hvor stor er brændværdien for forskellige typer træ? 
4. Hvordan kan solcellers, solfangeres eller vindmøllers 

energiproduktion sammenlignes med energiproduktionen fra olie, 
kul, sprit eller andet brændbart? 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

Undersøg selv og lav forsøg: 
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Der produceres hele tiden ny ilt her på jorden. Du har valgt at undersøge 
hvordan man fremstiller og påviser ilt. Som udgangspunkt kan du bruge 
dette blad og blad 2.6. Men du bør vide noget om forbrænding og 
fotosyntese og katalysatorer.  

Baggrund: 

1. Reagensglas 
2. Glødepind 
3. Brunsten (MnO2) 
4. Brintoverilte (H2O2, 10%) 
5. Beskyttelsesbriller 
6. Evt. ilt på flaske 

Dette skal du bruge: 

1. Brug beskyttelsesbriller under 
dette forsøg!! 

2. Kom en spatelfuld brunsten 
(MnO2) ned i et tørt 
reagensglas 

3. Hæld derefter 5 ml brintoverilte 
(H2O2) ned i reagensglasset 

4. Før en glødende træpind ned i 
glasset uden at røre væsken 

5. Kan du beskrive hvordan du 
ser at der er dannet O2 i 
glasset? 

6. Prøv evt. at sammenligne med 
hvad der sker hvis du kommer 
O2 i et reagensglas og prøver 
med en glødende træpind 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Hvad sker der, når en glødende pind kommes ned i et 
reagensglas med CO2? (Se også blad 2.1) 

2. Hvor meget ilt producerer et bøgetræ i døgnet? 
3. Hvordan er sammensætningen af luften du indånder? 
4. Hvor meget ilt og hvor meget CO2 kan regnskovene på 

jorden producere? 
5. Hvor mange % af jordens atmosfære er ilt? 
6. Hvilken forskel ville det gøre hvis denne andel ændrede 

sig? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

MnO2 + 2H2O2 
O2 + MnO2 + 2H2O 

Kemiske reaktioner: 
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Der produceres hele tiden ny ilt her på jorden. Du har valgt at undersøge 
om, det er korrekt, at planter danner ilt. Som udgangspunkt kan du bruge 
dette blad og blad 2.5. Men du bør vide noget om forbrænding, fotosyntese 
og påvisning af CO2.  

Baggrund: 

1. Reagensglas 
2. Bægerglas 
3. Vandpest (akvarieplante) 
4. Glødepind 
5. Glastragt  
6. Lampe 
7. Forsøgsstativ 

Dette skal du bruge: 

1. Køb en vandplante (f.eks. en 
Vandpest) hos dyrehandler, 
som sælger akvarierplanter. 

2. Læg vandplanten under en 
glastragt i et bægerglas med 
vand. 

3. Fyld et reagensglas med 
vand og sæt det på hovedet 
ned over tragtens åbning. 
Søg for, at der ikke er luft i 
reagensglasset fra starten. 

4. Reagensglasset kan f.eks. 
holdes fast af et 
forsøgsstativ. 

5. Placer opstillingen i kraftigt 
lys (i sollys eller på en 
overhead) i nogle timer. 

6. Undersøg om den dannede 
luft i reagensglasset er ilt.  

1. Undersøg om der dannes ilt, i løbet af nogle dage, 
hvis du sår karse i et reagensglas med prop på. 

2.  Vokser karse bedre i et reagensglas med prop, hvor 
der bliver tilsat CO2? 

3. Hvad ville der ske, hvis regnskovene i Sydamerika 
blev fældet? 

4. Hvad ville der ske, hvis man gensplejsede en plante, 
så den producerede dobbelt så meget ilt? 

5. Hvor mange % af jordens atmosfære er ilt? 
6. Hvilken forskel ville det gøre hvis denne andel 

ændrede sig? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 
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Mennesker, dyr, fabrikker og biler producerer CO2. Du har valgt at 
undersøge hvem der bruger den producerede CO2. Som udgangspunkt 
kan du bruge dette blad og blad 2.6. Men du bør vide noget om 
forbrænding, fotosyntese og påvisning af CO2. 

Baggrund: 

1. Reagensglas 
2. Propper  
3. Vandplanter (f.eks. 

Vandpest) 
4. CO2-indikator rød 
5. Aluminiumsfolie 
6. Evt. overhead eller 60 W 

lampe 

Dette skal du bruge: 

1. Fyld 3 reagensglas 2/3 med  
rød CO2-indikator 

2. Pust forsigtigt udåndingsluft 
gennem alle tre glas, v.h.a. 
af f.eks. et sugerør, så 
farven bliver ens orange 

3. I to af glassene kommes et 
stykke vandplante 

4. Det ene reagensglas med 
vandplante pakkes ind i 
aluminiumsfolie 

5. I alle 3 glas sættes en prop. 
6. Glassene sættes i stærk 

sollys eller i stærkt lys fra 
en lampe. 

7. Iagttag hvad der er sket 
efter ½ -1 time i glassene. 

8. Noter hvad forsøget viser 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Hvordan vokser karse, når der er meget CO2 i luften? 
2. Hvad ville det betyde, hvis der ikke fandtes biler mere? 
3. Hvad ville der ske, hvis temperaturen på Jorden steg med 

2oC? 
4. Hvor mange % af jordens atmosfære er ilt? 
5. Hvilken forskel ville det gøre hvis denne andel ændrede sig? 

Undersøg selv og lav forsøg: 



Drivhuseffekt                                                                 Forsøg med Energi 2.8 
 

Drivhuseffekt 8 

 

Mennesker, dyr, fabrikker og biler producerer CO2. Du har valgt, at 
undersøge om det betyder noget, at der er mere eller mindre CO2 i 
luften, når lyset og varmen skal passere. Men du bør vide noget om 
forbrænding, fotosyntese, lys og varmestråling.  

Baggrund: 

1. Reagensglas, slange, 
prop og glasrør 

2. Saltsyre (HCl, 2M) 
3. Marmor (CaCO3) 
4. Evt. CO2 på flaske 
5. Kolber med prop 
6. Termometre 
7. Evt. overheadprojektor 

eller 60 W lampe 

Dette skal du bruge: 

1. Tag 2 ens kolber med prop og termometer som vist på tegningen. 
2. Fyld den ene kolbe med CO2. Du kan fremstille det med marmor og 

saltsyre 
3. Aflæs begge termometre og skriv det ned  
4. Placer en tændt pære i mellem kolberne. Aflæs termometrene hvert 5. 

minut i en halv time 
5. Tegn resultatet ind i et koordinatsystem 
6. Start så forfra med at fylde en ny kolbe med CO2  og lad der være 

almindelig luft i den anden kolbe 
7. Sæt nu kolberne på en overheadprojektor 
8. Aflæs nu hvert andet minut i 10 minutter 
9. Tegn resultatet ind i det samme koordinatsystem 
10. Diskuter resultaterne i gruppen og med din lærer. Prøv at forklare, 

hvad der er sket 

Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

1. Hvilken forskel ville det gøre, hvis det var vanddamp i stedet for CO2 du kom ned i kolben i 
startforsøget? 

2. Hvilken forskel ville det gøre, hvis der ikke var skyer til at holde på varmen fra Jorden?  
3. Hvilken forskel ville det gøre, hvis det var spritdamp i stedet for CO2 som kom ned i kolben i 

startforsøget? 
4. Har sort pap i eller uden på kolberne betydning for temperaturen? 
5. Hvilken forskel ville det gøre, hvis temperaturen steg med 2C på Jorden? 

Undersøg selv og lav forsøg: 
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El & Kraft, Side 1 af 2 

 
 

 
 
Opgaveoversigt til dette afsnit: 
3.1 Lav din egen magnet  
3.2 Elektromagnet 
3.3 Kraftværket 
3.4 3-faset generator 
3.5 Transformation 
3.6 Transport af el 
3.7 Sådan kan SO2 påvises 
3.8 Sådan kan røg renses for SO2 
3.9 Syreregn 
 
Udviklingen af vort samfund har altid været styret af forekomsten af råstoffer. Energi er fuldstændigt 
afgørendde for at et samfund kan fungere – det har det altid været. I nutiden er el og varme gået hen og 
blevet en selvfølge der næsten ikke tænkes over, hvor udgifterne medregnes i boligudgifterne generelt. 
Sådan har det ikke altid været. Det anbefales at arbejde med el og varmeforsyningen i et historisk 
perspektiv. Der kan hentes hjælp og inspiration til dette på Elmuseet ved Tange i Bjerringbro 
(www.elmus.dk).  
 
Siden er denne afhængighed blevet større, fordi el i dag er en af hovedenergikilderne i alle hjem i Danmark. 
Til gengæld er vi blevet sårbare i de situationer, hvor elektriciteten forsvinder. 
 
Kraft-varmeværket 
90% af elektriciteten fra kraftværket er produceret ved at afbrænde kul, bringe vand i kog og drive en turbine, 
der igen driver en generator. Af den energi kullet har, udnyttes ca. 35% til elkraft, resten bliver til varme. 
Varmen udnyttes til fjernvarme og sendes ud til forbrugerne gennem et fjernvarmenet.  
 
Forbrænding og forurening 
Stenkul er et fossilt brændsel dannet af millioner af år gamle planterester fra ursumpene. Stenkul består af 
kulbrinter (dvs. sammensætninger af grundstofferne C og H), som ved forbrænding med ilt (O2) afgiver 
varme: 
 

C + O2  CO2 + Varme 
 
Stenkul indeholder også brint (H2) og svovl (S), som også forbrændes 
 

2H2 + O2 + S  2H2O + SO2 + Varme 
 

Ved forbrændingen får vi den ønskede varme, men altsåogså noget andet: Vand samt gasserne SO2 og 
CO2.  
 
Reaktionen med luftens ilt er proces nr 1, og proces nummer 2 dækker reaktionen med luftens indhold af 
vand: 

1: 4SO2 + O2  4SO3 
2: SO3 + H2O  H2SO4 (Svovlsyre) 

I vores dagligdag tages el og varme for givet, men fremstillingen af denne 
energi er særdeles CO2-tung og forurenende. Opfindelser til rensning af røg 
har dog hjulpet meget på disse problemer, men CO2 kan man ikke fjerne. 
Hovedvægten i dette afsnit lægges på fremstilling af elektricitet på 
kraft/varme-værker, magnetisme og elektromotorer, herunder forureningen 
fra denne produktion. 



El & Kraft                               Forsøg med Energi 3 
 

El & Kraft, Side 2 af 2 

Under forbrænding ved høj temperatur reagerer luftens kvælstof (N) med luftens ilt til en række forbindelser 
af kvælstofilter, som samlet kaldes NOx. De er giftige og kan sammen med luftens fugtighed danne 
salptersyre og falde ned på jorden som sur regn. En af NOxerne er NO2: 

 
   4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3 

 
Syreregn har ført store ødelæggelser med sig i Sverige og Norge. Regnen har her sænket den naturlige pH-
værdi i søer og vandløb og derved ødelagt livsgrundlaget for dyr og planter. Søerne i Sverige og Norge er 
særligt udsatte, fordi der stort set ikke er kalk i undergrunden. Man har søgt at begrænse skaderne ved at 
hælde store mængder kalk i søerne, så pH-værdien kommer nærmere neutral. Sur regn har også ansvaret 
for store skader på bygninger, antikke kunstværker og metalkonstruktioner. Dette resulterer i milliardstore 
udgifter i hele Europa hvert år til udbedring af skaderne. 
 
Man søger ved røgrensning at begrænse udslippet af SO2 og NOx. Desuden er landene i Europa blevet 
enige om målsætninger for, hvor langt udslippet af disse røggasser skal ned.  For at se om det lykkes at 
nedbringe udslippet, overvåges luftforureningen, og samtidig prøver man at fastslå, hvor meget de enkelte 
lande slipper ud, og hvor det blæser hen. Vi ved derfor, at det er lykkedes Danmark at nedsætte sit udslip af 
SO2 betragteligt, men at vi i Danmark stadig udsender mere til vore nabolande, end de sender til os. 
 
Udslip i kg gasser ved forbrænding af 1 kg fossilt brændsel. 
hvis røgen ikke renses 

 CO2 SO2 NOx Produceret energi 
Kul 2,4 0,019 0,005 25 MJ 
Olie 3,1 0,016 0,008 42 MJ 
Naturgas 2,7 0 0,004 49 MJ 
Kilde: Energi Lex, Københavns kommune, 1996  
Note: Som sammenligning kan nævnes at en gennemsnitsbil kører 9 km på 25 MJ benzin. 
 
Indikatorer for svovl 
Når vi i forsøget Røgrensning og SO2 bruger en blanding af H2O, HCl og BaCl2, er det fordi der sker 
følgende reaktion ved kontakt med svovl: 
 

H2O2 + HCl + BaCl2 + SO2  BaSO4 + HCl  
 
BaSO4 er et hvidt bundfald. Jo mere bundfald der dannes – jo mere svovl er der i den luftart, der suges 
igennem indikatorvædsken.  
 
 



 Lav din egen magnet                             Forsøg med Energi 3.1 

El & Kraft 1  

 

En magnet kan  fremstilles ved hjælp af strøm. På denne side kan du 
undersøge hvordan man kan magnetisere forskellige materialer, og hvilke 
materialer der er egner sig bedst til det. Du bør vide noget om magneter, 
poler, tiltrækning, frastødning samt være fortrolig med at bruge en 
strømforsyning. 

1. Et stykke aflangt jern 
(ca. 10cmx1cmx1cm) 

2. Spændingskilde 
3. Forskellige spoler 
4. Ledninger 
5. Forskellige slags 

metaller (Kobber, 
aluminium, zink, platin, 
etc.) 

1. Forbind en spændingskilde 12V 2 A til en af spolerne på billedet 
2. Træk et stykke jern gennem spolen 10-20 gange, hver gang den 

samme vej 
3. Undersøg, om den nu er blevet magnetisk – hvis ikke hvorfor? 
4. Beskriv hvordan du gjorde 
5. Prøv nu med nogle af de andre spoler 
6. Gør det forskel hvor mange vindinger spolen har for 

magnetiseringen? 
7. Prøv med de andre forskellige slags metaller – kan de også 

magnetiseres? 
8. Hvordan kan du undersøge om en magnet er god eller dårlig? 

Baggrund: 

Du skal bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

1. Hvad kan magneter bruges til? 
2. Bruger du magneter til noget? 
3. Kan du få en magnet til at ændre poler? 
4. Hvilken forskel gør det om du ændrer spændingen på strømforsyningen? 
5. Kan du få en magnet til at blive lige så kraftig som du vil?  

(-hvordan?) 
6. Hvordan tror du, Jordens magnetfelt er dannet? (Tip: Jorden skabelse og Jordens kerne) 
7. Hvordan kan det være, at Jordens magnetfelt har ændret sig gennem tiderne? 

Undersøg selv og lav forsøg: 



Elektromagnet                                                 Forsøg med Energi 3.2 

El & Kraft 2  

 
  
 
          

 På et kraftværk bruges elektromagneter til at omdanne 
bevægelsesenergien fra damp til strøm. En elektromagnet er som navnet 
antyder afhængig af strøm. Du kan i denne øvelse undersøge hvad der 
har betydning for magnetfeltets styrke. Du bør vide noget om 
magnetfeltlinier, strøm og spænding. 

1. Spændingskilde 
2. Forskellige spoler 
3. Jernkerne  
4. Ledninger 
5. Jernfilspåner 
6. Kompasnål 

1. Forbind spændingskilden 
med spolen (+ til det ene 
hul, - til det andet) 

2. Læg spolen på bordet på 
siden med en jernkerne 
igennem 

3. Tænd spændingskilden 
(jævnstrøm, 12V, 2 A) 

4. Anbring et stykke papir 
henover, således at det ikke 
rører ved spolen  

5. Tegn på et andet papir det 
mønster jernfilspånerne 
lægger sig i – skriv nord/syd 
på 

6. Prøv at gentage forsøget 
med forskellige spoler 

 

Baggrund: 

Du skal bruge: 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Hvad bruges elektromagneter til? 
2. Hvilken rolle spiller en elektromagneter på et kraftværk? 
3. Hvad skal der til for, at ændre på magnetfeltets styrke? 
4. Hvordan kan du se, at det har ændret sig? 
5. Hvordan er sammenhængen mellem en elektromagnets feltstyrke og spændingen gennem spolen? 
6. Hvilken indflydelse har det, hvis du skifter spole? 

Undersøg selv og lav forsøg: 



Kraftværket             Forsøg med Energi 3.3 
 

El & Kraft 3 

 

1. 1 spændingskilde 
2. 1 elmotor 
3. 1 roterende magnet 
4. Drivrem 
5. Forskellige spoler  
6. Pære (2V) 
7. Fatning 
8. Ledninger 
9. Voltmeter 
10. Amperemeter 
11. Evt. oscilloscop eller 

dataopsamlingsudstyr 

1. Hvilke ting har indflydelse på spændingsforskellen og strømstyrken? (Tip: spolevindingstal, afstand 
fra spole til magnet, motorhastigheder) 

2. Hvad skal ændres ved dette kraftværk, for at det kan bruges til at forsyne hele dit hjem? 
3. Hvor stor er spændingsforskellen derhjemme? 

Hvis du har lavet forsøgene med magnetisk kraft, vil du vide, at der skabes 
en magnetisk kraft, når der går strøm gennem en spole. Det samme 
gælder omvendt – når du bevæger en magnet foran en spole, vil der 
dannes elektrisk kraft. Dette kaldes induktion, ”der induceres en elektrisk 
energi”. Du bør vide noget om strømstyrke, spænding og magnetisk kraft, 
ligesom du bør vide hvordan man betjener et oscilloscop. 

1. Lav opstillingen på billede 1 
2. Prøv at få pæren til at lyse 
3. Tilslut et voltmeter 
4. Tilslut et oscilloscop 
5. Hvad er det for en slags 

spænding? 
6. Hvor stor er 

spændingsforskellen? 
7. Kan du frembringe en større 

spændingsforskel? 
8. Lav nu opstillingen på 

Billede 2 
9. Undersøg hvor stor 

strømstyrke, dit kraftværk 
laver 

10. Hvordan kan dette ændres? 

Dette skal du bruge: 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

Undersøg selv og lav forsøg: 

Baggrund: 

Billede 1

Billede 2



3-faset Generator                Forsøg med Energi 3.4 
 

El & Kraft 4 

  

1. Hvor stor spænding kan du få dit kraftværk til at lave? 
2. Kan faserne forbindes så de laver højere spænding? 
3. Prøv at bruge 6w’s pærer i fatninger i stedet for amperemetrene i dine startforsøg. 
4. Hvordan laver en cykeldynamo elektricitet? 
5. Hvordan kan en vekselstrømsgenerator drives? 
6. Hvordan kan man få lavet elektricitet? 
7. Hvilken forskel ville det gøre, hvis spolerne var 1600 vindinger i stedet - prøv? 

Når der fremstilles elektricitet på et elkraftværk, gøres det med en 
vekselstrømsgenerator.  Du har valgt at undersøge hvordan en 3-faset 
vekselstrømsgenerator producerer elektricitet. Du bør have lavet 3.3. Du 
bør også vide noget om induktion, strøm og spænding, ligesom det er en 
forudsætning at kunne bruge et oscilloscop    

1. Lav opstillingen på billede 1 
2. Forbind ledningerne som vist på billede 2 (Alle spolernes yderste poler 

forbindes til hver sin polstang (fase), de inderste samles på en (0)) 
3. Tilslut et amperemeter mellem 1 polstang med fase og den med de 

sorte ledninger (0) og et til en anden fase 
4. Drej magneten langsomt rundt med hånden  
5. Slår amperemetrenes visere ud på én gang? 
6. Slår amperemetrenes visere ud til samme side på en gang? 
7. Forbind nu 2 af faserne til oscilloscop 
8. Øg nu langsomt spændingen til motoren – hvad ser du nu? Prøv at 

sammenfatte resultaterne

1. 3 spoler, 400 vindinger 
2. 3 jernkerner 
3. Rund magnet på akse 
4. 3 amperemetre  
5. 1 forsøgsstativ 
6. Dobbelstrålet 

oscilloscop eller 
dataopsamling 

Baggrund: 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Undersøg selv og lav forsøg 



Transformation               Forsøg med Energi 3.5 
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1. 1 strømforsyning 
2. 3-4 forskellige spoler  
3. U-jernkerne 
4. ledninger 
5. Voltmeter 
6. Amperemeter 
7. Pære 

1. Hvordan hænger antallet af vindinger sammen med hvordan pæren lyser? 
2. Kan du finde en sammenhæng der gælder for forholdet mellem antallet af vindinger på de 2 spoler og 

forholdet mellem primærspænding og sekundær spænding (primær er ved spændingskilden, sekundær 
er ved forbrugeren? 

3. Hvilket vindingstal skulle du bruge hvis du f.eks. skulle lave 230V med dit anlæg? 
4. Hvor mange ampere kan jeres spoler tåle? 
5. Hvad skal der til for at de kan tåle 100 A? 

Man kan få brug for at ændre en spænding op eller ned. Du kender det fra 
dine apparater i hjemmet. Mange apparaterne bruger en mindre 
spændingsforskel end den, der er i stikkontakten. Derfor transformeres 
den ned. Det modsatte kan også være praktisk.  
Du bør som udgangspunkt vide noget om kraftværker, strøm, spænding, 
serie- og parallelforbindelser. 

1. Start med at forbinde en pære til spændingskildens  
vekselspændingsudgang 

2. Indstil spændingen så pæren lyser kraftigt  
3. Tilslut et voltmeter parallelt med pæren og et amperemeter i serie 

med pæren. 
4. Lav opstillingen på billedet - brug ikke spændinger højere end 12V!! 
5. Sæt en spole med 400 vindinger i den ende hvor spændingskilden 

er, og en med 200 i den anden ende 
6. Aflæs voltmeteret og amperemeteret 
7. Byt nu om på de 2 spoler – pas på spændingen – undersøg hvad 

pæren kan tåle først!!

Sådan kan du starte dine undersøgelser:  

Undersøg selv og lav forsøg: 

Dette skal du bruge: 

Baggrund: 
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1. Spændingskilde 
2. 2 ruller 

konstantantråd 
0,25 mm og 0,5 
mm 

3. 2 stk. 200 
vindingers spoler 

4. 2 stk. 400 
vindingers spoler 

5. 2 U-jern 
6. Voltmeter 
7. Amperemeter 
8. 3 pærer + fatninger 

1. Påvirker det systemet, at du kobler flere pærer til? – hvis ja, hvordan? 
2. Gør det forskel, om du skal transportere el 1m eller 2 m? 
3. Hvor stor forskel ville det gøre hvis afstanden var over 1 km? 
4. Kommer al den elektriske energi fra primærenden frem til sekundærenden? – hvis ikke, hvad bliver der 

så af den? 
5. Hvorfor tror du, der skal laves om på spændingsforskellen? 
6. Hvor meget er spændingsforskellen i højspændingsnettet i Danmark? 
7. I en vindmølle kan der produceres 2 MW, spændingsforskellen er ca. 700V fra generatoren, hvor mange 

ampere skal der transporteres hvis man ikke transformerer spændingsforskellen op? 
8. Hvor tykke tror du lederne vil være, hvis al denne strøm skal kunne løbe igennem den, uden at de bliver 

varme? 

Når elektriciteten er produceret på et kraftværk eller i en vindmølle, skal den 
ud til forbrugeren. Det sker gennem nogle ledninger der kaldes 
højspændingsledninger. Men hvorfor er det højspænding, man bruger? Det 
er det dette forsøg handler om. Du bør være fortrolig med strøm, spænding, 
transformation og strømforsyning. 
Vi minder om at primærenden er ved strømforsyningen, sekundær er ved 
forbrugeren. 

1. Lav en opstilling, hvor du sætter 4 polstænger op som ”højspændingsmaster” 
– afstanden parvis imellem enderne skal være ca. 1 m (se tegning) 

2. Transformatorstationerne sætte sammen af en 200 og en 400 vindingers 
spole  

3. Ved både primær- og sekundærenden skal sidde til en 200 vindingers spole – 
begge 400 vindingers spoler går til ”højspændingsledningerne” 

4. Tilslut først 1 så 2 så 3 pærer i sekundærenden 
5. Mål strømstyrkerne ved både primær og sekundærenden for forskellige antal 

pærer 
6. Prøv med forskellige spændinger (Aldrig over 12V!) 
7. Prøv med forskellige tykkelser af konstantantråd 
8. Undersøg spændingerne under de forskellige forhold forskellige steder på 

opstillingen og noter dine resultater 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Undersøg selv og lav forsøg: 

Baggrund: 
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1. Hvilken kemisk 
reaktion sker der i 
SO2-indikatorvædsken 
(den blanding du selv 
fremstillede) 

2. Hvad kan syreregn 
gøre ved karse? (Se 
også 3.9) 

3. Udvikler afbrænding 
af olie SO2?  

4. Udvikler afbrænding 
af træ, papir eller 
andet affald SO2? 

5. Hvad ville det betyde 
for miljøet, hvis alle 
danske familier brugte 
oliefyr? 

6. Hvad ville det betyde 
for miljøet, hvis der 
ikke fandtes 
engangsemballage? 

7. Er syreregn et stort 
problem i Europa i 
dag? – var det for 10 
år siden? 

8. Kan det lade sig gøre 
at undgå syreregn 
fuldstændigt? 

 

Undersøg selv og lav 
forsøg: 

1. Brintoverilte (H2O2, 10%) 
2. Saltsyre (HCl, 2M) 
3. Bariumclorid (BaCl2, 0,5 M) 
4. Svovl 
5. Bunsenbrænder og jernske 
6. Forsøgsstativ 
7. Reagensglas og glastragt 
8. Diverse slanger og glasrør 
9. Vandpumpe (vakuumpumpe)  

Dette skal du bruge: 

1. Brug opstillingen som er vist på tegningen – husk at sætte 
tingene fast i et forsøgsstativ 

2. Fyld 10 ml brintoverilte (H2O2), 10 ml fortyndet saltsyre (HCl) og 
10 – 20 dråber bariumclorid (BaCl2) i et reagensglas 

3. Skru langsomt op for vandet, så det bobler roligt i reagensglasset 
4. Fyld en jernske halvt med svovlpulver 
5. Hold skeen under tragten, mens flammen fra bunsenbrænderen 

varmer svovlet op, så der udvikles røg 
6. Iagttag, hvad der sker i reagensglasset – er der bundfald – hvis 

ja, hvad betyder det?

Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Når f.eks. kraftværk brænder fossile brændsler eller affald til el og 
fjernvarme, udvikles der svovldioxid. Når svovldioxid går i forbindelse med 
vand kan det give syreregn, og er derfor et problem. Du har valgt at 
undersøge, hvordan SO2 påvises.  
Du bør vide noget om hvordan et kraftværk producerer varme og el, og 
hnoget om kemiske reaktioner og kemisk analyse, samt noget om at 
arbejde i et laboratorium.

Baggrund: 
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1. Brug opstillingen som er vist på tegningen. Husk at sætte tingene 
fast i et forsøgsstativ. 

2. Fyld det første reagensglas med 10 ml mættet kalkvand (Ca(OH)2) 
3. Fyld 10 ml brintoverilte (H2O2), 10 ml fortyndet saltsyre (HCl) og 10 

– 20 dråber bariumclorid (BaCl2) i et reagensglas. 
4. Start for pumpen til udsugningen, så det bobler roligt i 

reagensglasset. 
5. Fyld en jernske halvt med svovlpulver. 
6. Hold skeen under tragten, mens flammen fra bunsenbrænderen 

varmer svovlet op, så der udvikles røg. 
7. Iagttag, hvad der sker i reagensglassene  
8. Hvordan er det forskelligt fra reaktionen i 3.7? 

1. Kan kalkvand rense for andet end svovldioxid (SO2)? 
2. Hvad kan syreregn gøre ved karse? (Se også blad 3.9) 
3. Udvikler afbrænding af olie SO2? 
4. Udvikler afbrænding af træ, papir eller andet affald SO2? 
5. Hvad ville det betyde for miljøet, hvis alle danske familier brugte oliefyr? 
6. Er syreregn et stort problem i Europa i dag? – var det for 10 år siden? 
7. Kan det lade sig gøre at undgå syreregn fuldstændigt? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Brintoverilte (H2O2, 10%) 
2. Saltsyre (HCl, 2M) 
3. Bariumclorid (BaCl2, 0,5 M) 
4. Svovl 
5. Mættet kalkvand (Ca(OH)2) 
6. Bunsenbrænder og jernske 
7. Forsøgsstativ 
8. Reagensglas og glastragt 
9. Diverse slanger og glasrør 
10. Vandpumpe 

(vakuumpumpe) 
 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Når f.eks. kraftværk brænder olie, kul eller affald til el og fjernvarme, 
udvikles der svovldioxid. Når svovldioxid går i forbindelse med vand 
kan det give syreregn, og det skal derfor filtreres fra. Du har valgt at 
undersøge, hvordan SO2 kan filtreres ud af røg. Lav først blad 3.7. Du 
bør vide noget om hvordan et kraftværk producerer varme og el, samt 
noget om at arbejde i et laboratorium. 

Baggrund: 
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Ved forbrændingsprocesser kan der dannes svovldioxid, nitrogenoxid og 
klorholdige forbindelser. I atmosfæren vil disse stoffer ofte omdannes til 
svovlsyre, salpetersyre og saltsyre. Du har valgt at undersøge, hvordan 
syreregn påvirker miljøet. Du bør vide noget om pH-værdi og planters 
vækst. Blad 3.7 og 3.8 er også relevante i denne sammenhæng.  

Baggrund: 

1. 8 skåle 
2. Melkalk (CaOH2 – ikke 

vandig form) 
3. Afkalket sand (sandet kan 

afkalkes med syre inden 
brug og skylles igennem 
med vand) 

4. Vat 
5. Karsefrø 
6. Svovlsyre, H2SO4 1M 
7. 4 bægerglas og 4 

glasplader 
8. 4 pipetter 

1. Hvad sker der med pH-
værdien, hvis man 
brænder svovl af og 
leder dampene gennem 
vand? 

2. Hvad sker der med pH-
værdien, hvis man 
brænder PVC-plast af og 
leder dampene gennem 
vand? 

3. Hvad sker der med 
bygninger og broer, når 
de udsættes for 
syreregn? 

4. Hvilken betydning har 
syreregn for vores 
drikkevand? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Nummerer 8 skåle fra 1-8 
2. I skål 1-4 kommes melkalk og i skål 5-8 kommes afkalket sand 
3. I alle 8 skåle anbringes en tot vat og der strøs lidt karsefrø oven 

på alle vattotterne 
4. Nummerer 4 bægerglas 1-4 
5. I bægerglas 1 fremstiller du med svovlsyre og vand en væske med 

pH-værdien 1 
6. I bægerglas 2 fremstiller du med svovlsyre og vand en væske med 

pH-værdien 2 
7. I bægerglas 3 fremstiller du med svovlsyre og vand en væske med 

pH-værdien 4 
8. I bægerglas 4 fremstiller du med svovlsyre og vand en væske med 

pH-værdien 6 
9. Vand nu karseskål 1 og 5 med  væske fra bægerglas 1, karseskål 

2 og 6 med væske fra bægerglas 2 o.s.v. 
10. Se til karsen hver dag, vand, hvis det er nødvendigt. Noter eller 

tegn, hvordan karsen i de forskellige skåle ser ud 

Sådan kan du starte dine undersøgelser: Dette skal du bruge: 
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Opgaveoversigt til dette afsnit: 
4.1a  Byg en vindmølle 1 
4.1b  Byg en vindmølle 2 
4.1c Vindmølle med gear 
4.2a Rosetvinge 
4.2b Trævinge 
4.3a Savoniusmøllen del 1 
4.3b Savoniusmøllen del 2 
4.4  Byg en vindmølle af et cykelhjul 
4.5 Vindmølle og lys 
4.6 Vindmøllens effektivitet 
4.7 Elektricitet fra vindmøllen 
4.8  El fra vindmøllen forstyrre på elnettet 
 
Vindenergi – et dansk eksporteventyr 
Vindenergi er en af de ældste ikke-forurenende energikilder. Vindmøllerne ude på landet leverede energi til 
maling af korn og siden til maskinværksteder. Ligesom vandmøllerne var de en central del af et landsbyliv, 
men de havde det problem, at når vinden ikke blæste, virkede de ikke. Derfor blev problemet med lagring af 
energi stadigt mere påtrængende. Da dampmaskinen kom frem i slutningen af 1800-tallet, blev den betragtet 
som det eneste rigtige svar på, hvordan energi kunne fremstilles. 
Dampmaskinerne udgjorde i begyndelsen af 1900-tallet den helt store revolution, og gjorde 
hundredetusindvis af arbejdere overflødige, fordi man her havde en stabil og effektiv drivkraft, der oven i 
købet var rimeligt billig. Mange lande havde kulreserver, som gjorde dem uafhængige af andre lande. Siden 
kom så diesel- og benzinmotorerne til at spille en vigtig rolle i det industrialiserede samfund. 
Da man i nogle kredse i 1970’erne for alvor begyndte at betragte vindenergi som et realistisk alternativ til de 
store kulfyrede kraftværker, blev der grinet højt i andre kredse. Så da nogle foreslog, at man skulle gå 
”tilbage” til vindkraft, blev de betragtet som bagstræberiske amatører. Men det skulle vise sig, at det skulle 
gå hen og blive et dansk eksporteventyr i milliardklassen. 
 
Hvad en vindenergi? 
Vindenergi opstår fordi der er en lille forskel på lufttrykket forskellige steder på Jorden. Trykforskellen opstår 
pga. temperaturforskelle, som har sit udspring i solens stråler. Solen leverer 1013 kW til Jorden hver time. 1-
2% af denne energi omformes til vindenergi, hvilket er 50-100 gange så meget som den energi der 
omformes til biomasse af alle jordens planter (se afsnittet Drivhuseffekt). Sagt med andre ord: der er 
meget af den. 
Da ækvator modtager mere energi end andre områder på Jorden, vil luften her være varmest. Varm luft 
stiger opad, og ved en højde på ca. 10 km (i troposfæren) spredes den mod nord og syd. Hvis Jorden ikke 
roterede, ville al den varme luft derfor ende på Nord- og Sydpolen. 
Pga. Jordens rotation bliver den varme luft i troposfæren, hvor alt vores vejr genereres, bevæget rundt i 
nogle temmelig stabile vejrmønstre. Man kan se et vindkort over Europa på Internettet på adressen: 
www.windpower.dk. Et andet meget anvendeligt websted om vindenergi er www.windpower.org, der bl.a. har 
en velegnet afdeling for undervisning.   
 
 
 
 
 

Vindenergi er blevet en faktor der ikke er til at overse i dansk 
energiproduktion. Vindenergi er miljøvenlig energi. Det giver store indtægter  
til dansk erhvervsliv, og det gør Danmark kendt over hele verden. 
Herhjemme er vindenergien med til at nedbringe vores CO2-udslip 
betydeligt. 
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Vindenergi, Side 2 af 3 

 
 
Hvad afgør så den rigtige placering af en vindmølle? 
Man kan let forledes til den tanke at en bakketop er et godt sted at placere en vindmølle, men på 
nedenstående tegning, er det forsøgt illustreret hvorfor det ikke passer: 
 

 
 
 
 
Derfor er den bedste placering på et meget fladt område. Samtidig er det vigtigt om området er glat eller 
ujævnt, for blot enkelte huse skaber turbulens som det ses ovenfor. 
Derfor har man udviklet vindmøller der er meget store til at stå ved havområder. Der er vinden mest stabil, 
og forhindringerne er meget små. Et landskabs egnethed til placering af vindmøller afgøres af dets 
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Vindenergi, Side 3 af 3 

ruhedsklasse – ruhedsklasse 0 er hav og 3 er tæt bebygget område. Alle vindmøllers produktion angives 
efter disse tal. 
 
Vindmøller laver elektricitet 
Vindmøller omdanner vindens bevægelsesenergi til elektrisk energi vha. en generator (se afsnittet El & 
Kraft). De mest moderne vindmøller har to generatorer, en lille til lave vindhastigheder og en stor til høje 
vindhastigheder. Dette skyldes bl.a., at en lille generator larmer mindre end en stor. Det betyder, at ved lave 
vindhastigheder hvor vinden i sig selv er mindre støjende, bliver støjen fra den lille generator ikke hørbar. 
Samtidig er den lille generator lettere at dreje rundt, og vindenergien udnyttes derfor bedre. 
Spændingsforskellen i en 1,65 MW vindmølles generator er ca. 700 V på hver af de tre faser. Hvis man skal 
transportere denne elektricitet ud til nettet, skal den transformeres. Dette sker oppe i møllehatten. Hvis man 
ikke transformerede spændingen, skulle man bruge kabler, der var meget tykke.  
 
Ud fra sammenhængen: 
P = U · I,   I = P : U, kan vi beregne at hver fase ved maksimal produktion skulle levere: 
1,65 MW : 3 = 550 MW = 550.000 W (1/3 af effekten på hver fase) 
550.000 : 700 = ca. 800 A, hvilket kræver et kabel med en tykkelse på flere cm. 
Derfor transformeres spændingen op til 20.000 V og ca. 30 A oppe i møllehatten. 
 
Hvordan starter en vindmølle? 
Vindmøller, der er tilsluttet til nettet, bruger strøm til at starte. På alle vindmøller sidder en vindmåler, der 
måler vindhastigheden. Når den nærmer sig vindmøllens cut-in speed (der hvor vindmøllen kan begynde at 
producere elektricitet), drejes møllehuset i den bedste retning, vingerne pitches (drejes til 0°) og vindmøllens 
generator begynder at køre rundt på elektricitet fra nettet. Derved sikres det, at vindmøllen kan modtage 
vindkraften, så snart den er tilstede.  
Derudover skal vindmøllens vekselstrøm være i fase med elnettet, og dette sikres ligeledes ved at starte 
møllerne med netspænding. Hver vinge vejer op til 4 tons, så hvis man ikke hjalp dem i gang, ville møllen 
ikke snurre rundt før vindstyrken var meget høj. 
 
Vindmølleproducenterne -  en dansk storindustri 
I midten af 80’erne gik det dårligt for vindmøllebranchen. Der er stadig mange som husker den danske 
vindmølleeksport til USA i 80'erne, hvor dårlig kvalitet, fejlberegninger og fejlagtige vindkort ændrede et 
eksporteventyr til et økonomisk mareridt for de mange enkeltpersoner, som havde investeret i det.  
Siden har vindmølleindustrien fået styr på teknikken. Samtidig har staten hjulpet til ved at lave en lovgivning 
som sikrer gunstige afregningspriser for vindkraft. Dette har hjulpet industrien til et stort hjemmemarked med 
flere, større og bedre møller.  
Samtidig har der været brugt store midler på at forbedre designet af møllerne så de bedre falder ind i 
landskabet. Dette har skabt en storindustri med 10.000 ansatte i den direkte produktion og hos 
underleverandører. I 1998 nåede vindmølleproducenterne op på at eksportere for 16.5 mia. kr., mod 
svineproducenternes 16 mia. kr.  
Vindenergi dækker i dag ca. 10% af den samlede danske el-forsyning, hvilket er unikt i verden i dag. 
 
Fremtidens vindenergiforsyning 
Det er i målsætningen i regeringens handlingsplan Energi21, at vindenergi skal dække 30% af Danmarks 
behov for el i 2010. Dette skal ske ved at der oprettes flere vindmølleparker, som fortrinsvis placeres til havs.  
Produktudviklingen på vindmølleområdet er i en rivende udvikling, og vindmøllers effektivitet er stadigt 
stigende, ligesom de bliver stadigt større. Dette øger behovet for placering i områder hvor de ikke generer 
naboer eller skæmmer landskabet.  
Et væsentligt problem er dog stadig, at vinden ikke nødvendigvis blæser, når der er behov for el. Derfor er 
lagringsproblematikken noget man prøver at komme med et effektivt bud på. 
 
Lagringsproblematikken 
Se afsnittet Solenergi om Lagringsproblematikker, og lav gerne forsøgene med lagring med 
vindmøllemodellerne bygget efter opskrifterne i dette afsnit. 
 
Se i øvrigt: www.middelgrund.com, hvor du kan se verdens indtil videre største privategede vindmølleparks 
produktion on line (opgjort efter produktion).  
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Vindenergi 1a 

 
 

1: Sådan laves en vinge 

 
 
1. Få et 120 cm langt afløbsrør i 

plast savet over på langs af din 
lærer 

2. Tegn formen på vingen 
indvendig i halvrøret, så det 
ligner tegningen herover. Brug 
den specielle vejledning på blad 
4.1a som hjælp 

3. Sav vingen ud og bor hullet på   
5 mm i midten 

 
2: Sådan kan haleroret se ud 
4. Klip haleroret ud i 1,5 mm 

aluminium, som vist på 
tegningen herover 

5. Bor et 5 mm hul i haleroret som 
vist på tegningen 

 

3: Sådan samles vinge og dynamo  
1. Afmonter drivhjulet på dynamoen ved at fastholde det og 

skrue møtrikken af 
2. Skru en møtrik på gevindet til at spænde kontra med, og 

sæt derefter en skive på 
3. Sæt møllevingen på dynamoens gevind og spænd 

vingen fast med endnu en skive og en møtrik 

Vindenergi er omdannelse af bevægelsesenergien fra vinden til elektrisk 
energi. Det er rent, effektivt og fremtidssikkert. Du har valgt at bygge en lille 
vindmølle, du kan bruge til forsøg med vindenergi. Men du bør vide noget 
energi, omdannelse af energi, om elektricitet og generatorer. 

Baggrund: 

4: Sådan samler du  
 vindmøllen 
1. Sæt dynamoen med 

vinge og haleror på 
beslaget som vist på 
figuren her ved 
siden af 

2. Sæt derefter én 
ledning i stikket bag 
på dynamoen og en 
anden ledning fast i 
beslaget (stel) så 
der er kontakt 

3. Lod krokodillenæb i 
de løse ender af 
ledningen 

4. Beslag med 
dynamo, vinge, 
haleror og ledninger 
monteres på et 
kosteskaft 
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Vindenergi 1b 

 

Dette blad er et bilag til blad 4.1. Det beskriver hvordan du skal lave vingen 
til møllen. Vi benytter os af at et nedløbsrør er buet som udgangspunkt. En 
vindmøllevinge bevæger sig rundt på grund af trykforskellene ned langs 
vingen. Vingen har selv en vindmodstand på sin vej rundt. Proffesionelle 
vindmøllevinger er designet ligesom fly-vinger, for at udnytte 
bevægelsesenergien mest muligt og få mindst mulig vindmodstand. 

Baggrund: 

Møllevinge af plastnedløbsrør 
 
1. Sav 120 cm af et plastnedløbsrør, som er 15 cm i 

diameter, af med en nedstryger. Evt. kan læreren 
skære nedløbsrøret over med en stiksav 

2. Sav derefter det afsavede nedløbsrør over på 
langs. Igen kan læreren evt. skære nedløbsrøret 
over med en stiksav 

3. Tegn vingen op på et stort stykke papir efter 
skabelonen herover og klip den ud 

4. Læg vingen af papir ind i det halve nedløbsrør og 
tegn den af på plastikken med en tushpen. Hold 
evt. vingen af papir på plads med tape, mens der 
tegnes 

5. Fjern vingen af papir og sav møllevingen ud af 
det halve nedløbsrør 

6. Når vingen er skåret ud af nedløbsrøret skal 
kanterne rettes af med en fil eller noget 
sandpapir 

Afrund og skærp kanterne som vist på figuren her 
ved siden af 
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Vind 1c 

 
 

1. Hvor meget strøm producere vindmøllen? 
2. Kan den få en pære til at lyse? Lyser den kraftigere end den 

første vindmølle uden gear? 
3. Mål møllens strømstyrke (A) og spænding (V). Hvor stor effekt 

(W) kan du få ud af møllen? 
4. Hvor mange vindmøller findes i Danmark, og hvor store laver 

man dem? Se evt. www.windpower.dk/da/core.htm 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Monter det store hjul mel-
lem nav og vinge vha. et 
par møtrikker. 

2. Monter det lille hjul på 
dynamoen. 

3. Lav to udskæringer øverst 
i brættet: En passende til 
cykelnavet og en til dyna-
moen. De skal kunne ligge 
helt ubevægeligt i udskæ-
ringen, når der kommer 
spændebånd på. Afstan-
den mellem udskæringer-
ne skal passe med at driv-
remme bliver stram. 

4. Monter lægte/rundstok 
ved udskæringen til vin-
gen. 

5. Monter vingen med nav 
og dynamoen vha. spæn-
debånd. 

6. Sæt to ledninger til dyna-
moen og afprøv møllen 
udendørs. 

1. Vindmøllevinge fra 1b 
2. Et cykelnav (forhjul) og  2 

møtrikker til akslen 
3. En cykeldynamo 
4. To (plast)hjul med kant; 

skal passe til hhv. vinge-
aksel og dynamoaksel. 
Det største til vindmølle-
akslen. 

5. Tykke elastikker eller an-
den form for drivrem af 
forskellig længde 

6. Rundstok eller lægte 
7. Spånplade eller bræt 
8. Spændebånd 
9. Boremaskine og stiksav  

Sådan begynder du: 

På dette arbejdsblad vil vi udbygge vores mølle med et gear. Formålet er 
at skabe flere omdrejninger på dynamoen, og derved sikre højere produk-
tion af el. Det er en forudsætning at have gennemført 4.1a og 4.1b før det-
te forsøg. Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt for elever at 
arbejde med elektrisk værktøj! 

Baggrund: 

Dette skal du bruge: 



Rosetvinge  Forsøg med Energi 4.2a 

Vindenergi 2a 

 

1. Sammenlign de forskellige modeller. Hvilke kører hurtigst rundt?  
2. Hvorfor sidder bladene på skrå? 
3. Vil en større vinge køre hurtigere rundt (jo mere overflade vinden kan trykke på, jo mere energi overfø-

res der til generatoren – eller hvad mener du)? 
4. Hvad kan du gøre for at forbedre vingerne? 
5. Hvorfor opstår vind? 
6. Hvis du har monteret vingerne på en dynamo, så prøv at måle hvor meget strøm de laver. 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Tegn vingetyperne fra fig. 2 på aluminiumpladen og klip dem 
ud. 

2. Buk kanterne på de udskårne vinger. Monter modellerne på 
stænger, evt. med et par spændskiver så de kan dreje rundt.  

3. Monter evt. den hurtigste model på en dynamo eller elektromo-
tor 

4. Hvor meget strøm leverer din mølle? 

1. Aluminiumplade 
2. Skævbider e. lign. 
3. Dynamo/lille elektromotor 
4. Tape og evt. papir 

Dette skal du bruge: Fremstilling af vindmøllevinger: 

Man har arbejdet meget med design af vindmøllevinger. Du har valgt at  
arbejde med forskellige udformninger af vingerne.  
Denne model ligner de gammeldags roset-møller. En raffineret version af 
denne vingetype anvendes i dag i bl.a. ventilationsanlæg. 

Baggrund: 



Trævinge  Forsøg med Energi 4.2b 

Vind 2b 

 

1. Hvorfor vender bladene på trævingen hver sin vej? Hvorfor har 
bladene denne udformning?  

2. Virker vingerne godt? Hvorfor eller hvorfor ikke?  
3. Hvad kan du gøre for at forbedre vindmøllen? 
4. Kan du udnytte vindenergien vha. din vindmølle? 
5. Hvorfor opstår vind? 
 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Tegn to vinger på krydsfi-
nerbrædtet, så du har nogle 
linier at arbejde efter, fig. 1. 

2. Sav de to vinger ud og slib 
dem.  

3. Sav en slidse i hver ende af 
listen. Slidsen skal gå dia-
gonalt fra hjørne til hjørne, 
fig. 2. Bor et hul i listens 
centrum. 

4. Monter vingerne i listen og 
monter det hele på cykeldy-
namoen.  

5. Monter din vindmøllevinge  
og dynamoen på en rund-
stok e.lign. og afprøv den 
udendørs. 

6. Kan du få strøm fra vind-
møllen? Mål med dit ampe-
remeter. 

7.  
 
 

1. Krydsfiner, ca. ½ cm tyk 
2. Liste, 4 cm, ca. ½ cm tyk 
3. Høvl, sav 
4. Sandpapir 
5. Boremaskine 
6. Metalbånd og skruer 
7. Cykeldynamo 

Dette skal du bruge: 

Fremstilling af vindmøllevin-
gen: 

Man har arbejdet meget med design af vindmøllevinger. På dette ar-
bejdsblad vil vi kontruere en simpel version i træ. Trævinger blev i begyn-
delsen brugt til de danske vindmøller, men idag bruges mest glasfiber. 
Det er en fordel at vide noget om aerodynamik, og man skal have adgang 
til et værksted for at kunne arbejde med træet. Det er af sikkerhedsmæs-
sige årsager ikke tilladt for elever at benytte elektrisk værktøj! 

Baggrund: 



Savoniusmøllen, del 1 Forsøg med Energi 4.3a 
 

Vindenergi 3 

 

1. Skær afløbsrøret lige af i begge ender. Vigtigt: Sav helt lige. Del røret på tværs (=vingerne). Slib grater 
(de små ujævnheder der kommer af savningen) af. De to halvdele skal være helt ens, når du er færdig. 

2. Fremstil to skiver af krydsfiner. Radius skal være nogle cm bredere end afløbsrøret. Skiverne skal være 
perfekt runde, da møllen drejer ikke jævnt rundt.  

3. Den ene skive forsynes med et spor til remmen, fig. 2. 
4. Bor hul til cykelnavets aksel i midten af hver skive. 
5. Tegn en ret linie tværs over skiverne gennem centrum. 
6. Stil vingerne på den ene skive langs linie og på hver sin side af centrum. Marker med streger hver vin-

ge. 
7. Tegn skiven og markeringerne af på et stykke papir og overfør teningen til den anden skive. Tegningen 

skal overføres spejlvendt 
8. Marker hvor vinkelbeslagene skal være, et til hver ende af vingen, dvs. to på hver skive. 

1. Afløbsrør, 10-12 cm i diameter, 30-40 cm 
2. Krydsfinerplade, 12 - 15 mm tyk 
3. Planke og/eller lægte (1x1)  
4. To cykelnav, helst ens 
5. Søm/skruer, smalle vinkelbeslag, spændebånd 
6. En sav, boremaskine og diverse bor, tommestok 
7. Lang elastik eller rem 
8. Dynamo 
9. Evt. en vindhastighedsmåler (fås i billige udgaver 

hos f.eks. marineudstyrsforhandlere) 

Dette skal du bruge: 

Fremstilling af en mølle, del 1: 

Savoriusmøllen er simpel type vindmølle, som man i en periode havde sto-
re forventninger til. Dens store fordel er, at den ikke behøver styring for at 
dreje op mod vinden. For at få et udbytte af den, er den forsynet med gea-
ring, da den ikke har en høj omdrejningshastighed. Der er stort praktisk 
arbejde forbundet med fremstillingen, så tag dig god tid.  
Du bør vide noget om hvordan vindmøller og dynamoer fungerer. 

Baggrund: 



Savoniusmøllen, del 2  Forsøg med Energi 4.3b 

Vindenergi 3 

 
 

1. Kan du på simpel vis vurdere vindhastigheder ud fra ting i dine omgivelser? 
2. Hvor hurtigt drejer møllen rundt ved forskellige vindhastigheder? (kan man tælle omdrejningstallet?) 
3. Skal der en hvis vindstyrke/vindhastighed til at få dynamoen trukket rundt? 
4. Prøv at flytte de to vinger i forhold til hinanden (bor nye huller til beslagene). Kører møllen hurtigere 

eller langsommere? Hvorfor? 
5. Hvor stor en del af Danmarks el-produktion fremstilles på vindmøller i dag? 
 

Undersøg selv og lav forsøg: 

10. Saml skiver og vinger til en rotor.  
11. Vigtigt: For at rotoren er afbalanceret skal skivernes midter være lige over hinanden. Stik en lang, lige 

pind igennem hullerne - vinklen mellem pind og øverste skive skal være 90o. Støt det hele op mod et 
hjørne, mens du samler det. 

12. Monter cykelnavnene i midten af hver skive, sæt elastikken på den ene skive, og rotoren er færdig. 
13. Fremstil en ramme til rotoren, men sæt ikke overliggeren fast endnu.  
14. Cykelnavene kan fæstes direkte til rammen med spændebånd. Derfor er det praktisk at de er ens. 
15. Fremstil en fod til møllen. Monter rammen på foden. 
16. Afbalancering af møllen sker ved at rykke overligger og rotor til de er helt i balance. 
17. Monter dynamo på rammen og sæt drivremmen på. 

Fremstilling af en mølle, del 2: 



Byg en vindmølle af et cykelhjul           Forsøg med Energi 4.4 

Vind 4 

 

1. Et cykelforhjul  - meget 
gerne med dæk 

2. Bræt 10 x 2 cm 
3. Tape og pap 
4. Dynamo 

Dette skal du bruge: 

Hvis du har valgt at lave nogle af de andre møller vil du have oplevet, at 
det er svært at få dynamoen til at bevæge sig hurtigt nok til at trække en 
pære. Selvom vindmøllevingerne kører hurtigt rundt, er det ikke tilstræk-
keligt. Derfor bruger vi her et almindeligt cykelhjul, der får dynamoen til at 
dreje hurtigt nok rundt til at trække en pære. 

Baggrund: 

1. Sæt pap fast mellem 
egerne, sådan at de 
danner en skrå flade i 
forhold til hjulets om-
drejning. Papstykkerne 
skal derfor udskæres i 
en trekantlignende fa-
con. Sæt så mange 
stykker på cykelhjulet 
som muligt. 

2. Monter hjulet på et 
brædt og monter en cy-
keldynamo, så den rører 
ved dækket (eller fælgen 
hvis der ikke er dæk på) 

3. Hvor meget strøm kan 
møllen producere? 

4. Halver antallet af pap-
stykker. Hvor meget 
strøm laver møllen nu? 

1. Hvor meget kostede materialerne til møllen? 
2. Hvor mange kWh el kan møllen producere, hvis den kan holde til 

1000 timers drift? 
3. Hvad koster 1 kWh el fra din mølle? 
4. Hvad kan du drive hjemme hos dig selv med den mængde el? 
5. Hvorfor vender bladene på skrå?  
6. Virker vingerne godt? Hvorfor eller hvorfor ikke?  
7. Er der nogle vindhastigheder hvor denne vingetype virker bedre 

end ved andre? – hvis ja hvorfor? 
8. Hvordan opstår vind? 

Fremstilling af vindmølle-
vinger: 

Undersøg selv og lav forsøg: 



Vindmølle og lys                                     Forsøg med Energi 4.5 
 

Vindenergi 5 

 

Med vindmøllerne du selv har bygget kan du producere strøm. Du har valgt 
at undersøge hvor god din vindmølle er til at få forskellige pærer til at lyse. 
Som udgangspunkt kan du bruge dette blad. Du bør vide noget om 
lysdioder, elektricitet, modstand, effekt og induktion.  

Baggrund: 

1. Din egen vindmølle. 
2. Lysdiode og 220  modstand på et 

stykke træ 
3. Dværgpærer (0,3 W, 3 W, 6 W) 
4. Fatning 

Dette skal du bruge: 

1. Gå udenfor med en vindmølle du 
selv har bygget 

2. Find et sted, hvor der er så lidt 
skygge for vinden som muligt 

3. Undersøg om din vindmølle kan få 
henholdsvis en lysdiode, en 0.3 W, 
en 3 W og en 6 W pære til at lyse, 
når der er vind 

4. Hvis der ikke er ret meget vind, kan 
du f.eks. sætte vindmøllen og 
pærer med fatning fast på din 
cykel. Derefter kan du køre rundt 
på et lukket område, så 
møllevingen drejer rundt 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Hvor effektiv er din vindmølle? 
2. Kan din vindmølle oplade et 

batteri? – hvilket slags? 
3. Kan man få en discman til at spille 

v.h.a. din vindmølle? 
4. Kan man overføre elektricitet uden 

tab? 
5. Hvor mange moderne vindmøller 

skulle der til, hvis Danmarks 
energibehov skulle dækkes af 
vindenergi? 

Undersøg selv og lav forsøg: 



Vindmøllens effektivitet                                        Forsøg med Energi 4.6 
 

Vindenergi 6 

 

Dine vindmøller kan producere strøm. Du har valgt at undersøge, hviken 
effekt din vindmølle kan levere. Som udgangspunkt kan du bruge dette 
blad og blad 4.5. Du bør vide noget om spænding, strøm, induktion, energi 
og effekt.  

Baggrund: 

1. Din egen vindmølle 
2. Wattmeter, multimeter eller 

amperemeter og voltmeter 
3. Dværgpærer (6W) med 

fatning 

Dette skal du bruge: 

1. Brug en vindmølle, du selv 
har bygget. 

2. Forbind din vindmølle med en 
wattmeter, eller 
amperemeter, voltmeter og 
pære 

3. Drej vindmøllens vinge jævnt 
rundt og notér hvor mange 
watt instrumentet viser. 

4. Drej vindmøllens vinge hurtigt 
rundt og notér hvor mange 
watt instrumentet viser. 

5. Diskuter hvad resultaterne 
viser. 

6. Skift wattmetret ud med en 
6W pære i fatning. 

7. Drej først vindmøllens vinge 
jævnt rundt og derefter hurtigt 
rundt. Iagttag forskellen i 
lysstyrken fra pæren.  

8. Diskuter hvad dette resultat 
viser. 

9. Skift pæren ud med 
wattmetret igen og undersøg, 
hvor stor effekt din vindmølle 
har ved forskellige 
vindhastigheder. 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser: 

1. Hvor meget energi (joule) kan din vindmølle producere ved 
forskellige vindhastigheder? 

2. Hvordan producerer din vindmølle (dynamo) elektricitet? 
3. Hvordan kunne en vindmølle få en almindelig 40 W pærer til 

at lyse? 
4. Hvor stor skulle en vindmølle være, for at producere 

elektricitet som det I bruger derhjemme? 
 
NB: Hvis der ikke er ret meget vind, kan du f.eks. sætte 
vindmøllen og wattmetret fast på din cykel. Derefter kan du køre 
rundt på et lukket område så møllevingen drejer rundt. 

Undersøg selv og lav forsøg: 



Elektricitet fra vindmøllen                 Forsøg med Energi 4.7 
 

Vindenergi 7 

 

På dette blad kan du undersøge en elektricitet din vindmølle 
producerer nærmere. Forsøget handler om strøm fra generatorer i det 
hele taget. Du bør vide noget om spænding, strøm og induktion, 
ligesom du bør vide hvordan man betjener et oscilloskop. 

Baggrund: 

1. Din egen vindmølle 
2. Galvanometer 
3. Spoler (f.eks. 200 

vindinger og 400 
vindinger) 

4. Stangmagneter 
5. Oscilloscop 
6. Evt. vindhastighedsmåler

Dette skal du bruge: 

1. Brug en vindmølle, du 
selv har bygget 

2. Sæt et galvanometer (se 
figuren) til din vindmølle 

3. Prøv at dreje vingen 
langsomt rundt med 
hænderne. Find ud af, 
hvad der sker med 
galvanometeret 

4. Prøv så at drej vingen lidt 
hurtigere rundt med 
hænderne og find ud hvad 
der sker med 
galvanometret  

5. Skrift vindmøllen ud med 
en spole (200 vindinger) 
og en magnet. Tryk 
magneten ned i den 
tomme spole. Iagttag 
hvad der sker, og notér 
det i din mappe 

6. Træk så magneten op af 
spolen. Iagttag igen hvad 
sker 

7. Fortsæt dine 
undersøgelser med en 
stærkere magnet og en 
spole med flere vindinger. 

8. Forbind din vindmølle til et 
oscilloskop og drej 
møllevingen henholdsvis 
langsomt og hurtigt rundt. 

9. Tegn og forklar 
oscilloskop-billedet 

Sådan kan du starte 
dine undersøgelser: 

1. Kan din cykeldynamo køre rundt, hvis den får tilført 
vekselstrøm? 

2. Hvordan er en cykeldynamo bygget op? 
3. Hvad er en synkron og asynkron motor? (se også 4.7) 
4. Hvor meget energi kan din vindmølle give ved forskellige 

vindhastigheder? 
 

Undersøg selv og lav forsøg: 



Vindenergien og elnettet                                       Forsøg med Energi 4.8 
 

Vindenergi 8 

 

En vindmølle sender sin elektricitet ind på elnettet. Du har valgt at undersøge, 
hvad der sker når elværkets spænding og frekvens forstyrres. Som 
udgangspunkt kan du bruge dette blad. Men du bør vide noget om induktion, 
vekselstrøm, vekselspænding, effekt, frekvens, nyttevirkning og faser.      

1. Cykeldynamo 
2. 12 V motor 
3. Regulerbar strømforsyning 
4. Remskive 
5. Drivrem 
6. Pære 3,5 V / 0,2  A og fatning 
7. Oscilloskop 
8. Ledninger 
9. Stativer 

1. Lav opstillingen som vist på billedet 
2. Skru op for strømforsyningens vekselspænding til 2 V 

vekselstrøm 
3. Hvordan lyser pæren, jævnt eller ujævnt?  
4. Tegn billedet på oscilloskopet – ligeså i pkt. 6, 7 og 8 
5. Skru langsom op for motoren som trækker dynamoen 

indtil pæren blinker 
6. Hvordan lyser pæren, jævnt eller ujævnt?  
7. Skru yderligere langsomt op for motoren som trækker 

dynamoen indtil pæren lyser jævnt 
8. Skru langsomt mere op for motoren som trækker 

dynamoen indtil pæren igen blinker 
9. Hvordan lyser pæren når elnettet og dynamoen er i 

fase/ude af fase? 

1. Hvad gør elværkerne når en vindmølle kommer ud af fase? 
2. Hvordan transporterer elværkerne elektriciteten i ledningerne? 
3. Hvordan kan elværkerne finde ud af hvor meget elektricitet der skal ind på en af ledningerne af gangen? 
4. Hvor meget effekt er der i vind? 
5. Hvad er nyttevirkningen af elektricitet fra elværkerne til forbrugerne? 
6. Hvad er nyttevirkningen af vinden til elektricitet? 

Undersøg selv og lav forsøg: 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Baggrund: 



Biomasse                          Forsøg med Energi 5 
 

Biomasse, Side 1 af 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgaveoversigt til dette afsnit 
5.1 Biogas 
5.2 Er der svovl i biogas? 
Biomasse består af organiske materialer, dvs. at de indeholder kulstof ligesom fossile brændsler. Ved 
forbrænding afgiver de varme og danner CO2. Biomasse til forbrænding kan være træ eller planter. Hvis man 
kun dyrker det for at bruge det som brændsel, kaldes det "energiafgrøder".  
 
Biomasse kan også være andet organisk materiale som f.eks. slammet fra et spildevandsrensningsanlæg 
(slammet kaldes "aktivt slam", fordi det består af levende mikroorganismer). Dette slam lader man forrådne, 
og under denne forrådnelse dannes en gas, der kan brænde. 
 
 
Energiafgrøder 
Før kul, koks og olie blev almindeligt at anvende til opvarmning i danske hjem, brugte man især træ fra de 
danske skove samt kasseret tømmer. Træ blev også brugt til bygningstømmer og fremfor alt til skibsbyggeri. 
Derfor var  presset på skovene så stort at,  kun 5% af Danmark var dækket af skov i 1813. Siden lykkedes 
det at genplante landet med træer, men skal træerne bruges som energiråstof i stor stil, må man ikke fælde 
mere end det, der vokser til.  
En del af de træer, der fældes og indsamles i danske skove, bruges til opvarmning i privatboliger, men det er 
kun i få hjem at brændeovnen er den vigtigste varmekilde. Hovedparten af træet bruges til bygninger, møbler 
mv. Efter brug ender det meste på et forbrændingsanlæg, som laver fjernvarme.  
Halm fra markerne afbrændes på halmkraftværker, der laver fjernvarme og el. Brænde og træaffald indgår 
også i energiforsyningen. Nogle steder dyrker man raps for at anvende olien i frøene som brændstof i 
bilmotorer. Alligevel dækker alt dette kun 3-4 % af Danmarks samlede energiforbrug.  
 
Træbrændselsfyring 
En af de ældste former for opvarmning sker ved afbrænding af træ. Dette har mest været i en form som 
f.eks. grene eller ophuggede stammer. Nu hvor træindustrien over hele verdenen er vokset enormt, og der 
derfor dannes enorme mængder af savsmuld, er der behov for at finde metoder til at udnytte dette 
affaldsprodukt. Det gøres ved at tørre og presse savsmulden til små piller – træpiller. Derudover kruges 
træflis fra f.eks. afbarkningen af træer. 
Der er konstrueret særlige fyr der v.h.a. en transportsnegl kan hente træpillerne ind efter behov. Derudover 
kan de forbænde røggassen, hvilket gør røgen meget ren, og gør forbrændingen meget effektiv, da den røg 
der normalt stiger op fra brændeovne indeholder brændbare gasser. Fyret kan direkte erstatte et oliefyr, og 
fyringsprisen er meget lavere – nogle gange op til 60% lavere!! 
 
Decentral kraft/varme bruger træpiller 
Decentrale kraft/varme-værker laver varme og el. Mange bruger naturgas, men da afregningsprisen for 
elandelen af produktionen er meget lav, kan det mange steder ikke betale sig at lave el på naturgas. Derfor 
skifter mange værker til en træpillekedel og producerer kun decentral fjernvarme.  
 
Forrådnelsesprocessen 
Forrådningsprocessen er en kompliceret proces. Meget forenklet kan den skrives således: 
 

Organiske syrer + bakterier          CH4 + CO2 + slamrest 
 

Begrebet biomasse dækker over en masse forskellige biologiske 
produkter såsom: 
Halm, træflis, pejsebrænde og brændbart organisk affald fra 
husholdninger og industri. Energien fra dette affald udnyttes enten ved at 
brænde eller afgasse biomassen. 



Biomasse                          Forsøg med Energi 5 
 

Biomasse, Side 2 af 2 

Denne proces giver en ønsket gas nemlig CH4 som er sumpgas (prutter) også kaldet methan. Methan kan 
brændes og giver en forholdsvis ren forbrændingsrøg.  
Når methan afbrændes sammen med ilt fra luften, dannes CO2 og vand: 
 

CH4 + 2O2                CO2 + 2H2O 
 
Som omtalt i afsnittet El & Kraft er der dog ofte mindre forekomster af andre stoffer i biogassen – herunder 
svovl, som en af øvelserne i dette afsnit omhandler. 
 
Forbrændingen kan give energi til et kraftvarmeværk, der så kan fremstille og distribuere el og varme til 
forbrugerne. Dette er noget, regeringen satser meget på, og som er beskrevet i handlingsplanen Energi 21 
fra 1996. Planen kan findes på denne adresse: http://www.ens.dk/e21/e21dk/index.htm. Et af de største 
anlæg til biobrændsler er Avedøre2 (tæt på København).  
 
Spildevand og biogas 
På mange spildevandsrensninganlæg anvendes spildevandsslammet til fremstilling af naturgas. 
Naturgassen kan så bruges til fremstilling af kraft og varme på rensningsanlægget. Nogle spildevandsanlæg 
er derfor selvforsynende med varme og elektricitet.  
 
Miljøgevinst 
Hvis biomasse anvendes som brændsel, vil det give et udslip af CO2 ligesom fossile brændsler. Hvis vi kun 
afbrænder træ og halm svarende til det, der gror i skove og på marker, vil disse planter i deres vækst optage 
ligeså meget CO2, som de afgiver ved afbrændingen. Dvs. der vil være balance mellem optagelse til vækst 
og afgivelse ved forbrænding. 
En forudsætning for anvendelse af biomasse over længere tid er, at vi ikke fjerner mere end det, der svarer 
til tilvæksten i mark og skov. Problemet er derfor, om der er biomasse nok til rådighed til, at en væsentlig del 
af energiforsyningen kan baseres på biomasse. En australsk forsker mener, at der er biomasse nok i verden 
til at dække 40% af verdens energiforbrug! I Danmark er der stor tilvækst i brug af træpillefyr, da prisen på 
opvarmning med olie er blevet meget høj. Det er i dag muligt at købe træpiller og træpillefyr hos nogle 
olieselskaber.  
Nogle steder lader man piletræer vokse i jord, som vandes med spildevand. Dette vand indeholder en del 
næringsstoffer, som vi enten bruger ressourcer på at fjerne i kommunale spildevandsrensningsanlæg eller 
bare leder urenset ud i vandløb. I stedet kan piletræerne bruge det som næring til deres vækst. Herved slår 
man to fluer med et smæk: Man slipper af med det urene vand og får i stedet biomasse, som kan bruges til 
opvarmning. 



Biogas                                                                                               Forsøg med Energi 5.1  

 

Biogas 1 

 
 

Sådan kan du starte dine 
undersøgelser:  

 
1. Fyld dunken med affald godt blandet 

med gødning og vand 
2. Sæt prop i og saml forsøget som vist 

på tegningen (der skal være vand i 
bægerglasset) 

3. Sørg for at alt er tæt 
4. Pak dunken godt ind i 

isolationsmaterialet og stil den væk i 
et par dage 

 
Efter et par dage er der dannet noget 
gas. Den atmosfæriske luft kan nu 
presses ud af dunken. Der skal luftes ud 
for at der kun er naturgas i dunken. 
 
5. Sørg for at din engangssprøjte er 

fyldt helt op med vand, når du starter. 
6. Luk lidt op for slangeklemmen 
7. lad luften sive ud indtil det begynder 

at lugte – så er det ren naturgas 
 
Lad blandingen stå og arbejde i mindst 
en uge – så er den klar. 
 
Brug sikkerhedsbriller her:  
8. Hold en tændstik hen foran det 

spidsede glasrør og luk forsigtigt 
op for slangeklemmen – hvad sker 
der? 

Dette skal du bruge: 

1. Noget organisk affald – f.eks. grønt, 
brød, mælkeprodukter, etc. (ingen 
plastic eller pap) 

2. Gødning fra Høns  
3. En stor dunk (gerne 10-25 l) 
4. Prop 
5. Slanger 
6. 50-100 ml engangssprøjte 
7. Slangeklemme 
8. Bægerglas (stort) 
9. Isolationsmateriale  
10. Spidset glasrør 
11. Sikkerhedsbriller

Undersøg selv og lav forsøg 

1. Hvor stort et anlæg skal der til, for at biogas kan levere 
energi nok til at varme jeres bolig op? (tip: check på 
jeres varmeregning hvor mange kWh i har brugt i varme 
på et år) 

2. Hvor meget organisk affald laver I? (-på en uge, -på et 
år) 

3. Hvor meget affald skulle I have, for at I kunne være 
selvforsynende med energi vha. biogas? 

4. Hvad gør man med affaldet, som det er nu? 
5. Hvad skal der til, for at I kan producere energi vha. 

affald? 

Når vi smider affald ud, vil der være en meget stor del (op til 30%) der er 
organiske stoffer. I stedet for at smide dette ud, kan det bruges til at 
producere naturgas. Dette arbejdsblad giver en metode til at lave sit eget 
lille biogasanlæg. Dette forsøg tager mindst en uge og skal passes lidt ind i 
mellem. Det er nødvendigt at være grundig og følge instruktionerne godt. 
Du bør vide noget om organiske stoffer og affaldssortering 

Baggrund: 



Er der svovl i biogas?                                                      Forsøg med Energi 5.2   

 

Biogas 2 

 

Undersøg selv og lav forsøg: 

1. Kan der godt være svovl i, selv om du ikke ser det med denne testmetode?  
2. Hvor store mængder biogas mener du der skal til for at du med sikkerhed kan sige at det er svovl i? 
3. Er der forskellige slags biogas? 
4. Er det et problem med svovlindholdet fra biogas? (undersøg det evt. på et biogasanlæg) 
5. Skal man rense røgen fra et biogasanlæg? 
6. Hvor er svovlen kommet fra?  
7. Kan du finde andre problemstillinger ved denne form for energiproduktion?  

1. Brug opstillingerne på 
tegningen  

2. Tænd for suget 
3. Antænd gassen 
4. Er der svovl i? 

Sådan kan du starte 
dine undersøgelser: 

På dette arbejdsblad skal du undersøge om der er svovl i biogas. 
Derudover SKAL du bruge en biogasblanding fra forsøget Biogas.  
Du bør have lavet forsøg 3.7 om påvisning af SO2. Du bør vide noget 
om afbrænding af organiske materialer. 

Baggrund: 

1. Dunk med med gas 
fra forsøget Biogas 

2. Opstilling fra 3.7 

Dette skal du bruge: 
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Opgaveoversigt til dette afsnit: 
6.1 Forbrænding af benzin og diesel 
6.2 SO2 fra bil 
6.3 Katalysatoren 
6.4 CO2 fra bil 
 
Mere trafik og flere biler 
Det antal kilometer som køres hver dag i bil, lastbil, kollektiv trafik mm. ("det samlede transportarbejde på 
vej" eller "vejtrafikken") har været stærkt stigende i mange år. Dette hænger bl.a. sammen med den 
økonomiske vækst. En voksende produktion forudsætter, at et voksende antal varer og færdigprodukter 
bliver kørt derhen, hvor de skal bruges. Dvs. at økonomisk aktivitet skaber forøget transport af varer. Der er 
desuden sket en vækst i beskæftigelsen i samme periode. Dette skaber mere persontransport. 
 
Siden 1980 er vejtrafikken som helhed steget med 55% fra 32 milliarder kørte km til 50 milliarder km i 1998, 
En stor del af stigningen kan henføres til væksten i personbiltrafikken. Antallet af kørte km med bus og tog er 
nogenlunde konstant. 
 
Antallet af personbiler er steget markant, og er i år 2001 ca. 1,8 millioner, dvs. en bil for hver tredje dansker.  
 
Det er værd at bemærke, at hver anden husstand ingen bil har. Ca. halvdelen af disse familier, 1 mill. 
personer bor i storbyerne, hvor der er rimeligt gode kollektive transportmidler. Omvendt betyder det, at en 
million danskere bor i områder, hvor den kollektive trafik er mindre tæt. Derfor påvirker nedskæringer i 
busdrift mv. dem kraftigt. 
 
Fordeling af bilejerskabet: 
 1991 1997 Tilvækst i  bilparken 

1991-1997  Antal familier Antal biler Antal familier Antal biler 
0 biler 1.556.514  0 1.470.462 0 0 
 1 bil 1.116.966 1.116.966 1.202.842 1.202.842 85.876 
 2+ biler 142.243 295.208  206.388  432.567  137.359 
 I alt  2.815.723 1.412.174 2.879.692 1.635.409  223.235 
Kilde: Trafikredegørelse 1997 
 
Bilen betyder mere og mere i vores hverdag: Vi kører 40 km i gennemsnit per dag. Det meste af 
persontransporten sker i bil, så biltrafikken stiger kraftigt, mens antal kilometer kørt på cykel falder.  
 
Cyklen var tidligere et almindeligt transportmiddel for de fleste, og næsten alle har da også stadigvæk en 
cykel, men de bruges mindre. Siden 1988 er cykeltrafikken faldet med 20 %. Cyklen er naturligvis bedst til 
korte ture på nogle få km, og på helt korte ture, under 2 km, foretrækker halvdelen da også at cykle. 
Hovedparten af alle ture er på under 6 km ( alle hvad for nogle ture? Ture, der bliver kørt i bil ?? ), dvs. de 
kunne sagtens være klaret på cykel. Ja, det ville ligefrem være en fordel at reservere bilen til de lange ture, 
for en bilmotor forbrænder ikke benzinen effektivt, før den er blevet varm, og det bliver den først efter at have 
kørt 5-10 km. 
 
Økonomi og transportfradrag 
Udgiften til transport har været stærkt stigende i mange år: I 1981 var en families gennemsnitsudgift til 
transport 13.000 kr. om året, men i 1994 var den 31.000 kr. Dette kan sammenlignes med, at forbruget i 

Transport er for det meste en nødvendighed, og vi gør det mere og mere. 
Men alle målsætninger om at nedbringe CO2-udslippet og få styr på 
luftforureningen trues af den hastigt voksende biltrafik. Dette afsnit forsøger 
at give en grundig indføring i transportområdets udvikling i tal. Arbejdet med 
dette område kan med fordel angribes ud fra en problematiserende vinkel 
med udgangspunkt i talmaterialet fra denne indledning. 
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1994 var 24.0000 kr. til fødevarer og 10.000 kr. til beklædning og fodtøj.(Hvorledes var disse tal i 1981? Det 
synes jeg skal med, når det årstal bruges til transportudgifterne. Ellers kan man jo ikke lave en generel 
sammenligning) 
 
Af familiens transportomkostninger i 1994 var de 20.000 kr. driftsudgifter (benzin, reparation, forsikring), 
13.000 kr. var anskaffelsesomkostningerne, mens 5.000 kr. gik til andre transportomkostninger (tog- og 
busbilletter). 
 
Betydningen af bilbeskatningen bør også betragtes: 
Benzinbiler, der kan køre mere en 25 km/l, og dieselbiler, der kører mere end 28,6 km/l, har en lavere 
registreringsafgift ligesom den periodiske ejerafgift også er blevet nedsat. Målet hermed har været at fremme 
salget af brændstoføkonomiske køretøjer. 
 
Transportfradraget for lønmodtagere er i 2001 således: 
 
25 - 100 km 154 øre pr. km 
Over 100 km 77 øre pr. km 

 
Da der intet fradrag er for en daglig transport på mindre end 25 km giver dette intet incitament til at flytte 
nærmere til arbejdspladsen. For personer med lange transportafstande, fx. 100 km om dagen giver dette en 
skatterabat på 115 kr. per dag, dvs. 2415 kr. for en måned.  
 
I en gennemsnitsbil er udgiften til benzin 50-60 kr. for 100 km, hvilket gør at transportfradraget rigeligt 
dækker denne udgift – faktisk er det også til at dække de ekstra omkostninger til vedligeholdelse af bilen. 
Med kollektiv trafik er prisen meget afhængig af, hvor i Danmark man kører. Som eksempel kan tages en 
daglig tur mellem Holbæk og Kalundborg, ca. 50 km hver vej. Prisen for et månedskort er 640 kr., dvs. at 
transportomkostningen per dag er ca. 30 kr.  

 
 
Figuren viser prisindekset for at køre med 
kollektiv trafik og benzinprisen – dvs. prisen 
for hhv. benzin og kollektiv transport 
sammenlignet med prisudviklingen på 
andre dagligvarer. Trods stigende afgifter 
på benzin har benzinprisen målt i faste 
priser været konstant, mens takststigningen 
på bus- og togbilletter har været større end 
inflationen. Denne skæve udvikling betyder 
naturligvis, at fordelen ved at køre bil frem 
for bus og tog vokser. Linierne krydser 
hinanden i det, der er blevet kaldt  

"Danmarks farligste vejkryds" – dvs. der hvor kollektiv transport ikke kan konkurrere på prisen med 
personbiltransport. 
 
Mobilitet 
Den økonomiske vækst i efterkrigstiden har været baseret på billige råvarer, nye produkter, øget 
produktivitet og specialisering, hvor kun adgangen til billige råvarer hænger sammen med faldet i 
transportomkostningerne. Som helhed udgør transport af varer en mindre del af de kørte kilomenter end 
persontransporten, dvs. at stigende produktion og forbrug i sig selv ikke forklarer hele stigningen i 
trafikarbejdet. 
Hvis der kommer flere mennesker i arbejde, eller hvis arbejdspladserne flytter, kan øget økonomisk aktivitet  
øge behovet for persontransport, men da arbejdsstyrken er vokset langt mindre end personbiltrafikken, og 
da flytningen af virksomheder er begrænset, ligger årsagen til væksten i biltrafikken andre steder: 
 
1. Mange arbejdspladser eller offentlige institutioner er blevet større for at kunne specialisere sig, men 

dette indebærer, at de dækker et større geografisk område, dvs. at den enkelte person får et større 
transportbehov. 

Prisen for benzin og kollektiv trafik
Indekseret

40

60
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100

120

140

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996
Kollektiv transport Benzinpris



Transport                             Forsøg med Energi 6 
 

Transport, Side 3 af 5 

2. Stigende antal fritidsaktiviteter: En stor del af kørslen sker i forbindelse med fritidsaktiviteter, og eftersom 
mange personer deltager i flere aktiviteter per uge, bliver der et større kørselsbehov i fritiden. 

3. Prisen: Selvom gennemsnitsfamiliens udgift til transport har været stigende, har stigningen dog ca. 
svaret til den almindelige lønstigning, dvs. vi har fået flere kørte km for det samme beløb i fast kroner. 

 
Daglig persontransport 

DK 
- land 
- by 

 
40 
32 

 
km/person/dag 

USA 43  
Kilde: Trafikredegørelse 1997 

 
Det høres ofte, at danskere er immobile, dvs. at 
de ikke har lyst til at køre langt hver dag for at 
komme til arbejde, hente børn, gøre indkøb mv.  
Sammenligner man med USA ses, at vi stort set 
kører lige så meget, som man gør i USA.

 
Miljøomkostningerne 
Personbilparken har i gennem en årrække fået en stedse bedre energiøkonomi, men forbedringerne går 
langsomt og modvirkes af, at bilerne bliver  tungere og får mere ekstraudstyr: En ny gennemsnitsbil kørte i 
1984 13,4 km/l, i 1997 var den kun nået op på 14,3 km/l. På det danske marked kan man dog godt købe 
biler, der kører mere en 20 km/l. 
 
Bilers brændstofforbrug, km per liter Energiforbrug, MJ/km 
VW Lupo 33,3 diesel 1,3 
Seat Arosa1,4 TDI 23,3 diesel 1,8 
Daihatsu Cuore 1,0 20,0 benzin 2,1 
Daihatsu Sirion 1,0 18,2 benzin 2,3 
Ferrari 550 4,4 benzin 9,5 
Kilde: Færdselsstyrelsen: Hvor langt på literen, 2000.

 
Energiforbruget til vejtransport udgør ca. 24% af det samlede danske energiforbrug. Det er samtidig den del 
af det danske energiforbrug, som vokser mest, ca. 2% per år. Bidraget til drivhuseffekten fra transport er 
derfor væsentligt. 
 
 
Energiforbrug ved forskellige transportmidler 
(ved 100 % kapacitetsudnyttelse) 
Transportmiddel Energi pr. person-km 
cykel 0,06 MJ 
gang 0,16 MJ 
IC-tog 0,29 MJ 
bus 0,29 MJ 
højhastighedstog 0,62 MJ 
bil, diesel 0,68 MJ 
bil, benzin 0,75 MJ 
fly 1,45 MJ 
bilfærge 3,5-7 MJ 
Dansk Cyklistforbund: Aktivlisten 1999 

 
I tabellen er vist hvor meget energi, man bruger for at transportere en person en kilometer.  Tallene 
skal betragtes som omtrentlige  og gennemsnitlige værdier. Fx. varierer bilers energiforbrug meget, 
ligesom energiforbruget til cykling afhænger af cyklens kvalitet og af hastigheden. 
 
Her kan man fx. hæfte sig ved at tog og bus bruger lige meget energi, mens et højhastighedstog 
bruger dobbelt så meget. Dette hænger især sammen med, at luftmodstanden stiger til det 
firdobbelte, når hastigheden fordobles. 
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Bilag: Tal om transport 
 
”Jeg bruger altid min cykel til de korte ture.” 
 Antal ture per 

person per dag 
Cykel Bil 

Længde ture/person/dag ture/person/dag % ture/person/da
g 

% 

0-2 km 1,0 0,20 50 0,28 17 
3-6 km 0,7 0,13 32 0,43 25 
>7 km 1,2 0,07 18 0,97 58 
 2,9 0,40 100 1,68 100 
Kilde: Trafikredegørelse 1997 

 
60% af samtlige ture er under 6 km, 40% bliver gjort i bil og 20% på cykel. 
 
 
Flere kører mere. 
 1986 1991 1996  
I alt 35,8 42,1 46,8  
Cykler 4,6 5,2 4,8  
Motorkøretøjer i alt 31,2 37,7 42,0  
Personbiler 23,6 28,9 33,1  
Lastbiler 7,4 6,1 6,6  
     
Trafikkens fordeling, alle formål. Milliarder kilometer. Stat. 10-årsoversigt 1998 

 
 
Trafikarbejde, kun persontransport. Milliarder personkilometer. 
 1980 1986 1991 1996 1998 
I alt 32 60,4 70,4 80,7 81,1 
Personbil 22 43,5 53,2 61,0 58,5 
Bane - 4,7 4,9 4,9 5,5 
Bus 1 9,1 9,2 11,4 11,1 
Cykel 5 5 5 5 4 
Fly - 0,4 0,4 0,5 0,4 
Stat. 10-årsoversigt 1998 og Natur og Miljø 1999 

 
Energiforbrug til transport. PetaJoule. 
 1972 1988 1991 1996 
I alt 140 165 175  
Vejtransport 95 124 133  
Bane 5 5 5  
Fly, indenrigs 1 1 1  
Fly, udenrigs 23 27 25  
Energistatistik 1995  

 
 
Vi bruger mere tid på landevejen 
Km pr person pr dag 1981 1996-97 stigning i % 
Landdistrikter 28,6 40,1 40 
By, 200-2000 indb. 28,1 43,2 54 
By, 2000-10000 indb. 26,1 41,9 61 
By, >10000 indb. 25,2 31,6 25 
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Kilde: Trafikredegørelse 1997 
 
 
”Benzin bliver da også dyrere og dyrere.” 
 1972 1980 1988 1994 1999 
Årets priser 1,48 4,54 6,74 5,64  
Faste priser 3,36 4,54 4,08 2,93  
Forbrugerprisindeks 
(1980 = 100) 

44 100 165 192  

Benzinpris med afgifter. Energistatistik 1998 
 
Dagligt trafikarbejde Km pr. person Middel turlængde 
Hovedstaden  31 9 
Hovedstadens forstæder  39 11 
Byer >100.000  36 10 
Byer 10.000-99.999  40 12 
Hele landet  41 12 
Kilde: Trafikredegørelse 1997 

  
Gennemsnitlige hastigheder i bytrafik (km/t) 

Ture Bil  Bus  Cykel 

under 5 km i Hovedstaden 25  14  15 

under 10 km i Hovedstaden 31  17  18 

 under 5 km i øvrige store byer 26  15  15 

under 10 km i øvrige store byer 34  17  18 

Kilde: Rejsevaneundersøgelsen 93-96, Danmarks Statistik
 
 
 
 
Antal personer per bil:  
  1981  1992  1995  
Hverdag (personer pr. bil)   1,72  1,56  1,49  
Weekend (personer pr. bil)   2,12  2,00  1,90  
Hverdag/weekend (forhold)   0,81  0,78  0,78 
Kilde Trafikredegørelsen 1997 
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1. Benzin og diesel (vareprøver – ikke  
renset benzin) 

2. Forbrændingsske 
3. Glastragt 
4. Slanger 
5. Vandluftpumpe eller akvariepumpe 
6. Reagensglas 
7. 2 huls propper 

1. Prøv med diesel - Er der forskel på måden de brænder på? – hvis ja hvorfor? 
2. Alternativt kan du tage et stykke filtrerpapir med et par dråber blyacetatopløsning på og holde indover – 

det fungerer som svovlindikator 
3. Hvilken metode er bedst? – hvorfor? 
4. Hvorfor kan man blive en smule svimmel af at indånde benzindampene? 

En motor i en benzinbil laver benzinens energi om til bevægelsesenergi. Dette 
sker ved en forbrænding. Til alle forbrændinger skal der være ilt, men der er 
andet i luften end ilt. Benzin og diesel består desuden af andet end kulbrinter. 
Derfor kommer der forurening ud i omgivelserne. 
På dette arbejdsblad skal du undersøge om der kommer svovl ud af en 
forbrænding af benzin. 
Du bør vide noget om forbrændingsprocesser, og have lavet forsøg 3.7. 

1. Kom 3-4 dråber benzin på din forbrændingsske 
2. Tilslut din glastragt til en slange gennem et 

reagensglas med Svovlindikator (fra forsøg 3.7)  
3. Tænd for suget 
4. Antænd benzinen (Pas på glastragten kan blive 

meget varm – hæng den i stativ!) 
5. Noter hvad du ser 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Undersøg selv og lav forsøg: 

Baggrund: 
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1. 4 Urinposer 
2. 2 Gummipropper (store 

– 45-55mm) med 1 hul. 
3. Evt. et glasrør 
4. Opstilling fra forsøg 3.7 

1. Hvordan kan 
forureningen fra 
biler mindskes? 

2. Er der 
omkostninger af 
økonomisk art 
forbundet med 
det? 

3. Hvorfor bliver der 
ikke gjort mere 
ved dette 
problem? 

4. Hvem skal efter 
din mening gøre 
noget ved 
forureningen fra 
biler 

5. Er udstødnings-
gasserne fra biler 
en væsentlig 
faktor i forhold til 
syreregn i 
Europa? 

I teorien er brændstofferne afsvovlede, men i praksis kan der godt være 
noget SO2 i udstødningsgasserne. Dette sker ved en forbrænding. Du skal 
undersøge 1 benzinbil og 1 dieselbil for svovl i udstødningsgasserne. 
Du skal have lavet forsøg 3.7 ligesom du bør vide noget om 
forbrændingsprocesser, og syreregn. 

1. Start en benzinbil og en dieselbil (de skal være helt varme, før 
forsøget virker) 

2. Saml urinpose og prop 
3. Sæt proppen i udstødningsrøret indtil urinposen er fyldt, skift pose 

og fyld en til 
4. Tilslut din urinpose til en slange gennem et reagensglas med 

Svovlindikator (fra forsøg 3.7) henover. (se tegning samt forsøg 6.1) 
5. Tænd for suget 
6. Er der svovl i udstødningsgasserne fra dieselbilen og/eller 

benzinbilen? 
7. Hvilken er der mest i? 
8. Hvilken bil mener du, er den værste forurener – og hvorfor? 

Sådan kan du starte dine undersøgelser:

Undersøg selv og lav 
forsøg: 

Baggrund: 

Dette skal du bruge: 
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1. 1 benzinbil med og en uden 
katalysator 

2. 6 urinposer 
3. 2 store gummipropper (45-55 mm) 
4. 2 stk drägerrør til NOx (Nitrøse 

gasser) 
5. 2 stk drägerrør til CO 

(KulmonoOxid) 
6. 2 stk drägerrør til CnH2n+2 

(Kulbrinter) 
7. Bidetang 
8. Stor plastsprøjte (50 eller 100 ml) 

1. Kan du finde ud af, hvad lovkravene til udstødning er? (tip: prøv et motorkontor eller en mekaniker, 
der er autoriseret bilinspektør, og spørg dem om de konkrete grænseværdier) 

2. Er der en af katalysatorerne, der ikke er så effektiv som den anden? 
3. Hvad viser forsøget for en koldstartet bil? 
4. Hvilken slags bil ville du sige gav de største problemer (medtag brændselstype, bilens alder og 

motorstørrelse)? 
5. Besøg evt. et bilværksted, der også laver bilsyn for Statens Bilinspektion  

Du skal sammenligne af 2 benzinbiler – 1 med katalysator og 1 uden. Du 
skal finde ud af om katalysatoren virker, og hvor stor forskel den gør. Find 
nogle lærere, der gerne vil have testet deres bilers udstødning (de skal 
måske snart til syn). Fortæl dem, at du kan give svarene på, om deres 
biler opfylder lovens miljøkrav. Du bør vide noget om 
forbrændingsprocesser, nitrøse gasse, kulbrinter og CO. 

1. Gør som forsøg 6.2 for at fylde urinposerne med 
udstødningsgas fra de 2 forskellige biler (afmærk dem 
så du husker, hvilken bil gassen stammer fra) 

2. På hvert drägerrør er der påført, hvilken retning du skal 
suge (følg pilen) og hvor meget gas, der skal suges 
igennem. Lav IKKE fejl – røret er meget dyrt og er 
engangs!! 

3. Enderne af rørene skal klippes af med en skarp 
bidetang 

4. Træk mængde luft igennem røret, som er angivet på 
Drägerrøret – hverken mere eller mindre!! 

5. Afmærk hvert rør og sammenlign – evt. med 
grænseværdier 

Dette skal du bruge: Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Undersøg selv og lav forsøg: 

Baggrund: 
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1. 2 Urinposer 
2. 2 Gummipropper (store – 

45-55mm) med 1 hul. 
3. Evt. et glasrør 
4. Opstilling fra forsøg 2.2 

1. Er der CO2 i udstødningsgasserne fra dieselbilen og/eller benzinbilen? 
2. Hvilken af bilerne kører længst på literen? 
3. Hvilken bil mener du, er den værste forurener – og hvorfor? 
4. Hvad mener du, der bør gøres ved forureningen? 
5. Hvem skal gøre noget ved det? 
6. Er det rimeligt, at man kan betale sig fra at forurene? 

Drivhuseffekten skyldes for en stor dels vedkommende afbrænding af 
fossile brændsler. Du har valgt at undersøge om der kommer CO2 fra 
når man kører i bil. 
Du bør have lavet forsøg 2.2, og vide noget om CO2 og drivhuseffekt. 

1. Start en benzinbil og en dieselbil (de skal være helt varme, 
før forsøget virker) 

2. Saml urinpose og prop 
3. Sæt proppen i udstødningsrøret indtil urinposen er fyldt 
4. Tilslut din urinpose til en slange gennem et reagensglas med 

CO2-indikator fra forsøg 2.2 henover 
5. Tryk på poserne så udstødningsgasserne bobler igennem 

kalkvandet

Sådan kan du starte dine undersøgelser: 

Undersøg selv og lav forsøg: 

Baggrund: 

Dette skal du bruge: 




