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Det Store energikørekort 
”Det store energikørekort” er fortsættelsen af ”Det lille energikørekort”. 

I ”Det store energikørekort” arbejder eleverne med en række forskelli-
ge praktiske øvelser inden for energi. 

Intentionen med arbejdet er, at eleverne gennem disse øvelser får en 
grundlæggende viden om og forståelse for centrale begreber inden for 
energi. 

Vi håber, at den opnåede viden både kan anvendes i forbindelse med 
andre fag i skolen og – ikke mindst – i det daglige liv, hvor energi jo 
spiller en større og større rolle. 

I 2004 startede Folkeskoleprojektet med ”Det lille energikørekort” til 
natur/teknik, ”Energikonsulenten” til fysik/kemi samt ”Vand og vand-
forsyning” til natur/teknik. 

Alle forløb er stillet gratis til rådighed og kan bestilles/downloades på 
Folkeskoleprojektets hjemmeside1. 

På Folkeskoleprojektets hjemmeside kan man læse meget mere om de 
forskellige undervisningsforløb samt se de animationer, der er udarbej-
det til nogle af undervisningsforløbene. 

På hjemmesiden vil der også komme nyheder, gode links og andet, der 
kunne have interesse for undervisere inden for naturfagsområdet. 

Kommentarer, gode råd, spørgsmål samt forslag til andre undervis-
ningsforløb kan sendes via projektets hjemmeside. 

På hovedhjemmesiden for El- og Vvs-branchens Uddannelsessekreta-
riat2 er mange gode undervisningsforløb, herunder mange gode anima-
tioner, som kan bruges i undervisningen. 

 

 

1 www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole
2 www.vvs-uddannelse.dk
 

http://www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole
http://www.vvs-uddannelse.dk
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Lærervejledning 

- samt kommentarer til de enkelte forsøg 

Om forsøg, undersøgelser og eksperimenter 
Karakteristisk for naturfagene natur/teknik og fysik/kemi er et stort mål af praktisk ar-
bejde. Det er en del af fagenes fagopfattelse og helt på linje med fagenes mere teoreti-
ske sider. 

I ”Fælles mål” for natur/teknik er trinmålene i afsnittet ”Arbejdsmåder og tankegange” at 
eleverne efter 6. klassetrin skal være i stand til at: 

- planlægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter af mere systema-
tisk karakter 

- vælge og benytte relevant udstyr 

- opsamle og formidle undersøgelser og eksperimenter 

- benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber 

- opsamle, ordne og formidle data og informationer. 

I ”Fælles mål” for Fysik/kemi er trinmålene i afsnittet om ”Arbejdsmåder og tankegange” 
at eleverne efter 8 klassetrin skal være i stand til at: 

- formulere spørgsmål og indsamle relevante data 

- planlægge og gennemføre praktiske og teoretiske undersøgelser  

- fremlægge eksempler på fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk 
arbejde 

og efter 9.klassetrin skal være i stand til at:  

- formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser og vurde-
re resultater  

- vælge og benytte hensigtsmæssige instrumenter og laboratorieudstyr som feltudstyr 
og data-loggere 

- benytte fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde  

- vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven 

Traditionelt er en forsøgsbeskrivelse altid indledt med en liste over hvilke materialer, der 
skal bruges i forsøget. Det er mildt sagt ikke i overensstemmelse med tankerne i ”Fælles 
mål”.  

Vi har derfor prøvet at udforme nogle af forsøgsbeskrivelserne, så de er mere i overens-
stemmelse med trinmålene i afsnittet om ”Arbejdsmåder og tankegange”. Ved en række 
af forsøgene skal eleverne læse forsøgsbeskrivelsen igennem og selv vurdere, hvilket ud-
styr fra skemaet de skal bruge.  

Endvidere skal forsøgsresultaterne diskuteres for at eleverne selv kan konstruere ny vi-
den og give den videre i en rapport. 
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Lidt om vand3

Vand, H2O, er et meget unormalt stof, når man sammenligner dets egenskaber med ana-
loge kemiske forbindelser f.eks. H2S. Is, der er vand på fast form, smelter først ved 0 °C 
og koger ved 100 °C (1 atm eller 101,3 kPa - mens H2S er en luftart, der koger ved   
−60 °C. Normalt har de letteste molekyler det laveste kogepunkt.  

Vand har sin største massefylde (densitet) ved 3,8 °C. Det burde, som andre stoffer, 
trække sig sammen når temperaturen falder.  
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Dette giver vand/is nogle helt specielle egenskaber:  

- En sø fryser til på overfladen før den fryser på bunden. Dette skyldes at vand, der er 
ca. 4 °C varmt synker ned mod bunden, da det er ”tungest”. Koldere og varmere 
vand flyder op til overfladen. 

 

Vandmolekylet er lidt negativt ladet i ”oxygen-enden” (til venstre) og lidt positivt ladet i 
”hydrogen-enderne” (til højre). 

                                          

3 Se også ”Vand og vandforsyning http://www.vvsu.dk/folkeskole/ 
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- Når det vand, der trænger ned i klippesprækker, fryser til is udvider det sig ca. 9 % 
og kan sprænge små eller store stykker klippe af. Herved nedbrydes bjerge i tidens 
løb til sand og ler! 

 

Årsagen til vands unormale egenskaber er at vandmolekylet er elektrisk polariseret, en 
såkaldt elektriske dipol. Det betyder at vandmolekylet er lidt negativt ladet i ”oxygen-
enden” og lidt positivt ladet i ”hydrogen-enderne”. På denne måde er vandmolekylerne 
bundet stærkere sammen af elektriske kræfter, end hvis vandmolekylet ikke havde haft 
dipolegenskaber.  

Vands dipolegenskaber betyder også at isens krystalstruktur fylder mere end hvis vand 
var upolært.  

Vands dipolegenskaber kan let vises ved at holde en plasticting, herunder er vist en 
tandbørste, der lige er gnedet med et stykke stof og derved blevet elektrisk opladet, hen 
mod en tynd vandstråle. 
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Gennemgang af øvelser 

Øvelse 1 

Hårdt vand 
Grundvandet i det meste af Danmark er hårdt, dvs. indeholder vekslende mængder Ca2+, 
Mg2+ og HCO3

− ioner opløst i vandet. Det har bl.a. den synlige konsekvens at vanddråber 
på fliser og glas efterlader kalkskjolder, når vandet er fordampet – og det ser ikke pænt 
ud! 

Men hvordan bliver vandet hårdt? Det er en lang historie, der begyndte for lang tid siden.  

Undergrunden i det meste af Danmark består af kridt, CaCO3, der flere steder dukker op i 
overfladen, bl.a. på Møn, Stevns og brydes i åbne brud ved Ålborg og Fakse. Endvidere 
har indlandsisen på sin vej fra Sverige høvlet knolde af kridt af kridtklinterne og spredt 
knoldene ud over det østlige Danmark. Det er specielt gået hårdt ud over Saltholm i Øre-
sund, der er slebet flad som en pandekage og hvor kridtknolde fra øen (Saltholmkalk4) 
bl.a. findes i skovene ved Farum. Så hvis I går en tur i skoven ved Farum, så se efter 
små hvide knolde; det kan være kridt.  

Som hovedregel indeholder de øverste jordlag i det nordlige og østlige Jylland samt øer-
ne således kridt, mens smeltevandssandet i Vestjylland dækker de jordlag, der indehol-
der kridt. Det er delvis forklaringen på at vandet i Vestjylland ikke er hårdt (det er 
tværtimod blødt).  

Nedbør i form af regn og sne opløser på sin vej mod jorden bl.a. CO2 fra atmosfæren. 
Det fortsætter når nedbøren siver ned gennem de øvre jordlag, hvor der dannes meget 
CO2 ved åndings- og forrådnelsesprocesser, til grundvandet. 

Opløsningen af kridt kan beskrives ved nedenstående kemiske reaktion:  

CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) ↔ Ca2+(aq) + 2 HCO3
−(aq)      “Reaktion 1” 

Reaktionen kan med ord beskrives ved: 

Fast(s)5 kridt reagerer med luftarten(g)6 kuldioxid og væsken(l)7 vand og bliver i nogen 
grad til vandopløste(aq)8 calcium- og hydrogencarbonat-ioner.  

Resultatet er altså at grundvandet foruden kuldioxid indeholder vandopløste calcium- og 
hydrogencarbonat-ioner. 

Når nu en dråbe hårdt grundvand fordamper på en flise, forløber ”Reaktion 1” mod ven-
stre og efterlader en hvid kridt/kalkskjold. 

Alle luftarter/gasser er mere opløselige i koldt vand end i varmt vand (Henrys lov). Det 
kan erfares når man opvarmer vand i en gennemsigtig beholder. Efterhånden som van-
det bliver varmere udskilles luftarterne som små bobler der stiger op i vandet. Disse bob-
ler må ikke forveksles med bobler af vanddamp, der først dannes når vandet koger ved 
100 °C.  

Når koldt, hårdt grundvand varmes op vil den opløste CO2 efterhånden boble op og det 
medfører at “Reaktion 1”forløber mod venstre og der afsættes derfor kridt/kalk på behol-
derens/rørets inderside. Det er det vi i hverdagen ser som et gulbrunt kalklag i gryder og 

 

4 Kridt og kalk bruges desværre synonymt. 
5 s står ”solidus” latinsk betegnelse for fast stof.  
6 g står for ”gas” engelsk betegnelse for en luftart. 
7 l står for ”liquidus” latinsk betegnelse for væske. 
8 aq står for ”aqua” latinsk betegnelse for vand. 
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vandkogere. Røret i en kaffemaskine kan også få et så tykt kalklag på indersiden, at ma-
skinen ikke virker optimalt, måske endda går i stykker! 

Kridt/kalk-afsætningen bliver særlig voldsom, når det kolde vand opvarmes til en tempe-
ratur på mere end ca. 60°C; det er årsagen til at det varme brugsvand skal indstilles til 
at have en temperatur under 60°C. I modsat fald vil kedlen eller varmeveksleren, der 
fremstiller boligens varme brugsvand, hurtigt ”kalke til”. 

I gamle dage, da man brugte sæbe til vask af tekstiler (altså før sulfosæberne var opfun-
det), var det hårde vand et problem da Ca2+(aq) ionerne, der er opløst i vandet, reagerer 
med sæben og danner uopløselige forbindelser, de såkaldte kalksæber. Hvis kalksæberne 
udfældes i tekstilfibrene bliver tekstilerne stive og ubehagelige af bruge. Desuden med-
førte det hårde vand et spild af dyr sæbe! 

Hvad gjorde man så for at undgå ulemperne ved det hårde vand. 

Til vask kan vandet gøres blødt, dvs. fjerne de opløste Ca2+ (og Mg2+) ioner, ved at til-
sætte Soda, der er hverdagsbetegnelsen for det letopløselige Na2CO3(s), til det hårde 
vand. Indfangningen af calcium- (og analogt magnesium-) ionerne kan beskrives ved ne-
denstående kemiske reaktion: 

CO3
2−(aq) + Ca2+(aq) → CaCO3(s)     “Reaktion 2” 

Når Ca2+ (og Mg2+) ionerne er indfanget kan de ikke danne kalksæber - problemet er 
løst. 

Denne løsning bruges sjældent i dag idet de vaskeaktive stoffer i vaskepulveret ikke 
danner kalksæber og desuden indeholder vaskepulvere Phosfater eller Polyphosfater der 
ligesom sodaen binder Ca2+ (og Mg2+) ionerne. 

Kridt/kalklag på kaffemaskiner og vandkogere kan fjernes ved hjælp af en svag syre, 
f.eks. ethansyre (eddikesyre): CH3COOH. 

Ved at bruge en svag syre undgår man at metallet angribes og opløses.  

Processen kaldes afsyring9 og kan beskrives ved nedenstående kemiske reaktion: 

2 CH3COOH(aq) + CaCO3(s) → Ca2+(aq) + 2 CH3COO−(aq) + CO2(g) + H2O(l) 
“Reaktion 3” 

CO2(g) bobler af og de dannede produkter er alle opløselige i vand og kan derfor skylles 
af med vand.  

Det er vigtigt at følge den brugsanvisning, der følger med apparater når de skal afkalkes.  

 

9 Afsyring af maling på træ er noget helt andet! 
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Resultatet af forsøget i Øvelse 1 skulle gerne se ud som nedenstående billede. 

 

Vandet er tydeligvis forsvundet. Det kan give anledning til at tale om fordampning, her-
under at fordampning også foregår ved temperaturer under væskens kogepunkt. 

Belægningen på indersiden må være efterladt af vandet. Belægningen ser kraftigere ud 
på bægerglas 3 end på bægerglas 2. Det kan give anledning til at tale om vands forbigå-
ende og blivende hårdhed og om ”Hårdt-” og ”Blødt” vand.  

At belægningen for det meste består af CaCO3 kan vises ved at dryppe lidt 1M saltsyre 
på belægningen og se at det bruser. Et stykke marmor eller kalk fra Faxe er næsten rent 
CaCO3 og vil også bruse på overfladen, når der dryppes med lidt 1M saltsyre. Ca-ioner i 
vand kan påvises med en natriumoxalat (COONa)2 opløsning idet to Na-ioner udskiftes 
med en Ca-ion og danner et bundfald af calciumoxalat. 

Belægningen kan fjernes med forskellige kemikalier og her kan elevernes hverdags erfa-
ringer bringes i spil. Spørgsmålet om saltsyre, eddikesyre eller ”Afkalker fra Brugsen” er 
bedst for kaffemaskinen og for ”miljøet” kan bringe en god diskussion i gang. 
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Øvelse 2 

Blande vand med forskellige temperaturer 
I den andet øvelse skal eleverne blande vand med forskellige temperaturer samt prøve at 
forudsige, hvilken temperatur blandingen får. 

Her får eleverne en fornemmelse af temperaturbegrebet, energibevarelse samt ”lærer” at 
man på forhånd kan udregne fællestemperaturen. 

I daglig tale fortæller et stofs temperatur noget om, hvor koldt eller varmt stoffet er! 

Mere præcist vil vi i fysik sige, at et stofs temperatur et mål for, hvor meget termisk 
energi stoffet indeholder. 

Termisk energi omfatter den bevægelsesenergi stoffets atomer/molekyler har og stoffets 
tilstandsform. Jo mere termisk energi - desto mere bevægelse og dermed højere tempe-
ratur. 

I Danmark – Europa – anvender vi Celsius (°C) skalaen, men rundt om i verdenen findes 
der andre temperaturskalaer. Den mest kendte er nok Fahrenheit som anvendes i USA.  

Celsius skalaen har sit ene fixpunkt ved vands frysepunkt, som sættes til 0 °C og sit an-
det fixpunkt ved vands kogepunkt sættes til 100 °C, begge temperaturer ved 1 atmosfæ-
res tryk/1013 hPa/101,3kPa10. 

Kelvin skalaen har nulpunkt ved ”Det absolutte nulpunkt” som kaldes 0 K; det svarer 
til en celciustemperatur på - 273,15 °C. Omregning mellem °C og K er let da enhederne i 
de to temperaturskalaer er ens: 

x °C = y K + 273,15 K 

og 

y K = x °C – 273,15 °C 

Når man blander koldt og varmt vand i en beholder får man ikke koldt vand for neden og 
varmt vand foroven i beholderen, men vandet får en temperatur der stort set er ens 
overalt i beholderen. 

Det har derfor god mening at tale om en blandingstemperatur, som vandet i beholde-
ren opnår, når det er blandet godt. 

Nedenstående figur viser at det først er efter 15 til 20 sekunder at vandet er hældt i et 
termobæger at termometeret viser det kolde/varme vands ”sande” temperatur.  

Endvidere ses det at der går ca. 10 sekunder før blandingstemperaturen indstiller sig. 
Det tager således lidt tid før et termometer viser vandets korrekte temperatur! 

 

10 En væskes kogepunkt afhænger af omgivelsernes tryk. 
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Blanding af koldt og varmt vand
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Vi vil igen tage udgangspunkt i et forsøg. Her blandes koldt og varmt vand sammen i et 
kaffebæger fremstillet af den lette og varmeisolerende hvide polyuretan. 

Hvis læreren på forhånd vil beregne fællestemperaturen ved øvelserne skal hun/han først 
udregne hvor megen termisk energi de to beholdere med vand, der skal blandes, inde-
holder. 

Eksempel: 
Termisk energi af vandet i beholder 1: 

100 ml vand ved 15 °C indeholder:  

100 g · 15 °C · 4,2 joule/g  °C = 6300 joule 

Forklaring: 
100 ml  vejer 100 gram (g).  

15 °C er temperaturforskellen mellem vandets temperatur ved forsøget (her sat til 
15 °C) og 0 °C. 0 °C er valgt da vand ved denne temperatur ændrer fase fra is til vand. 

For at opvarme et gram vand 1 °C kræves der 4,2 joule. 

Termisk energi af vandet i beholder 2: 

100 ml vand ved 50 °C indeholder: 

100 g · 50 °C · 4,2 joule/g  °C = 21000 joule 

Forklaring: 
100 ml vejer 100 gram (g).  

50 °C er temperaturforskellen mellem vandets temperatur ved forsøget (her sat til 50 
°C) og 0 °C. 

For at opvarme et gram vand 1 °C kræves der 4,2 joule. 
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Når de to portioner vand på 100 ml hældes sammen, skal de 200 ml vand ifølge energi-
bevarelsessætningen dele  6300 joule + 21000 joule = 27300 joule. 

Da der kræver 4,2 joule at opvarme 1 gram vand 1 °C kræver det 200·4,2 joule = 840 
joule for at opvarme de 200 g /200 ml vand 1 °C.  

Fællestemperaturen bliver derfor teoretisk: 27300 joule/(840 joule/°C) = 32,5 °C. 

Generelt kan man for vand beregne vandets termiske energi således: 

Massen af vand i g, ganget med temperaturen i °C ganget med  4,2 giver energiindholdet 
i joule. 

Når man har beregnet den termiske energi i hele vandmængden i joule kan antallet af 
joule divideres med 4,2 ganget med massen af den samlede vandmængde, så har man 
vandets fællestemperatur i °C. 

For at få temperaturen til at stige, skal der tilføres energi til vandet - og det kan gøres på 
mange forskellige måder. 

Foregår undervisningen i et laboratorium er det oplagt at anvende bunsenbrændere og 
”rigtigt” laboratorieudstyr. Foregår undervisningen i et almindeligt lokale kan opvarmnin-
gen foregå med kogeplade, varmepistol, spritbrænder eller andet. 

I opgaven lægges der op til, at eleverne sammen med læreren netop vælger den op-
varmningsform, der passer bedst til situationen. 

Den energi der skal tilføres forskellige materialer for at opvarme et gram materialet 1 °C 
kaldte vi tidligere stoffet varmefylde11. I dag kaldes denne egenskab stoffets specifikke 
varmekapacitet og angives med symbolet c. Den specifikke varmekapacitet er tilnærmel-
sesvis konstant mellem stoffets faseovergange (se lærervejledningen til øvelse 4) - men 
afhænger naturligvis af stof og tilstandsform. 

Måleenheden er kilojoule pr. kilogram pr. grad kelvin (kJ/kg · K) eller joule pr. gram af 
stoffet pr. °C. 

Vands specifikke varmekapacitet er relativ stor - nemlig 4,18 kJ/kg· K i praksis 
4,2 kJ/kg· K. 

For at opvarme 1 g is 1 °C kræver ”kun” knapt 2 J! 

Som det fremgår af nedenstående tabel, har de fleste andre stoffer en langt mindre spe-
cifik varmekapacitet - dog er heliums specifikke varmekapacitet stor. 

Specifik varmekapacitet for en række udvalgte stoffer: 

Stof c i kJ/(kg · K) Stof c i kJ/(kg · K) 

Is 2,10 (0 °C) Messing 0,390 

Vand 4,18 Bly 0,130 

Luft 1,00 Helium 5,19 (- 180 °C) 

Granit 0,80 Jern 0,452 

Aluminium 0,896 Mursten 0,84 

Kobber 0,387 Mineraluld 0,84 

Af ”hverdagsmaterialer” er vand klart det stof, der har den største specifikke varmekapa-
citet. Derfor kan vand oplagre en stor mængde varme, uden at temperaturen stiger væ-
sentligt. 

                                          

11 Betegnelsen skyldes H. C. Ørsted. 
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Det er også grunden til, at vand er et godt kølemiddel og at vand er god til at ”gemme” 
varmeenergi. At vand er god til at ”gemme” varmeenergi kendes bl.a. fra gammeldags 
varmedunke og som årsagen til kystklima, hvor havene omkring et land - fx Danmark - 
giver milde vintre og kølige somre. 
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Øvelse 3 

Varme vand 
Alle har oplevet hvad der sker med vand i en elektrisk vandkedel når kedlen tilføres elek-
trisk energi: vandets temperatur stiger jævnt indtil det koger ved ca. 100 °C. Hvis man 
også kan måle, hvor meget elektrisk energi, der overføres til el-kedlen vil man se noget 
forunderligt. Inden for temperaturområdet 0 °C til ca. 90 °C er der en meget pæn lineær 
sammenhæng mellem den tilførte elektriske energi og vandets temperatur.  

Opvarmning af vand
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Hvis man gennemfører forsøget med 0,5 kg, 1,0 kg og 1,5 kg vand vil resultatet se ud 
som vist ovenstående figur.  

Temperaturen stiger i de tre tilfælde alle jævnt op til ca. 90 °C hvorefter temperaturen 
bøjer af og forbliver på 100 °C, samtidig med at vandet begynder at koge. 

Vandets temperaturstigning, Δt, kan med god tilnærmelse inden for temperaturområdet 
10 til 90 °C beskrives ved nedenstående formel: 

C)4,18kJ/(kgM
ΔEΔt

o⋅⋅
=  

Hvor ΔE er den tilførte energi og M er vandets masse.  

Eller sagt på en anden måde: Så længe vand har en temperatur mellem 0 og 90 °C, skal 
der en energi på 4,18 kJ for at opvarme et kg vand en °C. 
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Lad os prøve med et lille regneeksempel: 
Det kolde vand der kommer fra vandværket har typisk en temperatur på 10 °C. Hvis det 
kolde vand skal opvarmes til de 55 °C, det varme forbrugsvand i varmtvandshanen ty-
pisk har, skal hver liter vand, der jo vejer 1 kg, tilføres en energi på (55 °C – 10 °C)· 
4,18 kJ/(kg °C ) = 188 kJ/kg. Og hvad koster det så? 

Det afhænger af hvorledes opvarmningen foregår og hvor effektiv opvarmningen er!  

Hvis energien leveres af ”E2” som fjernvarme koster den 0,00015 kr./kJ og leveret som 
elektricitet koster den 0,00052 kr./kJ.  

Overvejelser over hvad et karbad koster i forhold til et (kort) brusebad kan gøres til et 
projekt, hvori der indgår en hel del målinger og beregninger. 
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Øvelse 4 

Opvarmning af vand med sollys eller kunstlys 
Forsøget lægger op til at undersøge princippet i en solfanger. Vandet i sig selv absorberer 
ikke energien i sollyset, det er jo gennemsigtigt! Det er derimod farven af pappet bag de 
vandfyldte plastposer der er afgørende for hvor meget og hvor hurtigt vandet opvarmes:  

- Det hvide stykke pap reflekterer øjensynligt det synlige lys tilbage gennem vandet i 
plastposerne og der afsættes derfor ingen energi i det hvide stykke pap. Pappet bli-
ver derfor ikke opvarmnet og kan derfor ikke virke som ”varmeplade” for vandet i 
plastposerne  

- Det sorte stykke pap reflekterer øjensynligt ikke det synlige lys tilbage gennem van-
det i plastposerne – pappet er jo sort!. Der afsættes derfor energi i det sorte stykke 
pap og pappet bliver derfor opvarmet og virker som ”varmeplade” for vandet i plast-
poserne. Resultatet er at vandet i plastposerne bliver opvarmet.  

Det er straks sværere at forudse og forklare, hvilken indflydelse solstrålingens indhold af 
UV- og IR-stråling har på opvarmningen af vandet i plastposerne. Vand kan dog i nogen 
grad absorbere IR-stråling.   

Øvelsen kan også bruges til foretage et skøn over, hvor meget energi sollyset afsætter 
på hver kvadratmeter af jordoverfladen hvert sekund - den såkaldte ”Solarkonstant” (ta-
belværdi: 1,353 kJ pr.  m² pr. sekund uden for jordens atmosfære). 
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Øvelse 5 

Kan varme gemmes? 
Opgaven går netop ud på at finde metoder til at opnå så lille et energitab som muligt, 
når varmt vand transporteres eller opbevares. 

I et system der skal levere varmt brugsvand, kan det kolde vand fra vandforsyningen 
opvarmes, når det skal bruges i en såkaldt varmeveksler. Denne metode til fremstilling af 
varmt brugsvand bruges ofte i fjernvarmesystemer, da fjernvarmesystemet kan levere 
energien tilstrækkeligt hurtigt til at opvarmningen af det varme brugsvand til den rette 
temperatur kan følge med forbruget. 

Hvis det varme vand skal fremstilles lokalt i en kedel opvarmet af naturgas eller fyrings-
olie kan opvarmningen af det varme brugsvand ofte ikke følge med forbruget. Det er der-
for nødvendigt at have et forråd af varmt brugsvand opbevaret i en beholder, der varme-
isoleres godt for at opnå så lille et energitab som muligt. 

Når varmt vand skal transporteres i et rørsystem, f.eks. i et centralvarmesystem eller i et 
fjernvarmesystem, er det af økonomiske grunde vigtigt at varmetabet bliver så småt som 
muligt. Rørerne varmeisoleres derfor med mineraluld eller andre materialer, der består af 
stillestående, luftfyldte ”celler”. Det klassiske ”kaloriemeter” består da også af to metal-
bægre, det ene inden i det andet, adskilt af et luftfyldt mellemrum. Det hvide kaffekrus 
af Styropor er let, da det er opbygget af bittesmå luftfyldte hulrum, omgivet af det lette 
plastmateriale. 

Afkøling blev undersøgt af Sir Isac Newton. Han konkluderede at temperaturen af en væ-
ske under afkøling forløber eksponentielt indtil temperaturen er udjævnet til omgivelser-
nes temperatur. Se nedenstående figur 

Afkøling af vand
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Øvelse 6 

Vand og is 
Denne øvelse går - til at begynde med - ud på at få eleverne til at forstå, at vores var-
me/kuldesans har sine begrænsninger og dermed se det fornuftige i at anvende termo-
metre. 

Når faste stoffer bliver til væsker – smelter - skal der tilføres energi. 

For at smelte 1 g is ved temperaturen 0 °C til 1 g vand, der også har temperaturen 0 °C, 
skal der tilføres 334 joule. 

Det ”koster” altså næste 80 gange så meget energi at smelte 1 g is til 1 g vand i forhold 
til hvad det ”koster” at opvarme 1 g vand 1 °C. 

Man kan også sige, at den energi der anvendes til at smelte 1 g is ved 0 °C til 1 g vand 
ved 0 °C kan opvarme 1 g 80 °C. 

Når isen smelter i vandet fra den kolde hane (temperatur ca. 10 °C) bruges der meget 
energi og denne energi tages fra vandet. Derfor falder temperaturen voldsomt, når man 
kommer mange isklumper i vandet. 

Mange elever tror, at kommer man rigtigt mange isklumper i vandet, så må temperatu-
ren falde til under frysepunktet. 

Temperaturen af en passende blanding af vand og is i en termobeholder vil have en tem-
peratur på 0 °C indtil al isen er smeltet. 

Eksempler på smeltevarme 

Stof 
Smeltevarme 

Joule/g 
Stof 

Smeltevarme 
Joule/g 

Is 334 Guld 62,7 

Bly 23,0 Jern 247 

Aluminium 397 Kviksølv 11,5 

 



Lærervejledning til ”Det store energikørekort”  
  
 

- 17 - 
 

                                         

Øvelse 7 

Vand og plastikisterninger12

I denne øvelse er det vigtigt, at plastikisterningerne har været i fryseren sammen med 
almindelige isterninger - og når de tages op fortsat ligger sammen med almindelige is-
terninger. 

Derved sikrer man sig, at de har samme temperatur som de almindelige isterninger (ca. 
– 18 °C). 

Plastikisterninger smelter ikke i vandet som almindelige isterninger, idet de fleste plast-
typer først smelter ved temperaturer over 100 °C. 

Der går derfor ikke noget energi til at smelte plastikken, men kun til at varme plastik-
isterninger op til omgivelsernes temperatur. 

Plastik har en specifik varmekapacitet der typisk er mellem 20 - 50 % af vands specifikke 
varmekapacitet og derfor falder temperaturen stort set ikke, når plastikisklumper kom-
mer i vandet. 

 

12 Plastikisterninger kan købes hos Brøndsholm Rørvang 2 2620 Albretslund 
Tlf 70 20 36 35 www.brondsholm.dk
www.naturfagskurser.dk vil også gerne skaffe og sende plastikisterninger. 

http://www.brondsholm.dk
http://www.naturfagskurser.dk
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Øvelse 8 

Opvarmning af vand i papirgryde 
For de fleste er det en overraskelse, at man kan koge vand i en papirgryde, men som 
forsøget viser, kan det sagtens med lidt forsigtighed lade sig gøre. 

Det skal dog understreges, at der skal være vand i papirgryden under hele forsøget. 

Forsøget skal derfor stoppes inden alt vandet er kogt væk. 

Papir bryder i brand ved omkring 400 °C, men så længe der er vand i papirgryden, bliver 
temperaturen ikke højere end 100 °C. 

Papiret kan dog godt blive lidt branket i bunden og på siden, der hvor vandet ikke har 
dækket. 
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