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Fag: Fysik 
Klassetrin: 7. -10. klasse
Kategori: Aktiviteter i laboratorium
Sværhedsgrad: Middel
Forberedelse for lærer: 1 time
Varighed: 2 timer
Udgifter: mellem (30 – 180 kr.) for aktivitet 1 og 
2 og høj (350 – 700 kr.) for aktivitet 3.
Lokation: Kemi/fysik lokale / Laboratorium
Inkluderer brugen af: Zink- og kobberplader
Nøgleord: kemi, fysik, måne, elektrokemi, 
voltasøjle (batteri), elektrolyse, brændstofceller.

Fakta

I dette materiale bestående af tre aktivite-
ter, skal eleverne lære om elektrokemi. I den 
første aktivitet skal de bygge en voltasøjle 
– et simpelt batteri. Denne opfindelse 
markerede begyndelsen på elektrokemi. 
Eleverne skal herefter undersøge elek-
trolyse. Elektrolyse bruger elektrisk strøm 
til at opdele vand i dets komponenter: 
hydrogen og oxygen. Disse komponenter 
kan bruges som brændstof til rumfartøjer 
og til at tilføre ilt til en besætning. I den 
sidste aktivitet skal eleverne undersøge og 
bruge en brændselscelle.

Formål

Læringsmål

• Eleverne skal forstå, hvordan et batteri fungerer.
• Eleverne skal udføre et eksperiment for at bekræfte, at visse kemiske reaktioner kan 

skabe elektricitet.
• Eleverne skal udføre et eksperiment for at bekræfte, at elektricitet kan forårsage visse 

kemiske reaktioner.
• Eleverne skal undersøge vandelektrolyse og dens anvendelser.
• Elevernes skal undersøge brændselsceller og deres anvendelser.
• Eleverne skal skrive reaktions-ligninger for kemiske REDOX-reaktioner.
• Eleverne skal anvende korrekt udstyr korrekt til at foretage og registrere observationer.

 → STRØM FRA VAND 
Hvordan man kan producere oxygen og hydrogen på Månen



4Undervis med universet - Strøm fra vand | C09  

→ Oversigt over elevaktiviteter 

Oversigt over elevaktiviteter

Titel Beskrivelse Udbytte Forudsætninger Tid

1 Byg dit eget 
batteri.

Byg en voltasøjle. Introduktion til 
elektrokemi; lære 
hvordan et batteri 
fungerer.

Ingen 45 minutter

2 Vand-
elektrolyse

Opbyg en 
elektrolyse-
opstilling og udfør 
vandelektrolyse.

Lær om 
vandelektrolyse og 
dens anvendelser.

Det anbefales, 
at aktivitet 1 er 
afsluttet.

45 minutter

3 Brændsels-
celle

Undersøgelse af en 
brændselscelle.

Lær om 
brændselsceller og 
deres anvendelser.

Det anbefales, 
at aktivitet 2 er 
afsluttet.

30 minutter
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→ Indledning 

Menneskelig udforskning af Månen kræver ressourcer: vand, ilt, mad, materialer, brændstof osv.
At fragte alt fra Jorden ville være meget ineffektivt og dyrt, derfor undersøger dem, der designer 
missioner, hvordan man kan anvende de ressourcer, der allerede findes på Månen. En af de vigtigste
ressourcer er vand. Forskere har fundet bevis for, at der kan findes vand i nogle områder på Månens
poler. Til fremtidige missioner til Månen kan dette vand bruges til at producere hydrogen og oxygen 
til fremstilling af brændstof og ilt til besætningen.

I aktiviteterne i dette materiale skal vi undersøge, hvordan man opbevarer energi i batterier, og 
hvordan man genererer oxygen og hydrogen fra vand. For at gøre det, er vi nødt til at lære om 
elektrokemi! 

Elektrokemi er den gren af naturvidenskaben, der studerer forholdet mellem elektricitet og kemi. 
Visse kemiske reaktioner kan skabe elektricitet, som det er tilfældet i et batteri. Det modsatte er 
også muligt: elektricitet kan få visse kemiske reaktioner til at ske, som ikke ville ske bare af sig selv. 

I dette materiale føres eleverne gennem elektrokemiens principper og kronologi, fra opfindelsen af 
det første batteri (voltasøjlen) til den moderne brug af brændselsceller.

I dette materiale arbejder eleverne med følgende:

1. Batteri: En enhed, der genererer elektricitet fra kemiske reaktioner. 

2. Elektrolyse: Her bruges elektricitet til at få visse kemiske reaktioner til at finde sted. I denne 
aktivitet vil vi arbejde med vandelektrolyse og bryde de bindinger, der holder komponenterne i 
vandmolekyler sammen. 

3. Brændselscelle: En enhed, der producerer elektricitet og varme fra en kemisk reaktion.
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Materiale/Udstyr

Voltasøjlen, opfundet af Alessandro Volta i 1800, er det første batteri, der nogensinde er opfundet. 
Batterier genererer elektricitet fra kemiske reaktioner, og opfindelsen af voltasøjlen markerede 
begyndelsen på elektrokemi. 

Batterier bruges ofte på rumfartøjer som en måde at opbevare og fordele elektricitet (strøm).
Traditionelle batterier indeholder al deres brugbare energi og kan kun tømmes. Batterier der bruges 
på rummissioner kan ofte genoplades. De kan genoplades med strøm fra andre kilder, for
eksempel med solenergi. Batterier er vigtige, fordi de kan levere strøm i perioder uden adgang til 
andre strømkilder (for eksempel når det ikke er i direkte sollys).

I denne aktivitet konstruerer eleverne en voltasøjle - et simpelt batteri fra metalplader, opvaskemiddel 
og eddike. En voltasøjle bruger en spontan kemisk reaktion til at skabe elektricitet.

→ Aktivitet 1: Byg dit eget batteri

• 6 zinkplader (pr. gruppe)
• 6 kobberplader (pr. gruppe)
• 1 engangskarklud (pr. gruppe)
• Saks
• Eddike

• Sandpapir
• 2 elastiske gummibånd
• Ledninger med krokodillenæb
• Multimeter
• (valgfrit) AA-batterier

Sundhed og sikkerhed
Voltasøjlen må ikke efterlades forbundet i en lukket beholder eller et ikke-ventileret rum.

Udstyr der skal bruges for at bygge en Voltasøjle. 

Figur 1
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Øvelse

Start med at introducere begrebet elektrokemi og definitionen på elektrisk potentialeforskel.

Byg en voltacelle
Opdel klassen i grupper på tre til fire elever. Eleverne skal følge instruktionerne 1 og 2 i deres elevark 
for at samle en simpel voltacelle. Når de har samlet voltacellen, skal de tilslutte et multimeter og 
måle den elektriske potentialeforskel.

Bed eleverne om at forklare, hvorfor de får en elektrisk potentialeforskel, og om at forklare, hvad
funktion hvert lag af voltasøjle har. Eleverne skal skrive de ioniske ligninger af reaktioner, der 
forekommer i voltacellen. Bed dem om at besvare spørgsmål 4 til 7 i deres arbejdsark.

Byg en voltasøjle
Nu skal eleverne samle flere voltaceller for at få en voltasøjle. Eleverne skal måle den 
spændingsforskellen i søjlen en gang pr. minut i 10 minutter og registrere målingerne i tabel 1 i deres 
regneark. De skal besvare de relaterede spørgsmål i arbejdsarket mellem målingerne.

Bed eleverne om at beskrive spændingen i voltasøjlen som en funktion af tid. De bør opdage, at 
spændingen falder med tiden. Spørg eleverne, hvorfor de tror,   at dette er tilfældet.

For at demonstrere, at voltasøjlen kan generere strøm, kan du bruge den til at tænde en LED-lampe 
eller få en motor til at køre, som vist i figur 2, og undersøge, hvor længe voltasøjlen er i stand til at 
give strøm til det tilsluttede apparat.

Bed eleverne om at sammenligne deres voltasøjle med et normalt AA-batteri. Tal om, hvordan et 
normalt batteri fungerer, og hvad begrænsningerne er for voltasøjlen. Hvis tiden tillader det, så 
lad eleverne tilslutte batteriet og voltasøjlen til forskellige elektriske apparater og mål strømmen i 
kredsløbet.

At få et LED-lys til lyse ved hjælp af en voltasøjle (til venstre) og tænde en motor med en voltasøjle (højre).

Figur 2
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Resultater 

Dette er svarene på aktiviteterne 1 i elevregnearket:

3. Fra en voltacelle skal du få ca. 1 V. 

4. Den ioniske ligning er:

Redox-reaktionerne for de to halvceller er:

OXIDATION (anode):

REDUKTION (katode):

Kobbermetalpladen er  et ikke kemisk reaktivt, ædelmetal og leder transporten af elektroner i 
kredsløbet. Det deltager ikke kemisk i reaktionen. Kobberpladen kan udskiftes med andre ledende 
metaller.  

5. Zink oxiderer og frigiver elektroner (anode). Hydrogen (hydronium = H3O+) reduceres og får 
flere elektroner (katode). 

6. Et oxideret lag opstår på pladens overflade (hvilket får metallet til at se mat ud). Dette 
mindsker det område, der kan anvendes til ionbytning. Slibning fjerner det oxiderede lag. 

7. Eddike er en elektrolyt. Det tillader udveksling af ioner mellem pladerne og øger spændingen. 
Alle syrer, som eddike, frigiver H+-ioner, der er nødvendige for reaktionen. Selv vand frigiver 
H+-ioner, men i en meget lav mængde. Tilsætning af et salt eller en syre øger ledningsevnen. Vi 
kunne bruge ethvert andet stof, der fungerer som en elektrolyt (salt eller syre).

10.  Et eksempel på resultat opnået fra en voltasøjle bestående af seks voltaceller 

Zn + 2h+        Zn2+ + H2

Zn Zn2+ + 2e-

2H+  + 2e-       H
2

Zn Zn2+      2H+ H
2

Cu

 (OXIDATION)       (REDUKTION)
(Elektrokemisk kædenotation)

Spændingen som en funktion af tiden.

Figur 3
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11. Spændingen falder med tiden, fordi den indre modstand i søjlen øges. Zinkoverfladen oxideres, 
hvilket resulterer i, at reaktionsoverfladearealet reduceres. Eddike (og andre syrer) forårsager også 
oxidation. Endvidere ophobes hydrogenbobler i kobberoverfladen i voltasøjlen (polarisering). 
Almindelige batterier bruger meget forskellige materialer, der oxiderer langt mindre end zink. 
Nogle typer batterier bruger et stof, der fjerner det ophobede hydrogen eller udlufter det. Derfor 
kan kommercielle batterier holde meget længere.

12. 
12. Et AA-batteri har normalt en elektrisk potentialeforskel på 1,5 V, medmindre andet er angivet af 

producenten. I vores eksempel opnår vi 1 V fra en voltacelle, og vi får 5,5 V med voltasøjlen (seks 
voltaceller). Når vi øger antallet af celler, øger vi den samlede kontaktoverflade til ionbytning. 
Den begrænsende faktor til det aktuelle output er den interne modstand (som er høj). 

13. Batterier ville være nyttige til udforskning af Månen som en måde at lagre energi på. Batterier, 
der bruges på rummissioner, kan ofte genoplades fra andre kilder, f.eks. med solenergi. Batterier 
er vigtige, fordi de kan levere elektricitet i perioder, hvor der ikke er adgang til nogen anden 
strømkilde (for eksempel når der ikke er direkte sollys). At medbringe ikke-genopladelige batterier, 
som den eneste strømforsyning, ville være både tung, ineffektiv og ikke bæredygtig.

Diskussion

Tal med eleverne om vigtigheden af opfindelsen voltasøjlen. Hvordan ville vores liv
være uden batterier? Kan vi designe et ubegrænset batteri? Diskuter årsagerne til ineffektivitet: 
vægt og begrænset levetid i modsætning til lagringskapacitet og strømstyrke.

Tal om, hvordan energi kun kan omdannes, ikke mistes eller skabes. Tal om, hvorfor vi stadig snakker 
om at miste energi (fordi varme er en vanskelig form for energi at bruge). 

Voltasøjlen kan nulstilles ved at rense metalpladerne med sandpapir og lade opvaskekluden suge 
elektrolytten igen. Tal om, hvorvidt der findes et genopladeligt batteri, der kan genoplades på 
ubestemt tid. 
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Materiale til hver gruppe

Elektrolyse bruger elektricitet til at skabe kemiske reaktioner, som ikke ville ske spontant. I denne 
aktivitet skal eleverne bygge en elektrolysator: en enhed, der sender en elektrisk strøm ind gennem
en væske ved hjælp af to elektroder. Eleverne skal bruge enheden til vandelektrolyse og indse, at det 
er muligt at spalte vand i dets komponenter: oxygen og hydrogen. 

→ Aktivitet 2: Elektrolyse

Når du tester gasserne, skal du sørge for at holde en sikker afstand og bruge lange tændstikker 
eller lang lighter for at undgå bliver brændt.

Sundhed og sikkerhed

• Plastbeholder med låg (med to huller – se 
forberedelse)

• 2 reagensglas
• 2 tegnestifter
• 2 bægerglas
• Kobbertråd/ledninger

• Batteri (valgfrit: en solcelle)
• 400 cm3 destilleret vand + 12 g NaOH (3% 

opløsning)
• Destilleret vand
• Handsker

Udstyr, der er nødvendigt for at bygge en elektrolysator.

Figur 4
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Forberedelse

Bor to små huller i bunden af beholderen og to huller i låget (med prøverørenes diameter) som vist 
i figur 5.

Forbered boksen til elektrolyse.

Figur 5

Øvelse 1

Lad eleverne afstemme den globale ligning for vandelektrolyseprocessen. Hjælp dem derefter med 
at skrive og forstå oxidations- og reduktionsreaktioner.

En illustration af elektrolyseopsætningen kan ses i figur 6.

Lad dem bygge deres egen elektrolysator ved at følge instruktionerne i bilag 1. Husk dem på at tage 
tid på elektrolyseprocessen, så de kan beregne produktionshastigheden af oxygen bagefter. Bed 
eleverne om at besvare spørgsmål 5 til 7 i deres regneark om elektrolyseprocessen.

Sammenlign eksperimentet med oxygenproduktion til rummissioner. Bed eleverne om at besvare
spørgsmål 8 og 9 i deres regneark for at undersøge, om deres elektrolysator kunne producere
nok oxygeb til astronauter på Månen.

Hvis du ønsker at forlænge øvelsen, kan eleverne udføre eksperimentet med destilleret vand, vand 
fra hanen (indeholder salte) og vand med elektrolytter. 

Illustration af elektrolyseopsætningen og processen. 

Figur 6
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Test af om der er hydrogen med lighter (venstre) og om der efterfølgende er vand i reagensglas (højre).

Figur 7

Oxygen test: Placer en finger på åbningen af reagensglasset for at forhindre oxygen i at slippe ud, 
drej derefter reagensglasset rundt og anbring en tændstik eller pind med gløder ved åbningen af 
røret (se figur 8). Tilstedeværelse af oxygen vil antænde pinden igen.

Test af om der er oxygen med glødende pind (venstre). Pinden antændes i nærheden af rent oxygen (højre). 

Figur 8

Identificering af gasserne
Du kan udføre denne test som en klassedemonstration, eller lade eleverne selv afprøve den. Før du 
udfører testen, skal du spørge eleverne, om de har nogen ideer til, hvordan de kunne teste gasserne 
i rørene.
 
Hydrogenprøve: Placer en finger på åbningen af reagensglas for at forhindre hydrogen i at slippe 
ud, drej derefter reagensglasset rundt og placer en lang tændstik, pind eller lighter ved åbningen 
af røret (se figur 7). Du skal høre et lille brag, der bekræfter tilstedeværelsen af hydrogen (lyden 
indikerer en minieksplosion). Reaktionen 2 H2(g) + O2(g)      2H2O(L) vil producere en lille mængde 
vand i bunden af reagensglasset.
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Resultater

Dette er svarene på aktivitet 2 i elevernes regneark:

1. Den globale reaktion af vandelektrolyse: 
2H2O (l)       2H2 (g) + O2 (g) 

2. Anodeoxidation:  
2H2O (l)       O2(g) + 4H+(aq) + 4e- 

3. Katodreduktion:  
4H+(aq) + 4e-       2 H2(g) 

6. NaOH er en elektrolyt. Tilføjelse af en elektrolyt fremskynder elektrolysen, fordi det øger 
vands elektriske ledningsevne (dvs. sænker den elektriske modstand). Salt, syre eller base kan 
anvendes som en elektrolyt. I dette tilfælde, hvor det er en alkalisk vandelektrolyse, en stærk 
base ligesom natriumhydroxid (eller kaliumhydroxid), der bruges som elektrolyt, undgår vi 
korrosionsproblemer forårsaget af syreelektrolytter (korrosion af metalliske elektroder). 

7. I ligningen 2H2O(l)       2H2(g) + O2(g) er produkterne to hydrogenatomer for hvert oxygenatom. 
Af den grund observerer vi dobbelt så meget hydrogen som oxygen. 

8. Ved hjælp af en voltasøjle med seks voltaceller, med en elektrisk potentialeforskel på 6 V, er det 
muligt at fremstille 3 ml O2 på 4 timer = 18 ml molekylært oxygen (O2) om dagen. 

9. Opnåelse af 18 ml / dag svarer til 1,8*10-5 m3/dag. Vi kan bruge den idealgasligningen til at 
beregne antallet af mol O2 , og derfra massen: 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er det samme som 2,4 * 10-5 kg og leverer derfor kun: 
 
 
 
af den mængde en astronaut kræver om dagen. 

10. Vi kunne få produktionen til at gå hurtigere ved at øge elektrolytkoncentrationen (i dette 
tilfælde koncentrationen af NaOH) eller ved at bruge et mere kraftfuldt batteri. 

11. Oxygen er afgørende for, at astronauterne kan trække vejret på Månen. Hydrogen i kombination 
med et oxidant (for eksempel oxygen) kan bruges som en kilde til brændstof og dermed give 
rumfartøjer fremdrift, så de kan nå længere ud i rummet eller give månekøretøjer en fremdrift, 
så de kan udforske Månens overflade og udvide den menneskelige tilstedeværelse. Hvis vi skal 
medbringe oxygen og hydrogen, vil vi have behov for beholdere, stor masse og plads. Det ville 
være meget dyrt. For at lave en bæredygtig base på Månen, er vi nødt til at genbruge så meget 
som muligt og omdanne affaldsprodukter (for eksempel CO2, urin, sved, madaffald osv.) til O2 
og vand, der kan genbruges. Dette er hvad Life Support Systemet er designet til at gøre, og 
teknologier til optimering af genbrug er ved at blive testet på Den Internationale Rumstation. 
Men for at være mere uafhængig af Jorden, til at forsyne månebaser, er vi også nødt til at lære at 
fremstille det meste af, hvad vi har brug for på Månen. 

P   V = n   R   T* * *

P*Vn = R*T =
101325pa*1,8*10-5m3

8,314 m3*pa
K*mol*

293 K
= 7,48*10-4mol

m = n*M = 7,48*10-4mol*32  = 0,0239g
g

mol

2,4*10-5kg
0,84kg *100% = 0,0028%
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Materiale

Et Fuel cell car science kit 1 eller: 

I denne aktivitet skal eleverne bruge produkter fra vandelektrolyse (H2 og O2) i en brændselscelle. De
skal undersøge, hvordan brændselsceller producerer elektricitet og varme fra en kemisk reaktion. 
Eleverne skal overveje mulighederne og begrænsningerne af brændselsceller til at udforske Månen.

Denne øvelse kan udføres enten som en demonstration, eller hvis tiden tillader det som en praktisk 
aktivitet. Eksperimentet kræver en brændselscelle, som kan købes online1. 

→ Aktivitet 3: Brændselscelle

• En brændselscelle
• En sprøjte
• Deioniseret og destilleret vand
• Strømforsyning (batteri, solcelle)
• Silikonerør og hætter

• 30 ml bægerglas og indvendige beholdere 
(se bilag 2)

• Ledninger med stik
• Eventuelt: motor, LED'er, bil

Udstyr, der skal bruges for at bygge en brændselscelle.

Figur 9

1 Denne ressource bruger Fuel cell car science kit, der kan købes online
http://www.horizonfuelcellshop.com/europe/product/fuel-cell-car-science-kit/.

Øvelse

Start med at introducere eleverne til brændselsceller. Brændselsceller bygger på den viden, vi har 
om vandelektrolyse og voltasøjlen og giver mulighed for at samle op på øvelsen. 

Bed eleverne om at følge instruktionerne i bilag 2 (eller forbered på forhånd eksperimentet til en 
demonstration). Bed eleverne om at udfylde spørgsmål 1 til 5 i deres regneark og reflektere over 
fordele og begrænsninger ved brændselsceller.
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Resultater

1. Generel reaktion i brændselscellen: 
 

2. Anode- og katodereaktioner 
 
 
 
 
 

3. En brændselscelle er en billig og ren energikilde, hvis oxygen og hydrogen er lettilgængelige. 
Det forurener ikke: det producerer kun vand og energi. Dette gør det til en potentiel løsning 
til ren energi på Jorden. Hvis vi har brug for at producere H2 og O2 med elektrolyse, før vi kan 
bruge brændstofcellen, eller hvis H2 og O2 er værdifulde og begrænsede, så er brændselsceller 
muligvis ikke den mest optimale løsning. Vi mister energi, da vi i første omgang har brug 
for en anden strømkilde for at skabe komponenter til reaktionen. Men hvis vi kombinerer 
brændselscelle-teknologi med en vedvarende energikilde (for eksempel solenergi), så kan vi 
bruge brændselsceller uden at forurene. 

4. Både voltasøjlen, elektrolysen og brændselscellen er eksempler på elektrokemi i praksis. 
En voltasøjle bruger en kemisk reaktion til at generere elektricitet, vandelektrolyse bruger 
elektricitet for at få en kemisk reaktion til at ske, der ellers ikke ville forekomme, og en 
brændstofcelle vender elektrolysereaktionen og genererer igen elektricitet fra produkterne fra 
elektrolyse. 

2H2(g) + O
2
(g)    2H

2
O(l) + elektrisk energi + (overskuds-) varme

H
2
(g)    2H+(aq) + 2e-

Anode:
O

2
(g) + 4H+(aq) + 4e- 2H

2
O (l)

Katode:
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 → STRØM FRA VAND 
Hvordan man kan producere oxygen og hydrogen på Månen

I 1800 opfandt Alessandro Volta, en af pionererne inden for elektricitet og strøm, det første batteri:
“Voltasøjlen”. Med denne opfindelse beviste han, at visse kemiske reaktioner kan skabe elektricitet.
Du skal nu følge i hans fodspor og bygge din egen voltasøjle.

Øvelse 1
1. Slib begge sider af zink- og kobberpladerne med sandpapir og skær 6 firkanter fra 

opvaskekluden i samme størrelse som pladerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Læg en af firkanterne op på en zinkplade og læg det i blød i eddike. Placer derefter en 
kobberplade på toppen af kluden. Du har nu en voltacelle. Forbind ledningerne med 
krokodillenæb til den første og sidste plade, og forbind derefter til et multimeter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hvad er spændingen fra en voltacelle? ___________ V

→ Aktivitet 1: Byg dit eget batteri
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Vidste du?
ESAs Huygens-sonde, der landede på overfladen af 
Titan (Saturns største måne), var afhængig af ikke-
genopladelige litium-svovldioxidbatterier. Batterierne 
blev valgt, fordi de kunne være inaktive i løbet af den 
syvårige tur til Saturn, men stadig bevare tilstrækkelig 
kapacitet til at lande på Titan. 

Table 1

Fortolkning af Huygens-sonden på overfladen af Titan.

4. Skriv nettoresultatet af den ioniske ligning, som viser den samlede proces, der forekommer i 
cellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hvilken komponent oxideres, og hvilken reduceres ved denne reaktion? 
 
 
 
 
 

6. Hvorfor er det en god ide at slibe metalpladerne? 
 
 
 
 
 

7. Hvorfor blødgør vi kluden i eddike? Kunne vi bruge et andet stof? Forklar.
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8. Følg instruktionen herunder for at opbygge en voltasøjle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Mål spændingen i voltacellen umiddelbart efter, at du er færdig med at samle den. Foretag 
målinger hvert minut i 10 minutter, og registrer dine målinger i tabel 1.

Opret seks voltaceller ved at følge instruk-
tionerne fra øvelse 1.

Stabl cellerne i den viste rækkefølge

Bind elastikbånd rundt om bunken for at holde 
bunken på plads.

Forbind ledningerne med krokodillenæb til 
den første og sidste plade og tilslut til et 
multimeter.

1 2

3 4

Tid (min) Spænding (V)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Målinger af spændingen i 10 minutter.

Tabel 1
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10. Tegn en graf af spænding som en funktion af tid.

11. Hvad observerede du? Forklar. 
 
 
 
 
 

12. Hvad er spændingen i en voltasøjle i forhold til et normal AA batteri?  
 
 
 
 
 

13. Hvordan kan batterier bruges til at udforske Månen? Hvad er fordele og ulemper ved 
batterier?  

Electrical potential difference (V)

Time (min)
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Øvelse
1. Afstem den globale reaktion nedenfor: 

 

2. Skriv ligningen for reaktionen, der finder sted i anoden:  
 

3. Skriv ligningen for reaktionen, der finder sted i katoden: 
 
 

4. Lav din egen elektrolysator ved at følge trinene i bilag 1. Når du starter elektrolysen, skal du 
sørge for også at starte et stopur. Du har brug for at tage tid på elektrolysen for at beregne 
oxygenproduktionen. 

5. Beskriv, hvad der sker under elektrolysen. 
 
 
 
 
 

6. Hvad er formålet ved at opløse NaOH i vandet? 
 
 
 
 
 

7. Hvilket af rørene indeholder oxygen og hvilket hydrogen? Hvordan ved du det?

→ Aktivitet 2: Vandelektrolyse

Table 2

H
2
O(l)        H

2
(g)+    O

2
(g)

H
2
O(l)        H

2
(g)+    O

2
(g)

H
2
(g)
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8. Mål, hvor meget oxygen du har produceret, og beregn din produktionshastighed pr. minut.

9. Antag, at en astronaut indånder 0,84 kg ilt (O2) pr. dag. Kan dit elektrolysesystem levere det 
påkrævede oxygen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Hvordan kan du producere mere oxygen om dagen? 
 
 
 
 
 

11. Hvad er fordele og ulemper ved at bruge vandelektrolyse på Månen?

Vidste du?
Elektrolyse af vand er den vigtigste metode til generering 
af oxygen om bord på Den Internationale Rumstation
(ISS). Vand opsamles fra urin, spildevand og kondensation 
og opdelt i oxygen og hydrogen i et Oxygen Generation 
System (OGS). Stationens fodboldbane-store solcelle-
område er strømkilden. Et lignende system kunne 
bruges på Månen.

Den Internationale Rumstation (ISS), der kredser om jorden NASA, ESA, JAXA and Roscosmos.
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Brændstofceller kan bruges til at give strøm til månefartøjer eller rumfartøjer og alt derimellem. 
Brændselsceller gør det modsatte af elektrolyse: de kombinerer H2 og O2 og fremstiller H20(vand) og energi.

Efter at have observeret, hvordan en brændselscelle fungerer, skal du besvare spørgsmålene herunder:

1. Afstem den globale reaktion: 
 

2. Skriv de kemiske reaktioner, der forekommer ved anoden og katoden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hvad er fordele og ulemper ved brændselsceller? Hvordan kan vi bruge dem til missioner til 
Månen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hvad er forskellene og lighederne mellem voltasøjlen, elektrolyse og brændselscellen?

→ Aktivitet 3: Brændselscelle

Vidste du?
Brændselsceller var den primære kilde til elektrisk energi på Apollo-
programmet, der landede mennesker på Månen. Apollo brændselsceller 
brugte oxygen og hydrogen, opbevaret som væsker ved ekstremt 
kolde temperaturer, som når de blev kombineret kemisk, gav elkraft 
og drikkevand. Brændselsceller blev også brugt på rumfærgerne som 
en komponent i det elektriske kraftsystem. Rumfærgerne havde 135 
missioner mellem 1981 og 2011.

Apollo-brændselscelle.NASA

H
2
(g) +    O

2
(g)         H

2
O(l) + energi + varme
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ESA-ressourcer

Moon Camp Challenge
esa.int/Education/Moon_Camp

Måne-animationer om det grundlæggende ved at leve på Månen.
esa.int/Education/Moon_Camp/The_basics_of_living

ESA undervisningsressourcer: 
esa.int/Education/Classroom_resources

Ekstra information

Voltacelle:
youtube.com/watch?v=9OVtk6G2TnQ

Elektrolyse:
youtube.com/watch?v=dRtSjJCKkIo 

Brændselsceller:
youtube.com/watch?v=OmVnIIgDA7o

Fuel cell car science kit:
www.horizonfuelcellshop.com/europe/product/fuel-cell-car-science-kit

→ Links
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→ Bilag 1: Elektrolyser

1. Brug tegnestifter til at fastgøre ledningerne til kassen

2. Opløs NaOH i vand (3%) og fyld beholderen

3. Hæv reagensglassene over tegnestifterne (sørg for, at de bliver fyldt med vand). Læg låget på 
øverst for at holde rørene på plads

4. Tilslut strømkilden, og start elektrolysen. Start en timer, og registrer, hvor lang tid processen 
tager.
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→ Bilag 2 – Brændselscelle
1. Tilslut to silikonerør (4 cm) til dyserne på brændselscellen placeret på den nedre sektion på 

begge sider af brændselscellen.

2. Fjern den røde hætte fra røret, der er tilsluttet til oxygensiden af brændselscellen. Brug sprøjten 
til at indføre destilleret vand i brændselscellen, indtil brændselscellen er halvt fyldt med vand. 

3. Placer de kuppelformede indre beholdere i bægerglassene, og tilsæt vand op til “0” ml (vandet 
skal næsten dække den indre beholder). Sørg for, at der ikke er luft, fanget inde i de indre behol-
dere. 

4. Tilslut silikonerørene til de øverste dyser på både O2- og H2-siden af brændselscellen.
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5. Tilslut batteriet som vist nedenfor. Sæt batteripakken i “on” -position, og elektrolysen burde 
begynde.

6. Se, hvordan H2 og O2 begynder at fylde de indre beholdere. Når H2 begynder at boble ud af be-
holderen, er tanken fuld.

5. Frakobl batteriet, og tilslut en bil, motor, LED eller lignende. H2 og O2 kombineres igen og produ-
cerer H2O og dermed energi til at drive motoren. 


