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Fag: Fysik 
Klassetrin: 7. -10. klasse
Kategori: Aktiviteter i laboratorium
Sværhedsgrad: Middel
Forberedelse for lærer: 30 minutter
Varighed: 1 time og 20 minutter
Udgifter: Lav – alt udstyr/materiale bør være 
til rådighed i skolens laboratorium 
Lokation: Kemi/fysik lokale / Laboratorium
Inkluderer brugen af: forberedte isblokke 
blandet med sand 
Nøgleord: Måneundersøgelse, filtrering, de-
stillation, aggregattilstande, faseovergange.

Fakta
I dette materiale lærer eleverne om ændringer 
i materialers tilstand ved at bruge vand på 
Månen som eksempel. De skal fortolke data 
fra en graf, der viser tryk versus temperatur 
for vand, der kan danne grundlag for en 
diskussion om, hvordan tilstandsændringer 
er anderledes på Månen sammenlignet 
med, hvad vi er vant til på Jorden. Eleverne 
skal derefter sammenligne to metoder, der 
kan anvendes til at adskille blandinger, for 
at skabe en model af at udvinde vand fra 
månens jord. De får allerede forberedt ’måne-
jord’ og skal sammenligne enkel destillation 
med filtrering og skal beslutte, hvilken der er 
mest effektiv på Jorden og på Månen. 

Formål

Læringsmål

• Eleverne lærer, hvordan tilstandsændringer varierer afhængigt af tryk og temperatur. 
• Eleverne får forståelse for tilstandsændringer ud fra en partikelmodel. 
• Eleverne lærer at bruge destillationsudstyr til at adskille blandinger. 
• Eleverne gennemfører eksperimenter på en passende måde, der tager hensyn til den kor-

rekte anvendelse af apparater, nøjagtige målinger og med hensyn til sundhed og sikkerhed.
• Eleverne lærer at evaluere metoder og foreslå mulige forbedringer og yderligere undersøgel-

ser.
• Eleverne lærer at fortolke procenter og procentvise ændringer som en brøkdel eller en deci-

mal.

 → UDVIND VAND FRA MÅNEJORD 
Lær om filtrering og destillation
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→ Opsummering af elevaktiviteterne 

Opsummering af elevaktiviteterne 

Titel Beskrivelse Udbytte Forudsætninger Tid

1 Er vand
anderledes 
på Månen?

Identificering af 
vandets faser. 
Analyserer en graf, 
der viser tryk versus 
temperatur for vand 
og i sammenligning 
forhold på Månen.

Lær, hvordan
udvidelse af vand
vil kunne udføres
på Månen.

Ingen 20 
minutter

2 Filtrering 
eller
destillation?

Sammenligningen 
af filtrerings- og 
destillationsprocesser
for “måne-iskerner”.

Planlæg og udfør
et filtrerings- og
destillations-
eksperiment.

Det anbefales 
at færdiggøre 
aktivitet 1 

1 time
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→ Indledning 

Mellem 1969 og 1972 besøgte tolv astronauter 
Månen. Disse missioner til Månen er de eneste gange 
mennesker har gået på en anden klode end Jorden. 
Siden da har flere satellitter og robotmissioner 
studeret Månen. Et af disse missioner var SMART-1, 
der kredsede om Månen mellem november 2004 og 
september 2006. SMART-1 tog detaljerede billeder 
af overfladen og studerede, hvad klipperne er lavet 
af. Missionen sluttede med et planlagt kontrolleret 
styrt ned på Månen. 

I 2009 blev tilstedeværelsen af vand opdaget 
på Månens poler. Der findes dog kun vand på 
Månen i form af is. Månen har ingen atmosfære, 
så trykket ved overfladen er ekstremt lavt. Ved 
lavt tryk kan vand kun eksistere i form af et 
fast stof (is) eller en gas. I et krater der ligger i 
permanent skygge, hvor temperaturen kan være 
så lav som -248 °C, findes vandet som is. Når 
månens overflade opvarmes af Solen, kan den 
nå temperaturer op mod 123 °C. På grund af det 
lave tryk på Månen, erstat med: vil vand-is skifte 
tilstand fra is (fast) til vanddamp (gas) allerede 
ved en temperatur på -40 °C. I dag planlægger 
ESA, i samarbejde med andre rumorganisationer, 
at sende robotmissioner og astronauter af sted 
for at udforske Månens overflade endnu en gang.

I fremtiden bliver vi nødt til at overveje, hvordan vi kan udvinde isen fra månens regolit (månejord), 
hvis vi ønsker at skabe permanente beboelser på Månen. 

I aktiviteterne i dette materiale skal eleverne prøve at forestille sig, at de er på en månemission og 
bliver nødt til at udvinde vand fra ”månens” iskerner.

ESA's SMART-1 var Europas første måne-satellit.

Figur 1

Kort over Månens sydpol, hvor vand-is vil være stabilt. Områder 
hvor vand-is er begravet i den øverste meter (mørkeblå) og 
områder, hvor det ligger på overfladen (lyseblå).

Figur 2
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Udstyr 

• Sprøjte
• Varmt vand
• Arbejdsark til hver elev

Øvelse

Uddel elevark til hver elev. Eleverne skal starte med at navngive (identificere) tilstandsændringerne:
• Sublimering er, når et fast stof skifter til en gas (ingen flydende fase).
• Aflejring er, når en gas skifter til et fast stof (ingen flydende fase).
• Frysning er, når en væske skifter til et fast stof.
• Smeltning er, når et fast stof skifter til en væske.
• Fordampning er, når en væske skifter til en gas.
• Kondensation er, når en gas skifter til en væske.

Eleverne skal tegne en partikelmodel for de tre tilstande.

I spørgsmål 3 skal eleverne sammenligne ændringerne i vands tilstande med temperatur og tryk. Du 
kan give velkendte eksempler som dykning (trykket stiger) og bjergbestigning (trykket falder).

Når trykket falder, koges vand ved en lavere temperatur. I spørgsmål 4 b) kan eleverne teste den 
hypotese, de præsenterede i spørgsmål 4 a), hvor de brugte en sprøjte til at skabe et miljø med lavere 
tryk.

I spørgsmål 5 skal eleverne anvende de koncepter, de har lært, på månemiljøet. Du kan starte med 
at relatere nogle af de tidligere eksempler med Månen: på toppen af et bjerg her på Jorden er 
lufttrykket lavere, fordi der er mindre atmosfære her. På Månen er der ingen atmosfære, så trykket 
er meget lavt.

Se afsnittet med resultater for at få alle svar på spørgsmålene i elevarket.

I denne aktivitet vil eleverne undersøge tilstande og faseovergange for vand. Eleverne vil analysere 
fasediagrammet for vand og gennemføre et simpelt eksperiment for at lære, at tryk og temperatur 
påvirker vandets tilstande. Til sidst skal eleverne overføre det de lærer til at udforske Månen, og 
undersøge hvordan vand kan udvindes fra regolit.

→ Aktivitet 1: Er vand anderledes på Månen?
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Resultater

Vandets fase Temperatur (K) Tryk (atm)

Fast <273 1

Flydende 273-373 1

Gas >373 1
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4. a. Vandets kogepunkt falder, når trykket falder. Ved meget lavt tryk (~ 0,01 atm) eksisterer vand 
ikke længere i flydende tilstand. 
 
b. Trykket i sprøjten falder. Selvom vandtemperaturen er under 100 °C, vil vandet nå koge-
punktet og bør begynde at fordampe. 

5. a. Figur A2 viser, at vand ved meget lavt tryk (tæt på 0 atm), uafhængigt af temperaturen, ikke 
har en flydende fase. Månen har ingen atmosfære, ved overfladen er trykket ca. 0 atm, så vand-
isen vil sublimere og overgå direkte mellem fast og gas faserne. 
 
b. Fast (is) 
 
c. Hvis du fjerner isen fra krateret, vil temperaturen stige. Når vand-isen opvarmes, vil den 
begynde at sublimere. Hvis isen ikke opbevares i en forseglet beholder, vil den blive til en 
gas, og du mister alt det vand, du har samlet. Dette kan forhindres ved at have vans-isen i en 
forseglet beholder. 
 
d. For at skabe flydende vand, skal du øge temperaturen og trykket. 
 
e. Nedenfor er et par eksempler på rigtige svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel 1 (grøn): Opvarmning i sollys på Månens overflade og derefter under tryk inde i 
månebasen.  
 
Eksempel 2 (rød): Tryk og opvarmning samtidigt. Dette ville forekomme, hvis prøverne blev 
taget direkte i et miljø under tryk.
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Udstyr 

• Elevregneark til hver gruppe
• Forberedte iskerner (se bilag)
• Vægte
• Sand og vand
• Emballage fra reagensglas e.l. 

Filtreringsudstyr
• Konisk kolbe
• Målecylinder
• Filtrerpapir
• Tragt
• Bunsenbrænder (valgfrit, til at smelte iskernerne)

Destillationsudstyr

• Bunsenbrænder eller kogeplade
• Konisk kolbe
• Stativ
• Prop med hul til gummislanger samt gummislanger
• Stor beholder med et hul i siden
• Isterninger (til afkøling af rørene)
• Lille stykke kobberrør (valgfrit - forbedrer køling)
• Målecylinder

Forberedelse af destillationsudstyr

Kobberslangen (hvis tilgængelig) og så meget som muligt af gummislangen skal indsættes i 
beholderen og dækkes med is. Der skal være en lufttæt tætning mellem alle slangedele.

I denne aktivitet sammenligner eleverne to metoder til adskillelse af vand fra sand: filtrering og 
destillation. De får noget som minder om måne-is til brug i deres eksperiment og beregner den 
procentvise masse af vand udvundet i hvert tilfælde.

→ AKTIVITET 2: Filtrering eller destillation?
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Sundhed og sikkerhed
Eleverne skal bære sikkerhedsbriller, når is / sand-blandingen opvarmes.

Hvis du bruger bunsenbrænderen: skal den koniske kolbe, der bruges til filtrering, afkøle i mindst 
5 minutter, efter at varmekilden er fjernet, før den tages i brug. Kolben skal derefter kun holdes 
øverst ved nakken.

Alle dele af destillationsudstyret/materialerne, inklusive målecylinderen, bliver varme og kan 
forårsage forbrændinger, hvis eleverne ikke er forsigtige.

Målecylinderen, der anvendes til destillation, skal have lov til at afkøle i mindst 5 minutter, efter 
at varmekilden er fjernet, før den tages i brug.

Hvis der kommer damp eller overdreven vanddamp gennem enden af slangen, skal 
bunsenbrænderen flyttes væk fra den koniske kolbe midlertidigt. Hvis du flytter bunsenbrænderen 
under destillationseksperimentet, skal den kun holdes af basen og ændres til en sikker flamme.

Så snart blandingen inde i den koniske kolbe begynder at boble, skal varmekilden fjernes for at 
forhindre, at glasset bliver overophedet.

Øvelse

Inddel eleverne i grupper på fire. Hver gruppe prøver begge metoder: filtrering og destillation. 
Eleverne skal planlægge hver undersøgelse, inden de gennemføres. Deres plan skal kontrolleres, og 
udstyret sættes op, inden de får iskernerne.

De vigtigste elementer, som studerende skal inkludere, er som følger:

Filtrering 

1. Læs sikkerhedsanvisninger, og planlæg i over-
ensstemmelse med den. 

2. Opstil filtreringsudstyret som på diagrammet.
3. Mål massen af   iskernerne inde i bakken, og  

registrer værdien.
4. Fjern iskernerne fra bakken, og anbring dem  

i en konisk kolbe.
5. Mål massen på den tomme bakke (træk denne 

fra den samlede masse i trin 3).
6. Smelt iskernerne.
7. Filtrer blandingen.
8. Mål den udvundne vandmængde.
9. Beregn den procentvise masse, der er udvun- 

det.

Destillation

1. Læs sikkerhedsanvisninger, og planlæg i 
overensstemmelse med den.

2. Opstil destillationsudstyr som i diagram-
met.

3. Mål massen af   iskernerne inde i bakken, og 
registrer værdien.

4. Fjern iskernerne fra bakken, og anbring 
dem i en konisk kolbe.

5. Mål massen på den tomme bakke (træk 
denne fra den samlede masse i trin 3).

6. Kog blandingen, indtil den er tør.
7. Mål volumenet af vand, der er udvundet.
8. Beregn den procentvise masse af det ind-

samlede vand.
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Eleverne skal sammenligne deres resultater og diskutere, hvilken metode der udvinder mest vand, 
og hvad de mener, der er grunden til dette. De skulle tale om, hvordan vand kan gå tabt med begge 
metoder. De skal konkludere, at:
• Gennem filtreringsmetoden forbliver vand stadig i sandet og i filtrerpapiret.
• Ved destillation kan vand gå tabt gennem vanddamp, og noget vil forblive i rørene.

Destillationsprocessen er mest energikrævende, når den udføres i laboratoriet. Dette ville ikke 
nødvendigvis være tilfældet på Månen, da destillation (eller mere præcist sublimering) kunne 
finde sted ved lavere temperaturer, når det foregår i et meget lavt tryk-miljø, se figur A2 i aktivitet 1, 
vanddampen vil derefter kondenseres som en væske i et miljø under tryk.

Resultater
2. Diskuter sundheds- og sikkerhedskravene til aktiviteten, og sørg for at følge alle punkter i 

afsnittet Sundhed og sikkerhed.
3. Nedenfor er nogle eksempler på fordele og ulemper ved filtrering og destillation. 

Diskuter med eleverne, hvordan energi bruges i hver metode, og hvilken der kræver mest. Dette er 
et lille eksempel på eksperimentet, så du kan tale med eleverne om, hvor let det ville være at skalere 
eksperimenterne op til et realistisk niveau.

4. Eleverne skal måle iskernens masse, før de udfører proceduren.
5. Eleverne skal måle massen af vand, der er udvundet fra iskernerne.
6. Et eksempel på, hvor meget vand der udvindes ved de forskellige metoder:

Fordele Ulemper

Filtrering

• Effektiv energi
• Lave omkostninger
• Enkelt apparat
• Skalerbar

• Langsomt
• Udstyr er afhængig af blandingen
• En del af væsken forbliver i resterne

Destillation

• Dræber skadelige bakterier
• Kan tilpasses ved at ændre temperatur for 

forskellige blandinger
• Skalerbar

• Bruger mere energi til opvarmning
• Mere kompliceret opsætning

masse vand
masse iskerne

 100*

Masse af is-
kerner (g)

Filtrering
Masse vand (g)                   % blev udvundet

Destillation
Masse vand (g)                   % blev udvundet

100 19 19% 36 36%

7. Opfordre eleverne til at diskutere, hvor vandet måske kan være gået tabt under eksperimentet 
og forskellene mellem de to processer. Dette skaber en god mulighed for at spørge, hvordan 
eksperimenterne kunne forbedres i fremtiden.

8. Diskuter måder hvorpå man kan teste vands renhed (inspektion med øjet er sandsynligvis den 
nemmeste), og hvorvidt urenheder, bakterier eller forurenende stoffer kunne være til stede.
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9. a. På Jorden kræver destillation mere varmeenergi for at koge is-kernerne sammenlignet med 
smeltning af kernerne til filtrering. Destillation kræver to faseændringer sammenlignet med 
kun en til filtrering. 
 
b. På Månen ville metoderne kræve omtrent lige så stor en mængde energi, da de begge kræver 
en stigning i varme og tryk for at få flydende vand. 

10. På Månen er trykket for lavt til, at der kan eksistere flydende vand. Hvis du forsøgte at lave 
denne undersøgelse på Månen uden at være i et miljø under tryk, ville du ikke kunne udvinde 
flydende vand. Når du varmer iskernerne, vil isen sublimere, og gassen slipper ud og efterlade 
dig uden vand. Du bliver nødt til at bruge en forseglet trykbeholder. 

11. Eventuelle relevante ideer fra de studerende. 

12. Eksempel fra resultaterne ovenfor:  
 
Destillation er den mest effektive, da den blev udvandt 36% vand sammenlignet med 19% ved 
filtrering. 
 
 
 
 

13. Lav først udregningerne for at finde vands masse pr. dag for en astronaut: 
 
 
 
For seks astronauter:

Konklusion

Eleverne bør konkludere, at destillation på Jorden bruger meget mere energi end filtrering. På 
Månen vil det det lave tryk, på grund af manglen på atmosfære, imidlertid betyde at begge 
metoder kræver tryk og opvarmning for at udvinde flydende vand. De bør også komme til en 
konklusion om, hvilken af de to anvendte metoder, der var den mest effektive. Eleverne bør 
indse, at vi har behov for en stor mængde vand for at overleve på Månen, og dette udgør en stor 
udfordring, som rumagenturer arbejder for at løse.

36
100

 1 kg = 0,36 kg*

 1 kg = 1 l  så  0,36 kg = 0,36 l = 360 ml

6
0,36

 = 16,7 kg

16,7 * 6 = 100,2 kg
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 → UDVIND VAND FRA MÅNEJORD 
Lær om filtrering og destillation

Introduktion
Flydende vand er et stof, der er rigeligt af på Jorden, det dækker 71% af jordoverfladen, men vand er 
faktisk ekstraordinært. Det er det eneste almindelige stof, som vi ved kan eksistere som et fast stof, 
en væske og en gas under normale terrestriske forhold (som dem her på Jorden) og som har evnen 
til at opløse flere faste stoffer end nogen anden væske. Vand er også fundamentalt for alle kendte 
livsformer!

Der er fundet vand på Månen i form af is. I fremtiden kan vand-is muligvis udvindes på Månen for at 
skaffe flydende vand som astronauter kan drikke og til at få planter til at vokse. Vandet kunne også 
opdeles i hydrogen og oxygen for at skabe ilt (så astronauterne kan trække vejret) og brændstof til 
raketter.

ESA udvikler PROSPECT-systemet, der vil være en del af Luna 27-missionen. Det vil bore ind i 
Månens overflade for at hente værdifulde ressourcer, inklusive vand, for at understøtte fremtidige 
efterforskningsopgaver.

PROSPECT-systemkonceptet og dets funktioner.

Figur A1
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Øvelse

1. Udfyld de stiplede felter med de forskellige faseovergange: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tegn strukturen af partiklerne i hver af de tre fasetilstande i boksene nedenfor. 
Partikelmodellen til gastilstanden er allerede lavet for dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For at kunne udvinde vand på Månen er vi nødt til at vide om tilstande af stof og faseovergange.

→ Aktivitet 1: Er vand anderledes på Månen?

gas

flydende fast

       fast                                        flydende                                      gas
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Fasediagram for vand. Diagrammet er opdelt i tre regioner: fast, flydende og gas. 
Ved stuetemperatur (ca. 300 K) og atmosfærisk tryk (1 atm), ser vi, at vand er i 
sin flydende tilstand

Figur A2

Brug figur A2 til at udfylde 
nedenstående tabel:

Vand-
tilstand

Temperatur-
område (K) Tryk (atm)

Fast 1

Flydende 1

Gas 1

4. a. Hvad sker der med vandets kogepunkt, når trykket falder? Beskriv det: 
 
 
 
 
b. Test din hypotese. Brug en sprøjte til at suge ca. 1 ml varmt vand op (lunkent eller varmere). 
Placer din finger på spidsen, og træk sprøjten tilbage som vist i figur A3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Hvad sker der med vandet i sprøjten?

Figur A3

3. Faseovergange afhænger ikke kun af temperaturen. De afhænger også af tryk.

Fasediagrammet nedenfor (figur A2) viser vandets tilstand som funktion af både temperatur og 
tryk. Det er opdelt i tre regioner: fast, flydende og gas.
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5. Månen har ikke en atmosfære, så trykket på overfladen er ca. 0 atm. Temperaturerne på Månen 
er ekstreme og spænder fra -248 °C til 123 °C, afhængigt af hvor du er på overfladen, og om det 
er dag eller nat.

Overfladetemperaturkort over den sydpolære region af Månen om dagen lavet af 
rumsonden LRO. Kortet viser placeringerne af flere kratere, der ligger i permanent skygge, 
der er potentielle placeringer for isvand. 

Figur A4

NASA/Jet Propulsion Laboratory

a. Brug figur A2 og A4 til at forklare, hvorfor vand ikke findes i flydende tilstand på Månens 
overflade.

b. Forestil dig, at du har udvundet vand fra et permanent skyggekrater, der har en temperatur 
på 100 K. Hvilken tilstand ville vandet være i dette krater?

c. Hvad ville der ske med din vandprøve fra spørgsmål 5.b, hvis du forsøgte at transportere den 
ud af krateret?

d. Hvordan ville du opbevare flydende vand fra is på månen? 

e. Tegn pile på fasediagrammet for at vise din løsning på spørgsmål 5 d.
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Eksperiment

Sammenlign to metoder til udvidelsen af vand fra ’måne-jorden’: filtrering og destillation. 
Destillation er processen med at separere stoffer fra en flydende blanding ved kogning af væsken 
og afkøling af dampen til dannelse af et kondensat. 
Filtrering adskiller faste stoffer fra væsker ved at tilsætte et medium, gennem hvilket kun væsken 
kan passere. 

Destillationsudstyr

• Bunsenbrænder eller kogeplade
• Konisk kolbe
• Stativ
• Prop med hul til gummislanger
• Stor beholder med et hul i siden
• Isterninger (til afkøling af rørene)
• Lille stykke kobberrør (valgfrit - 

forbedrer køling)
• Målecylinder 

 

 
 
 
Filtreringsudstyr

• Konisk kolbe
• Målecylinder
• Filtrerpapir
• Tragt
• Bunsenbrænder 

(valgfrit, til at smelte 
iskernerne)

Alt isvand, der udvindes fra Månens overfladelag, vil blive fanget i Månens regolit (måne-jord). I 
denne aktivitet skal du finde en måde at adskille vandet fra ’måne-jorden’ på. Du vil få udleveret 
frosne "måne-iskerner”, og din opgave er at sammenligne to måder at udvinde vandet fra ’måne-
jorden’.

→ Aktivitet 2: Filtrering eller destillation?

prop

slange

dåse fyldt med is

rør der passerer
gennem is  

målecylinder

konisk kolbe 
med ’måne-isprøve’ 

Opsætning til eksperiment med destillation

Figur A5

filtreret vand

konisk kolbe 
med ’måne-isprøve’ 

blanding af 
vand og sand

filtrerpapir 

filtertragt 

rest 

Opsætning til eksperiment med filtrering

Figur A6
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Din opgave er at sammenligne den procentvise masse af vand udvundet fra destillationsprocessen 
og filtreringsprocessen. 

1. På baggrund af ovenstående oplysninger og det tilgængelige udstyr, skal du udarbejde en 
undersøgelsesplan, hvor du skal sammenligne begge ekstraktionsmetoder.
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2. Hvilke sikkerhedshensyn skal du tage?

3. Hvad tror du, fordelene og ulemperne er ved henholdsvis filtrering og destillation?

4. Hvad bliver du nødt til at måle, før du kan udføre proceduren?  

5. Hvad bliver du nødt til at måle, efter du har udført proceduren?

7. Hvilken metode giver den største vandmængde? Hvorfor tror du, det er sådan?

6. Udfyld tabellen med dine resultater.

Iskernens masse (g) Filtrering
Vandets masse (g)                                          % blev udvundet

Iskernens masse (g) Destillation
Vandets masse (g)                                         % blev udvundet
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8. Hvilken metode tror du giver det reneste vand?

9. a. Hvilken metode tror du er den mest energikrævende på Jorden? Forklar/Beskriv.

b. Og på Månen? Forklar/Beskriv.

10. Hvilke problemer ville du støde på, hvis du prøvede at foretage denne undersøgelse på Månen?

11. Kan du komme på andre måder at udvinde vand fra ’måne-jorden’?

Vidste du?

Astronauter på Den Internationale Rumstation 
genanvender det meste af det vand, de bruger - ca. 
75%. Vandudvindingssystemet kan udvinde vand fra 
astronauternes urin og fra deres åndedræt. Dette 
filtreres og rengøres og kan bruges igen. I gennemsnit 
bruger en astronaut på den internationale rumstation 
90% mindre vand end en person på Jorden.
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12. For at finde den mest effektive metode, hvor mange liter vand udvinder du så pr. kg måne-
isprøve? (Som hjælp skal du vide, at 1 liter vand har en masse på 1 kg).

13. Antag, at vi har brug for 6 liter vand pr. dag pr. astronaut på Månen. Hvor mange kg måne-isprøve 
skal du udvinde hver dag for at levere til en besætning på 6 astronauter?
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ESA-ressourcer

Moon Camp Challenge
esa.int/mooncamp

Månen animationer om det grundlæggende i at bo på Månen.
esa.int/Education/Moon_Camp/The_basics_of_living

ESA klasseværelsesressourcer 
esa.int/Education/Classroom_resources

ESA-missioner

ESA PROSPECT-projekt studerer en måneboring til prøveudtagning af måne-is
exploration.esa.int/moon/59102-about-prospect

ESA Smart-1, Europas første månebane
sci.esa.int/smart-1

Ekstra information

Månen, ESAs interaktive guide
lunarexploration.esa.int

Airbus Foundation Discovery Space, vand på Månen
youtube.com/watch?v=wHJ3F7eIxEM

Prøveindsamlinger af vand-is og andre iskolde flygtige stoffer
lunarexploration.esa.int/#/library?a=293

Vand og flygtige stoffer på Månen
lunarexploration.esa.int/#/library?a=252

→ Links
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→ Bilag: Fremstilling af iskerner

Iskernerne skal tilberedes dagen før den praktiske aktivitet. I dette eksempel er anvendt 
emballagemateriale til prøverør, men enhver beholder, der vil give isstykker, der er små nok til at 
passe ind i de koniske kolber, kan anvendes. Den samlede volumen af beholderen skal måles ved 
at fylde beholderen med vand og hældes i en målecylinder. Halvdelen af beholderen skal derefter 
fyldes med sand efter volumen og halvdelen med vand. Beholderen skal derefter placeres på en plan 
overflade i fryseren.

Iskerner bør først tages ud af fryseren umiddelbart før brug - dette skyldes, at sanddelen af blandingen 
hurtigt kan smelte og blive i beholderen.


