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Forsøg: Når affald nedbrydes, del 1
I skal bruge:
•	Forskellige former for affald
(som I har taget med hjemmefra, fx kiks, chips, agurk, plastic, sølvpapir)
•	Plastbokse (ca. 15 x 15 cm.)
•	Plantemuld og en skovl

1.	I vælger det affald, I vil ”grave ned” i jeres plastbokse
med jord.
2.	Tegn en tegning, der viser hvad I lægger i boksen og hvor
I lægger det (se side 3).
3. Skriv jeres navne på boksen.
4.	
Vurder nu hvor lang tid jeres affald er om at nedbryde.
Udfyld skemaet med timer, døgn, uger, måneder eller år:

Navnet på vores
affald

Vi tror det
nedbrydes efter

Vi ved det
nedbrydes efter

I kan læse om
nedbrydning og
organisk materiale
på www.skoven-iskolen.dk.
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Lav en tegning:
sen, og hvor I lægger det.
der viser hvad I lægger i bok

Tag skraldet | Elevark side 3

Håndtering af affald
Når vi taler om affald, taler vi ofte om et såkaldt
affaldshierarki.
Affaldshierarkiet er bygget op på samme måde, som
den kostpyramide, du sikkert kender. Begge pyramider
fortæller, hvad vi skal have meget af, hvad vi skal have
knap så meget af og hvad vi kun skal have en smule af.
Øverst har vi det, vi skal have meget af. Når vi genbruger,
så bruger vi tingene til det samme formål igen. For
eksempel når vi overtager tøj og sko, eller arver cykler og
løbehjul af andre. Genanvendelse er, når vi omdanner
tingene til nye råvarer. For eksempel, når jernværkerne
smelter gamle cykler eller dåser om til nyt metal. Eller

når vi smelter gamle flasker om til nye. Noget affald kan
vi ikke genbruge, men egner sig kun til at blive brændt.
Det sker på vores forbrændingsanlæg, hvor affaldet omsættes til strøm og varme.
Nederst har vi deponi, som betyder at vi graver affaldet
ned i jorden eller dækker det med jord, så det bliver
en bakke i landskabet. Noget affald egner sig nemlig
hverken til genbrug eller forbrænding. Deponering står
nederst i affaldshierarkiet, fordi alle ressourcer i affaldet
går tabt.
Kilde: www.affald.dk

Tegn affald, som skal:
es • Brændes • Til deponi
• Genbruges eller genanvend

Genbrug
Genanvendelse
Forbrænding

Deponi
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Forsøg: Håndtering af affald
Husk: Brug sikkerhedsbriller og kittel /forklæde
til alle kemiforsøg
En meget stor del af vores affald brændes og bruges til at
forsyne vores huse med både fjernvarme og el-energi
(elektrisk energi).
Der er affald, som er svært og nogle gange endda
umuligt at brænde. For eksempel glas og metal. I stedet kan
det genanvendes.
Hvis det er affald, der er farligt for miljøet, skal det deponeres
eller destrueres og ikke brændes. Sådan er det for eksempel
med batterier, hvor metallet kan genanvendes.
I skal have en pose skrald med i skole.

Derudover skal I bruge:
•	En stor affaldssæk
•	En saks
•	Engangshandsker
•	Bunsenbrænder
•	Tændstikker

Sådan gør I:
1. Tag engangshandsker på
2.	Klip affaldssækken op og bred den ud på et stort bord
eller på gulvet (som et underlag)
3. Hæld jeres affald ud på affaldssækken
4. Del nu affaldet op i fire bunker - gæt jer frem:
a) Det, der ikke kan brænde
b) Det, der kan brænde, men er svært at antænde
		
og kun brænder lidt
c)	Det, der brænder, men som kræver lidt
tålmodighed
d) Det, som nemt brænder

tigt
Det er viguge
at genbr m
aluminiu
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Nu skal I teste om
I har gættet rigtigt

1. Sæt bunsenbrænderen oven på en aluminiumsbakke
2. Tænd bunsenbrænderen
3.	Sæt først et stykke affald fra bunke 1 ind i flammen
(brug en tang)
4. Udfyld skemaet
5. Fortsæt med de tre sidste bunker og udfyld skemaerne

Bunke 1
Genstand:

Ja, der gik ild i

Nej, der gik ikke ild i

Ja, der gik ild i

Nej, der gik ikke ild i

Efter ca. 5 sekunder
Efter ca. 20 sekunder
Efter ca. 40 sekunder
Efter ca. 60 sekunder

Bunke 2
Genstand:
Efter ca. 5 sekunder
Efter ca. 20 sekunder
Efter ca. 40 sekunder
Efter ca. 60 sekunder
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Bunke 3
Genstand:

Ja, der gik ild i

Nej, der gik ikke ild i

Ja, der gik ild i

Nej, der gik ikke ild i

Efter ca. 5 sekunder
Efter ca. 20 sekunder
Efter ca. 40 sekunder
Efter ca. 60 sekunder

Bunke 4
Genstand:
Efter ca. 5 sekunder
Efter ca. 20 sekunder
Efter ca. 40 sekunder
Efter ca. 60 sekunder

deHvilke materialer in
typer
holder de forskellige
affald?

Bunke 1:
Bunke 2:
Bunke 3:
Bunke 4:
Forklar jeres resultater:
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Forsøg: Hvad afhænger forbrændingen af?
I skal bruge:
•	Bunsenbrænder
•	Digeltang
•	Stort, tomt rødbedeglas
•	Tændstikker

Sådan gør I:
1.	Vælg et af de materialer, der brændte let i jeres første
forsøg.
2.	Tag rødbedeglasset til munden, træk vejret 10 gange i
glasset og skru låget på igen.
3. Hold jeres materiale i en digeltang og sæt ild til det.
4. Skru nu låget af igen og før materialet ned i glasset.
5.	I skal nu sammenligne forbrændingen i glasset med
jeres første forbrænding.

Brænder
det?

Ja

Nej

Lige så godt som første gang
Bedre end første gang
Dårligere end første gang

Forklar jeres resultater
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Forsøg: Når noget afbrændes,
er det så væk?
Husk: Brug sikkerhedsbriller og kittel /forklæde
til alle kemiforsøg

I skal bruge:
•
•
•
•
•

Digeltang,
Stort, tomt rødbedeglas
Kuldioxidindikator
Vand
Tændstikker og forskellige former for affald, der kan brænde.
Prøv fx med tørt rugbrød, knækbrød, småkage og et stykke træ.

Inden I går i gang, skal I lægge mærke til farven
på kuldioxidindikatoren.

Hvilken farve har den?

Sådan gør I:
1.	Kom en lille smule kuldioxidindikator i et rødbedeglas –
det skal dække bunden med en højde på ca. 1 cm
2. Tag et stykke brød med digeltangen og sæt ild i brødet
3.	Hold brødet nede i glasset med digeltangen og læg
låget løst på, som på billedet.
4.	Når brødet går ud, tager I brødet ud af glasset igen.
5. Skru låget på og ryst glasset.

Forklar hvad der sker:
Gentag forsøgene med en
småkage og et stykke træ
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Forsøg: Når vi brænder PVC

Husk: Brug sikkerhedsbriller og kittel /forklæde
til alle kemiforsøg

Plast med dette mæ
rke indeholder
PolyVinylChlorid

I skal nu påvise syrevirkningen ved afbrænding af PVC.
HUSK: lokal udsugning under forsøget.

I skal bruge:
•
•
•
•

Bunsenbrænder
Digeltang
Plast der indeholder PVC – fx en frost- eller affaldspose (kig efter PVC-mærket)
Et fugtigt stykke pH-papir

Sådan gør I:
1.

Lav opstillingen som på billedet

2.	Hold det fugtige stykke pH-papiret hen over
røgen fra det afbrændte affald

Hvad sker der med pH-papiret?

Svar:

Hvad fortæller farveændringen?

Svar:
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Forsøg: Lav dit eget batteri
Husk: Brug sikkerhedsbriller og kittel /forklæde
til alle kemiforsøg
Vi bruger batterier til mange forskellige ting derhjemme, og
når de er brugte, må de ikke smides i affaldsspanden, men
skal
afleveres på genbrugspladsen. På den måde kan vi
genanvende metallerne.
I dette forsøg skal I fabrikere et element – i daglig tale et
batteri.

I skal bruge:
•
•
•
•

Voltmeter eller multimeter,
Kobber (Cu), Zink (Zn), Jern (Fe) og Bly (Pb)
Et glas, vand
Salt (NaCl)

Sådan gør I:
1.	Lav opstillingen som på billedet og brug de metaller,
der står i skemaet (i den tomme rubrik, kan I selv finde
et metal, I vil teste, fx sølvpapir).
2.	Fyld glasset halvt op med vand, tilsæt 3 tsk. salt
og rør rundt.
3. Sæt derefter metallerne ned i glasset.
4.	Brug et voltmeter eller et multimeter til at måle
spændingsforskellen (volt).
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Resultat

Metal

Metal

Kobber

Zink

Kobber

Jern

Kobber

Bly

Kobber

Kobber

Spændingsforskel i volt

1.	Hvad fortæller jeres målinger?

2.	Indsæt en fatning med en pære på 1,5 volt.
Kan I få pæren til at lyse?
(prøv også med en diode).

3.	Hvilke metaller vil være bedst at bruge?
Hvorfor bruger man ikke de bedste
metaller?
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Forsøg: Sortering af
metaller med magnetisme

Når forskellige slags metaller er blandet sammen, kan man
sortere dem ved hjælp af magnetisme. Det gør man fx på
genbrugspladser.

1.	Skriv først om I tror de forskellige metaller tiltrækkes
af magneten.
2. Test bagefter om I havde ret.
3. Forklar jeres resultater

I skal nu teste, hvordan forskellige metaller tiltrækkes af en
magnet. Hvis I mangler nogle af materialerne på listen, kan
I erstatte dem med noget, I har taget med hjemmefra.

Metal

Jeg tror metallet tiltrækkes

Ja/Nej

Jeg ved metallet tiltrækkes

Ja/Nej

Coca Cola dåse
Pepsi dåse
Søm
Kapsel
Kobbertråd uden plast
Sølvpapir – aluminiumsfolie
Låg fra syltetøjsglas
Metalkrans fra fyrfadslys
Majsdåse
Karamelpapir med sølvglans
Legetøjsbil af metal
Kobber
Aluminium
Jern
Guldkæde
Sølvkæde
1-krone eller 2-krone
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Tip en 13’er
Nr.

Spørgsmål

1

x

2

1

Affald kan bruges til at producere:

Mursten

Vand

Elektrisk energi

2

Organisk materiale er fx:

Køkkenaffald

Glas

Sten

3

Dette affald kan brænde i et
forbrændingsanlæg:

Glas

Plast

Byggeaffald

4

Hvis en ”side” af brandtrekanten
fjernes:

Flammer ilden op

Kan genstanden
ikke brænde

Bliver det farligt

5

Når kuldioxid (CO2) blandes med
kuldioxid-indikatoren skifter
den farve fra:

Rød til hvid

Rød til grøn

Rød til gul

6

Denne luftart (gas) skal være tilstede
for at noget kan brænde:

Kvælstof (N2)

Oxygen (O2)

Hydrogen (H2)

7

Når organisk affald brænder,
dannes der:

Oxygen (O2)

Kuldioxid

Helium (He)

8

Dette metal er vigtigt at genbruge:

Kul

Aluminium

Kridt

9

En forbrænding kan ikke finde sted,
hvis forbrændingsanlægget:

Har for høj
temperatur

Indeholder for meget
kuldioxid (CO2)

Indeholder for meget
oxygen (O2)

10

Metaller skal genbruges fordi:

Metalaffald kan
ødelægge naturen

Metal er en vigtig
ressource

Metaller er der nok af

11

Dette metal kan tiltrækkes
af en magnet og derved let adskilles
fra andre metaller

Jern (Fe)

Kobber (Cu)

Aluminium (Al)

12

For at kunne lave et batteri,
skal man bruge:

To forskellige slags
metaller og saltvand

Guld (Au)
og sølv (Ag)

To ens metaller

13

Dette skal på genbrugsstationen
og ikke i skraldespanden:

En karklud

Våd salat

En brugt mobiltelefon

GOD TIL
NATURFAG
Elevark

18089 Mediegruppen

www.godtilnaturfag.dk
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