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VEJEN TIL OFFSHORE: EN REN OLIEPRODUKTION
OM FORLØBET
Fra 7. til 9. klasse er der seks fællesfaglige fokusområder i biologi, fysik/kemi og geografi, som alle elever skal
arbejde med. To af de seks fokusområder må erstattes af to andre fokusområder med andet indhold.
Dette forløb er fællesfagligt mellem fagene biologi, geografi og fysik/kemi og omhandler: den enkeltes og
samfundets udledning af stoffer og en bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.
I skal sammen med lærerne formulere en overordnet problemstilling, som skal afgrænses af en række
arbejdsspørgsmål. Det betyder, at der arbejdes med en reel problemstilling, der kan belyses af alle tre fag. I
dette forløb skal I først igennem en fælles introduktion til emnet olieproduktion i Danmark, og til sidst skal I
fordybe jer i jeres selvvalgte problemstilling.

INTRO
Udfordringen ved at producere olie i Danmark ligger i at olien gemmer sig i bla. kalklag der er forholdsvis
smalle. Derfor har vi opfundet en metode hvor der bores vandret. På den måde kan man følge kalklagene. Ved
vandrette boringer laver man en række boringer parallelt med hinanden og sprøjter vand ind i borehullerne.
Vandet presser olien od af kalken og op til platformen.
Denne olie er uren, den indeholder vand og sedimentrester som skal fjernes inden olien kan sendes til
Fredericia. I en separator skilles olien fra vand og sediment. Her tilsættes nogle kemikalier der hjælper
processen. Til sidst må der maksimalt være 2,5% vand i den olie der sendes til Fredericia.
Udfordringen ligger så i affaldsprodukterne eller når der er for lidt olie i det der kommer op fra boringen, hvad
gør man med det.
Vandet der kommer fra separatoren indeholder kemikalierester og få olierester. Hvad gør man?
Der er forskellige muligheder:
1. Sende det til land for at rense vandet - meget dyr løsning
2. Sende det tilbage i boringen - det indeholder det for mange kemikalier til som vil ødelægge oliens
kvalitet.
3. Hælde det ud i havet – Det er en meget billig løsning og det man gør.
Det restvand der ”smides” i havet skal overholde meget strenge normer og grænseværdier, derudover
overvåges miljøpåvirkningen konstant. I andre lande har politikerne vedtaget at der ikke må udledes vand fra
olieproduktionen til havet.
Problemstillingen I skal arbejde med er:
Hvordan får vi en ren olieproduktion i Danmark?
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LÆRINGSMÅL


Jeg kan anvende modeller til at forklare carbonkredsløbet.



Jeg kan forklare hvordan olieproduktion påvirker økosystemet i Nordsøen



Jeg kan argumentere for at olieproduktionen bliver ren og det er vigtigt at bevare den.



Jeg kan diskutere egne og andres løsningsforslag til at fremme en bæredygtig og ren olieproduktion.



Jeg kan undersøge og analysere vores afhængighed af olie.

PROBLEMSTILLINGER
I forløbet "En ren olieproduktion" skal I udarbejde en overordnet problemstilling, som I vil arbejde med.
Følgende problemstillinger kan I med fordel overveje før, under eller efter forløbet til at igangsætte jeres
refleksion over emnet:


Hvordan påvirker fossile brændsler udledningen af CO2?



Hvorfor har politikerne ikke stillet krav om at olieproduktionen skal være ren?



Hvordan har olieproduktionen i Nordsøen påvirket Nordsøens dyre og planteliv?



Hvordan ville vores hverdag være, hvis vi ikke har en olieproduktion i verden?
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DEL 1: FÆLLES FORLØB


Læs artiklen "Det sorte guld" (fraviden. JP.dk/glathea). Lav opgaven i teksten på klassen.



Læs kap. 2.2 - 2.5. Kulstofkredsløbet. Fra <http://sustainable.dk/forbrug-og-baeredygtighed/2drivhuseffekten-og-kulstofkredslobet/>



Lav øvelserne
a. Påvis O2 og CO2 i planter
b. Frigivelse af CO2 fra vand
c. Kulstofkredsløbet langsomt og hurtigt



Lav et gruppemindmap over, hvad I har af viden om CO2 og carbonkredsløbet.
a. Gruppemindmaps kan fx fremstilles i programmet MindMeister. Tag meget gerne
billeder af jeres aktiviteter i forløbet, så I kan opdatere mindmappet sidst i forløbet.



Se filmen Generation of Oil in Maersk's Quest for Oil game in Danish



Lav aktiviteter
a. Olien dannes
b. Hvor gemmer olien sig. (Quest for Oil seismiske undersøgelse)
c. Olien siver op ad.



Læs teksten olieforurening i havet (fra Clio online). I skal kopiere brødteksten fra artiklen over i Word.
Her skal I under læsningen markere følgende i teksten:
b. Markér med grøn skriftfarve, hvad I vidste i forvejen. Markér med blå skriftfarve de
steder, hvor I havde en anden opfattelse. Markér med lilla det, som I aldrig havde hørt
om før. Markér med rødt det, som I ikke forstår.



Lav aktiviteten: Olie - fordele og ulemper



Se film: Striking Oil in Maersk's Quest for Oil game in Danish https://youtu.be/4vltLlA8k30 og
https://youtu.be/Smp1a0P-6_g



Læs teksten "Danmarks olieeventyr"



Lav aktiviteten: olieproduktion i verden



Lav aktiviteten "oliereserver hvor langt rækker de? - Undersøg hvilke forventninger der er til
reserverne i den danske del af Nordsøen?
c. Beregning af oliereserver: http://www.geologi.dk/oliegas/e3/d35.htm



Se hvad olie anvendes til: Fueling Europe’s future oil what is it used for



Lav aktiviteten: Fra platform til plastik.
d. Undersøg produktionskæden for olie fra platform til tanken(billede)
e. Lav en produktionskæde med overskriften fra platform til plast
f. Lav et mindmap over hvilke produkter i vores hverdag kommer fra olie eller hvor olie er
en vigtig bestanddel.



Læs teksten: Olieforurening i havet



Lav aktiviteterne:
g. Olieforurening i havet 1
h. Olieforurening i havet 2
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i.


Olieprodukters brændbarhed og opløselighed

Læs teksten naturen i Nordsøen: kilde dansk olie/gas rapport kap 5
j. Hvad er problemet?
k. Hvad er problemets årsag?
l. Hvilken virkning har problemet?
m. Hvad er en mulig løsning på problemet?
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PÅVIS O2 OG CO2 I PLANTER.
Læringsmål


Jeg kan vise at planter danner ilt ved fotosyntese.



Jeg kan gennemføre enkle undersøgelser, hvor CO bliver påvist i væske med indikator, og hvor
planternes rolle i carbons kredsløb tydeliggøres.

Baggrund:
Verdenshavene som CO2-reservoir Verdenshavene spiller en vigtig rolle for reguleringen af mængden af CO2
i atmosfæren og dermed også for drivhuseffekten. Når CO2 er opløst i vand, tilbageholder det nemlig ikke
længere varme i atmosfæren. I relation til global opvarmning kan varmere have blive en del af en ’ond cirkel’
(hvis vi kun ser på temperaturens betydning). Hvis opløseligheden af CO2 i havene falder, kan det medføre
højere koncentration af CO2 i atmosfæren, hvilket kan resultere i mere drivhuseffekt, som igen kan medføre
endnu varmere have, hvorefter cyklussen starter forfra.
Bevægelsen af CO2 frem og tilbage mellem atmosfæren og verdenshavene påvirkes dog ikke blot af
verdenshavenes temperatur, men også af deres dybde, bølger og vindhastigheder på havoverfladen og
mængden af mikroskopiske planter og dyr i havet. Der optager CO2 som led i fotosyntesen. Her omdanner
planter ved hjælp af solens energi CO2 og vand til næringsstoffer(kulhydrat) og energi. Processen kan
beskrives sådan: Lys + CO2 + vand => kulhydrat + O2

Det skal i bruge:


3 reagensglas



1 stativ



3 propper



2 vandplanter (vandpest)



CO2-indikator



Stanniol



evt. en lampe (60W)

Lav
1. Placér en vandplante i to af reagensglassene. Fyld CO2-indikator i alle tre glas, så planterne er
dækkede, og væsken står lige højt i de tre glas.
2. Fold stanniol om det ene af de to glas med vandplanter. Placer glassene i stativet, og sørg for at der
er lys på forsøgsopstillingen.
3. Lad forsøget fortsætte flere dage, indtil du kan se et tydeligt farveskift i de to glas med planter. Hvilke
farveskift tror du, der vil komme?
4. Hvis du sætter din lampe til at lyse på glassene hele tiden vil farveskiftet blive tydeligere og komme
hurtigere.

Efterbehandling:
Diskuter følgende i gruppen:
 Hvorfor er det en god idé at have et tredje glas uden plante i?
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Hvorfor bliver farveskiftet tydeligere, hvis der er lys på forsøget hele døgnet?
Hvorfor er det en fordel at bruge sollys frem for elektrisk lys?
Hvad viser forsøget om planternes rolle i naturens kredsløb?

FRIGIVELSE AF CO2 FRA VAND
Læringsmål
Jeg kan undersøge frigivelsen af CO2 fra danskvand under opvarmning

Baggrund:
Når CO2 opløses i vand, reagerer noget af gassen med vandet, så der opstår en ligevægt: H2O + CO2 H2CO3
(1) (carbondioxid) (kulsyre)
Øges mængden af CO2, der bliver optaget i havet, har det konsekvenser. Havet bliver nemlig mere surt, idet
CO2 danner kulsyre, når det opløses i havvandet. Havet er blevet ca. 26 procent mere surt siden
industrialiseringens begyndelse. Fortsætter de menneskeskabte udledninger af CO2 med samme hastighed
som nu, vil havenes pH-værdi være 0,3 – 0,4 lavere eller ca.150 procent mere sure ved afslutningen af dette
århundrede.
Når havene bliver mere sure, kan det få ødelæggende konsekvenser for de dyr, der bruger kalk til at bygge deres
skeletter. Iblandt dem er koraller nok de mest kendte. Når havvandet bliver mere surt, bliver det sværere for
koraller og andre skaldannende organismer at binde kalken. Det betyder, at korallerne ikke længere vil være i
stand til at bygge rev og vedligeholde dem. Det er en udvikling, der allerede nu er i gang. (Kilde NOAH)

Det skal i bruge:


To flasker danskvand Bægerglas (1 liter)



1-2 termometre



To elastikker



To plastikposer



Varmeplade

Lav
Boblerne i danskvand og andre sodavand er CO2 på gasform. Under fremstillingen på fabrikken er CO2 blevet
opløst i vandet under tryk. Når kapslen skrues af flasken, falder trykket i flasken, og noget af gassen frigives. I
kan drive mere CO2 ud af væsken ved at varme den op. Under opvarmningen kan I opsamle den uddrevne
gas i en pose, der sidder på flaskens åbning. CO2 i flasken skal i dette forsøg ses som det CO2 der optages i
havene.
1. Åbn flaskerne med danskvand. Sæt plastikposer fast omkring flaskernes åbninger med elastikker. Fyld
et bægerglas ca. halvt op med vand, og stil det på en varmeplade.
2. Stil den ene flaske i vandbadet. Plastikposen må ikke kunne nå ned på varmepladen.
3. Mål temperaturen i luften og i vandbadet. Helst med hvert sit termometer.
4. Varm vandbadet op til 40-50 °C ved svag varme. Hold hele tiden øje med temperaturen og poserne
under opvarmningen. Hvad sker der? Skriv jeres observationer ned
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Evaluering:
1. Hvordan viser forsøget, at der frigives gas fra vandet?
2. Hvis verdenshavene bliver varmere, hvordan vil det så påvirke mængden af CO2 opløst i havene?
3. Nogle verdenshave optager typisk CO2, mens andre typisk frigiver CO2. Kan du forklare, hvorfor der
er forskel? Og kan du give nogle eksempler? Du kan bruge et verdenskort til at finde ud af, hvor de
forskellige verdenshave ligger.
4. Hvor ender CO2 frigivet fra verdenshavene?
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KULSTOFKREDSLØBET LANGSOMT OG HURTIGT

Biosfæren: Alt levende.

Læringsmål
Jeg kan ved hjælp af an model forklare forskellen på det hurtige og det
langsomme kulstofkredsløb.
Jeg kan diskutere hvilken indflydelse ændringer i langsomme og det hurtige
kulstofkredsløb har på jordens overfladetemperatur

Atmosfæren: Den luft som
omkranser jorden, der både
beskytter mod UV-stråling
og indeholder nitrogen, N2,
(cirka 78 %), ilt, O2, (ca. 21

Baggrund:

%), argon, Ar, (omkring

Kulstof er bundet i en række depoter i havene, på land og i atmosfæren,
som hele tiden udveksler forskellige kulstofforbindelser med hinanden.
Disse udvekslinger udgør kulstofkredsløbet. Hvor meget kulstof, der er i de
enkelte depoter, varierer naturligt både over årtusinder og over enkelte
dage, men den samlede mængde kulstof er konstant.

0,93 %). Den sidste procent

Atmosfæren indeholder mindre kulstof end de andre depoter, men stort set
al udveksling af kulstof mellem depoterne foregår gennem atmosfæren.
Biosfæren udgør et stort depot for kulstof. Planter på land og alger i
verdenshavene og søer optager CO2 fra luften gennem fotosyntese, som er
en proces, hvor de bruger energi fra solens stråler sammen med vand til at
lave kulstofforbindelser, der danner organisk stof og ilt. Dette foregår
gennem en fotosyntesereaktion:
6CO2 + 6H2O + energi -> C6H12O6 + 6O2

udgøres af mange
forskellige molekyler,
herunder drivhusgasserne.
Hydrosfæren: Alt vand på
jorden inklusiv is og damp
Lithosfæren: De yderste
100-150 km af jorden som
både er der, hvor planterne
henter deres næring, hvor
kontinenterne flytter sig, og
hvor olien og andre fossile
energikilder befinder sig.

Det skal i bruge:
Kapitel 2.2 KULSTOFKREDSLØBET
Fra. Sustainable.dk - Drivhuseffekten - Kulstofkredsløbet.
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Kilde: Sustainable.dk

Lav denne øvelse:
1. Læs kapitel 2.2. Kulstofkredsløbet
2. Forklar forskellen på det hurtige og det langsomme kulstofkredsløb.
3. Hvad ville det få af betydning for Jordens overfladetemperatur, hvis store mængder kulstof flyttes fra det
hurtige kredsløb til det langsomme? Og fra det langsomme til det hurtige?
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OLIEN DANNES
Læringsmål
Jeg kan anvende min viden om olie og gas dannelsesprocesser til at producere en tegneserie.

Baggrund:
Olie er ikke bare en klistret masse og et vigtigt råstof vi henter op fra undergrunden. Det er et råmateriale der
består af små organismer, primært alger og andre mikroorganismer, der lever i havet.
Den råolie vi henter op i til overfladen er dannet af organismer der levede i havet for mellem 10 og 160 mil.
år siden.

Det skal i bruge:
Lineal og forskellige farver
Film "Olien dannes"(Generation of Oil in Maersk's Quest for Oil game in Danish)
Ekstra viden kan hentes I Geoviden nr.1 2013 – Olie Gas i dansk undergrund

Lav en tegneserie der hedder Olien dannes.
1. Se filmen olien dannes igen.
2. Lav en tegneserie på papir, hvor du beskriver udviklingsprocessen fra plankton til olie og gas. I
tegneserien skal følgende ord indgå:
a. Plankton, nedbrydning af små levende organismer, sediment, organiske materiale,
overdækket af nye sedimenter, tryk, temperatur, sammenpresning af sedimenter, hydrogen,
carbon, organiske materiale begraves og varmes op, olie og gas dannes og frigøres.
3. Indled din tegneserie med at beskrive, hvordan plankton optager carbon (CO2) og hydrogen.
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HVOR GEMMER OLIEN SIG?
Læringsmål
Jeg kan beskrive begreberne kildebjergart, reservoirbjergart, fælde og forsegling.
Jeg kan forklare, hvilke forhold der skal være opfyldt, for at olie og gas er til stede.

Baggrund:
Olien i Nordsøen findes i porøse kalkstensreservoirer fra Øvre Kridt (96-65 mio. år før nu) og Danien (65-61
mio. år), mens en mindre del af produktionen foregår fra sandstensreservoirer fra Jura (203-135 mio. år) og
Paleocæn (61-53 mio. år).
For at finde frem til disse reservoirer laver man seismiske undersøgelser. En seismisk måling udføres ved, at
der sendes trykbølger fra en lyd kilde ned i undergrunden. Når trykbølgen møder forskellige geologiske lag, vil
en del af bølgen blive reflekteret tilbage til overfladen. Lydbølger løber hurtigere gennem hårde end gennem
bløde materialer. De reflekterede bølger registreres ved overfladen, hvor de tolkes.

1 SLATHORST I NORDSØEN (KILDE: DONG ENERGY:)

Det skal i bruge:
Lineal og farver

Lav
1) Lav "Ordkendskabskort forklar med dine egne ord, ordene:
a. Kildebjergart, reservoirbjergart, fælde og forsegling.
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b.
2. Forklar over for din sidemand, hvad en ''oliefælde'' er, og hvordan den opstår.
3. Lav en tegneserie, hvori ordene kildebjergart, reservoirbjergart, fælde og forsegling indgår.
4. Læs teksterne "Geologiske forudsætninger" og ''Reservoirbjergart''.
5. Lav din egen tegning af et sandstensreservoir. I tegningen skal ordene sandstensreservoir, hulrum,
kvartskorn (''sand''), vand, olie og gas indgå.
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OLIE SIVER OP AD
Læringsmål
Jeg kan med et forsøg undersøge, hvordan en oliefælde virker.
Jeg kan forklare, hvorfor olien bevæger sig, som den gør på vej i oliefælden.

Baggrund:
Kort om jordlag og porøsitet.

Det skal i bruge:


Stort reagensglas
eller et måleglas



Gummiprop (uden
hul)



Groft sand/grus



Fint sand



Vand



Madolie.

Det gør I:
1. Hæld ca. 1-2 cm olie i et
2 SEISMISK PROFIL AF GORMFELTET(VIDEN.JP.DK)
glas.
2. Hæld dernæst fint materiale i glasset.
3. Dernæst et godt lag af groft grus. Hvis I ikke benytter groft grus, vil forsøget tage meget lang tid, inden
det viser, hvordan olien stiger til vejrs. Samtidig kan I bedre se olien stige til vejrs, hvis I benytter groft
grus som mellemlag.
4. Til sidst hældes vand i glasset - næsten op til kanten - og prop sættes i. Iagttag, hvad der sker!
5. Overvej følgende:
6. Hvad viser modellen?
7. Er der problemer med modellen i forhold til virkeligheden?
8. Prøv jer eventuelt frem med forskellige materialer og opstillinger.
9. Hvad fungerer bedst og hvorfor?
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OLIE - FORDELE OG ULEMPER
Læringsmål
Jeg kan opstille fordele og ulemper ved brugen af Olie som råstof og som fossilt brændstof.
Jeg kan beskrive de kortsigtede fremtidsudsigter for fossile brændstoffer.

Baggrund:
Olie er ikke bare en klistret masse og et vigtigt råstof vi henter op fra undergrunden. Det er et råmateriale der
består af små organismer, primært alger og andre mikroorganismer, der lever i havet.
Dette råstof er vi meget afhængig af når vi taler om energiproduktion. Ud over energiproduktion er vi
afhængig af olie til at producere mange ad de ting vi bruger i det daglige, her er der tale om ting lige fra
plastikposen til dine T-shirts.
Dette har indflydelse på debatten omkring olieproduktionen og om man skal øge søgningen efter nye
oliereserver eller om den skal udfases og erstattes af vedvarende energiformer.

Det skal i bruge:
Artiklerne: ''Grønne EU-politikere vil stoppe olieboringer i Grønland'' og ''Obama vil satse på grøn energi''.
Brug metoden "Rollelæsning" til at læse artiklerne.

Lav
Del klassen ind i grupper med tre-fire personer i hver.
2. Læs artiklerne ''Grønne EU-politikere vil stoppe olieboringer i Grønland'' og ''Obama vil satse på grøn
energi''. Brug metoden "Rollelæsning" til at læse artiklerne.
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OLIEPRODUKTION I VERDEN
Læringsmål
Jeg kan undersøge, hvilke lande der producerer og eksporterer mest olie i verden.

Baggrund:
De førende olieproducenter har siden 1960 været samlet i OPEC (Organization of the Petroleum Exporting
Countries), men Danmark er faktisk også olieproducent via oliefelterne i Nordsøen.
Danmark er en af spillerne på den globale olieproduktions scene. I Europa er der 5 vigtige olieproducerende
lande: Norge, England (Skotland), Danmark, Tyskland og Holland.
Danmark er nr. 3 blandt Europas olieeksporterende lande og nr. 45 på verdensplan.
Men hvem eksporterer egentlig mest olie?

Det skal i bruge:
Olieproduktions statistik 2015.
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-reviewof-world-energy-2015-full-report.pdf

Tegn grafer over top 10
1.
2.
3.
4.

5.

Skriv først ned i, hvilke ti lande, du forventer, der vil være blandt de mest olieproducerende lande i
verden.
Åben regnearket Olieproduktions statistik 2015
Find den kolonnerne, hvor der står 2008, 2010,2012 og 2014
Find de 10 lande i verden, som i de valgte år producerede mest olie, og list dem op i rækkefølge på
regnearket ''Top 10 over olieproducerende lande'' med afsæt i gennemsnittet af de valgte landes
produktion over de 4 år.
Lav grafer der viser udviklingen i olieproduktionen ved disse 10 lande. Diskuter at lande som USA og
Canada har en stigende produktion og andre lande som fx Iran har en faldende produktion.
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OLIERESERVER HVOR LANGT RÆKKER DE?
Læringsmål
Jeg kan undersøge, hvor mange år frem i tiden der er olie nok til alle på Jorden, og hvornår det begynder at
blive problematisk med olieproduktionen.
Jeg kan forklare, hvad R/P-forhold er for et begreb.

Baggrund:
Olie ser vi som ikke-fornybar energikilde
selvom der kan dannes olie over tid, men det
tager bare så lang tid, at det ikke har nogen
reel betydning.
Flere kilder spår, at oliereserverne vil slippe
op i fremtiden. Ny teknologi kan forlænge
den tid, hvor vi stadig kan benytte olie som
energikilde en smule. Nye olieforekomster
kan måske blive opdaget, men det ser en
smule sort ud for olien i fremtiden.
3 HTTP://WWW.MAERSK.COM/~/MEDIA/STOCK-FOOTAGE-IMAGES/MAERSK-OIL/MAERSK-OIL6.JPG

Det skal i bruge:
Artiklen: Globale Reserver
Beregning af oliereserver: http://www.geologi.dk/oliegas/e3/d35.htm

Lav
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1. Læs artiklen ''Globale reserver'' i grupper a fire.
2. Diskuter følgende i gruppen:
a. Hvor mange år ud i fremtiden er der olie nok globalt?
b. Hvor mange år ud i fremtiden er der olie nok i Nordsøen?
c. Hvad betyder R/P-forholdet?
3. Undersøg R/P-forholdet for forskellige lande. Brug filen "BP Statistical Review of World Energy 2013".
Slå op på side 31.
4. Besvar følgende spørgsmål:
a. Hvordan fordeler R/P-forholdet sig ift. verdens kontinenter?
b. Hvordan er R/P forholdet i Nordsøen?
c. Hvilken betydning har den globale variation i R/P-forholdet?
5. Opsummer i fællesskab i klassen, hvad I hver især har fundet ud af.

FRA PLATFORM TIL PLASTIK
Læringsmål


Jeg kan forklare oliens vej fra boring til tankstationen med afsæt i en model.



Jeg kan lave en produktionskæde for en vare hvor olie er en vigtig ressource eks. Plastik.



Jeg kan anvende produktionskæden til at argumentere for at bevare og udvikle olieproduktion i
Danmark.

Baggrund:
Olie er en vigtig ressource i vores dagligdag. Mange af de ting vi bruger eksisterer fordi vi har olie. Tænk på
dine sko, bluser eller bilen, der kører på benzin eller diesel, som er lavet af olie. Varer lige fra medicin til
legetøj afhænger i dag af olien. Olien og olieprodukter står for cirka 40 procent af vores totale energiforbrug
her i Danmark.

Det skal i bruge:
Papir, tegneredskaber
Film Oil what is it used for

Lav:
1.
2.
3.
4.
5.

Se filmen: oil what is it used for
Se på billedet og forklar med egne ord hvordan olien kommer til tankstationerne.
Vælg et produkt fra vores hverdag hvor olie er en vigtig del: eks. Plastik.
Lav en produktionskæde som beskriver vejen fra olie til produkt (eks. Plastik)
Diskuter i gruppen hvordan i kan sikre at vi kan producere plastik og andre produkter der er
afhængige af olie langt ud i fremtiden. Brug jeres produktionskæde i argumentationen.
6. Præsenter jeres argumenter for klassen.
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OLIEFORUENING I HAVET 1
Undersøg, hvordan kemikalier kan opløse olieforurening.

Læringsmål


Jeg kan udføre et forsøg, der efterligner en kemisk bekæmpelse af olieforurening.



Jeg kan fortælle, hvordan man kan forebygge et olieudslip.

 Jeg kan fortælle, hvilke konsekvenser olieforurening kan have for et økosystem.
Baggrund:
I april 2010 skete der et kæmpe olieudslip fra en boreplatform i Den Mexicanske Golf. Man forsøgte bl.a. at
begrænse omfanget ved at sprøjte kemikalier ud over olien. Kemikalierne gør olien mere vandopløselig. Man
kalder disse kemikalier for dispergeringsmidler. I Den Mexicanske Golf er der olie i undergrunden. Der siver
derfor naturligt lidt olie op fra bunden. Der findes mikroorganismer, som lever af denne olie. Disse
mikroorganismer er blomstret op efter udslippet, og de har været med til at nedbryde en stor del af olien.

Det skal i bruge:


Bægerglas



Vand



Rapsolie eller lignende



Forstøver med kraftig sulfoopløsning.

Lav
1. I skal med en enkel opstilling illustrere,
hvordan kemikalier kan opløse olie.
2. Fyld bægerglasset op med vand.
3. Hæld en skefuld olie ned på vandet. Læg
mærke til, hvordan olien fordeler sig.
4. Sprøjt derefter sulfo ud over olien og rør rundt i vandet, så det efterligner bølger i blæsevejr. Læg
mærke til, hvad der nu sker med olien.
5. Tal om, hvordan olien fordeler sig før og efter tilførsel af sæbe. Sæben skal simulere de kemikalier,
der bruges ved olieforureninger.
6. Tal om:
a. Hvilken betydning har det for bakterier, der spiser olie?
b. Hvilken betydning kan det have i økosystemet?
7. Skim artiklen: Den Mexicanske Golf bliver aldrig sig selv igen" og find svar på:
a. Hvilke konsekvenser olieforureningen har haft i økosystemet i Den Mexicanske Golf?
b. Hvad det måske har medført, at man har brugt dispergeringsmidler?
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OLIEFORUENING I HAVET 2
Undersøg, hvordan olieforurening kan fjernes uden brug af kemikalier

Læringsmål


Jeg kan udføre et forsøg, der efterligner bekæmpelse af olieforurening uden brug af kemikalier



Jeg kan fortælle, hvordan man kan forebygge et olieudslip.

 Jeg kan fortælle, hvilke konsekvenser olieforurening kan have for et økosystem.
Baggrund:
I april 2010 skete der et kæmpe
olieudslip fra en boreplatform i
Den Mexicanske Golf. Man
forsøgte bl.a. at begrænse
omfanget ved at sprøjte
kemikalier ud over olien.
Kemikalierne gør olien mere
vandopløselig. Man kalder disse
kemikalier for
dispergeringsmidler.

4
HTTP://FORSVARET.DK/MST/NYT%20OG%20PRESSE/NATIONALT/PUBLISHINGIMAGES/DER%20PUMPES%2
0OLIE%20FRA%20SP%C3%A6RRING.JPG

I Den Mexicanske Golf er der olie i
undergrunden. Der siver derfor naturligt lidt olie op fra bunden. Der findes mikroorganismer, som lever af
denne olie. Disse mikroorganismer er blomstret op efter udslippet, og de har været med til at nedbryde en
stor del af olien.

Det skal i bruge:


Balje



Vand



Rapsolie eller lignende



Plastslange og samle led



”oliestøvsuger” Se billede.

Lav
1. I skal med en enkel opstilling illustrere, hvordan man kan inddæmme og samle olieforurening op
uden brug af kemikalier.
2. Fyld baljen eller skålen op med vand.
3. Placer gummislangen som er samlet til en ring på vandoverfladen
4. Hæld nogle skefuld olie ned i midten af ringen på vandet. Læg mærke til, hvordan olien fordeler sig.
5. Skub forsigtig til gummiringen(flydespærring) så den bevæger sig
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6. Sug forsigtigt den indkredses olie op med oliestøvsugeren
7. Diskuter hvornår det giver mening at bruge flydespærringer?
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OLIEPRODUKTERS BRÆNDBARHED OG OPLØSLIGHED
Fra olie får man adskillige forskellige produkter med vidt forskellige egenskaber.

Baggrund:
Benzin og petroleum ser umiddelbart ens ud, men de to stoffer er forskellige på mange punkter.
Forsøget viser olieprodukters kemiske egenskaber som massefylde, opløselighed og brændbarhed.

Læringsmål


Jeg kan vise at antallet af carbonatomer i en alkan har betydning for antændelsestemperaturen.



Jeg kan beskrive forskellige olieprodukters forskellige kemiske egenskaber.

I skal bruge


Sikkerhedsbriller



Kittel



Rensebenzin



Petroleum



Teske



Porcelænsskål



Reagensglas



Prop til reagensglas – eller et stykke stanniol



Tændstikker

Lav
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
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Tag sikkerhedsbriller og kittel på.
Tænd for udsugningen. Se sikkerheds- og forholdsregler på emballagen.
Hæld en lille smule rensebenzin på en ske.
Hold skeen over porcelænsskålen, og prøv at antænde væsken med en tændstik. Iagttag, hvor meget
sod der er i flammens kant. Hæld aldrig vand på olie, der brænder.
Tør skeen af, og gentag afbrændingen med petroleum. Petroleum har en højere
antændelsestemperatur, så skeen skal opvarmes af tændstikken, inden væsken kan antændes. Læg
mærke til, at petroleum soder mere end rensebenzin.
Hæld 5 ml vand i et reagensglas og derefter samme mængde rensebenzin. Put prop på, og ryst
glasset en lille smule. Læg mærke til, at benzin er uopløseligt i vand, og at rensebenzin flyder ovenpå.
Gentag punkt 1-4, men nu med petroleum.
Forsøget kan også laves med andre olieprodukter som fx dieselolie og fyringsolie. I vil opdage, at jo
højere antal carbonatomer i alkanen, desto sværere vil den være at antænde, og desto mere soder
den.
Biler, der kører på dieselolie, skal forvarmes, inden tændingsnøglen drejes helt. Det kan i øvrigt være
svært at rengøre de benyttede reagensglas. Sørg eventuelt for, at I har olieprodukter i dem næste
gang, I bruger dem.

