
Vandrensning, mekanisk

I Danmark producerer vi rigtig meget spildevand hver dag. Alt det 

spildevand skal renses, inden vi kan lede det tilbage i naturen.

I dette forsøg skal I undersøge, hvor godt det virker at rense vand ved hjælp 

af et mekanisk filter.

Forsøgsgang

I skal lave to mekaniske filtre.

Først skal I lave en beholder til jeres 

mekaniske filter:

Bunden skæres af flasken, og der laves 

nogle huller i proppen. Det kan I evt. 

gøre med spidsen af en skarp kniv/saks.  

Herefter skruer I låget på flasken igen 

og fastgør den i stativet, så proppen 

peger nedad.  Begge flasker kan godt 

sidde på samme stativ, hvis I lader dem 

sidde på hver side af stativet.

Så skal I lave det mekaniske filter:

Først skal der filterpapir eller køkkenrulle i.  Det skal ligge i flaskens 

prop og forhindre, at sandet løber ud af hullerne i proppen. Så lægger I et 

lag sand på 4 -5 cm, så et lag kul på 4 – 5 cm og sidst et lag grus på 4 – 5 cm.

Opsamlingsglasset sætter I under jeres flaskefilter.

Så er filtrene klar til brug! 

Først skal I måle pH på spildevandsprøverne og beskrive, hvordan de ser ud 

(farve, lugt, klarhed). Tag gerne billeder. 

Når jeres data er noteret, skal I hælde en prøve i hvert af de to filtre. Kem-

isk spildevand i det ene filter og organisk spildevand i det andet filter.

Når der er kommet en portion renset vand ud i hvert opsamlingsglas, skal I 

igen måle pH på det. I skal også kigge på udseendet og lugte til prøverne. 

Materialeliste
200 ml organisk spildevand
200 ml kemisk spildevand
2 halvliters plastflasker
2 opsamlingsglas
Sand
Knust trækul
Grus
Stativ og stativklemmer
Filterpapir eller køkkenrulleSkarp kniv/saks



Hvordan har de to prøver ændret sig? Er der forskel på prøvernes udseende 

og lugt før og efter rensning?

Hvad er fordelene og ulemperne ved at rense spildevand mekanisk?
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