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Find det perfekte blandingsforhold 

For at finde blandingsforhold i en container skal man ved hvor meget luft den indeholder. Det betyder at 
man skal finde rumfanget af beholderen. 

Vi tager udgangspunkt i en dåse. Da dåsen er et cylinder, for at finde rumfang skal man bruge dette formel: 

V=h*r2*π 

Hvor V =rumfang, h=højde, r = radius 

Mål dåsen. Husk at radius er halvdelen af diameteren, som er den afstand fra den ene side af dåsen til den 
anden.  

Målerne skal være i cm.  Rumfang derfor udregnes i cm3 

Rumfanget fortæller hvor meget luft der er i dåsen. Massen af luften findes ved at finde massefylde (δ) for 
luft og ganger den med rumfanget. Ved en søgning på internet kan man se at luft har en massefylde på 
0,00129g/cm3. DVS 1 cm3 luft vejer 0,00129 gram. 

Man bruger formlen  δ = #
$

  

Hvor δ= massefyld, m= masse og V=rumfang.  

Man skal finde massen så skal man omskrive formlen således: δ = #
$
	→ m = δ · V 

Sæt det beregnede rumfang og massefyld ind i formlen og find massen af luften i dåsen. 

Man kan læse sig frem til at det støkiometriske forhold for benzin er 1:14,7; DVS for at få den mest 
effektive forbrænding skal man have 14,7 del luft per en del benzin. Ved at dividerer massen af luft med 
14,7 finder man massen af benzin der skal bruges. 

Massen på benzinen skal omregnes til dråber.  

Da dråber kan variere i størrelsen og vejer ikke ret meget er det en god ide at afveje 10 dråber og dividere 
med 10 for at få et gennemsnits vægt per dråbe. 

Massen af en dråbe divideres med den beregnet masse af benzin for at beregn antal af dråber. 

Afprøv dine resultater J 

Prøv med forskellige mængde og mål hvor høj låget kan flyve! 
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Eksempel af tal til opgaven: 

h=13, d= 10 →r=5 

V=13*52*π =1,021 cm3 

m= 0,00129 *1,021 = 1,317g 

1,317/14,7 = 0,0896g 

10 dråbe benzin vejer 0,14g; 1 dråbe = 0,14/10 = 0,014 

0,0896/0,014 = 6,4 dråber 

 

 


