
Gjør dette hjemme 2016 #014 

1 
 

 

Hvilken frukt gir mest spenning? 

Skrevet av: Heine H. Ness 
Utført av: Sindre R. Bilden og Heine H. Ness  

 
Fra en helt enkel potet ved hjelp av en bit kobber (Cu) og en bit sink (Zn) kan vi skape spenning. Dette 
er veldig likt den prosessen som foregår i et batteri. Vi har undersøkt om ulike frukter gir forskjellige 
spenningspotensialer sammenlignet med poteten, og om dette har noe sammenheng med hvor mye 
vann det er i frukten.  
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Introduksjon 
En spenning kommer ved å koble sammen to ting 
som har forskjellig ladning. Ladningene oppstår 
ved at det skjer kjemiske reaksjoner av ulik grad. 
Noen reaksjoner skjer lettere enn andre, og kan 
føre til høyere spenning enn der hvor det ikke 
skjer reaksjoner like lett. Dersom du setter en bit 
av kobber og en bit av sink i noe som kan lede 
strøm, som i en potet (Figur 1), vil det oppstå en 
spenning mellom disse metallene. Spenningen 
kommer av at sinken vil ha lett for å gå over i 
løsning som Zn2+ ioner samtidig som den gir fra 
seg to elektroner. For at dette skal skje, må det 
også være en reaksjon tilstede som tar opp to 
elektroner. Kobber og sink-batterier er kjent fra 
skolebøkene som galvaniske celler, hvor sinken 
er i en sinkløsning og kobberet i en 
kobberløsning [1]. I et slikt batteri vil det være 
kobberioner (Cu2+) rundt kobberbiten som lett 
tar opp to elektroner og blir til metallisk kobber. 
Slike ioner finnes forhåpentligvis ikke i frukt, da 
kobberioner er giftige. Hva er det da som kan ta 
opp elektroner i slike fruktbatterier?  
 
Den mest sannsynlige reaksjonen som skjer er at 
sink løses opp ved å danne Zn2+ ioner samtidig 
som syre reagerer på kobberoverflaten til å 
danne hydrogengass, H2 [2]. Dette er blitt vist i 
litt større detalj at stemmer av Jerry Goodsiman 
i 2001 [3].  
 
Ut fra kjemien beskrevet av Jerry Goodsiman i 
2001 er det mulig å utlede at frukt som 
inneholder Zn2+ ioner vil gi en lavere spenning, 

samt at frukt som er naturlig sur vil gi en høyere 
spenning. Spenningen til et batteri vil også falle 
dersom en forsøker å lukke kretsen ved å sette 
på en lampe, motor eller lignende. Da faller 
spenningen med den indre motstanden til 
batteriet, i dette tilfellet, frukten.  
 
I denne oppgaven vil vi lage «fruktbatteri» av en 
rekke ulike frukter og forsøke å rangere dem 
etter spenningen som er mulig å få ut av et slikt 
batteri.  

 
Figur 1. Illustrasjon av potet med biter av sink og kobber i 
seg 

 
Hypotesen er at frukt som inneholder mye vann 
bør ha en høyere spenning enn potet fordi vann 
har en god ledningsevne. Samt at frukt som er 
naturlig sure vil ha høyere spenning enn de som 
er naturlig lite sure. 
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Gjennomføring 
Utstyrsliste 

 Kobbertråd 

 Sinkbelagt spiker 

 Voltmeter 

 Tang til å klippe kobbertråden 

 Diverse frukt 
 
Det ble klippet 8 like lange kobberbiter. Lengden 
var omtrent den samme som spiker lengden. En 
kobberbit og en spiker ble stukket ned i hver 
frukt med passende avstand mellom slik at de 
ikke var i kontakt. Vi forsøkte å holde avstanden 
på 2 cm for alle forsøkene slik at avstanden 
mellom metallbitene ikke skulle bli en parameter 
som påvirket resultatet.  
 
Voltmeteret ble slått på slik at det målte 
spenning på rundt 1 V. Måleprobene ble holdt 
inntil hver sin bit og spenningen ble notert når 
den hadde stabilisert seg, se tabell 1.  
 

Resultater 
Fra resultatene i tabell 1, er det ikke stor forskjell 
på spenningen mellom de ulike fruktene, og den 
har et snitt på 0.97 V.  
 
Tabell 1: Målte spenninger fra diverse frukter sortert på 
spenningen som ble målt. 

Frukt Spenning (V ) 

Agurk 0,92 
Potet 0,95 
Tomat 0,96 
Sitron 0,97 
Lime 0,98 
Rødt Eple 0,99 
Kiwi 0,99 
Grønt Eple 1,03 
Snitt 0,97 

 

Diskusjon 
Ut fra spenningene som ble målt så er det ingen 
klar sammenheng mellom det en intuitivt vil se 
på som fuktige frukter og spenning siden agurk 
og Kiwi ligger meget langt fra hverandre. 
 
Av disse fruktene er grønt eple, kiwi, lime og 
sitron kjent som sure frukter. De har samlet sett 
en høyere spenning enn de som er kjent som 
mindre sure, agurk, tomat og potet, men 
forskjellen er relativt liten.  

Konklusjon 
Forsøkene med å måle spenning mellom en 
kobber og sinkbit i ulike frukter ga noe ulik 
spenning, men mindre variasjon enn forventet. 
Det var en overvekt av sure frukter blant de som 
ga høy spenning, men ingen klar forskjell. Det var 
også ingen klar sammenheng mellom spenning 
og forventet vanninnhold i de ulike fruktene. 
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