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Innledning
LEGO® pneumatikk-sett fra LEGO Education er en ﬂott måte å lære om
og å forberede seg for naturfag og teknologi i den virkelige verden.

Hvem er materialet egnet for?
Materialet er egnet for bruk på 5. - 7. trinn, men kan også brukes på
lavere (4. trinn)og høyere trinn (8. trinn). Lærermaterialet gir fullstendig
veiledning og forklaringer, og elevmaterialet inneholder instruksjoner,
spørsmål og hint for å gi fremgang i arbeidet. Både du og elevene
vil bli veiledet gjennom materialet.

Hva brukes materialet til?
LEGO Educations forslag til naturfag- og teknologiløsninger gjør at
barn kan arbeide som forskere. De får verktøy og oppgaver som
fremmer lysten til å ﬁnne ut og gjøre egne undersøkelser. Ved å
bruke våre oppgaver oppfordres elevene til å stille seg “Enn om...?”spørsmål. De gjør antakelser og formulerer hypoteser, de måler og
registrerer modellens virkemåte og legger frem sine resultater.

Hva består settet av?
Settet består av 31 elementer, inkludert pumper, sylindere og ventiler
– hvorav mange er unike for dette produktet. Alle elementene og
de 10 heftene med byggeinstruksjoner passer inn i bunnen av
oppbevaringsboksen til 9632/9686-settet.
Aktivitetspakken består av 14 grunnmodeller, ﬁre hovedaktiviteter og
to design- og konstruksjonsaktiviteter.
Settet er utformet for enkel bruk, lett håndtering i klasserommet og
mye læring!
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Innledning

Hva er nytt i dette opplegget?
Praktisk pneumatikk
Dette settet gir elevene en grundig innføring i pneumatikk gjennom
praktiske aktiviteter.
Delene “Hva er pneumatikk?” og “Grunnmodeller” vil veilede deg
og elevene gjennom det grunnleggende innen pneumatikk. Med
de ﬁre hovedaktivitetene kan elevene utforske ekte pneumatiske
konstruksjoner. Aktivitetene legger frem naturfaglige og tekniske
begreper på en motiverende og spennende måte, som vil
oppmuntre til kreativitet og samarbeid. De integrerer en rekke
begreper innen naturfag, teknologi og design og matematikk,
og støtter på denne måten effektiv læring.

Hvordan bruke settet?
Byggeinstruksjoner
Parbygging er unikt for oppgavene i LEGO® Education Naturfag og
teknologi. Veiledningsheftene er laget for to elever, slik at hver elev
bare bygger en halv modell. Elevene bygger ved å bruke separate
hefter (A og B) for å skape sine egne delmonteringer, og så
samarbeider de for raskt å sette sammen til én enkel, mer avansert
og kraftig modell.

Hva er pneumatikk?
Denne delen presenterer det grunnleggende innen pneumatikk:
Hva er pneumatikk, hvordan fungerer den og hvordan brukes den.
Delen inneholder også en veiledning til utformingen og funksjonen
til hvert element, og inkluderer ﬁre sider du kan skrive ut og vise i
klasserommet. Du kan velge å bruke denne delen som en del av
din egen forberedelse og/eller dele dem ut til elevene.

Grunnmodeller
Grunnmodellene introduserer elevene for grunnleggende
pneumatikk-begreper, og gir dem en mulighet til å få forståelse for
og kunnskap om hvordan pneumatikk fungerer. Elevene kan
eksperimentere med lettbygde modeller i tråd med progresjonen i
aktivitetene og byggeinstruksjonene. Hvert grunnleggende elevark
inneholder et utvalg av ord som vil oppmuntre elevene til å bruke
riktig terminologi knyttet til pneumatikk, i forbindelse med sine
undersøkelser og forklaringer.
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Innledning

Lærernotater
I lærernotatene ﬁnner du aktiviteter så vel som spørsmål, svar, hint
og ideer for ytterligere undersøkelser.
Hver aktivitet er knyttet til målene i læreplanen for naturfag og
teknologi og design. I starten av hver aktivitet ser du en liste over
resultatene som er unik for denne spesielle aktiviteten.
Resultatene som er felles for alle aktivitetene ﬁnner du i delen
“Læreplanen og undervisningsoppleggene”.
Du vil også se en liste over det spesiﬁkke ordforrådet og det
tilleggsmaterialet som dere trenger for hver aktivitet.
Lærernotatene følger LEGO® Educations testede metodelære:
Innledning, montering, vurdering og videreutvikling. Denne
metodelæren gjør det mulig for deg å få en god progresjon
gjennom aktivitetene.

Innledning
En kort tekst forklarer hensikten og funksjonen til den spesiﬁkke
modellen. Teksten støttes av en kort ﬁlm av en ekte maskin som er
lik LEGO modellen. Bruk teksten og ﬁlmen som et utgangspunkt for
en klassediskusjon, eller du kan trekke fram dine egne erfaringer.
Du kan også trekke fram relevante og aktuelle hendelser for å
presentere dette for elevene.

Montering
Elevene bruker byggeinstruksjonene og bygger modeller som tar
utgangspunkt i de sentrale begrepene i læringsmålene. De får også
tips i forbindelse med testing av modellen og for å sørge for at hver
modell fungerer som den skal.

Vurdering
Gjennom undersøkelser basert på utforskning og problemløsning
oppmuntrer materialet elevene til å diskutere læringsmål knyttet til
området for teknologi og design, og reﬂektere og tilpasse sine ideer
for den aktuelle oppgaven.
Hver aktivitet krever at elevene forutsier hva som vil skje og registrerer
sine resultater. Du kan be elevene om å legge frem sine resultater
sammen med sine begrunnelser og forklaringer.
En rekke spørsmål er inkludert for ytterligere å utdype elevenes
erfaring og forståelse.
Dette gir deg hjelp til å starte evalueringen av læringsprosessen og
av progresjonen til hver elev.
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Innledning

Videreutvikling
Her ﬁnner elevene ideer for ytterligere undersøkelse, som baserer
seg på elevenes tidligere undersøkelser. Elevene vil kunne
eksperimentere med, designe tillegg for eller sette søkelyset på en
spesiﬁkk modellfunksjon. Det ﬁnnes også ideer som legger til rette
for elevenes egne undersøkelser og oppﬁnnelser som kan knyttes
til dagliglivets maskiner og mekanismer.

Arbeidsark til elevene
Arbeidsarkene veileder elevene gjennom undersøkelsene uten så
mye hjelp av deg. De vil forutsi, teste, måle og samle data, endre
modellene, sammenlikne sine resultater og til slutt trekke konklusjoner.
Du kan be elevene sammenligne arbeidsarkene og dele sine
resultater med hverandre. Dette vil resultere i større forståelse av
begrepene de nettopp har utforsket. Du kan også bruke elevenes
resultater som en mulighet til å diskutere begreper som for
eksempel rettferdig testing og variabler.
Ved slutten av hver aktivitet utfordres elevene til å ﬁnne opp og
tegne et redskap som bruker hoveddelene de nettopp utforsket.
Dette er ideelt som en ekstra utfordring på skolen eller som et
hjemmeprosjekt.
Arbeidsarkene gir et godt grunnlag for å vurdere hver enkelt elevs
nivå og prestasjon. De blir også en verdifull del av elevenes loggbøker.

Design- og konstruksjonsaktiviteter
Hensikten med disse aktivitetene er at elevene skal konstruere sine
egne løsninger for ulike behov i det virkelige liv. Elevene lærer å
designe og konstruere en løsning. Deretter evaluerer og kommuniserer
de prosessen fram til ferdig produkt, og hva de fokuserte på for å
oppfylle kontruksjonskriteriene. Hver aktivitet bygger på kunnskap,
ferdigheter og forståelse som de har skaffet seg ved å arbeide med
prinsippene for pneumatikk og hovedaktivitetene. Lærernotatene
for hver aktivitet gir deg mange råd om hvordan du kan evaluere
elevenes forslag til løsninger.
Du ser også et bilde av en modelløsning. Du kan bruke dette
dersom elevene står fast i konstruksjonsprosessen. Vær oppmerksom
på at det ikke er den eneste mulige løsningen! Du bør alltid oppmuntre
elevene til å konstruere sine egne løsninger.
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Hvor lang tid tar det?
Elevene skal kunne gjennomføre alle de grunnaktivitetene i løpet av
to 45-minutters leksjoner.
Når det gjelder hver av hovedaktivitetene, vil de ﬂeste elevene være
i stand til å bygge, teste, utforske og ta delene fra hverandre igjen i
løpet av 45 minutter. En dobbeltleksjon er ideell for mer omfattende
undersøkelser av læringsmålene.
Det kan hende at elevene behøver mer tid for å bygge og forklare
modellene sine, når det gjelder design- og konstruksjonsaktivitetene.

LEGO® Education
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Læreplanen og
undervisningsoppleggene
Prosessene der elever aktivt bygger, utforsker, undersøker, spør og
diskuterer, legger til rette for en lang rekke læringsmuligheter. Her
er en oversikt over mulig tilknytning til læreplanen:
Forskerspiren
Etter 4. trinn:
• bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne
observasjoner på ulike måter
• innhente og systematisere data og presentere resultatene med og
uten digitale hjelpemidler
• bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser
Etter 7. trinn (utdrag):
• formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en
plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre
undersøkelsen og samtale om resultatet
• forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved
systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å
sammenligne resultater
Teknologi og design
Emnet teknologi og design er et ﬂerfaglig emne der naturfag,
matematikk og kunst og håndverk samarbeider. Teknologi og
design dreier seg om å planlegge, utvikle og framstille produkter til
nytte i hverdagen. Samspillet mellom naturvitenskap og teknologi
står sentralt i dette hovedområdet. Naturfaglige prinsipper vil være
et grunnlag for å forstå teknologisk virksomhet.
Etter 4. trinn:
• planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner
og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt
• beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer
stabile og tåler større belastning enn andre
• gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i
nærmiljøet
Etter 7. trinn (utdrag):
• planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike
bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer
Fenomener og stoffer
Etter 4. trinn (utdrag):
• gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene
Etter 7. trinn (utdrag):
• beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og
faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
Matematikk
Arbeidsoppgavene elevene får med dette byggesettet ﬁnner vi
også dekning for i læreplanen for matematikk. Generelt kan vi si at
elevene skal lage nøyaktige diagrammer, grafer og konstruksjoner
på papir, skrive ned metoder, løsninger og konklusjoner, utforme
overbevisende argumenter basert på resultater og lage generelle
forklaringer.
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Læreplanen og undervisningsoppleggene

Vanskelighetsgraden og kravene økes for elevene etter hvert som
de arbeider seg gjennom de ﬁre hovedaktivitetene: Sakseheis,
robothånd, stempelpresse og robotarm.

Sakseheis
Sakseheisen er relativ enkel å bygge og involverer bare én
omkoblingsenhet. Undersøkelsen tar for seg hvordan ytelsen til
heisen (når det gjelder antallet trykk på pumpa/lufttrykk som
behøves) endres i forhold til vekten som heisen løfter, og høyden
den forsøker å løfte til. Elevene må presentere hypotesene og
faktiske resultater i en tabell.

Robothånd
Robothånden er vanskeligere å bygge enn sakseheisen, men
involverer fortsatt bare én omkoblingsenhet. Undersøkelsen er
mer utfordrende, fordi den tar for seg to variabler: Overﬂatens
egenskaper og vekten. Undersøkelsen er utvidet til å overveie
trykket som behøves for å oppnå grep uten å klemme lasten.
Elevene ser ikke på antall pumpeslag som et foreløpig mål for trykk,
men blir oppfordret til å bruke et manometer fra starten av. Elevene
må presentere hypoteser og faktiske resultater i en tabell.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Læreplanen og undervisningsoppleggene

Stempelpresse
Stempelpressen er mer kompleks enn sakseheisen eller
robothånden når det gjelder bygging og den pneumatiske
kretsen. Den krever to kretser, hver med sin egen sylinder og
omkoblingsenhet. Én krets er ansvarlig for stemplingen, den
andre for å fjerne elementet etter stempling. Elevene skal
utforske effektiviteten til stempelpressen ved å registrere
antall fullførte stemplingsrunder som kan utføres med 2,5
bar som starttrykk. Elevene skal presentere hypoteser og
faktiske resultater graﬁsk. Undersøkelsen er utvidet til å
utforske hastigheten som elevene kan håndtere
stempelpressen med.

Robotarm
Robotarmen er den mest komplekse
aktiviteten. Den har tre kretser, hver
med sin egen sylinder og
omkoblingsenhet. Én krets er
ansvarlig for å snu armen, én
for å heve og senke armen og
én for å åpne og lukke hånden.
Elevene skal utforske effektiviteten til
arbeidsrundene når roboten er i ”plukk
opp og plasser”-modus. Elevene skal presentere hypoteser
og faktiske resultater graﬁsk. Undersøkelsen er utvidet til å
utforske hastigheten og nøyaktigheten i forbindelse med å
håndtere armen, og om elevene kan forbedre robotens
virkemåte gjennom øvelse.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.

10

Bruk LEGO® pneumatikk-sett til
å oppfylle krav som er nedfelt i
læreplanens generelle del og
kompetansemålene i
hovedområdene Forskerspiren,
Teknologi og design og
Fenomener og stoffer i
læreplanen for naturfag.
Du kan bruke LEGO® pneumatikk-settet til å oppfylle deler av generell
del av læreplanen. Nedenfor følger noen sitater fra generell del som
knytter læreplanen til dette settet.
• Opplæringen omfatter trening i tenking – i å gjøre seg forestillinger;
undersøke dem begrepsmessig, trekke slutninger og drøfte
resonnement, observasjoner og eksperimenter. Dette går sammen
med øvelse i å uttrykke seg klart – i argumentasjon, drøfting og
bevisføring.
• Opplæringen skal omfatte øvelse i vitenskapelig forståelse og
arbeidsmåte; ved trening av evnen til undring og stille nye
spørsmål, av evnen til å ﬁnne mulige forklaringer på det en har
observert, og av evnen til gjennom kildegranskning, eksperiment
eller observasjon å kontrollere om forklaringene holder.
• Utdanningen skal ikke bare overføre lærdom – den skal også gi
elevene kompetanse til å skaffe seg og vinne ny kunnskap.
• Det er en vesentlig del av allmenndannelsen å kjenne vår teknologiske
arv – de lettelser i livsforholdene og løft i levekårene den har gitt,
men også de farer teknologiske nyvinninger har medført.
• Opplæringen må knyttes til egne iakttakelser og opplevelser. Den
legges opp slik at elevene etter hvert får praktiske erfaringer med at
kunnskap og ferdigheter er noe de selv kan lære med på å utvikle.
• Opplæringen må gi rom for at alle elever kan lære ved å se
praktiske konsekvenser av valg. Øvelser og praktisk arbeid må
derfor ha en viktig og integrert plass i opplæringen.

• Løse tekniske problemer
• Reﬂektere kritisk når de evaluerer og endrer sine ideer og forslag,
for å forbedre produkter.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Hva er pneumatikk?
Hva betyr pneumatisk?
Det engelske ordet pneumatisk har sine røtter i det greske ordet “pneumatikos”, som betyr
”kommer fra vinden”. Ordet pneumatisk betyr nå bruken av trykkluft til å utføre arbeid. Pneumatiske
maskiner har blitt brukt i mange år. For 2000 år siden skapte en berømt gresk oppﬁnner, Hero fra
Alexandria, en rekke pneumatiske maskiner inkludert en pneumatisk katapult.

Hvorfor bruke pneumatikk?
Dersom du har vært hos tannlegen og boret i eller renset tennene, kan det hende at du har vært
i kontakt med pneumatiske maskiner uten å vite det. Pneumatiske instrumenter foretrekkes ofte
av tannleger, og de er foretrukket for sitt høye dreiemoment og sin enkle drift.
Her er noen av fordelene ved å bruke pneumatiske systemer:
• Pneumatiske maskiner kan være veldig små, lette, raske og kraftige
• Luft er lett og gratis sammenlignet med hydraulisk væske
• Du kan lagre trykkluft veldig lett
• De er trygge selv når luftslangene eller maskindelene blir våte
• Dersom en pneumatisk maskin er overbelastet, vil maskinen enten stoppe, fortsette å komprimere
luften eller luften kan sive ut gjennom en ventil som begrenser trykket. Dersom det oppstår
lekkasje i slangen til hydrauliske maskiner, vil væsken føre til at de nærliggende områdene blir
glatte og farlige.
• Vær oppmerksom på at væske, selv luft, kan være potensielt farlig under høyt trykk!

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Hva er pneumatikk?

Hvordan fungerer pneumatikk?
Tenk på en beholder, som beholder A. Selv om den ser tom ut, er den aldri det – den er full av
luftmolekyler. Luftmolekyler er usynlige, men de har fremdeles vekt og masse, og de utøver trykk.
Trykket til beholder A stemmer overens med trykket i rommet hvor den beﬁnner seg. Når
beholderen blir forseglet (B), vil molekylene som er fanget inni beholderen utøve trykk når de blir
presset sammen eller ”komprimert” til et mindre volum, fordi de kolliderer med hverandre og
sidene til beholderen. Det er tomrommet mellom molekylene og elastisiteten i sammenstøtene
mellom luftmolekylene og beholderen som gjør at luften kan presses sammen. Kraften per areal
som luftmolekyler virker på en overﬂate med, som for eksempel et stempel, kalles trykk.

Hint
Dersom du vil ha
forklaringer på spesiﬁkke
ord, ser du i ordlisten.

Trykket som luftmolekylene utøver, avhenger av antallet molekyler og antall sammenstøt som
skjer mellom molekylene og veggene på innsiden av beholderen. Luftmolekyler som er presset
sammen, har potensiell energi.

Visste du at?
Dersom du vil vite mer
om hvordan du kan
beregne trykk, anbefaler
vi at du starter med
Boyles lov.

Dersom hånden og stempelet fjernes (C), vil den komprimerte luften utvide seg helt til trykket på
innsiden og utsiden av beholderen er det samme. Vi må også ta hensyn til vekten av stempelet
for å balansere trykkene.
Ved bruk av en krets som kontrollerer luftstrømmen, kan kraften til luft som utvider seg, gjøres om
til kinetisk energi som kan gi effekt til og drive et system.

A

B

C

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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På innsiden av elementene til LEGO® pneumatikk
Pumper, sylindere og ventiler er hovedkomponentene til pneumatiske systemer. Selv om
industrien bruker mange ﬂere komponenter, kan de ﬂeste operasjoner utføres med bare disse tre
hovedkomponentene.
Pumpen
Pumpen brukes til å komprimere luft. For å kontrollere luftstrømmen på innsiden, bruker pumpen
et spesialkonstruert stempel og en ﬂeksibel membran.
Når stempelet er nede, blir pumpens stempelsegl lufttett, noe som tvinger den komprimerte
luften til å bøye den ﬂeksible membranen slik at luften strømmer ut gjennom utgangen.
Når stempelet kommer tilbake, lar stempelseglet luften komme forbi stempelet og tilbake inn i
pumpens kammer. Samtidig går den ﬂeksible membranen tilbake til utgangsstillingen, og stopper
eventuell komprimert luft fra å strømme tilbake inn i pumpens kammer.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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På innsiden av elementene til LEGO® pneumatikk

Sylinderen
Den pneumatiske sylinderen gjør om kraften fra luft som utvider seg (potensiell energi) til bevegelse
(kinetisk energi). Når luft kommer inn i sylinderen, vil kraften fra luften som utvider seg enten tvinge
stempelet opp og ned, avhengig av hvilken utgang luften kom inn fra. Alle LEGO® sylindere er
doble sylindere, som betyr at komprimert luft kan komme inn i sylinderen gjennom to luftinnganger.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.

Visste du at?
Jo mindre sylinderen er
jo større trykk behøves
for å drive den. Dette er
grunnen til at arealet til
stempelet er mindre.
Trykk er kraft delt på areal.
Når arealet blir mindre, vil
kraften delt på arealet gi
større trykkverdi.
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På innsiden av elementene til LEGO® pneumatikk

Treposisjonsventilen
Ventilen mottar komprimert luft fra pumpen eller tanken gjennom inngangen og leder luftstrømmen
gjennom én av to utganger videre til andre pneumatiske elementer, eller den stopper luftstrømmen
helt. Gummiventilen har et spesialkonstruert kammer for å lede luften fra inngangen til én av de
to utgangene.
Utgangen som ikke brukes for komprimert luft, åpnes automatisk, og luften fra en sylinder kan
slippe ut.

Utgang og utblåsingsåpning

Utgang og utblåsingsåpning

Inngang

Ventiler kontrollerer retningen til den komprimerte luften

Av-posisjon

På-posisjon

På-posisjon

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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På innsiden av elementene til LEGO® pneumatikk

Manometeret
Et manometer brukes til å måle trykk. Ved bruk av manometeret kan du følge økningen eller fallet
i lufttrykk som følger av dine handlinger. LEGO® manometeret gir deg trykket i både bar og psi.

Slanger, T-stykker og lufttank
De ﬂeksible slangene, som kommer i ulike lengder og farger, brukes for å transportere den
komprimerte luften mellom de pneumatiske elementene. Fargene hjelper deg med å ﬁnne feil,
spore og beskrive luftstrømmen. Slangene er spesialkonstruert til å lekke luft ved endene dersom
trykket blir for høyt.
T-stykker lar luft strømme til ﬂere rør samtidig.
Lufttanken brukes for å oppbevare trykkluft.

Slanger

Lufttank

Hint
LEGO modulene bruker
fargekodene på slagene
etter følgende regler:
Blå slanger brukes til å
transportere luft mellom
pumpen, lufttanken og
ventilen.
Lysegrå slanger brukes
for å transportere luft
mellom ventilen og den
nederste luftinngangen til
sylinderen.
Svarte slanger brukes for
å transportere luft mellom
ventilen og den øverste
luftinngangen til sylinderen.

T-stykker

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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På innsiden av elementene til LEGO® pneumatikk

Pumpen

Returfjær

Pumpekammer

Stempelsegl
Stempel
Stempelsegl

Fleksibel membran
Utgang

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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På innsiden av elementene til LEGO® pneumatikk

Sylinderen

Stempelstang

Luftport

Stempelsegl
Stempel
Stempelsegl

Sylinder

Luftport

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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På innsiden av elementene til LEGO® pneumatikk

Treposisjonsventilen

Utgang og utblåsingsåpning

Utgang og utblåsingsåpning

Inngang

Av-posisjon

På-posisjon

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Lærernotater

Grunnmodeller
En rask veiledning om komponentene og prinsippene i pneumatikk
Byggeinstruksjonsheftet til grunnmodellene er fulle av små, lettbygde modeller som lett kan
endres. Aktivitetene i grunnmodellene gir innsikt i hvordan pneumatiske komponenter fungerer.
De kan brukes for å få bedre forståelse for de mer komplekse hovedaktivitetene, og aktivitetene
i design og konstruksjon.
Hvem er modellene ment for?
De er laget for elevene! Gjennom naturlig progresjon i aktivitetene vil elevene oppleve pneumatikkens
magi, og de vil utforske, forstå og oppleve hvordan pneumatikk fungerer i praksis. Elevarkene
veileder elevene gjennom undersøkelsene av grunnprinsippene i pneumatikk, og hjelper dem til
å dokumentere resultatene sine.
Når kan jeg bruke modellene?
Bruk aktivitetene når du introduserer pneumatikk til elevene. Ved å bruke disse modellene vil
elevene også gjøre seg kjent med konstruksjonsteknikker, og terminologien i forbindelse med
pneumatikk. Erfaringen elevene får fra grunnmodellaktivitetene kan brukes som et referansepunkt,
når de begynner å arbeide med hovedaktivitetene og aktivitetene i design og konstruksjon.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Aktiviteter med grunnmodellene

1A
Bygg 1A, bok 5 trinn 5
Idet du trykker ned stempelstangen vil stempelet tvinge
luften ut av den nederste luftporten, inn i slangen og
deretter inn i den nederste luftporten til den andre
sylinderen. Kraften fra luften som ﬂytter seg, vil tvinge
stempelet i den andre sylinderen til å ﬂytte seg oppover,
noe som forlenger stempelstangen utenfor sylinderen.

1B
Idet du trekker stempelstangen opp, skaper du et lavere
trykk inni sylinderen og slangen. I det du slipper igjen, vil
trykket gå tilbake til sin opprinnelige tilstand og tvinge
stempelet og stempelstangen ned igjen.

1C
Idet du drar stempelstangen opp, trekker du luft fra den
andre sylinderen og slangen inn i den første sylinderen.
Stempelstangen til den første sylinderen endrer ikke posisjon
etter at du slipper taket. Vakuumet som skapes av luften som
strømmer fra den andre sylinderen til den første sylinderen,
tvinger stempelet til den andre sylinderen opp, og gjør at
stempelstangen er ute i den andre sylinderen.

2A
Bygg 2A, bok 5 trinn 7
Pumpen tvinger luften inn i slangen og inn i den nederste
luftporten til sylinderen. Trykket som oppstår, tvinger stempelet
opp og stempelstangen vil nesten være helt ute.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Aktiviteter med grunnmodellene

2B
Pumpen tvinger luften inn i slangen og inn i den øverste
luftporten til sylinderen. Kraften tvinger stempelet ned og
stempelstangen vil trekkes fullstendig inn i sylinderen.

2C
Etter å ha pumpet én gang vil du klare å trekke
stempelstangen helt ute. Etter å ha pumpet to ganger blir
det mye vanskeligere. Etter å ha pumpet ﬁre ganger blir det
svært vanskelig å få stempelstangen lengre ut. Etter å ha
pumpet seks ganger vil pumpen eller slangen lekke luft.

3A
Bygg 3A, bok 5 trinn 10
Idet du trykker ned pumpen, vil luften strømme fra pumpen
inn i ventilen, som leder luften inn i slangen som igjen fører
til den nederste luftporten til sylinderen. Idet luften kommer
inn i sylinderen tvinges stempelet opp, og stempelstangen
kommer lengre ut.

3B
Idet du trykker ned pumpen vil luften strømme fra pumpen
inn i ventilen, som leder luften inn i slangen som fører til
den øverste luftporten til sylinderen. Idet luften kommer
inn i sylinderen tvinges stempelet ned, og stempelstangen
trekkes inn i sylinderen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Aktiviteter med grunnmodellene

3C
Når du trykker ned pumpen, vil luften strømme fra pumpen
inn i ventilen, som leder luften inn i slangen som fører til
den øverste luftporten til sylinderen. Idet luften kommer inn
i sylinderen, tvinges stempelet ned, men siden stempelet
allerede er nede vil ingenting skje. Etter å ha pumpet
omtrent sju ganger vil pumpen eller slangen lekke luft.

3D
Når du trykker ned pumpen, vil luften strømme fra pumpen
til ventilen, hvor luften stoppes. Etter å ha pumpet omtrent to
ganger vil pumpen eller slangen lekke luft.

4A
Bygg 4A, bok 5 trinn 13
Når du trykker ned pumpen, vil luften strømme fra pumpen,
gjennom lufttanken og inn i ventilen, som leder luften inn i
slangen som fører til den nederste luftporten til sylinderen.
Idet luften kommer inn i sylinderen, tvinges stempelet opp,
og stempelstangen kommer utover. Etter å ha pumpet to
ganger, vil stempelstangen være helt ute.

4B
Når du trykker ned pumpen, vil luften strømme fra pumpen,
gjennom lufttanken og inn i ventilen, som leder luften inn i
slangen som fører til den øverste luftporten til sylinderen.
Idet luften kommer inn i sylinderen, tvinges stempelet ned,
og stempelstangen trekkes innover. Etter å ha pumpet to
ganger, vil stempelstangen trekkes helt inn i sylinderen.
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Aktiviteter med grunnmodellene

4C
Når du trykker ned pumpen, vil luften strømme fra pumpen,
gjennom lufttanken og til ventilen, hvor luften stoppes. Etter
å ha pumpet omtrent 40 ganger, vil pumpen eller slangen
lekke luft.

5A
Bygg 5A, bok 5 trinn 17
Når du trykker ned pumpen, vil luften strømme fra pumpen,
gjennom lufttanken og til ventilen, hvor luften stoppes.
Trykket som stiger kan overvåkes på manometeret. Ved
3 bars trykk vil pumpen eller slangen lekke luft.

Du kan få seks fullstendige sylinderprosesser med 1 bar

Du kan få 11 fullstendige sylinderprosesser med 2 bar

Du kan få 13 fullstendige sylinderprosesser med 2,5 bar

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Elevark

Aktiviteter med grunnmodellene
Grunnmodellene viser deg hvordan pneumatikk fungerer på en enkel og praktisk måte.
Bruk byggeinstruksjonene til å bygge modellene, undersøk hva som skjer når du følger
instruksjonene og forklar deretter hvorfor det skjer. Du kan også bruke ordene øverst på hver
side når du skriver ned resultatene dine.
Deretter foretar du en liten endring som vist i illustrasjonen, og du er klar for ny kunnskap.
Det ﬁns fem grunnmodeller og 14 trinn. Når du har fullført disse, er du klar til å lage interessante
pneumatiske maskiner.

Lufttank
Ventil

Stempelstang

Slange

Manometer
Stempel

Luftport

Sylinder

Pumpe

Kraft

1A
Bygg 1A til side 5.
Trykk stempelstangen ned.
Forklar hva som skjer og hvorfor.

Når jeg trykker stempelstangen ned…

Tips og triks i forbindelse med de pneumatiske elementene!
• Den enkleste måten å tømme tanken på er å koble fra slangen som går fra lufttanken til
ventilen.
• Det er alltid en god idé å begynne med ventilen i av-posisjon. Dette gjør at du kan kontrollere
luftstrømmen.
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Aktiviteter med grunnmodellene

Lufttank Stempelstang
Ventil

Manometer
Stempel

Pumpe

Slange Luftport
Sylinder

Kraft

1A
Bygg 1A på side 5
Trykk stempelstangen ned.
Forklar hva som skjer og hvorfor.

1B
Endre modellen som vist.
Trekk stempelstangen opp.
Forklar hva som skjer og hvorfor.

1C
Endre modellen som vist.
Trekk stempelstangen opp.
Forklar hva som skjer og hvorfor.
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Aktiviteter med grunnmodellene

Lufttank Stempelstang
Ventil

Manometer
Stempel

Pumpe

Slange Luftport
Sylinder

Kraft

2A
Bygg 2A, bok 5 trinn 7
Trykk ned pumpen én gang.
Forklar hva som skjer og hvorfor.

2B
Endre modellen som vist.
Trykk ned pumpen én gang.
Forklar hva som skjer og hvorfor.

2C
Fortsett å pumpe og etter hvert pumpetrykk
forsøker du å trekke sylinderstempelet opp.
Forklar hva som skjer og hvorfor.
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Aktiviteter med grunnmodellene

Lufttank Stempelstang
Ventil

Manometer
Stempel

Pumpe

Slange Luftport
Sylinder

Kraft

3A
Bygg 3A, bok 5 trinn 10
Trykk ned pumpen én gang.
Forklar hva som skjer og hvorfor.

3B
Endre modellen som vist.
Trykk ned pumpen én gang.
Forklar hva som skjer og hvorfor.
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Aktiviteter med grunnmodellene

Lufttank Stempelstang
Ventil

Manometer
Stempel

Pumpe

Slange Luftport
Sylinder

Kraft

3C
Endre modellen som vist.
Trykk ned pumpen én gang.
Forklar hva som skjer og hvorfor.

3D
Endre modellen som vist.
Trykk ned pumpen to ganger.
Forklar hva som skjer og hvorfor.
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Aktiviteter med grunnmodellene

Lufttank Stempelstang
Ventil

Manometer
Stempel

Pumpe

Slange Luftport
Sylinder

Kraft

4A
Bygg 4A, bok 5 trinn 13
Trykk ned pumpen to ganger.
Forklar hva som skjer og hvorfor.

4B
Endre modellen som vist.
Trykk ned pumpen to ganger.
Forklar hva som skjer og hvorfor.

4C
Endre modellen som vist.
Trykk ned pumpen to ganger.
Forklar hva som skjer og hvorfor.
Hvor mange ganger må du pumpe
for å fylle opp tanken fullstendig?
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Aktiviteter med grunnmodellene

Lufttank Stempelstang
Ventil

Manometer
Stempel

Pumpe

Slange Luftport
Sylinder

Kraft

5A
Bygg 5A, bok 5 trinn 17
Trykk ned pumpen to ganger.
Forklar hva som skjer og hvorfor.
Fortsett å pumpe.
Hva er det høyeste trykket du kan oppnå?

Test hvor mange ganger du kan trekke ut og skyve inn
stempelstangen når du bruker 1 bars trykk.
Gjør det samme med 2 bar og 2,5 bar.
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Lærernotater

Sakseheis
Naturfag
• Areal
• Oppførsel til gasser under trykk
• Krefter
Teknologi og design
• Sette sammen komponenter
• Kontroll av mekanismer
• Evaluering
• Bruke mekanismer – vektstenger
Ordforråd
• Kompresjon
• Sylinder
• Kraft
• Vektstenger
• Manometer
• Trykk
• Pumpe
• Ventil
• Vekt
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Sakseheis

Innledning
Sakseheiser er konstruert for lett og sikkert å kunne frakte last høyere opp. De er ofte brukt der
stiger ikke er et alternativ. Sakseheisens arbeidsplattform gir plass for verktøy og aktivitet, og de
kan løfte en tung last.
Bygg sakseheisen og undersøk hvordan driften påvirkes av vekt og høyde.
La oss ﬁnne det ut!
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Sakseheis

Montering
Bygg sakseheisen.
(Hele bok 1A og bok 1B til side 11, trinn 15)

• Pump luft inn i systemet og forsikre deg om
at sakseheisen heves jevnt
• Trykk plattformen til den hevede sakseheisen
ned

• Når du slipper taket, skal plattformen sprette
opp igjen. Dersom den ikke gjør det, må du
se etter luftlekkasjer
• Senk deretter sakseheisen og tøm lufttanken

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.
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Den enkleste måten å
tømme tanken på er å
koble fra slangen som
går fra lufttanken til
ventilen.
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Sakseheis

Vurdering
Skal du opp?
Finn ut hvilken innvirkning vekt og høyde har
på hvor mange ganger du må pumpe for å
heve sakseheisen maksimalt.

A

Forutsi først hvor mange ganger du må pumpe
for å heve sakseheis A til maksimal høyde.
Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.
Deretter tester du hvor mange ganger du må
pumpe.
Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.
B
Følg deretter samme prosedyre for sakseheis
B, C og D.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at
resultatene er reproduserbare.

Med sakseheis A (side 11, trinn 15) må du
pumpe omtrent 12 ganger
Med sakseheis B (side 12, trinn 16) må du
pumpe omtrent 20 ganger

C

Med sakseheis C (side 17, trinn 21) må du
pumpe omtrent 17 ganger
Med sakseheis D (side 18, trinn 22) må du
pumpe omtrent 28 ganger

D

Be elevene reﬂektere over undersøkelsene
sine ved å stille spørsmål som:
• Hva forutsa du og hvorfor?
• Hvordan fungerer sakseheisen?
Sakseheisen består av er en rekke vektstenger
av første klasse, der hver vektstang trykker på
den neste. Omdreiningspunktet er pinnene i
midten av bjelkene.
• Hvordan forsikret du deg om at testene var
rettferdige?
Tømte du lufttanken?
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.

36

Sakseheis

Videreutvikling
Hvor høyt trykk behøves?
Du vet nå hvor mange ganger du må pumpe
for å heve sakseheis A til maksimal høyde.
Kopl nå til manometeret og ﬁnn ut hvor høyt
trykk som behøves. (side 20, trinn 24)

A

Forutsi først hvor høyt trykk du tror som behøves
for å heve sakseheis A til maksimal høyde.
Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.
Deretter tester du hvor høyt trykk som behøves.
Skriv ned resultatene dine på arbeidsarket.
B
Følg deretter samme prosedyre for sakseheis
B, C og D.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at
resultatene er reproduserbare.
Sakseheis A (side 11, trinn 15) behøver et trykk
på omtrent 1,0 bar
Sakseheis B (side 12, trinn 16) behøver et trykk
på omtrent 1,5 bar
Sakseheis C (side 17, trinn 21) behøver et trykk
på omtrent 1,4 bar

C

Sakseheis D (side 18, trinn 22) behøver et trykk
på omtrent 2,1 bar

D

Valgfritt: Ytterligere undersøkelser
• Hvorfor faller trykket umiddelbart etter at
sakseheisen har nådd maksimal høyde?
Når sylinderstempelet trekkes ut, øker
totalarealet for komprimert luft.
Trykktilpasningen til det nye totalarealet
resulterer i et lite trykkfall.
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Elevark

Sakseheis
Navn:

Bygg sakseheisen og undersøk hvordan driften
påvirkes av vekt og høyde.
La oss ﬁnne det ut!
Bygg sakseheisen.
(Hele bok 1A og bok 1B til side 11, trinn 15)
• Pump luft inn i systemet og forsikre deg om at sakseheisen
heves jevnt
• Trykk plattformen til den hevede sakseheisen ned
• Når du slipper taket, skal plattformen sprette opp igjen.
Dersom den ikke gjør det, må du se etter luftlekkasjer
• Senk deretter sakseheisen og tøm lufttanken

Skal du opp?
Finn ut hvilken innvirkning vekt og høyde har på hvor mange
ganger du må pumpe for å heve sakseheisen maksimalt.

Mine
hypoteser

Mine
resultater

A

Forutsi først hvor mange ganger du må pumpe for å heve
sakseheis A til maksimal høyde.
Deretter tester du hvor mange ganger du må pumpe.
B
Følg deretter samme prosedyre for sakseheis B, C og D.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at resultatene er
reproduserbare.
C

D

Forklar resultatene dine:
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Sakseheis

Hvor høyt trykk behøves?

Mine
hypoteser

Du vet nå hvor mange ganger du må pumpe for å heve
sakseheis A til maksimal høyde. Kopl nå til manometeret og
ﬁnn ut hvor høyt trykk som behøves.

Mine
resultater

A

Forutsi først hvor høyt trykk som behøves for å heve
sakseheis A til maksimal høyde.
B

Deretter tester du hvor høyt trykk som behøves.
Følg deretter samme prosedyre for sakseheis B, C og D.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at resultatene er
reproduserbare.

C

D

Valgfritt: Min fantastiske pneumatiske maskin

!

Finn opp en ny og nyttig maskin som bruker samme mekanismene som sakseheisen, men som gjør en annen jobb.
Tegn maskinen og forklar de tre viktigste funksjonene.

Valgfritt: Ytterligere forskning
Beskriv noen av industriene og jobbene som sakseheisen brukes i, og hvilke begrensninger den måtte ha.
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Lærernotater

Robothånd
Naturfag
• Oppførsel til gasser under trykk
• Krefter
• Friksjon
• Måle vekt
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Sette sammen komponenter
• Evaluering
• Testing før man gjør forbedringer
• Bruke mekanismer – vektstenger
Ordforråd
• Omkrets
• Sylinder
• Kraft
• Grep
• Vektstenger
• Manometer
• Masse
• Trykk
• Pumpe
• Ventil
• Vekt
Andre nødvendige materialer
• En samling av små objekter av ulik størrelse og vekt
• Plastkopp
Valgfritt:
• Modellerleire
• Gummistrikk
• Vekt
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Robothånd

Innledning
Industrier og sykehus må ofte håndtere og ﬂytte gjenstander som kan være skadelige for
hendene. Metallgjenstander og skjøre glassbeholdere er for eksempel ofte håndtert ved bruk av
pneumatiske håndtak eller gripeverktøy.
Bygg robothånden og undersøk hvor høyt trykk som behøves for å holde ulike gjenstander,
uten å miste eller knuse dem.
La oss ﬁnne det ut!
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Robothånd

Montering
Bygg robothånden og bæreklossen.
(Hele bok 2A og bok 2B til side 10, trinn 16)

• Pump luft inn i systemet og bruk
manometeret for å avsløre om det er en
luftlekkasje
• Prøv ventilinnstillingene og kontroller alle
bevegelige deler for å forsikre deg om at de
beveges fritt

• Åpne deretter robothånden og tøm lufttanken
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Den enkleste måten å
tømme tanken på er å
koble fra slangen som
går fra lufttanken til
ventilen.
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Robothånd

Vurdering
Fikk du et godt grep rundt bæreklossen?
Robothånden kan plukke opp bæreklossen fra
to ulike sider – den jevne hvite siden og den
knudrete blå siden. Finn ut hvor høyt trykk
robothånden behøver for å plukke opp
bæreklossen.

A

Først skal du forutsi hvor høyt trykk
robothånden behøver for å løfte bærekloss A.
Registrer resultatene dine på arbeidsarket.
Deretter tester du hvor høyt trykk som behøves.
Registrer resultatene dine på arbeidsarket.

B

Følg deretter samme prosedyre for robothånd
B, C og D.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at
resultatene er reproduserbare.

Robothånd A (side 10, trinn 16) behøver et trykk
på omtrent 0,5 bar

C

Robothånd B (side 10, trinn 16) behøver et trykk
på omtrent 0,4 bar
Robothånd C (side 12, trinn 18) behøver et trykk
på omtrent 1,2 bar
Robothånd D (side 12, trinn 18) behøver et trykk
på omtrent 1,0 bar

D

Har vekten noen innvirkning?
Når du bærer ekstra vekt, spiller overﬂaten til
bæreklossen stor rolle. Ekstra friksjon og
gripepunkter på klossen betyr at mindre trykk
behøves fra hånden. Dette er tryggere og mer
effektivt.

Be elevene reﬂektere over undersøkelsene
sine ved å stille spørsmål som:
• Hva forutsa du og hvorfor?
• Hvordan fungerer robothånden og hvilken
type vektstangsystem bruker den?
Gripetommelen er en vektstang av tredje klasse.
Omdreiningspunktet er ved håndleddet.
• Hva er begrensningene til robothåndens grep?
Fingrene og tommelen er for glatte og har
ikke nok friksjon mot klossen. Fingrene bøyes
ikke innover og griper tak som ekte ﬁngre.
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Robothånd

Videreutvikling
Hva annet kan en robothånd holde?
Lag til en skjør papir- eller plastkopp. Finn en
rekke ulike gjenstander som du putter i koppen.
Finn ut hvor høyt trykk som behøves for at
robothånden skal kunne plukke opp koppen.
Forutsi først hvor høyt trykk robothånden
behøver for å løfte de ulike objektene uten å
skade dem.
Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.
Deretter tester du hvor høyt trykk som behøves.
Skriv ned resultatene dine på arbeidsarket.

Hint
Lag en eggformet
gjenstand av
modelleringsleire. Merker
på leirens overﬂate kan
brukes til å registrere
skade som ble forårsaket
av trykket fra robothånden.
Husk å pakk inn leiren i
plastfolie for å holde
byggelementene rene.

Test ﬂere ganger for å være sikker på at
resultatene er reproduserbare.

Valgfritt: Ytterligere undersøkelser
Behøver du et bedre grep?
Eksperimenter med ulike materialer på
robothånden, for å skape et bedre og tryggere
grep som forårsaker mindre skade.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.

44

Elevark

Robothånd
Navn:

Bygg robothånden og undersøk hvor høyt trykk
som behøves for å holde ulike gjenstander, uten
å miste eller knuse dem. La oss ﬁnne det ut!

Bygg robothånden og bæreklossen.
(Hele bok 2A og bok 2B til side 10, trinn 16)
• Pump luft inn i systemet og bruk manometeret for å avsløre
om det er en luftlekkasje
• Prøv ventilinnstillingene og kontroller alle bevegelige deler
for å forsikre deg om at de beveges fritt
• Åpne deretter robothånden og tøm lufttanken

Fikk du et godt grep?
Robothånden kan plukke opp bæreklossen fra to ulike sider
– den glatte hvite siden og den knudrete blå siden. Finn
ut hvor høyt trykk robothånden behøver for å plukke opp
bæreklossen.

Mine
hypoteser

Mine
resultater

A

Først skal du forutsi hvor høyt trykk robothånden behøver
for å løfte bærekloss A.
B
Deretter tester du hvor høyt trykk som behøves.
Følg deretter samme prosedyre for robothånd B, C og D.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at resultatene er
reproduserbare.

C

D

Forklar resultatene dine:
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Robothånd

Hva annet kan en robothånd holde?

Gjenstand

Lag til en skjør papir- eller plastkopp. Finn en rekke ulike
gjenstander som du putter i koppen. Finn ut hvor høyt trykk
som behøves for at robothånden skal kunne plukke opp
koppen.

Mine
hypoteser

Mine
resultater

A

Forutsi først hvor høyt trykk robothånden behøver for å løfte
de ulike objektene uten å skade dem.
B
Deretter tester du hvor høyt trykk som behøves.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at resultatene er
reproduserbare.
C

D

Valgfritt: Min fantastiske pneumatiske maskin

!

Finn opp en ny og nyttig maskin som bruker de samme mekanismene som robothånden, men som gjør en annen jobb.
Tegn maskinen og forklar de tre viktigste funksjonene.

Valgfritt: Ytterligere forskning
Beskriv noen av industriene og jobbene som robothånden brukes i, og hvilke begrensninger den måtte ha.
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Lærernotater

Stempelpresse
Naturfag
• Areal
• Oppførsel til gasser under trykk
• Krefter
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Sette sammen komponenter
• Kontroll over mekanismer
• Evaluering
• Materialenes egenskaper
• Bruke mekanismer – vektstenger
Ordforråd
• Areal
• Sylinder
• Effektivitet
• Kraft
• Vektstenger
• Manometer
• Masse
• Trykk
• Pumpe
• Ventil
Andre nødvendige materialer
• Aluminiums- eller plastfolie
• Leire eller små biter polystyrenskum
• Millimeterpapir
• Stoppeklokke eller tidtaker
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Stempelpresse

Innledning
En stempelpresse stempler eller presser et materiale til en ny form eller størrelse. For å være så
effektiv som mulig må prosessen bruke minst mulig energi, men jobbe så fort som mulig.
Bygg stempelpressen og undersøk hvor energieffektiv den er.
La oss ﬁnne det ut!
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Stempelpresse

Montering
Bygg stempelpressen.
(Hele bok 3A og bok 3B til side 14, trinn 12)

• Pump luft inn i systemet og bruk
manometeret for å avsløre om det er en
luftlekkasje
• Prøv alle ventilinnstillinger og test om
stempelpressen kan utføre alle ﬁre slagene:
presse nedover, presse oppover, utløse stempel
nedover og utløse stempel oppover. Forsikre
deg om at alle bevegelige deler beveger seg
fritt

• Beveg deretter pressen opp, utløseren
framover og tøm lufttanken
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Hint
Den enkleste måten å
tømme tanken på er å
koble fra slangen som
går fra lufttanken til
ventilen.
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Stempelpresse

Vurdering
Hvor energieffektiv er pressen?
En fullstendig arbeidsrunde er ﬁre “slag” i
sekvens: press nedover, press oppover, utløse
stempel nedover og utløse stempel oppover.
Finn ut hvordan gjentatte arbeidsrunder
påvirker trykktap.

6Uf
&)
&$
%)

Forutsi først hvordan gjentatte arbeidsrunder
påvirker trykktapet når du bruker den tomme
stempelpressen A.
Registrer hypotesene dine på millimeterpapiret
som en stiplet linje, som starter ved 2,5 bar
og avsluttes ved null bar. Husk at det ikke må
være en rett linje.

%$
$)
$%&'()*+,-%$%%%&%' %(%)%*%+
g`U[

Test deretter hvordan stempelpresse As
gjentatte arbeidsrunder faktisk påvirker
trykktapet.
Begynn med trykk på 2,5 bar.
Registrer resultatene dine på millimeterpapiret.
Følg deretter samme prosedyre for
stempelpresse B og C .
Test ﬂere ganger for å være sikker på at
resultatene er reproduserbare.

Har elevene reﬂektert over undersøkelsene
sine ved å stille spørsmål som:

A

B

Hint
For å få et mer nøyaktig
diagram, registrerer du
resultatene dine etter
hvert slag.

C

1

2.2

2.3

2.3

3

1.7

1.8

1.9

5

1.3

1.5

1.6

7

1.0

1.1

1.2

9

0.7

0.9

1.0

11

0.5

0.7

0.8

13

0.3

0.5

0.6

0.3

0.5

15
17

0.3

• Hva forutsa du og hvorfor?
• Hvordan fungerer stempelpressen og hvilken
type vektstang brukes?
Stempelmaskinen utfører et direkte press og
utløseren bruker en kompleks vektstang av
andre klasse.
• Hvor mange fullstendige arbeidsrunder kan
du gjennomføre når du starter med trykk på
2,5 bar?
Omtrent tre fullstendige arbeidsrunder.
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Stempelpresse

Videreutvikling
Hvor ﬂink er du til å bruke pressen?
Jo raskere du kan håndtere den tomme
stempelpressen, jo mer kostnadseffektiv vil
den være. Finn ut hvor mange fullstendige
arbeidsrunder du kan utføre på 30 sekunder.

00:30

Hint
Før du begynner er det
en god idé å avgjøre om
du skal begynne med en
tom eller full lufttank.

Forutsi først hvor mange fullstendige
arbeidsrunder du kan utføre på 30 sekunder,
når du bruker en tom stempelpresse.
Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.
Test deretter hvor mange fullstendige
arbeidsrunder du faktisk utførte.
Skriv ned resultatene dine på arbeidsarket.

Hint
For å forhindre trykktap
kan du bygge en
kompressor.

Prøv deretter å presse ulike objekter du har og
sammenlign antallet fullstendige arbeidsrunder
du klarer å utføre.
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Elevarbeidsark

Stempelpresse
Navn:

Bygg stempelpressen og undersøk hvor
energieffektiv den er.
La oss ﬁnne det ut!
Bygg stempelpressen.
(Hele bok 3A og bok 3B til side 14, trinn 12)
• Pump luft inn i systemet og bruk manometeret for å avsløre
om det er en luftlekkasje
• Prøv alle ventilinnstillinger og test om stempelpressen kan
utføre alle ﬁre slagene: presse nedover, presse oppover,
utløse stempel nedover og utløse stempel oppover.
Forsikre deg om at alle bevegelige deler beveger seg fritt
• Beveg deretter pressen opp, utløseren framover og tøm
lufttanken

Hvor energieffektiv er pressen?

A

B

C

En fullstendig arbeidsrunde er ﬁre “slag” i rekkefølge: presse
nedover, presse oppover, utløse stempel nedover og utløse
stempel oppover. Finn ut hvordan gjentatte arbeidsrunder
påvirker trykktap.
Forutsi først hvordan gjentatte arbeidsrunder påvirker
trykktapet når du bruker den tomme stempelpressen A.
Test deretter hvordan stempelpresse As gjentatte
arbeidsrunder faktisk påvirker trykktapet.
Begynn med trykk på 2,5 bar.
Følg deretter samme prosedyre for stempelpresse B og C.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at resultatene er
reproduserbare.
Registrer resultatene dine på millimeterpapiret.

1
3
5
7
9
11
13
15
17

Forklar resultatene dine:
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Stempelpresse

Hvor ﬂink er du til å bruke pressen?

Mine
hypoteser

Jo raskere du kan håndtere den tomme stempelpressen,
jo mer kostnadseffektiv vil den være. Finn ut hvor mange
fullstendige arbeidsrunder du kan utføre på 30 sekunder.
Forutsi først hvor mange fullstendige arbeidsrunder du kan
utføre på 30 sekunder, når du bruker en tom stempelpresse.
Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.
Test deretter hvor mange fullstendige arbeidsrunder du
faktisk utførte.
Registrer resultatene dine
på arbeidsarket.

Test 1

Test 2

Prøv deretter å presse
ulike objekter du har
og sammenlign antallet
fullstendige arbeidsrunder
du klarer å utføre.

Valgfritt: Min fantastiske pneumatiske maskin

Mine
resultater

Test 3

!

Finn opp en ny og nyttig maskin som bruker de samme mekanismene som stempelpressen, men som gjør en annen jobb.
Tegn maskinen og forklar de tre viktigste funksjonene.

Valgfritt: Ytterligere forskning
Beskriv noen av industriene og jobbene som stempelpressen brukes i, og hvilke begrensninger den måtte ha.
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Lærernotater

Robotarm
Naturfag
• Areal
• Oppførsel til gasser under trykk
• Friksjon
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Sette sammen komponenter
• Kontroll over mekanismer
• Evaluering
• Testing før man gjør forbedringer
• Bruke mekanismer – vektstenger
Ordforråd
• Areal
• Sylinder
• Grep/kraft
• Vektstenger
• Manometer
• Masse
• Trykk
• Pumpe
• Ventil
Andre nødvendige materialer
• En samling av små objekter av ulik størrelse og vekt
• Millimeterpapir
• Flere små biter med krøllete papir
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Robotarm

Innledning
Robotarmer brukes til jobber som å plukke opp, ﬂytte og plassere gjenstander. De gjør som regel
jobber som er vanskelige eller gjentakende, og som må gjøres raskt og effektivt. For å oppnå
maksimal effekt må plukke opp og plassere-sekvensen bestemmes på forhånd.
Bygg robotarmen og undersøk hvordan du kan lage den mest energieffektive slagsekvensen.
La oss ﬁnne det ut!
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Robotarm

Montering
Bygg robotarmen.
(Hele bok 4A og bok 4B til side 19, trinn 19)

• Pump luft inn i systemet og bruk
manometeret for å avsløre om det er en
luftlekkasje
• Prøv ventilinnstillingene og kontroller alle
bevegelige deler for å forsikre deg om at de
beveger seg fritt

• Snu deretter armen til hvileposisjonen:
Snu armen helt til høyre, armen opp og
gripeverktøyet åpen og tøm lufttanken
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Hint
Den enkleste måten å
tømme tanken på er å
koble fra slangen som går
fra lufttanken til ventilen.
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Robotarm

Vurdering
Hva er den mest energieffektive sekvensen
for robotarmen?
Finn ut hvilken sekvens som er mest
energieffektiv for å plukke opp og plassere
gjenstander.
Forutsi først hvilken slagsekvens som er mest
energieffektiv når det gjelder å plukke opp og
plassere en papirbit. Sekvensen må begynne
i hvileposisjonen, bruk alle seks bevegelsene
minst én gang og returner til hvileposisjonen.
Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.
Test deretter slagsekvensen og registrer
trykkfallet etter hvert slag. Begynn med trykk
på 2,5 bar.
Registrer resultatene dine på arbeidsarket og
millimeterpapiret.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at
resultatene er reproduserbare.

Slag

Min sekvens

A

Arm nede

B

Lukket grep

C

Arm oppe

D

Arm snur til venstre

E

Arm nede

F

Åpent grep

G

Arm oppe

H

Arm snur til høyre

Be elevene reﬂektere over undersøkelsene
sine ved å stille spørsmål som:
• Hva forutsa du og hvorfor?
Det tar åtte slag for å fullføre arbeidsrunden
og få armen tilbake til hvileposisjonen. Dersom
gjenstanden kan slippes uten å senke armen,
kan det gjennomføres på seks slag.
• Hvordan fungerer robotarmen?
Gripeverktøyet er et kompleks vektstangsledd
av tredje klasse. Løftearmen er også en
vektstang av tredje klasse.
• Kan du forklare noen av egenskapene til
trykkdiagrammet?
Den lille sylinderen bruker mindre luft som
resulterer i mindre trykktap enn i den store
sylinderen. Se slag B og F.
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Robotarm

Videreutvikling
Hvor ﬂink er du til å bruke robotarmen?
Finn ut hvor raskt og nøyaktig du kan
plukke opp og plassere papirbiter fra
én sirkel til en annen.
Forutsi først hvor mange papirbiter
du kan plassere nøyaktig inni
sirkelen på 30 sekunder.
Skriv ned hypotesene dine på
arbeidsarket.
Deretter tester du hvor mange
papirbiter du faktisk plasserer
nøyaktig inni sirkelen på 30 sekunder.
Skriv ned resultatene dine på arbeidsarket.

Hint
For å forhindre trykktap
kan du bygge en
kompressor.

Gjenta testen tre ganger for å se om
hastigheten og nøyaktigheten blir bedre.

Valgfritt: Hva med nytt gripeverktøy?
Konstruer og lag ditt eget gripeverktøy som
vil hjelpe deg med å plukke opp og plassere
ulike gjenstander du har.
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Elevark

Robotarm
Navn:

Bygg robotarmen og undersøk hvordan du kan
lage den mest energieffektive slagsekvensen.
La oss ﬁnne det ut!
Bygg robotarmen.
(Hele bok 4A og bok 4B til side 19, trinn 19)
• Pump luft inn i systemet og bruk manometeret for å avsløre
om det er en luftlekkasje
• Prøv ventilinnstillingene og kontroller alle bevegelige deler
for å forsikre deg om at de beveger seg fritt
• Drei deretter armen til hvileposisjonen: Drei helt til høyre,
armen opp og gripeverktøyet åpen og tøm lufttanken

Hva er den mest energieffektive sekvensen?
Finn ut hvilken sekvens som er mest energieffektiv for å
plukke opp og plassere objekter.

Slag

Min sekvens

A
Forutsi først hvilken slagsekvens som er mest energieffektiv
når det gjelder å plukke opp og plassere en papirbit.
Sekvensen må begynne i hvileposisjonen, bruk alle seks
bevegelsene minst én gang og returner til hvileposisjonen.
Test deretter slagsekvensen og registrer trykkfallet etter
hvert slag.
Begynn med trykk på 2,5 bar.
Test ﬂere ganger for å være sikker på at resultatene er
reproduserbare.
Registrer resultatene dine på millimeterpapiret.

B
C
D
E
F
G
H

Forklar resultatene dine:
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Robotarm

Hvor ﬂink er du til å bruke robotarmen?

Mine
hypoteser

Finn ut hvor raskt og nøyaktig du kan plukke opp og ﬂytte
papirbiter fra én sirkel til en annen.
Forutsi først hvor mange papirbiter du kan ﬂytte nøyaktig
inn i sirkelen på 30 sekunder.

Mine
resultater

Test 1

Deretter tester du hvor mange papirbiter du faktisk ﬂytter
nøyaktig inn i sirkelen på 30 sekunder.
Gjenta testen tre ganger for å se om hastigheten og
nøyaktigheten blir bedre.

Test 2

Test 3

Valgfritt: Min fantastiske pneumatiske maskin

!

Finn opp en ny og nyttig maskin som bruker de samme mekanismene som robotarmen, men som gjør en annen jobb.
Tegn maskinen og forklar de tre viktigste funksjonene.

Valgfritt: Ytterligere forskning
Beskriv noen av industriene og jobbene som robotarmen brukes i, og hvilke begrensninger den måtte ha.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.

60

Innledning til design og konstruksjoner
Når er det best å gjøre disse aktivitetene?
De er ideelle å bruke etter du har jobbet med grunn- og hovedaktivitetene, og du ønsker å ﬁnne
ut hvor bra elevene ﬁnner fram til og bruker kunnskap i forbindelse med konstruksjoner og
problemløsing. Hver oppgave kryssrefereres til grunn- og hovedmodellene. Elevene vil kreativt
tilpasse sine tidligere erfaringer med pneumatiske innretninger og til å løse konstruksjonsoppgaven.

Hvordan brukes aktivitetene?
Oppgavesiden skal skrives ut og leveres ut til elevene. Siden som beskriver målene, motivasjon
osv. er lærerens side.

Slik tilpasser du aktivitetene i design og konstruksjoner til elevene.
For de som har mindre konstruksjonserfaring, eller i tilfeller hvor du behøver mer kontroll over
kravene til materialer, leverer du ut oppgaven og gir dem en spesiﬁkk konstruksjonsoversikt. En
konstruksjonsoversikt kan begrense antall mulige løsninger, og gjøre det enklere å sammenligne
de ulike ideene som elevene kommer med. For elever med erfaringer fra konstruksjoner skal det
være nok å levere ut og presentere dem for oppgaven, for at de skal komme i gang og konstruere.
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Elevark

Dinosaur

Oppgaven
Et lite ﬁlmstudio behøver en dinosaur til en ny ﬁlm. Selv om de kunne brukt datagenererte bilder
av dinosauren, synes ﬁlmstudioet at modeller i full størrelse av dinosaurer som ser ekte ut, har
større appell.
Dinosauren skal være stillestående, men deler av den må kunne bevege seg slik rollen krever.
Oppgaven din er å designe og konstruere en dinosaurmodell med pneumatisk bevegelse,
og som kan fungere i en ﬁlmscene.
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Lærernotater

Dinosaur
Mål
Du skal lære om:
• Animasjonsteknikk
• Vektstenger
• Produkter og tjenester
• Pneumatikk
• Prinsippene om rettferdig testing og produktpålitelighet

Andre nødvendige materialer
• Dekormaterialer

Behøver du hjelp?
Se på:

Robotarm

Motivasjon
• Be elevene om å se på bildet av dinosauren eller søke på Internett for å lære mer om
framtoning og form for dinosaurer fra ulike perioder.

Knytt kunnskap, ferdigheter og forståelse til den aktuelle oppgaven
Instruer elevene:
• Spør deg selv om hvordan du kan lage en dinosaur
• Spør deg selv hvilke deler av dinosauren som skal bevege seg og hvordan du kan oppnå
den bevegelsen
• Spør deg selv om hvordan du kan dekorere dinosauren, slik at den ser så ekte ut som mulig

Grunnmodeller for
vektstenger

Oppmuntrende reﬂeksjon
Mens elevene designer og konstruerer, oppmuntrer du elevene til å diskutere om:
• bevegelsene til dinosauren vil fungere når det gjelder en ﬁlmscene,

Når aktiviteten er ferdig, oppmuntre elevene til å evaluere:
•
•
•
•
•

Hvordan fungerer de ulike dinosaurdelene.
Hvor godt fungerer dinosauren og hvorvidt er den pålitelig eller ikke.
Er dinosauren effektiv? Test dette med manometeret.
Hvordan er modellen dekorert for å ligne på en dinosaur?
Hvordan ser opplegget til ﬁlmscenen ut. Forklar hvordan dette vil appellere til et kinopublikum.
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Dinosaur
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Elevark

Fugleskremsel

Oppgaven
En lokal bonde som dyrker etter økologiske prinsipper, har store problemer med at fugler spiser
opp avlingene hans. Han vet av erfaring at når han løper ut på åkeren og veiver med armene og
hopper opp og ned, da ﬂyr fuglene bort. Dersom han skriker til fuglene uten bevegelse, har det
imidlertid liten effekt. Han har prøvd å bruke et vanlig fugleskremsel, som ikke beveger seg. Selv
om den skremte bort fuglene til å begynne med ble de fort vante til den, og nå utgjør den ingen
forskjell.
Oppgaven din er å konstruere og lage et pneumatisk fugleskremsel, som beveger seg på en
slik måte at den vil skremme bort fuglene som forsøker å spise opp bondens avlinger.
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Lærernotater

Fugleskremsel
Mål
Du skal lære om:
• Animasjonsteknikk
• Vektstenger
• Produkter og tjenester
• Pneumatikk
• Prinsippene om rettferdig testing og produktpålitelighet

Andre nødvendige materialer
• Dekormaterialer

Behøver du hjelp?
Se på:

Robothånd

Motivasjon
• Be elevene om å se på bildet av fugleskremselet eller søke på Internett for å lære mer om
framtoning og form for tradisjonelle og ukonvensjonelle fugleskremsler.

Knytt kunnskap, ferdigheter og forståelse til den aktuelle oppgaven
Instruer elevene:
• Spør deg selv om hvordan du kan lage et fugleskremsel
• Spør deg selv hvilke deler av fugleskremselet som skal bevege seg og hvordan du kan oppnå
den bevegelsen
• Spør deg selv om hvordan du kan dekorere fugleskremselet, slik at det ser så ekte ut som mulig

Grunnmodeller for
vektstenger

Oppmuntrende reﬂeksjon
Mens de designer og konstruerer, oppmuntrer du elevene til å diskutere om:
• bevegelsene til fugleskremselet fungerer når det gjelder å skremme vekk fugler?

Når aktiviteten er ferdig, oppmuntre elevene til å evaluere…
•
•
•
•

Hvordan fungerër de ulike delene av fugleskremselet?
Hvor godt fungerer fugleskremselet og hvorvidt er det til å stole på eller ikke.
Virker fugleskremselet effektivt? Test dette med manometeret.
Hvordan er modellen dekorert for å ligne på et fugleskremsel?
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Fugleskremsel
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Ordliste
A

Arbeid

Arbeid er deﬁnert som kraft ganget med strekningen som kraften
virker: W = F s Luftkomprimering er et eksempel på arbeid, fordi
et stempel må forﬂyttes av en kraft.

B

Balansert kraft

Et objekt under påvirkning av balanserte krefter, står enten stille eller
beveger seg med konstant fart.

Bar

En vanlig metrisk enhet for trykkmåling. 1 bar er det samme som
100 000 pascal.

Effekt

Hvor raskt en maskin arbeider (arbeid delt på tid).

Effektivitet

Et mål på hvor mye av energien som kommer inn i en maskin som
egentlig blir nyttiggjort. Friksjon reduserer den nyttige energien, som
fører til redusert effektivitet.

Energi

I denne sammenhengen: Evnen til å utføre arbeid.

Forbindelsesledd

Et mekanisk forbindelsesledd overfører bevegelse og krefter
gjennom en serie med stenger eller bjelker, som er bundet sammen
av bevegelige omdreiningspunkter. Sakseheisen inneholder mange
forbindelsesledd.

Friksjon

Motstanden som oppstår når en ﬂate sklir mot en annen, f.eks.
når en aksling går rundt i et hull eller når du gnir hendene mot
hverandre.

G

Grep

Grepet mellom to overﬂater avhenger av hvor stor friksjonen er
mellom dem. Større friksjon gir bedre grep. Dekk har bedre grep på
tørre overﬂater enn våte overﬂater.

K

Kinetisk energi

Energien til en gjenstand fordi den beveger seg. Jo fortere det
går, jo mer kinetisk energi har den. Jo større masse det har, jo mer
kinetisk energi.

Kompressibilitet

Hvor lett en substans som for eksempel gasser, lar seg presse
sammen slik at de tar mindre plass.

Kompressor

En mekanisme som brukes til å komprimere luft. En kompressor kan
være motorisert eller drives manuelt.

Kraft

Et skyv eller et drag i en bestemt retning på en gjenstand. Kraften
i en pneumatisk sylinder er produktet av lufttrykket og stempelets
areal.

Lufttank

En oppbevaringstank, eller reservoar, for komprimert luft.

E

F

L
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Ordliste

M

Manometer

Et manometer brukes til å måle trykk. LEGO® manometeret gir deg
trykkavlesning i både bar og psi.

Maskin

En enhet som gjør arbeid enklere eller raskere. Den inneholder som
regel ulike mekaniske innretninger.

Masse

Masse er mengden av stoff i en gjenstand. Masse måles i kilogram
(kg) og blir ofte forvekslet med vekt som måles i newton (N).

Mekanisme

En enkel innretning av komponenter som forandrer størrelsen eller
retningen på en kraft, og farten på overføringer, som for eksempel
en vektstang eller to tannhjul som kobles sammen.

Omdreiningspunkt

Punktet som noe dreier eller roterer rundt, slik som omdreiningspunktet
til en vektstang. Omdreiningspunktet på en saks er skruen eller naglen
som holder den sammen.

Omkrets

Distansen rundt en sirkel.

Pneumatisk

Bruk av komprimert luft eller væske til å gjøre arbeid.

Pneumatisk krets

Banen til komprimert luft gjennom et system av pneumatiske
komponenter.

Potensiell energi

Lagret energi pga stilling eller posisjon. Komprimert luft har
potensiell energi som kan brukes til å utføre arbeid, når den utvides
mot et stempel i en sylinder.

Psi

Enhet for kraft som tilsvarer 1 pund per kvadrattomme. Psi er en
vanlig enhet for trykkmåling i engelsktalende land. 1 psi er det
samme som 6 894,76 pascal.

Pumpe

En innretning som utsetter en væske eller gass for en kraft, som for
eksempel luft eller vann, for å skape trykk eller bevegelse.

R

Rettferdig testing

Å måle ytelsen til en maskin ved å sammenligne ytelsen under ulike
forhold.

S

Sekvensering

Å få handlinger til å skje i rett rekkefølge og til rett tid.

Slange

Fleksibelt, hult sylinderformet materiale brukt til transport av en
væske eller gass, som for eksempel komprimert luft.

Stempel

En solid skive som beveger seg inni en sylinder og som reagerer på
endret trykk.

Stempelstang

En stang som er festet til et stempel og som også strekker seg
utenfor en sylinder. Når stempelet beveger seg inni sylinderen,
beveges også stempelstangen.

Sylinder

En sylindrisk beholder med lukkede ender som inneholder et
stempel og en stempelstang. Når komprimert luft strømmer inn i
sylinderen, utvider den seg og skyver på stempelet, noe som gir en
kraft og skaper bevegelse.

Sylinderstempel

Se Stempel.

O

P
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Ordliste

T

Trykk

Trykk er deﬁnert som kraft delt på areal. Enheten for trykk er pascal
(Pa), og 1 Pa er 1 newton per kvadratmeter. Newton er en liten kraft
og en kvadratmeter er et stort areal, så kraften per areal på 1 Pa er
liten. Atmosfærisk trykk ved havoverﬂaten tilsvarer omtrent 100 000
Pa eller 100 kPa, som er lik 1 bar.

V

Vektstang

En stang som dreies rundt et fast omdreiningspunkt når belastninger
virker på vektstanga.

Vektstang av
andre klasse

Lasten er mellom løftekraften og omdreiningspunktet. Denne
vektstangen forsterker løftekraften som gjør løfting av lasten lettere,
som for eksempel en trillebår.

Vektstang av
første klasse

Omdreiningspunktet er mellom løftekraften og lasten. En lang løftearm
av første klasse og en kort lastearm forsterker kraften ved lasten. For
eksempel: Når du skal åpne lokket på et malingsspann. Sakseheisen
bruker en vektstang av første klasse.

Vektstang av
tredje klasse

Løftekraften er mellom lasten og omdreiningspunktet. Denne
vektstangen øker farten og avstanden lasten beveger seg
sammenlignet med løftekraften. Tommelen på hånden er en
vektstang av tredje klasse.

Ventil

En innretning som mottar komprimert luft og leder luftstrømmen
videre gjennom slanger til andre komponenter med komprimert luft.
En ventil kontrolleres av et håndtak med ﬂere posisjoner.
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Oversikt over LEGO® elementoversikt
1x
Sylinder, liten, gjennomskinnelig blå
4529337

1x
Pumpe, liten, gjennomskinnelig blå
4529222

1x
Lufttank, hvit
4529226

2x
Sylinder, stor, gjennomskinnelig blå
4529334

1x
Pumpe, stor, gjennomskinnelig blå
4529341

1x
Manometer, gjennomskinnelig
4529230

5x
T-stykke, grått
4211508

3x
Ventil, mørkegrå
4237158

4x
Slange, 48 mm, blå
4529096

3x
Slange, 96 mm, blå
4529097

1x
Slange, 192 mm, blå
4529098

2x
Slange, 96 mm, svart
4529099

1x
Slange, 192 mm, svart
4529100

1x
Slange, 320 mm, svart
4529102

2x
Slange, 96 mm, grå
4529103

1x
Slange, 192 mm, grå
4529104

1x
Slange, 320 mm, grå
4529105
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Maskinene som vises i videosekvensene er levert av:
Sakseheis – Haulotte
Robothånd – Aarhus tekniske skole
Stempelpresse – Bramidan
Robotarm – Sealing System A/S
Bearbeiding til norsk: Anders Isnes i samarbeid med
Mikro Værkstedet/Elevdata
Lokalisering, oversettelse & dtp: EICOM ApS, Danmark

Besøk aktivitetsbanken på nettstedet til LEGO®
Education. Der kan du laste ned gratis eksempler
på aktiviteter utviklet for skoler.
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