1, 2, 3 - LØFT MED BMS
Se filmen 1, 2, 3 - Løft med BMS
Er I også vilde med kraner?
Ved I, hvordan man løfter virkelig tunge ting, eksempelvis en vindmøllevinge?
Kæmpestore kraner er megaseje, og I har sikkert set en stor kran i nærheden af,
hvor I bor eller går i skole.
Hos BMS er de eksperter i at løfte meget
tunge og store ting med kraner.
I denne opgave skal I finde ud af, hvad der
skal til for, at en kran ikke vælter, og I skal
bygge jeres egen kran.

OM KRANER
En person, som styrer en kran,
hedder en kranfører.
Til de store kraner skal man
have et lastbilkørekort og noget,
der hedder et krancertifikat for,
at det er lovligt at styre og køre
med kranen.
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OPGAVE 1
Skab ligevægt med en mini-testkran

Godt at vide
•

Byg mini-testkranen som på billedet.

•

Løftestangen skal kunne bevæge sig
op og ned.

•

Afstandene a og b på løftestangen skal
være de samme hele tiden.

•

I har skabt ligevægt, når løftestangen ikke vipper
mere ned i den ene side end i den anden side –
man siger, at den er i vater (at den er vandret).

•

I kan bruge poser med sand som lodder, når I
øver jer på skolen.

På konkurrencedagen
•

Naturfagsmaraton hænger lodder med forskellig vægt på jeres løftestang på
krog A.

•

Lodderne vejer mellem 50 g og 500 g. Der bliver hængt et lod på ad gangen.

•

Jeres opgave er at skabe ligevægt ved at hænge modvægt på krog B for
hvert lod, Naturfagsmaraton hænger på.

•

Afstandene a og b må ikke ændres
undervejs.

•

I skal selv have noget med, som I kan
skabe modvægt med – eksempelvis
små poser med sand.

•

Naturfagsmaraton medbringer
køkkenvægte.

OM VATERPAS
Et vaterpas er et redskab, som
bruges til at finde ud af, om
noget er præcist vandret eller
lodret.
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Sådan får I point

I har jeres mini-testkran med til konkurrencedagen

10 point

I kan skabe ligevægt, når der bliver hængt lodder på krog A

0 - 25 point

I kan fortælle, hvad I har fundet ud af i undersøgelse 1 om vægt
og modvægt

1 - 10 point

I kan forklare med egne ord, hvad vægtstangsprincippet betyder

1 - 5 point

Maks. point

50 point

Materialer
Der er IKKE frit valg af materialer. I må bruge disse materialer:
Malerpinde
Blomsterpinde
Stort syltetøjsglas
Sand eller grus
Clips eller krog
Snor
Elastik
Køkkenvægt
Boremaskine
Små plastposer
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Hvad skal I undersøge?
Lav undersøgelse 1.
Lav undersøgelse 2, hvis I kan lide udfordringer.

Om vægtstandsprincippet
Ligevægt opstår, når afstanden til midten gange
vægten på den ene side er det samme som afstanden
til midten gange vægten på den anden side

UNDERSØGELSE 1

UNDERSØGELSE 2
Ekstra udfordring om vægtstangsprincippet

Vægt og modvægt

1

Find
•
•
•
•

2

Sæt kryds

1

Skriv jeres tal fra undersøgelse 1 ind i skemaet:

Mål afstand a og afstand b på jeres mini-testkran.
Afstand a

2

Afstand b
cm

cm

Vigtigt: Afstandene a og b SKAL være de samme hele tiden!

3

•
•

4

Sæt kryds

I skal bruge jeres tal fra undersøgelse 1.

Jeres mini-testkran
Små poser
Sand
Vægt

•
•
•
•

Afstand a (det samme i alle 5 forsøg)
Afstand b (det samme i alle 5 forsøg)
Vægt på krog A
Vægt på krog B

•
•
•
•
•

Find en mobil som lommeregner.
Prøv nu at gange Vægt på krog A med Afstand a.
Gør det samme med Vægt på krog B og Afstand b.
Skriv resultatet i skemaet.
Gør det ved alle 5 forsøg.

Forsøg

Fyld 5 små poser med sand, så de
vejer noget forskelligt.

Vægt på
krog A

1

Skriv vægten på poserne.

Afstand a
g

2

g

Vægt på krog A
x afstand a

cm
cm

g

cm

cm

g

cm

g

cm

g

cm

Forsøg

Vægt på krog A

Vægt på krog B

Posens vægt skrives ind i skemaet
under Vægt på krog A.

1

g

g

2

g

g

3

g

g

4

g

g

Opsamling

5

g

g

Sæt ring om det, I har fundet ud af:

•

Vej den nye pose.

•

Skriv det ind i skemaet under
Vægt på krog B.

•

Gentag med de andre 4 poser.

5

Sæt ring om det, I har fundet ud af.
Når der løftes meget vægt på krog A, bruges der mindre/mere vægt på krog B
(modvægt).

Kig nu på de to tal i de gule felter ved hver række/hvert forsøg.

De to tal ligger tæt på hinanden/langt fra hinanden.

4

Opsamling

cm

g
g

Hæng nu en af poserne på krog A.

3

g

Vægt på krog B
x afstand b

cm

3

•

Fyld en ny pose med sand, og hæng
den på krog B, så der er ligevægt.

Afstand b
g

4

•

•

Vægt på
krog B

cm

Kig godt på dette billede.
Kan I finde noget på billedet, som er det samme
som i jeres undersøgelse?
Ja/nej – hvilket?

Se disse film:
Når den rigtige modvægt ikke er regnet ud
Film om monstermaskiner - BMS-kæmpekraner på Aalborg Havn
Film om kæmpe tårnkraner

Hvem kan I spørge?
•

En kranfører

•

Et lokalt kranfirma

•

En, der er god til matematik

•

En lærling på en byggeplads

•

En fysiklærer

!

Tip!
Dæk de
QR-koder,
som I ikke skal
scanne
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OPGAVE 2
Byg en kran, der kan løfte 500 g så højt op som muligt

Godt at vide
•

Der er ingen krav til højde eller vægt af kranen.

•

Loddet på 500 g, som jeres kran skal løfte, har en krog.

•

I må gerne selv betjene kranen, når I skal løfte de 500 g.

•

Naturfagsmaraton medbringer køkkenvægte til konkurrencedagen.

Sådan får I point

I har en kran med til konkurrencedagen

10 point

Kranen kan løfte 500 g så højt som muligt (10 point pr. 30 cm)

Ukendt antal
point

Kranen har mange kreative detaljer

10 point

Maks. point

20 point +
ukendt antal
point
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Materialer
Der er frit valg af materialer, men her er nogle forslag:
Træ
Malerpinde
Blomsterpinde
Søm, skruer
Sand eller sten (eller andet tungt, der kan være modvægt)
Lodder
Stærk snor
Clips eller krog
Lim, tape
LEGO
Små motorer, batterier, ledninger eller anden teknologi
Trisser
En tom gavepapirs-rulle eller tom sytråds-rulle (som I eventuelt kan
bruge som trisse til jeres snor, hvis I laver hejseværk)

Hvem kan I spørge?
•

En kranfører

•

En lagermand

•

En lærling på en byggeplads

•

En fysiklærer
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