
Hjulet
• Hjulet betraktas som en

roterande hävstång

• T ex från krukmakarkonst
till transporter
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Lutande planet
• Sluttningar eller t ex

ramper till pyramiderna i
Egypten

• Serpentinvägar uppför
branta berg

• Plankor för rullstolar och
barnavagnar
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Kilen
• Kilens lutande plan utför

själva arbetet och påverkar
ett specifikt föremål:

• T ex klyva ved,
konservöppnare, mm
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Hävstången
• Två krafter, den

påverkande kraften
(människans);

• Den resulterande kraften
uträttar det önskade
arbetet

• Vid enarmade hävstänger
finns de båda krafterna på
samma sida om
vridningspunkten och vid
tvåarmade finns de på olika
sidor
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Hävstänger
• Sax och balansvåg är

exempel på tvåarmade
hävstänger.

• En skottkärra och
nötknäppare är exempel på
enarmade hävstänger.
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Block och talja
• Block – en lina som löper över ett

hjul med ett spår i, som håller
linan på plats.

• En talja ger en förstärkning vad
gäller kraften

• När något ska lyftas eller dras:
på segelfartyg, i toppen på
flaggstången, mm
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Skruven
För att foga samman saker

En gänga är en
tredimensionell spiralformad
struktur avsedd att ändra en
roterande rörelse till en
linjär.

För att foga samman saker

En gänga är en
tredimensionell spiralformad
struktur avsedd att ändra en
roterande rörelse till en
linjär.



Skruvhuvud och gängor
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