Lathunden

Arbeidsoupaver

Hvilken friksjonskoeffisient (i’) er det mellom følgende materialkombinasjoner i følge
Lathunden?

i

Sigat triilträpall mot räfflad aluminium

I-1

Papirrull mot papirrull
Omalad grovphil

2 a)

mot

sügad träregel

11=_____

Hvor mange tonn gods forhindrer en overfallsurring fra ä gli sideveis dersom
0,3?
friksj onskoeffisienten

VI
tAl
tA

framover

•
•

sett ovenfra

Svar: En overfallsurring forhindrer

2 b)

gli idevcis.

Dersom godskolliet i eksemplet over veier 2 tonn, hvor mange overfiuisurringer trengs
da fbr â forhindre en glidning sideveis?

Svar: Det trengs

3 a)

tonn gods fra

overfallsurringer for i forhindre en gtdning sideveis.

Hvor mange tonn gods forhindrer en overfallsurring fra
friksjonskocfisienten t0,4

gli fram&ver dersom

Framover
sett ovenfra
Svar: En overfallsurring forhindrer
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3 b)
Om godskolliet i eksemptet over veier 2 tonn, hvor mange overfallsurringer trengs da
for i forhindre en glidning framover?

Svar: det trengs

4 a)

overfallsurringer for â forhindre en glidning framover.

Et godskolli er lastet opp pü et tasteptan som figuren viser.
Dimensjonene pü kolliet er H2,4m, B=I,Om

B=t,Om

Fl =2,4 rn

Sett bakfra

I Ivor mange tonn gods forhindrer en overfallsurring fra i tippe sideveis?
1løyde (I-I)
Bredde (3)

=

=

I [/3
Antall rader =

Svar: En overfallsurring forhindrer______ tonn gods fra

4 b)

tippe sidelengs.

godskolliet i eksemplet over veier 2,6 tonn, hvor mange overfallsurringer trengs
da for i forhindre en tipping sideveis?
Om

Svar: Det trengs______ overfallsurringer for ä forhindre tipping sideveis.
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Gods er lastet på en lastebil slik figuren nedenfor viser. Høyden på kolliët er 2,4 meter
og bredden på hvert kolli er 0,6 meter.
3r
B=
0,6m 0,6m

5 a)

III

ItIIp

I
I
I

H=2,4m

I

:

I
I
I

ir

II

J_

J

Bakfra
Hvor mange tonn gods forhindrer en overfttllsurring å tippe sideveis?
-

Total høyde (Fl) =

H/B =

Total bredde (B) =

Antall rader =

tonn gods fra å tippe sideveis.

Svar: En overfallsurring forhindrer

5 b)

Om godskolliet i eksemplet over veier 0,8 tonn hver, hvor mange overfillsurringer
trengs da for å forhindre disse fra å tippe sideveis?
Svar: Det trengs______ overfallsurringcr for å forhindre tipping sideveis.

6

En stalaksling med vekt på 12 tonn skal transporteres pa en gardintrailer med rillet
aluminiumsplan fra Karlstad til Helsingborg.
Stalakslingen er inkledd i tre og står på trevogger.
Hvor mange loopsmiingspar trengs for å forhindre stålakslingen fra å gli sideveis?

sett bakfra
Friksjonskoeffisient t =
Antall tonn gods et loopsurringspar forhindrer fra å gli sideveis =

Svar: Det trengs______ loopsurringspar for å forhindre glidning sideveis.
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Fem godskolli er avstengt framover med en grimesurring. 1-Ivor mange tonn gods kan
denne grimesurringen forhindre fra Li gli framover hvis friksjonen
0,3 ?

I

Framover

Sett fra siden

Svar: En grimesurring forhindrer______ tonn gods fra Li gli framover.

8

Et godskolli med høyde 2,4 m og [engde 2,0 rn er lâst framover med en treptanke samt
en grimesurring, og bakover med annet gods.
Hvor mange tonn kan dette kolliet veie maksimalt uten at det tipper framover?

L= 2.0 in

tH
2.4m

Framover

Sett fra siden

Svar:

tonn kan kolliet veie maksimalt uten at det tipper framover.
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9

Lathnnden

En transforrnator med vekt 2,6 tonn skal transporteres pi et lasteplan.
Tyngdepunktet ligger ikke midt i transformatoren.
Det ër forskjovet og ligger slik: 1-I = 1,5 m, B = O,5m, og L 1,Om (se figur)
For i kunne vite om transformatoren kan tippe sidelengs, mt vi regne ut 1-1/13, slik som
pi side 6 i Lathunden under avsnittet: “Gods med förskjuten tyngdpunkt”
1-Ivor mange oierfallsurringer trengs for ä forhindre transformatoren i i tippe sideveis?

I,Sm

3,2m
—

i44
:IB=35m

2,Om

Ht5m1
I

11

til

Fra siden

el

Bakfra

yrrr,j,,-.r

T..2.2m

4

O1zhmm

Ovenfra

Høyde (Fl)
Bredde (B)

=_____

11/B

=

Antall rader

Antall tonn gods en overfallsurring forhindrer fra tippe sideveis

=

Svar: Det trengs______ overfallsurringer for å forhindre tipping sideveis.
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