
MekaniikkaVäkipyörä ja talja53.1.10.3.1.2

Työssä tutkitaan kiinteän ja liikkuvan väkipyörän
vaikutusta nostossa tarvittavaan voimaan ja ra-
kennetaan talja.

Välineet 27029 mekaniikan sarjasta
Kytkentäalusta
Tanko
Kiinnityskappale
Ripustuskoukku
Punnus 100 g
Punnuksia 50 g, 6 kpl
Jousivaaka 2 N
Väkipyörä
Väkipyörä kolme rinnan
Lankaa

Tutki, miten väkipyörää käytetään työskentelyn helpottamiseen.
Rakenna talja.

Suoritusohjeet ja kysymyksiä
A. Kiinteä väkipyörä

Ripusta väkipyörä kuvan mukaisesti ripustuskoukkuun. Mittaa 100
gramman punnuksen nostamiseen tarvittava voima, kun nostat
ensiksi punnusta suoraan ylös. Mittaa tämän jälkeen tarvittava
voima, kun vedät väkipyörän yli kulkevasta langasta vaakasuoraan.
Mittaa lopuksi voima, jolla vedät väkipyörän yli kulkevasta langasta
suoraan alaspäin.

Kuinka suurta voimaa tarvittiin punnuksen nostamiseen kiinteää
väkipyörää käyttäen?
Muuttuiko tarvittava voima väkipyörän avulla?

B. Liikkuva väkipyörä

Mittaa punnuksen ja väkipyörän nostamiseen tarvittava yhteisvoi-
ma. Ripusta väkipyörä kuvan mukaisesti lankaan ja mittaa nosta-
miseen tarvittava voima.

Mitä havaitset? Millainen nostoon tarvittava voima on verrattuna
punnuksen ja väkipyörän yhteispainoon?

C. Talja

Yhdistä kiinteä ja liikkuva väkipyörä taljaksi kuvan mukaisesti.

Mittaa punnuksen nostamiseen tarvittava voima. Millainen nos-
toon tarvittava voima on verrattuna punnuksen painoon?

Pujota lanka vielä kerran liikkuvan pyörän alitse ja mittaa pun-
nuksen nostamiseen tarvittava voima. Mitä havaitset? Millainen
nostoon tarvittava voima on verrattuna punnuksen ja liikkuvan
väkipyörän yhteispainoon?

Kuinka paljon lankaa on vedettävä, jotta punnus nousisi 10 sentti-
metriä?

Voit vielä pujottaa lankaa pyörien kautta ja tutkia nostoon tarvitta-
vaa voimaa.
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Tehtäviä

1. Mitä hyötyä on kiinteästä väkipyörästä?

2. Sementtisäkin, jonka massa on 50 kg, vetäminen käsin raken-
nustyömaalta talon katolle on raskasta. Miten kiinteällä väki-
pyörällä voidaan helpottaa nostamista?

3. Kuinka suurta voimaa tarvittiin punnuksen nostamiseen liik-
kuvan väkipyörän avulla?

4. Miten auton vetämisessä voidaan käyttää liikkuvaa väkipyö-
rää?

5. Kuinka pitkä matka liikkuvassa väkipyörässä köydestä pitää
vetää, kun auto liikkuu kaksi metriä?

6. Kuinka suuri työ tehdään, kun nostetaan 100 gramman pun-
nusta kiinteällä väkipyörällä 10 senttimetriä?

7. Kuinka suuri työ tehdään, kun nostetaan 100 gramman pun-
nusta liikkuvalla väkipyörällä 10 senttimetriä?

8. Mitä tässä työssä tarkoittaisi mekaniikan kultainen sääntö:
’’Mikä voimassa voitetaan, se matkassa menetetään?’’

Havainnot ja päätelmät




