
Dynamikvagnar 
 

INKLUDERAT MATERIAL: 
2 Dynamikvagnar, monterade 

1 Kolv  

1 Fjäder  

10 gummiband 

MONTERINGSINSTRUKTIONER 
Dynamikvagnarna kommer färdigt monterande med undantag för fjäderstötfångaren. 

För att montera fjäderstötfångaren till varje vagn: 

1. Dessa kan fästas på vagnarna genom att sätta in en skruv, från insidan av vagnen, genom 

hålet i stötfångaren. 

2. Säkra skruven med en vingmutter. 

3. Böj stötfångaren i en loop tills det andra hålet i stötfångaren ligger i linje med vagnens hål. 

4. Sätt in den andra skruven i detta hål och säkra med vingmuttern. 

5. Repetera steg 1–4 på den andra vagnen. 

För att montera fjädern till kolven: 

Notera: Endast en vagn kräver kolv och fjädermontering. 

1. Fäst fjädern på kolven genom att dra slingan genom änden på kolven med hålen. Sträck inte 

fjäderslingan ur form; se till att den sitter ordentligt på kolven. 

 

2. Vrid vagnen och skruva nära bakhjulet. Med en vridrörelse, sätt in fjädern och kolven i 

metallcylindern (fjädern först) tills du ser öglan i fjäderns fria ände genom öppningen. 

Kontrollera att det lilla spåret på kolvens utskjutande ände är vänd mot vagnens överdel. 

 

3. Dra tillbaka skruven genom vagnen, fjäderöglan och metallröret. Se till att skruven håller 

fjädern ordentligt. 

 

4. För att driva, tryck in kolven i metallröret så långt det går, tills du hör ett klick. Detta kommer 

att vara metallhållaren som griper in i slitsen nära kolvens ände. För att släppa, tryck ned 

släppstången på framänden. 

 

5. För mjuka kollisioner, upprepa steg 4, men tryck bara kolven ungefär två tredjedelar tills den 

låser sig. 

 

 

 

 



AKTIVITETER: 
Rörelseförändring vid en explosion 

Hur ändras rörelsen hos två vagnar när de upplever en explosiv kraft? 

1. Denna explosiva kraft uppnås genom att släppa fjädern när vagnen är i vila. Vad observerar 

du? Prova med olika laster på vagnen och observera. 

 

2. Placera en andra vagn framför den fjäderbelastade vagnen och släpp fjädern. Vad observerar 

du? Prova olika belastningar och observera resultaten. 

 

3. Du kan bestämma förhållandet för vagnarnas hastighet efter explosion med följande formler 

eftersom hastigheterna är proportionella mot avstånden som flyttas i samma tidsintervall:  

 

 

 
 

4. Försök att flytta vilopositionerna som visas i X1 och X2 och skriv ner dina observationer. 

 

Hastighetsförändringar 

Prova att ladda en vagn med tegel och applicera en konstant dragkraft genom att fästa ett av 

gummibanden på vagnens framsida. Var noga med att hålla gummibandet sträckt i konstant längd 

när vagnen dras med. Fäst ett pappersband i den andra änden av vagnen och kör bandet genom en 

timer med t.ex. fotogrindar för att spela in prickarna när vagnen dras. Rita en kurva för hastighet 

kontra tid. 

 

 

 

 


