
Månadens problem – DECEMBER 2020

a) Ett verktyg för att lyfta marksten visas nedan. Verktyget består av två stag som 
placeraras på vardera sidan om verktyget. De är fästa i en rörlig led vid  handtaget. 
När man lyfter stenen kommer handtaget att komma 1,0 cm högre 
 

	

 
Markstenen är gjord av betong och har måtten 40x40x5cm3. Markstenen väger 15 kg. 
Identifiera och beräkna de krafter som verkar på markstenen och de krafter som verkar 
på verktyget.  
 
Ange ett villkor som måste gälla för att man skall lyckas lyfta markstenen. Tror du att 
verktyget kommer att fungera? 
	

b) Två	kubiskt	formade	lådor	med	sidorna	0,50	m	och	massan	10	kg	vardera	står	nära	varandra	
på	ett	golv	med	friktionstalet	µ=0,20.	En	1,0	m	lång	stav	sticks	ner	mellan	lådorna.	Överst	på	
staven	drar	men	med	en	kraft	F	vinkelrät	mot	staven.		

	
Vilken	kraft,	F,	behövs	för	att	någon	av	lådorna	skall	börja	rör	sig?		
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1. Ett verktyg för att lyfta marksten visas nedan. Verktyget består av två stag som

placeras på vardera sidan om verktyget. De är fästa i en rörlig led vid handtaget.

När man lyfter stenen kommer handtaget att komma 1,0 cm högre.
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Markstenen är gjord av betong och har måtten 40⇥ 40⇥ 5 cm
3
. Den väger

15 kg.

(a) Identifiera de krafter som verkar på markstenen och de krafter som verkar

på verktyget. Bestäm den sammanlagda friktionskraften mellan markstenen och

verktyget.

(b) Bestäm det minsta friktionstal mellan markstenen och verktyget som krävs

för att man skall klara av att lyfta markstenen.



2. Två kubiskt formade lådor, vardera med kantlängden 0,50 m och massan 10 kg,

står nära varandra på ett golv med friktionstalet µ = 0,20. En 1,0 m lång stav

sticks ner mellan lådorna. Överst på staven drar man med en kraft F vinkelrätt

mot staven.
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Vilken är den minsta kraft, F , som behövs för att någon av lådorna skall börja

röra sig?

Månadens problem arrangeras av lektorsgruppen inom Svenska Fysikersamfundet.

Se www.fysikersamfundet.se/wallenbergs-fysikpris för mer information. Där finns också 

gamla Wallenbergs fysikpris-tävlingar med många fler problem att arbeta med.

Synpunkter eller frågor? Hör gärna av dig till manadensproblem@fysikersamfundet.se


