
 

 

1 
 

Blueprint til Archimedes Skrue 
 

Navn på genstand Archimedes Skrue 

Anbefalet alder(fra…) Fra 10-15 – sværhedsgrad på mellemniveau 

 

Relaterede STEAM-områder Engineering  

Denne maskine er beregnet til at overføre vand fra et 

lavtliggende vandområde til vandingsgrøfter. 

 

Nødvendige materialer 1. Plastic-rør, 1,27 cm indvendig diameter, 60,96 

cm længde 

2. Klar vinylslange 

3. Stærk og klæbrig tape, f.eks. gorilla tape eller  

           gaffatape 

4. Permanent marker 

5. Kniv med udtrækkeligt blad eller en stærk saks 

6. Målebæger til væske 

7. Ske 

8. Vand  

9. Fødevarefarve/frugtfarve (valgfrit)  

10. Skåle, 355 ml (2); plast, glas eller keramik 

11. Bøger af forskellig tykkelse eller stykker af  

           krydsfinerbræt eller ekstra beholder til 

forhøjning 
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Vejledning trin for trin Trin 1. Opstilling af alle materialer og gennemgang af 

instruktionerne og modellerne. 

Trin 2. Vikle vinylslangen rundt om røret i en spiral. 

Trin 3. Sæt vandbeholderne på to sider (den højre beholder 

skal være hævet). 

Step 4. Drej skruen, så vandet kan komme ind i den ene 

side og ud i den anden side.. 

 

 

Trin for trin: hvordan du bygger "Archimedes-skrue" 

Trin 1 

  

Tidsforbrug: 5 min. 

 

Stil alle materialerne op, og se på instruktionerne og modellerne.  

Skær PVC'en til den rette dimension (hvis den er større end angivet). 

Den klare vinylslange skal skæres på forhånd. 

Alle dele skal være klar til montering. 

 

Under hele processen skal du sørge for, at du har en voksen, der hjælper dig med 

at bruge en saks til at klippe eventuelle ekstra slanger af.  

 

Her er de nødvendige materialer: 
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Source/ kilde 
 

Trin 2 

  

Tidsforbrug: 5-10 min. 

 

Tag plastic-røret og vinylslangen, tag et stykke stærkt tape og tape den ene ende 

af slangen fast på ydersiden af den ene ende af røret, så længden af slangen 

hænger ud over enden.  

 

Vikl forsigtigt slangen rundt om røret i en spiral (med jævne mellemrum), indtil du 

når den anden ende af slangen. Fra dette punkt tilføjes noget længde og markeres 

dette sted på vinylslangen med en permanent tusch. Det er her, du skal skære den 

resterende slange af. Klip den overskydende slange af, og tape den til.  

 

Sørg for, at åbningen til slangen er åben (og ikke blokeret af tapen). 

 

Dette trin skal se således ud: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PszGCm1PqSo
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Source/kilde 
 
 

Trin 3 

  

Tidsforbrug: 5 min. 

 

Bland nogle dråber frugtfarve i 1 kop vand i et målebæger. Dette gør vandet mere 

synligt. 

Sæt to skåle op, en på venstre side og en på højre side, let forhøjet med bøger, en 

anden beholder eller en krydsfinerplade. Du kan selv bestemme, hvilken hældning 

der er bedst for dig til at udføre dine forsøg. 

 

Tilsæt vandet i den venstre skål, som ikke er hævet.   

 

 

Source/kilde 

 

 

 

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/ApMech_p039/mechanical-engineering/build-archimedes-screw-pump?from=YouTube#procedure
https://www.youtube.com/watch?v=PszGCm1PqSo
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Trin 4 

 

Tidsforbrug: 5-10 min. 

 

Nu er du klar til at afprøve din skrue. Placer din arkimediske skrue på tværs af de to 

skåle. Sørg for, at den ekstra slange, der hænger ud fra enden, er i vandskålen på den 

bord. Drej skruen, så hver gang enden af røret kommer ned i vandet, opsamler det 

noget af vandet.  

 

Den anden ende skal være tæt på den forhøjede skål, så vandet løber ned i den. Sørg 

for, at vandet ikke falder tilbage ud af skruen, når du drejer skruen. Hvis vandet falder 

ud, skal du justere skruens hældning, placeringen af skålene eller højden på den 

forhøjede skål.  

 

Drej skruen et par gange for at sikre dig, at vandet bevæger sig gennem slangen.  

Du kan ændre hastigheden og se, hvordan vandet bevæger sig gennem slangen 

afhængigt af hastigheden.  

 

For at afslutte dit forsøg skal du holde skruen lodret og tømme alt vandet fra slangen 

og udløbskålen tilbage i skålen til venstre.  

 

Se videoen nedenfor fra 01:12 for at se, hvordan skruen drejes for at overføre water: 

https://www.youtube.com/watch?v=PszGCm1PqSo   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PszGCm1PqSo
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