
Rørbukning  

Undersøg: 

● Hvilke redskaber bruger man til at bukke 

rørene med? 

● Hvad skal man overveje, INDEN man 

begynder at bukke et rør? 

● Hvilken uddannelse har man, hvis man blandt 

andet arbejder med at bukke rør? 

 

Overvej: 

● Hvad betyder bogstavet s på tegningen til 
venstre? 

● Hvad fortæller d noget om? 
● hvad er a? ( tænk på en cirkel) 
● hvad fortæller den stiplede linje noget om? 

Opgaver: 

● hvor mange grader er røret på tegningen 
blevet bukket? 

● hvad er diameteren af en cirkel der bukkes af 
et rør med længde på 100 cm?  

● Hvis røret har diameter på 4 cm, hvad er så 
cirklens indre og ydre diameter? 

● hvor mange cm er der forskel på den ydre og 
den indre diameter? 

 

Samtale med gruppen 

Hvor mange arbejdsgange/bukninger mener I, at der 
skal til for at lave dette rør? 

 

Hvor mange grader er hver bukning på røret? 

( beregn eller mål med en vinkelmåler) 

 

 

 



Arbejdstegning 
 

 

Opgaver del 1: 

● Byg figuren fra tegningen i centicubes 
● Find rumfang af figuren på tegningen. 
● Beregn overfladearealet 
● Byg en ny figur, hvor sidelængderne er 

fordoblet 
● Hvad er der sket med sidelængderne og med 

rumfanget? 
● Tegn startfiguren fra billedet så stor som mulig 

på et A4-ark. 
● Angiv målestoksforholdet på den nye figur 

 

 

 

 

Overvej: 

● hvilke dimensioner kunne en jernstang have, 
hvis den skulle have jern nok til at lave 100 
figurer magen til den på billedet? 

● Giv  3 forslag til andre kasseformede figurer 
med samme rumfang, men andre sidelængder 

 

Undersøg på nettet: 

● 1 cm³ = 1 centicube 
● Hvad vejer 1 cm³ jern? 

 

Opgaver del 2: 

● Hvad ville hele figuren fra arbejdstegningen 
veje? 

● hvad ville alle 100 jernstykker veje tilsammen? 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



Fræsning 

 

 

 

Overvej: 

Se godt på de tre billeder. Metallisten på det øverste 
billede skal have fræst huller i. På det midterste 
billede kan man se en arbejdstegning med de mål, 

som maskinarbejderen skal kende, for at kunne 
indstille sin fræsemaskine. På det nederste billede 
kan man se den færdige liste.  

Samtale: 

● Hvilke overvejelser skal maskinarbejderen 
have gjort sig, INDEN han går I gang med at 
fræse hullerne?  

● Hvad skal maskinen kunne, hvis han kun skal 
sætte listen fast en gang fra start til slut? 

● Hvilken vigtig oplysning får man IKKE på 
tegningen? 

Opgaver: (Brug de tre billeder til at svare på spørgsmålene.)
 

● Hvilken måleenhed er målene på tegningen i? 
● hvor lang og hvor bred er listen? 
● hvor mange gange skal der fræses i hver 

liste? 
● hvor mange forskellige størrelser metalbor 

skal der bruges? 
● Listen er skåret af en metalskinne, der fås i 

længder på 6 meter. Hvor mange lister kan 
der blive af hver skinne, og hvor meget bliver 
der til overs? 

Praktisk opgave: 

● I skal nu lave en kopi af metallisten i træ. I skal 
sørge for, at den har den rigtige længde og 
bredde. I skal også sørge for, at hullerne har 
den rigtige størrelse og er placeret de rigtige 
steder på brættet.  

● Prøv at tage tid på, hvor længe I er om at 
fremstille skinnen. 

 



 
 
Foldning/Buk 
 

 

Opgave del 1: 

● tag alle nødvendige mål på metalpladen 
● Lav en arbejdstegning/skitse, hvor målene 

skrives ned 
● Lav en nøjagtig kopi af metalpladen på pap. I 

MÅ IKKE BRUGE TAPE ELLER LIM, DEN 
SKAL FOLDES UD AF ET STYKKE! 

Overvej: 

● Hvilke måleenheder skal der bruges? 
● Hvilken betydning har pladen/pappets 

tykkelse, når der skal bukkes? 
● Hvor mange buk skal pladen have? 

 

Samtale med gruppen: 

Hvilke beregninger og overvejelser har 
maskinarbejderen gjort sig, inden han går i gang med 
at lave metalpladen?  

Hvilke maskiner skal han bruge og i hvilken 
rækkefølge skal han lave udskæring, buk og 
fræsninger, for at det er mest effektivt? 

opgave del 2: 

● Lav en plan der viser, hvordan man kan få 
plads til flest metalplader på en plade, så der 
er mindst muligt spild. Pladen er 1 x 2 meter. 

opgave del 3: 

● Konstruer en lukket kasse med størst muligt 
rumfang ud af mindst muligt materiale: design 
kassen med maximalt rumfang og mindst 
muligt spild ud af karton på 30 x 40 cm 

 

 

 


