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Så funkar hydrauliken
När hydrauliken uppfanns av Joseph Bramah på 1700-talet skapades 
helt nya möjligheter för kraftöverföring. Hydrauliken är unikt i sin 
förmåga att spara och överföra kraft. Hydrauliska system är mycket 
precisa, och dess delar är i regel billiga och lätta att underhålla. Idag 
används hydrauliska system i bland annat lyftkranar och fabriker. 
Denna film ger en introduktion till de grundläggande principerna 
bakom hydrauliken. Med animationer och exempel från verkligheten 
blir hydrauliken enkel att förstå. De hydrauliska systemen ger också en 
djupare förståelse för fysikens lagar i praktiken. 
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Så funkar hydrauliken
Hydraulik är ett ord som kommer från grekiskans hydor, ”vatten” 
och aulo’s, ”rör”. Idag används det som samlingsbegrepp för 
komponenter som ingår i ett hydraulsystem. 
Hydraulik har väldigt många användningsområden inom 
ingenjörskonsten. Den moderna hydrauliken har revolutionerat 
industrin och sättet att arbeta, men också hur maskiner och fordon 
fungerar. Tack vare modern hydraulik kom möjligheten att överföra, 
lagra och styra energi på ett mycket enklare och effektivare sätt än 
tidigare. I den här filmen lär du dig mer om hur hydrauliken fungerar 
och dess olika användningsområden. Med hjälp av pedagogisk grafik 
kan du själv upptäcka hur tekniken bakom fungerar.
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Frågor efter visning
1. Hur förändras trycket beroende på den belastade 

areans storlek? 
2. Vad menas med att ett hydrauliskt system är en 

kraftomvandlare?
3. Vad menas med begreppet vätskemedium?
4. Hydrauliken vilar på en av vattnets egenskaper, 

vilken?
5. Vad innebär principen om kommunicerande kärl?
6. Förklara kortfattat konstruktionen bakom Bramahs 

press.
7. Vad menas med att hydrauliken sparar kraft men 

inte arbete?
8. Vilka är fördelarna med hydraulik?
9. Vilka är hydraulikens vanligaste 

användningsområden?
10. Rita ett hydrauliskt system! Förklara hur det 

fungerar. 

Internetkällor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydraulik - om hydraulik
http://edstromska.wikispaces.com/file/view/
Hydraulik+del+2A+.2PPT.PPT – PPT som berättar om 
vissa grundprinciper inom hydrauliken 
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://factlab.com/#lo=1  - Dagens nyheters skolsajt 
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida

Kapitelindelning
Du kan välja att visa hela filmen eller ett speciellt avsnitt. 
För starttider till respektive kapitel, se nedan. 

   
Nr Kapitel Starttid: Längd:

1 Tryck      00:00 ca 07 min

2 Tryck i kolvar 07:16 ca 05 min

3 Hydraulpress 12:24 ca 08 min

4 Hydraulikens användningsområden 20:03 ca 07 min

Sluttid: 27:00

Filmen om hydraulik passar bra för undervisning i fysik och teknik. Här enligt det centrala innehållet i 
Lgr11:

I årskurs 7-9, fysik, sid 130-131, Lgr11
Fysiken och vardagslivet:  
”Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, 
till exempel i frågor om trafiksäkerhet” och 
”Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor”

I årskurs 7-9, teknik, sid  271-272, Lgr11
 Tekniska lösningar:   
”Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse”
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