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Projectopdracht Bovenloopkraan

Werkwijze:
• Een groep bestaat uit 2-3 personen
• Per groep een keuze (8 verschillende parameters) pag. 3
• Project moet voldoende worden afgerond → kwalificerend
• Toets-inhouden:
Deel 1 Bouten, buiging bij inklemming, dubbele buiging, knik,
zwaartepunt bepaling, traagheidsmomenten en
weerstandsmoment.
(Cremonadiagrammen, Snedemethode van Ritter en vlsmethode wordt niet getoetst)
Deel 2 Combinatie Buiging & Wringing, koppel en vermogen.
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Project Bovenloopkraan

De opdrachten:
Om op een veilige, en verantwoorde manier te
kunnen werken, moet er in een werkplaats een
bovenloopkraan met een loopkat worden
gemonteerd.
Een loopkat is een takel die onder een balk / giek
hangt. Er wordt een last opgetild, die vervolgens
horizontaal verplaatst kan worden. De loopkat
rolt door middel van wielen over een profiel.
Tip: Lees eerst de hele opdracht door.
Situatieschets
De balk ligt op twee steunpunten.
VARIABELEN
S1
Afstand steunpunt 1
S2
Afstand steunpunt 2
L
Lengte balk
Pl
Plaats loopkat
LAST

.

eenheid
m
m
m
m
kg
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Waarden
Variabelen
l
s1
s2
pl

lengte balk
afstand steunpunt 1
afstand steunpunt 2
plaats loopkat
last

m
m
m
m
kg

Keuze Keuze Keuze Keuze
1
2
3
4
8
8,5
8
8,5
0,5
0,5
0,5
0,5
7,5
8
7,5
7,5
Variëren tussen s1 en s2
7500 6500 6500 8000

Keuze
5
9
0,5
8,5

Keuze
6
9,5
0,5
9

Keuze
7
10
0,5
9,5

Keuze
8
11
0,5
10

7000

6000

6500

6000

Fase 1
A. Kies een profiel voor de giek.
B. Bereken het profielnummer.
A. Kies een profiel: H-balk of I balk voor de giek.
Maak een keuze tussen twee verschillende types. Geef van beide types een uitleg over de
naam, kenmerken, enz. Motiveer je uiteindelijke keuze.
(Zoek Informatie over staal-profielen).
B. Bereken het profielnummer → over de groep verdelen:
Omdat we beginnen met het berekenen van het juiste profiel, mag je het eigen gewicht van
de balk nu nog verwaarlozen.
Ga als volgt te werk:
• Kies voor de plaats van de last, pl, waarden tussen s1 en s2 met stappen van 1
meter.
• Bereken telkens de reactiekrachten in de steunpunten.
• Teken telkens de dwarskrachtenlijn
• Teken telkens de momentenlijn
• Bereken nu het weerstandsmoment tegen buigen. Neem voor de maximaal
toelaatbare buigspanning 110 N/mm²
• Kies nu het juiste profiel voor de balk.
Maak samen een Excel werkblad met alle variabelen en berekeningen.
Wanneer ( bij welke positie van de loopkat ) treedt het maximale moment op.
Voorbeeld Excel werkblad
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Fase 2 → over de groep verdelen
Bij de vorige fase hebben we het eigen gewicht van de balk verwaarloosd. Voer nu
bovenstaande berekeningen nogmaals uit, maar beschouw het eigen gewicht van de balk als
een gelijkmatig verdeelde belasting.
Dus:
• Kies voor de plaats van de last, pl, weer waarden tussen s1 en s2 met stappen van 1
meter.
• Bereken telkens weer de reactiekrachten in de steunpunten.
• Teken telkens de dwarskrachtenlijn
• Teken telkens de momentenlijn
• Bereken nu het weerstandsmoment tegen buigen. Neem voor de maximaal
toelaatbare buigspanning 110 N/mm²
Vraag: Moet er nu gekozen worden voor een ander profielnummer?
Motiveer je antwoord.
Maak samen weer een Excel werkblad met alle variabelen en berekeningen.
Zie voorbeeld:
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Eigen gewicht
Last
balk in
in
kN/m
kN
0,4220 60

Ra + Rb in kN
63,376
63,376
63,376
63,376
63,376
63,376
S1 = 0,5 m

afstand
tussen de
steunpunten
in m
7

arm last
t.o.v.
Steunpunt A
1
2
3
3,5
4
5
6
7
Dwarskrachten
1
2
3
3,5
4
5
6

Moment
last
t.o.v. A

Reactie
kracht
in B

71,816
131,816
191,816
221,816
251,816
311,816
371,816
431,816

0,211
0,211
0,211
0,211
0,211
0,211
0,211

10,25942857
18,83085714
27,40228571
31,688
35,97371429
44,54514286
53,11657143
61,688
in A in kN
52,91
44,33
35,76
31,48
27,19
18,62
10,05

in C in kN
in B in kN
-7,516428571
0,211
-16,50985714
0,211
-25,50328571
0,211
-30
0,211
-34,49671429
0,211
-43,49014286
0,211
-52,48357143
0,211

Reactie
kracht
in A
53,11657143
44,54514286
35,97371429
31,688
27,40228571
18,83085714
10,25942857
1,688
in D in kN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Grafiektitel
Momenten
1
2
3
3,5
4
5
6

120

in A in kNm
-0,05275
-0,05275
-0,05275
-0,05275
-0,05275
-0,05275
-0,05275

in C in kNm
in B in kNm
52,64182143
-0,05275
87,77153571
-0,05275
105,3363929
-0,05275
107,532
-0,05275
105,3363929
-0,05275
87,77153571
-0,05275
52,64182143
-0,05275

100
80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

6

7
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Fase 3 → samenwerken tot één concept
We gaan nu zelf een giek ontwerpen.

Profiel keuze
Concept 1
Voor het kiezen van het juiste profiel voor de giek zijn er drie verschillende profielen vergeleken

Het vierkant valt af. Dit omdat het geen
stabiele constructie is. Als de last door
bijvoorbeeld de wind beweegt,
verplaatsen de krachten zich in de
constructie. Hierdoor komt er aan een
zijde meer kracht te staan waardoor het
vierkant zich wil vervormen tot een soort ruit (spekkie). Dit is te voorkomen door diagonaal stangen te
plaatsen de dit opvangen, maar dat maakt de totale constructie alleen maar zwaarder en duurder. Ook
ligt het massatraagheid moment van het vierkant in het midden en deze willen we zo laag mogelijk
hebben.
Als tweede hebben we gekeken naar een driehoek met hoeken van 60 graden op zijn kop, het
voordeel hiervan ten opzichte van het vierkant is dat het geheel veel stabieler is. Echter het nadeel is
dat het massatraagheid moment nog hoger ligt dan bij een vierkante constructie, namelijk op 1/3 van
de bovenzijde.
Om nu de voordelen van een laag massatraagheid moment en een stabiele constructie te
combineren, komen we uit op de driehoek die te zien is in de afbeelding hierboven meest rechts.
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Concept 2
Dit ontwerp heeft een nadeel omdat de staafkrachten groter worden dan in het uiteindelijke ontwerp
waar de staven alleen onder een hoek van 60° staan. Wiskunde !! Denk aan een trapladder.

Concept 3
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Krachten op de giek:

In het bovenste voorbeeld zijn 6 knooppunten getekend waarop een kracht werkt t.g.v. het
eigen gewicht van de giek.
Omdat in de steunpunten de reactiekrachten werken tellen de steunpunten A en B voor één
knooppunt. We rekenen nu met 5 knooppunten waarbij Fa + Fb = Fk
Het eigen gewicht van de profielen samen verdelen we over de 5 knooppunten.
Rekenvoorbeeld:
Stel het totale eigen gewicht van alle stangen is 50.000 N.
Fk = 50.000 / 5 knooppunten → Fk = 10.000 N en Fa = Fb = 5000 N
Dus het eigen gewicht van 50.000 N is over de knooppunten verdeeld als
5000 N + 10.000 N + 10.000 N + 10.000 N + 10.000 N +5000 N
De reactiekrachten Ra en Rb zijn samen ook 50.000 N , het gewicht aan de loopkat

(puntlast) is nog niet meegerekend.
Het gewicht aan de loopkat zorgt voor een puntlast.
De puntlast t.g.v. de last mag je niet verdelen. Deze grijpt aan op één punt waar de loopkat op
dat moment staat.
Dat betekent dat de reactiekrachten groter worden.
Nog een voorbeeld:
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Maak ook een 3D ontwerp:
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Ontwerp nu zelf een giek.

Maak zelf een ontwerp van de giek.
Kies profielen waarmee je de giek
ontwerpt. Staaf, buis, strip of koker.
Bouw de constructie van de giek en
visualiseer de giek met Solid Works.

Fase 4 → elk groepslid geeft de loopkat een eigen positie:
Bereken het totale gewicht van de giek.
Verdeel het eigen gewicht van de giek over de knooppunten.

Ieder groepslid geeft de loopkat een andere positie!
Bereken de reactiekrachten.

Ieder groepslid bepaalt de inwendige krachten in de stangen van de giek m.b.v.
een cremonadiagram.
Maak ieder een tabel met de stangen en de stangkrachten.

Fase 5 → individueel
Ieder groepslid berekent nu met de snedemethode van Ritter of met de knooppunt methode
de stangkrachten.
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Fase 6 → individueel

Voldoet jouw constructie ? Zijn de gekozen profielen bestand tegen de belasting en
optredende (knik)(buig)spanningen?
Vul de tabel in en geef duidelijk de berekeningen aan.

Tabel Knik belasting.

Berekening
I=0,81*Fk*lk2
stang Kracht Lengte I prak
Iyy
4

Fk in N Lk in m mm

4

mm

A

iy
2

mm

mm

λ

Euler
Fknik
N

Knik
vloeigrens
Fknik Fknik spanning
70%

60%

2

N/mm

Ѡ

λe

λrel

2

N/mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Examen opdrachten Deel 1
Berekening van bouten op sterkte:
Zie: https://techniekvenlo.nl/data/documents/Berekening-van-de-belasting-op-bouten-door-

afschuiving-trek-en-stuik-_1.pdf
Zie ook: https://techniekvenlo.nl/data/documents/Tabel-Boutberekening.pdf
Toelichting:
Simpel gezegd zijn er in een boutverbinding twee soorten statische belasting
mogelijk:
•

•

Zonder klemkracht → de krachtoverdracht vindt plaats tussen de platen door
stuik- en afschuifkrachten in de boutsteel of de schroefdraad. De te verbinden
platen verschuiven onderling tot de boringen tegen de boutsteel of tegen de
schroefdraad aanliggen. In dit geval worden de bouten belast op afschuiving
(dwarsbelasting)
Met hoge klemkracht → deze klemkracht verhindert het verschuiven van de
ingeklemde onderdelen. De krachtoverdracht vindt door wrijving plaats. De
bouten worden belast op trek (axiale belasting).

Project Bovenloopkraan
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Meestal is een onderlinge verschuiving van de te verbinden onderdelen niet
wenselijk.
Het is daarom noodzakelijk dat we in de boutverbinding voldoende klemkracht
aanbrengen. We spreken over de voorspankracht die na het aandraaien van de moer
of bout wordt bereikt.
Indien de krachten op de constructie regelmatig van richting veranderen of niet
constant zijn, spreken we van een dynamische belasting. Het zal verderop blijken dat
dynamische belasting een van de oorzaken van losrakende boutverbindingen, en
zelfs van boutbreuk, kan zijn.
Voor een goed functionerende verbinding moet, zeker bij een dynamische belasting,
de klemkracht behouden blijven.

Project Bovenloopkraan
Opdrachten:
Opdracht 1
Twee strippen 150 × 10 worden met twee bouten M16 klasse 8.8 met elkaar
verbonden. Het afschuifvlak snijdt de steel.
Het stripmateriaal is S235; e1 = 1,5 * d0 en s1 = 2,5 * d0
•
•

Bereken de grensschuifkracht.
Bereken de grensstuikkracht.

Opdracht 2
Een IPE-140 profiel wordt aan een kolom bevestigd via een aan deze kolom
aangelaste plaat 70 × 8
Gebruikt worden twee bouten:
M12 klasse 8.8 met gerolde draad. Het afschuifvlak snijdt de schroefdraad. Het
materiaal van de constructie is S235.
Hoe groot is de verticale kracht die de bouten maximaal kunnen opnemen?
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Opdracht 3
In de onderrand van een vakwerk worden twee profielen met elkaar
verbonden met behulp van vier bouten met gesneden draad.
Het toegepaste materiaal is S235.
De maximaal toelaatbare trekspanning is 140 N/mm2.
Bereken de minimaal benodigde boutmiddellijn en de kwaliteitsklasse.

Opdracht 4
Een flens, een zogenaamde trek-oog is bevestigd op een plaat om lasten verticaal
te hijsen. Voor deze bevestiging zijn vier bouten M16- klasse 10.9 met gerolde draad
gebruikt. Het afschuifvlak snijdt de schroefdraad van de bout.
We gaan ervan uit dat de bouten bepalend zijn voor de belasting die maximaal
op het trek-oog mag worden uitgeoefend. Hoe groot mag die belasting dan
zijn?

Bereken de maximale belasting:

Project Bovenloopkraan
Opdracht 5
Twee strippen 100 × 10 worden met twee bouten M12 met elkaar
verbonden. Het stripmateriaal is S235.
Welke ontwerp-situaties zijn mogelijk.
Bereken telkens de maximale trekkracht op een strip.
De afschuifkracht in één bout en de stuikkracht.

Opdracht 6
Twee strippen 150 × 15 worden met elkaar verbonden door middel van
acht bouten klasse 8.8 met gerolde draad. Fs,d = 312 kN.
Het stripmateriaal is S235. Het afschuifvlak snijdt de schroefdraad.
e1 = 1,5 * d0; p1 = 5 * d0.

Bereken de minimaal benodigde boutmiddellijn.
Controleer of de twee strippen 150 × 15 voldoen.
Bereken de optredende stuikkrachten.
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Opdracht 7
Gegeven een verbinding met een windverbandstaaf 80 × 8
aan een knoopplaat. Er worden twee bouten gebruikt van boutklasse 8.8. De
trekkracht in de staaf is 120 kN. Het materiaal van staaf en knoopplaat is
S235. Het afschuifvlak snijdt de schroefdraad.
e1 = 2 * d0; p1 = 3 * d0.

Bereken de benodigde boutmiddellijn.
Toon d.m.v. een berekening aan of de hoekstaaf 80 x 8 voldoet.
Bereken de dikte van de knoopplaat.
Opdracht 8
Gegeven een verbinding van een ligger aan een kolom. De verbinding
wordt verticaal belast door een kracht van 40 kN. De aangelaste kopplaat is 10
mm dik. De gebruikte bout is van klasse 8.8 en heeft gerolde draad. Het
afschuifvlak snijdt de schroefdraad. Het gebruikte materiaal is S235.

Bereken de benodigde boutmiddellijn.
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Opdracht 9

Opdracht 10

Opdracht 11
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Opdracht 12

Opdracht 13

Opdracht 14
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Opdracht 15

20
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Theorie knik zie: https://techniekvenlo.nl/data/documents/Stappenplan-knik_5.pdf

Voorbeeld 1
HE 160A
S 235 → fy,d = 235 N/mm^2
Bepaal de max waarde van Fd
Volgens tabel geldt:
- A = 3877 mm2
- iy = 65,7 mm
- iz = 39,8 mm
•
•

Kniklengte Lbuc = L/√2 = 3535 mm figuur 1.12
Instabiliteit tabel 1.1 HE 160A → (h/b > 1,2)
h = 152 mm, b = 160 mm → h/b = 0,95 dus < 1,2
t = 9 en t < 80

Dus knik om de y-as → instabiliteitskromme b
Dus knik om de z-as → instabiliteitskromme c
•
•

Slankheid λy = Lybuc/iy = 3535/65,7 = 53,81
Rel. slankheid λz = Lzbuc/iz = 3535/39,8 = 88,81

S235 → λe = 93,9 Tabel 1.2
Λy relatief = λy/λe = 53,81/93,91 = 0,57
Λz relatief = λz/λe = 88,81/93,91 = 0,95
•

Knik factor λy rel. = 0,57 en instabiliteitskromme b → knikfactor Wybuc = 0,85
Λz rel. = 0,95 en instabiliteitskromme c → knikfactor Wzbuc = 0,57

Voorbeeld 2
Koker, niet genormaliseerd tabel 1.2
Buisprofiel 100x100x4 S234 (→ λe = 93,91) uit een vakwerk → beide kanten scharnierend
Lbuc = 7200 mm
Fy,d = 235
De normaalkracht is Nc,s,d = 30000N
Is deze toelaatbaar?
Oplossing uit tabellenboek: I = 236x104
I = 1/12x100x1003-1/12x92x923
A = 100x100-92x92 = 1536 mm2
A = 15,3x102 mm2
iz = iy = 39,1
i = √I/a = 39,2
•
•
•
•

Kniklengte = 7200 mm
Instabiliteit tabel 1.1 instabiliteitskromme = a
Slankheid λy,z = Lbuc/i = 7200/39,1 = 184,14
Rel. slankheid λrel = λ/λe = 184,14/93,91 = 1,96

Λrel = 1,96 en instabiliteitskromme a
•
•

Knikfactor Wbuc = 0,23
Druk normaalkracht Nc,s,d = A x fy,d x Wbuc
= 15,3x102x235x0,23 = 82696,5 → dus toelaatbaar
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Opdracht 16
Een HE 180 profiel met een lengte van 3 m is aan beide uiteinden ingeklemd. De kolom
gemaakt van S 235 wordt met een drukkracht belast. De relatieve slankheid = 0,35
Bereken de toelaatbare drukkracht.
Opdracht 17.1
Een kolom van IPE 300 is 5 meter lang en draagt een vloerligger. De kolom,
die aan de voet is ingeklemd wordt centrisch belast met 600 kN. De vloerligger
is scharnierend bevestigd. Tussen de kolommen zijn op gelijke afstand drie
wandregels gemonteerd.
Het IPE 300-profiel voldoet wel/niet.
Opdracht 17.2
Een kolom met een lengte van 2,5 m is vervaardigd van warmgewalste buis 100 x 60 x 5.
Beide uiteinden zijn scharnierend bevestigd. Materiaal S 235
Bereken de toelaatbare drukkracht.
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Opdracht 18
Gegeven een ingeklemde balk:
Bereken de spanningen die optreden bij de punten A,B,C en D bij de inklemming.
Er is sprake van buiging over y-y en z-z.

Opdracht 19
Bereken de spanningen in de doorsnede A-A

Project Bovenloopkraan
Opdracht 20

Een reclame bord wordt gemonteerd.
Het gewicht FG = 2000 N en de windkracht = 1000 N
Bereken welke bouten je gaat gebruiken. Er is sprake van trek en afschuiving.
De profielen worden belast op buiging in 2 richtingen en wringing.
We gebruiken koker profiel met een wanddikte van 4 mm.
Welke koker profiel is geschikt.

24
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Opdracht 21

Maten in cm.
Bereken de coördinaten van het zwaartepunt.
Bereken het traagheidsmoment en
weerstandsmoment tegen buigen.

Gebruik de volgende tabel: Uitwerking figuur 1 in de y-y richting:
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Deel 1
Deel 2
Deel 3

Breedte
b
50
30

Hoogte
h
60
20

totaal

Oppervlak
A
3000
600
0

Zwaartepunt afstand
y
30
10
0

3600

Eigen
traagheidsmoment
I eigen
900000
20000
0

Verschuiving
a2 .A
33333,33333
166666,6667
0

I totaal

90000
6000
0

96000
Zwaartepunt

verschuivings
factor
a
Deel 1 3,333333333
Deel 2 16,66666667
Deel 3 0

A*y

Traagheidsmoment
I
933333,3333
186666,6667
0

1120000

26,66666667
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Opdracht 22
Bereken de coördinaten van het zwaartepunt en bereken het traagheidsmoment en het
weerstandsmoment tegen buigen:

Project Bovenloopkraan
Vervolg opdracht 22
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Opdracht 23
Bereken de spanningen in de doorsnede A-B
F1 = 50 kN en F2 = 20 kN
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Opdracht 24
Dubbele buiging:
Bereken de verticale en horizontale reactiekrachten.
Teken de D-lijnen van de verticale en horizontale krachten.
Teken de M-lijnen van de verticale en horizontale krachten.
Teken de resulterende momentenlijn.
Bereken de spanningen in de punten C D en F in de doorsnede.
Als je goede berekeningen maakt blijkt dat het maximale moment zit in punt K,
Mres in K = 0,753 kNm. Bereken nu de spanningen: Zie uitkomstentabel.

30
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Opdracht 25

Gegeven een kolom.
Bereken de optredende buigspanning in
de kolom.

Opdracht 26
Bereken de optredende drukspanningen en buigspanningen. Combineer deze.
(Er is buiging over de z-z ricting)

Project Bovenloopkraan
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Deel 2 Examenopdrachten
Zie voor uitleg: https://techniekvenlo.nl/data/documents/Oefenopgave-+-uitwerkingen-

Buiging-+-wringing-_2.pdf
En https://techniekvenlo.nl/data/documents/Oefenopgave-+-uitwerkingen-Wringing.pdf
Uitgewerkt voorbeeld:

OPGAVE 1

Oplossing:
De as wordt aangedreven door tandwiel 1
De tandkracht op tandwiel 1 is 5000 N
Het wringend moment op tandwiel 1 = 5000 N * 0,150 m → Mw = 750 Nm.
Het vermogen P = Mw * 2 * π * n → P = 750 Nm * 2 * π * 3 → P = 14,1 kW
( het toerental in omwentelingen per seconde want Watt = Nm/s )
Het vermogen bij tandwiel 1 wordt door gegeven aan tandwiel 2
Dus het vermogen bij tandwiel 2 = 14,1 kW. Het toerental blijft gelijk dus het
wringend moment op tandwiel 2 is ook 750 Nm.
De tandkracht op tandwiel 2 = 750 Nm / 0,3 m → F2 = 2500 N.
Beide tandkrachten werken in dezelfde richting.
Je mag de tandkrachten 90 spiegelen.
Voor het gemak tekenen we de krachten verticaal.

Project Bovenloopkraan

33

De steunpunt reacties:

Getekend zijn de dwarskrachtenlijn, de buigende momentenlijn en de wringende
momentenlijn.
De buigende momenten zijn specifiek, (per punt verschillend), het wringend
moment werkt over de hele as van tandwiel tot tandwiel.
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In punt C zijn 2 momenten aanwezig:
Een buigend moment en een wringend moment.

Het equivalente moment is het moment in punt C die de as belast op buiging en
wringing.
De asdiameter is 60 mm.
Het weerstandmoment tegen buigen: Wb = π/32 . d3
Het weerstandsmoment tegen buigen = π/32 . 603 → Wb = 21205,75 mm3
Het equivalente moment 783,1 . 103 N mm.
De buigspanning = 783,1 . 103 / 21205,75 → De buigspanning is 36,3 N/mm2
(de buigspanning is toelaatbaar → S235 max. spanning 160 N/mm2)
Het weerstandsmoment tegen wringing: Ww = π/16 . d3
Het weerstandsmoment tegen wringing: π/16 . 603 → Ww = 42411,5 mm3
Het equivalente moment 783,1 . 103 N mm.
De wringspanning = 783,1 . 103 / 42411,5 → De wringspanning is 18,5 N/mm2
(de wringspanning is toelaatbaar → S235 max. spanning 90 N/mm2)
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Opdracht 27
Onderdeel buiging en wringing:
Op de tussen-as wordt een vermogen toegevoerd van 44 kW.
Het toerental is 3 s-1
Bij punt D wordt 40% van het vermogen afgegeven.
Bij punt E de rest.
Stappenplan:
• Bereken het wringend moment
• Bereken vervolgens de tandkrachten op de tandwielen.
• De tandkrachten verdelen in verticale tandkrachten en horizontale tandkrachten.
• Er is sprake van dubbele buiging op de as.
• Teken de verticale D-lijn en horizontale D-lijn
• Teken de verticale en horizontale M-lijn.
• Bereken de resulterende momenten.
• Teken de resulterende momentenlijn
• Bereken het grootste equivalente moment.
• Bereken de benodigde as-diameter.
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Uitwerking:

De wringende momenten:
Wringend moment (Koppel) = 2334,27 Nm
Wringend moment in punt D → MD = 933,71 Nm
Wringend moment in punt E → ME = 1400,56 Nm
Kracht op tandwiel D = 3735 N (afgerond)
Kracht op tandwiel E = 3501 N (afgerond)
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De reactiekrachten:

De buigende momenten:
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Vervolg van de momenten en het berekenen van de as-diameter.
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Opdracht 28
Op een as uit een tandwielkast zijn drie tandwielen bevestigd.
Door tandwiel D wordt een vermogen van 50 kW aan de as toegevoerd.
Tandwiel C onttrekt een vermogen van 20 kW en tandwiel E onttrekt een vermogen van 30
kW aan de as. De tangentiële kracht op tandwiel D is verticaal gericht en de tangentiële
kracht op C en E is horizontaal gericht.
Het toerental van de as is 480 omw s-1
De toelaatbare buigspanning is 60 N/mm2

Bereken:
• De tangentiële krachten FC ,FD en FE
• Bereken de verticale reactiekrachten en de horizontale reactiekrachten.
• Bereken de buigende momenten
• Teken de D-lijnen en de M-lijnen.
• Bereken de resulterende momenten
• Bereken het grootste equivalent moment
• Bereken de asmiddellijn.
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Ontwerp opdracht 1
Gegeven: 6 bouten
M16 klasse 8.8
Stripmateriaal S 235.
Bereken de
maximale trekkracht
als je controleert op
afschuiving, stuik en
trekspanning in de
plaat.
Ontwerp opdracht 2
Twee strippen
worden door 4
bouten aan elkaar
bevestigd.
De kracht werkt in
de lengterichting.
Kies zelf: Welke
bout ? ,
Stripmateriaal, de
waarden voor
e1,e2,p1 en p2.
Bereken de sterkte van één bout op afschuiving en stuik.
Welke kracht kan één strip aan ?
Nu ga je ontwerpen
Afmetingen van de strip zijn nu onbekend.
In de lengterichting werkt nu een kracht van 360 kN.
Bereken nu zelf: Welke bout ? (Het aantal bouten blijft 4 ) Stripmateriaal,
afmetingen van één strip, de afstanden e1,e2,p1 en p2.
Dus controleren op afschuiving, stuik en stripmateriaal en strip
afmetingen.
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Ontwerp opdracht 3
Een knooppunt bestaat uit een HE 240 A balk, een hoekstaaf en een
schetsplaat. De hoekstaaf is met bouten bevestigd aan de HE balk.
De hoekstaaf is aan de schetsplaat gelast.

Bereken de optredende spanningen in de punten A,B,C en D
Bereken het aantal bouten klasse 8,8 wat nodig is op afschuiving en
stuik.

42

Project Bovenloopkraan
BIJLAGEN : B 0000 201

Boutklassen
Vloeigrens
Treksterkte
Schuiffactor

Plaatdikte
t
5 t/m 8
9 t/m 12
13 t/m 22
> 22
mm

4.6
240
400
0,6

5.6
300
500
0,6

6.8
480
600
0,5

Aanbevolen
boutdiameter
M12
M16
M20
M24

Maximale waarden
Bij
corrosie
e1
≤ 4t + 40 mm
e2
≤ 4t + 40 mm
p1
≤ 14t of ≤ 200 mm
p2
≤ 14t of ≤ 200 mm

8.8
640
800
0,6

10.9
900
1000
0,5

gat
diameter

Steel

Spannings

d0

doorsnede

doorsnede

M12
M16
M20
M24

Aanbevolen
gatdiameter d0
13
18
22
26
mm

geen
corrosie

≤ 14t of ≤ 200 mm
≤ 14t of ≤ 200 mm

onbehandel
staal
≤ 8t of ≤ 125 mm
≤ 8t of ≤ 125 mm
≤ 14t of ≤ 175 mm
≤ 14t of ≤ 175 mm

13
18
22
26
mm

113
201
314
452
mm2

84,3
157
245
352
mm3

minimum
afstand

e1 = e2
20
25
30
35
mm

minimum
afstand

p1
35
40
50
60
mm

minimum
afstand

p2
45
55
70
80
mm

voorkeurs
afstand

e1
30
40
45
55
mm

voorkeurs
afstand

e2
25
30
40
50
mm

voorkeurs
afstand

p1 = p2
45
55
70
80
mm
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Staalbouw →
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Staalbouw →
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Stappenplan knik
•
•
•
•
•
•
•
•

Bepaal de waarden voor A, Lbuc, iy, iz, λe (afhankelijk van materiaalsoort) en fy,d (=rekgrens)
Kniklengte
Instabiliteit tabel 1.1
Slankheid λy = Lbuc/iy
Rel slankheid λrel = λ/λe
Knikfactor Wbuc tabel
Max toelaatbare normaalkracht
Nc,s,d = A * fy,d * W (F = a * σ)
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