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Examen opdrachten Deel 1 
 
Onderdeel: “het berekenen van een boutverbinding op trek, stuik en afschuiving”: 
 

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). 

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. 
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Eerst een overzicht van de verschillende soorten belastingen: 
 
 
 

 
 
Verder geldt de basisformule: 
 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
  Spanning = Kracht / (oppervlakte van de doorsnede). 

Het is belangrijk om te kijken naar de richting waarin de kracht werkt. 
We spreken van een normaalkracht, deze staat loodrecht op de dwarsdoorsnede, en 
een dwarskracht, deze werkt in het verlengde van de dwarsdoorsnede. 
Een normaalkracht veroorzaakt bijvoorbeeld: knik, vlaktedruk, trek of drukspanningen 
en buiging. 
Een dwarskracht veroorzaakt bijvoorbeeld wringing, stuik en afschuiving. 
Enkele voorbeelden: 
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Het berekenen van de belasting op bouten door trek , stuik en 

afschuiving. 
Zie tabellen voor gegevens: tabel 1.2 

Waar gaat het over ? 

Bouten zijn genormaliseerd.  

De klasse-aanduiding: 
Dit is de aanduiding van de mechanische eigenschappen voor bouten. In de 
staalbouw vaak klasse 8.8, maar het kan ook 4.6, 4.8, 10.9 of 12.9 zijn. 

Het eerste getal komt overeen 1/100 van de nominale treksterkte (Rm) in N/mm². Bij 
een 8.8 bout is de treksterke dus 8 x 100 = 800 N/mm². 

Het tweede getal is de verhouding tussen de nominale vloeigrens (Re) tot de 
nominale treksterkte (Rm) maal 10. 

Vermenigvuldigen van beide getallen levert 1/10 van de nominale vloeigrens op. Bij 
onze 8.8 bout is de Rekgrens dus (8 x 8) x 10 = 640 N/mm². 

Voor het berekenen van de boutoppervlakte ga je uit van de kerndiameter. Dat is dus 
anders dan de buitendiameter! 

De spanningsdoorsnede en de steeldoorsnede kun je opzoeken. 

Dus kortweg geldt weer : 𝜎 =  
𝐹

𝐴
 

gat minimum minimum minimum voorkeurs voorkeurs voorkeurs

diameter Steel Spannings afstand afstand afstand afstand afstand afstand

Boutklassen 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 d0 doorsnede doorsnede e1 = e2 p1 p2 e1 e2 p1 = p2

M12 13 113 84,3 20 35 45 30 25 45

Vloeigrens 240 300 480 640 900 M16 18 201 157 25 40 55 40 30 55

Treksterkte 400 500 600 800 1000 M20 22 314 245 30 50 70 45 40 70

Schuiffactor 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 M24 26 452 352 35 60 80 55 50 80

mm mm2 mm3 mm mm mm mm mm mm

Plaatdikte Aanbevolen Aanbevolen

t boutdiameter gatdiameter d0

5 t/m 8 M12 13

9 t/m 12 M16 18

13 t/m 22 M20 22

> 22 M24 26

mm mm

Maximale waarden

Bij geen onbehandel

corrosie corrosie staal

e1 ≤ 4t + 40 mm ≤ 8t of ≤ 125 mm

e2 ≤ 4t + 40 mm ≤ 8t of ≤ 125 mm

p1 ≤ 14t of ≤ 200 mm ≤ 14t of ≤ 200 mm ≤ 14t of ≤ 175 mm

p2 ≤ 14t of ≤ 200 mm ≤ 14t of ≤ 200 mm ≤ 14t of ≤ 175 mm
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In de praktijk worden vaak veiligheidsfactoren gebruikt. 

Bij trek en druk vaak de factor ϒm2 = veiligheidsfactor partiële = 1,25  80 % 

veiligheid. 

Bij afschuiving vaak de factor αv = 0,6  veiligheidsfactor bij afschuiven  60 % 

veiligheid. 
 

Bij stuik is het van belang dat de dikte van de plaat is aangepast aan de boutdiameter. 

Zie tabel 1.2 

Verder zijn er eisen wat betreft de afstanden van boutgaten. Hierbij wordt bedoeld de 

afstanden tussen de boutgaten onderling en de afstanden tussen een boutgat en de afmetingen 

van de plaat.  

Dit zijn de waarden van p1, p2, e1 en e2 

Er zijn minimumafstanden en voorkeurafstanden. 

Bij ontwerpen kies voor de voorkeurafstand, bij controle check je de minimumafstand. 

Het kan zijn dat er speciale eisen zijn bijvoorbeeld bij hoge drukvaten. 

Dan moet je de NEN - eisen raadplegen. 

 

Afschuiving: 

Belasting op de bout door afschuiving:     𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 
𝑎𝑣  .𝑓𝑢,𝑏 .𝐴 

𝛾𝑀2
 

  

Fv,Rd = De maximale toelaatbare schuifkracht 

αv = 0,6  veiligheidsfactor bij afschuiven 

fu,b = nominale treksterkte 

A = spanningsdoorsnede 

ϒm2 = veiligheidsfactor partiële = 1,25  

 

 

 

Voorbeeld:  

Bout M12 klasse 4.6  maximale schuifkracht op de bout = (0,6 * 400 * 84,3) / 1,25  

16,19 kN. 

Bout M16 klasse 8.8  6  maximale schuifkracht op de bout = (0,6 * 800 * 157) / 1,25  

60,28 kN. 
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Stuik: 
 

 

Belasting op de bout door stuik: 𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 
𝑘1 . 𝛼𝑏 .  𝑓𝑢 .  𝑑 .  𝑡 

𝛾𝑀2
 

Uitleg:  Er zijn 2 veiligheidsfactoren: k1 en  𝛼𝑏.  

Reken k1 uit en neem de kleinste waarde. 

Reken 𝛼𝑏 uit en neem de kleinste waarde. 

  k1 voor randbouten kies de kleinste waarde tussen (2,8 .(e2/d0) – 1,7) of 2,5 

  k1 voor binnenste bouten de kleinste waarde van (1,4 . (p2/d0) – 1,7) of 2,5 

  𝛼𝑏 neem de kleinste waarde voor 𝛼𝑏 uit fub/fu of  𝛼𝑏 = 1 

𝛼𝑏 voor eindbouten neem de kleinste waarde 𝛼𝑏 =  
𝑒1

3𝑑0
 of  

𝛼𝑏  voor binnenste bouten de kleinste waarde 𝛼𝑏 =  
𝑝1

3𝑑0
− 0,25 

fu = maximale treksterkte plaatmateriaal, bij S235 is fu = 360 N/mm2  

fu,b = treksterkte van de bout. 

d = diameter van de bout. 

t = dikte plaatmateriaal. 

 

 

Aflezen uit de tekening: 

e1, e2 ,p1 en p2 en controleren 

met tabel 1.2 

do = diameter van het gat in de 

plaat en do > d 
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Een voorbeeld maakt alles veel duidelijker: 

 

 Voorbeeld:    
 

Een schetsplaat met 6 bouten M20 klasse 8.8 wordt belast met een kracht van 220 kN 

 

Controleer of de 6 bouten bestand zijn tegen de afschuifkracht: 

Oplossing:  

De toegestane afschuifkracht per bout is: 
0,6 .800 .245

1,25
= 94 kN.  

Voor 6 bouten geldt F = 564 kN.  Dus toelaatbaar. We gaan er wel van uit dat de kracht gelijk wordt verdeeld! 

 

 

Controleer of de bouten bestand zijn tegen stuik: 

Gegevens: M20 klasse 8.8  fu,b = 800 N/mm2 en fu = 360N/mm2  fu,b/ fu = 2,22 mm > 1 

Verder: e2 = 50 mm ; p2 = 100 mm ; e1 = 45 mm ; p1  = 70 mm ; d0 = 22 mm ; d = 20 mm en t = 10 mm 

Voor alle bouten geldt: k1 = (2,8 . e2/d0) – 1,7 = (2,8 . 50/22) – 1,7 = 4,66 mm maar neem 2.5 !! 

Voor de eindbout geldt: αb = e1 / 3d0 = 45 / (3 . 22) = 0,68  kleinste waarde !! want 0,68 < 2,22 en < 1 

Voor de randbouten geldt: k1 = (2,8 . e2/d0) – 1,7 = (2,8 . 50/22) – 1,7 = 4,66 mm maar neem 2.5 !! 

Voor de binnenste bouten geldt: k1 = (1,4 . p2/d0) – 1,7 = (1,4 . 100/22) – 1,7 = 4,67  neem 2,5 

Voor de binnenste bouten geldt: αb = (p1 / 3d0)  - 0,25 = (70 / 3.22) – 0,25 = 0,81 maar 0,81 > 0,68 

Dus  αb = de kleinste waarde van αb of fu,b/ fu of 1,0 dus αb = 0,68 

De maximale stuikkracht per bout = 
2,5 .0,68 .360 .20 .10

1,25
 = 97920 N  neem 98 kN per bout. 

Bij 6 bouten = 588 kN > 220 kN Dus in orde mits de kracht weer gelijk verdeeld wordt! 
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Belasting van de bout op trekspanning: 

De maximale trekkracht op een bout bereken je met: 𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 
𝑘2.  𝑓𝑢𝑏 .𝐴𝑠 

𝛾𝑀2
 

Uitleg factoren: 

k2 = 0,63 bij een verzonken kop en anders is k2 = 0,9, 

fub = nominale treksterkte van de bout in N/mm2, 

As is de spanningsdoorsnede van de bout, 

ϒm2 = veiligheidsfactor partiële = 1,25 

 

Voorbeeld:  

 

Bout M16 klasse 5.6 Ft,Rd = (0,9 . 500 . 157) / 1,25 = 56,52 kN. 
 

Om te voorkomen dat een plaat scheurt berekenen we de ponsweerstand. Dit is de maximale trekkracht op de 

plaat bij de kleinste doorsnede. Deze bereken je met:  

 

De maximale kracht i.v.m. scheuren van een plaat bereken je met: 𝐹𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡 =  
0,6 .𝜋.𝑑𝑚 .𝑡𝑝 .  𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 

Waarbij: 

 dm  = de kleinste sleutelwijdte 

 tp = de kleinste plaatddikte 

 fu = treksterkte van de plaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecombineerde belastingen:  

Als er zowel sprake is van afschuiving en trek dan worden de bouten dubbel belast. Dit komt vaak voor bij 

buigende momenten in combinatie met een roterende beweging. 

Voor de krachten op een bout geldt dan: 

 
𝐹𝑣,𝑅𝑑

𝜏𝑤
 + 

𝐹𝑡,𝑅𝑑

𝜎𝑡
 ≤ 1,0  

𝑎𝑓𝑠𝑐ℎ𝑢𝑖𝑓𝑘𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑢𝑡

𝑎𝑓𝑠𝑐ℎ𝑢𝑖𝑓𝑤𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑢𝑡
 + 

𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑢𝑡

𝑡𝑟𝑒𝑘𝑤𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑢𝑡 
 ≤ 1,0 

 
 

Bij boutverbindingen is het raadzaam meerdere bouten te gebruiken. 

Vooral bij schetsplaatverbindingen met hoekstaven is het aantal bouten belangrijk. De steek (afstand tussen de 

bouten) en de randafstanden zijn belangrijk. 
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De belasting op de hoekstaaf is nu afhankelijk van de 

grenskracht. 

De grenskracht is afhankelijk van het aantal bouten, dikte van de 

plaat, treksterkte van de plaat, gatdiameter en een aantal 

factoren. 
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Berekening van de grenskracht bij een hoekstaaf: 
 

De reductiefactor is afhankelijk van de steek. 

Zie de tabel:  
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 Weer een  voorbeeld:  

 

Zie tekeningen: 

Een schetsplaat wordt met bouten verbonden aan 2 zijplaten. Zie beide aanzichten. 

Er is gekozen voor 9 bouten klasse 8.8 , M12. 

De verbinding wordt belast door een trekkracht Ned = 569 kN. 

Situatiebeschrijving: 

De trekkracht op de verbinding wordt overgedragen van de schetsplaat naar de zijplaten door afschuifkrachten 

op de bouten. Om de capaciteit (weerstand, sterkte) van de bouten te bepalen moeten we de afschuifsterkte van 

de bouten én de stuiksterkte van de bouten in de schetsplaat en de zijplaten berekenen. 

 

Vraag 1 De afschuifsterkte van een bout? 

 

Antwoord: M12 klasse 8.8  Treksterkte 800 N/mm2 , doorsnede steel 113 mm2 (bij de steeldoorsnede zit geen 

schroefdraad)  

= (0,6 * 800 . 113) / 1,25 = 43,5 kN per afschuifvlak. Elke bout heeft 2 afschuifvlakken dus totaal 18 

afschuifvlakken. Dus toelaatbaar. 

Vraag 2 De stuikweerstand van de bouten in de staalplaten. 

𝑀𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝑘1. 𝛼𝑏 . 𝑓𝑢. 𝑑. 𝑡

𝑦𝑀2

 

Om de stuikweerstand Fb,Rd per bout in de schetsplaat en de zijplaten te bepalen moeten we 

eerst vaststellen welke status een bout in beide platen heeft. Op basis van de status van een 

bout kunnen de correctiefactoren k1 en αb worden bepaald waarmee de rekenwaarde van de 

lokale stuiksterkte van het plaatmateriaal wordt berekend. Voor de berekening van de 

rekenwaarde van de stuikweerstand Fb,Rd van een bout in een plaat zijn de overige parameters 

in het model: de dikte van het plaatmateriaal: t; de diameter van de bout: d. 

Gegevens over het plaatmateriaal: Schetsplaat S 355 en t = 8 mm en een zijplaat S 235 en t = 

5 mm. 

Zie tabel:  

Zijplaten S235 360 5 12 

Schetsplaat S355 510 8 12 

 Staalsoort Fu in 
N/mm2 

T in 
mm 

D in mm 

 

De grootte van de factoren k1 en αb  worden bepaald door de eind‐  / rand‐  en/of tussen‐  

afstanden van de verschillende boutgaten, in combinatie met de diameter van het boutgat (do).  
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Gegeven is dat de gatdiameter do in beide platen 14 mm is. De eind‐  /‐ rand en onderlinge 

afstanden (e1,e2,p1,p2) van de verschillende boutgaten kunnen worden afgelezen uit de 

tekening van de verbinding.  

Let op dat de status van een bout verschillend kan zijn voor de berekening van de 

stuikweerstand in de schetsplaat en de berekening van de stuikweerstand in de zijplaten. 

Bijvoorbeeld: de status van de bouten op doorsnede A‐ A in de tekening is voor de 

schetsplaat ‘eindbout’ terwijl deze bouten voor de zijplaten de status ‘tussenbout’ hebben. Als 

de richting van NEd zou omkeren (en de boutgroep dus een drukkracht zou overdragen) zou dit 

net omgekeerd zijn. 

Berekening stuik bij de zijplaten: 

Voor de berekening van de stuiksterkte van de zijplaten hebben de verschillende bouten, bij 

de gegeven richting van de kracht NEd, de status zoals aangegeven in de tekening en tabel. De 

betekenis van de aanduidingen in tekeningen en tabellen is: ER: eindbout (voor factor αb  en 

randbout (voor factor k1) , ET: eind‐  en tussenbout, TR: tussen‐  en randbout, TT: tussen‐  

en tussenbout ( de begrippen ‘tussenbout’ en ‘binnenste bout’ zijn synoniem). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie tabel: 

 

Aanduiding 
in tekening 

Bepaling factor  
𝛼𝑏 voor afstanden 
evenwijdig aan de 
krachtrichting 

𝛼𝑏 Bepaling factor k1 voor 
afstanden loodrecht op de 
krachtrichting 

K1 
  𝐹𝑏,𝑅𝑑  =

𝑘1. 𝛼𝑏 . 𝑓𝑢. 𝑑. 𝑡

𝑦𝑀2

 

in kN 

ER Eindbout e1 = 30 mm 0,71 Randbout e2 = 75 mm 2,5 31 

ET Eindbout e1 = 30 mm 0,71 Tussenbout (binnenste 
bout) p2 = 75 mm 

2,5 31 

TR Tussenbout (binnenste 
bout) p1 = 50 mm 

0,94 Randbout e2 = 75 mm 2,5 41 

TT Tussenbout (binnenste 
bout) p1 = 50 mm 

0,94 Tussenbout (binnenste 
bout) p2 = 75 mm 

2,5 41 

Berekening bouten op stuikbelasting bij de zijplaten 
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Berekening stuik bij de schetsplaat (middelste plaat): 

Voor de bouten in de schetsplaat geldt bij gegeven krachtrichting wat de status is. Zie ook de 

tabel: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aanduiding 
in tekening 

Bepaling factor  
𝛼𝑏 voor afstanden 
evenwijdig aan de 
krachtrichting 

𝛼𝑏 Bepaling factor k1 voor 
afstanden loodrecht op de 
krachtrichting 

K1 
  𝐹𝑏,𝑅𝑑  =

𝑘1. 𝛼𝑏 . 𝑓𝑢. 𝑑. 𝑡

𝑦𝑀2

 

in kN 

ER Eindbout e1 = 50 mm 1 Randbout e2 = 150 mm 2,5 98 

ET Eindbout e1 = 50 mm 1 Tussenbout (binnenste 
bout) p2 = 75 mm 

2,5 98 

TR Tussenbout (binnenste 
bout) p1 = 50 mm 

0,94 Randbout e2 = 150 mm 2,5 92 

TT Tussenbout (binnenste 
bout) p1 = 50 mm 

0,94 Tussenbout (binnenste 
bout) p2 = 75 mm 

2,5 92 

Berekening bouten op stuikbelasting bij schetsplaat (middelste plaat) 
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Conclusie: 

Op basis van het voorafgaande kunnen we de volgende conclusies trekken: voor alle bouten is 

de stuikweerstand in de zijplaten maatgevend ten opzichte van de stuikweerstand in de 

schetsplaat. 

 De afschuifsterkte van alle bouten in de verbinding is groter dan de stuikweerstand in de 

zijplaten (immers: 43.5 > 41). Voor de berekening van de rekenwaarde van de sterkte 

(weerstand) van de boutgroep mogen dus de stuikweerstanden van de individuele bouten bij 

elkaar worden opgeteld.  

Per zijplaat kan de boutgroep de volgende krachten overdragen: 

2 * 31 + 31 + 2 * 41 + 4  * 41 = 339 kN. 

Er zijn 2 zijplaten dus de verbinding kan 678 kN aan. 

Of te wel : 569/678 < 1  

Controle op treksterkte:  

 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 
𝑘2.  𝑓𝑢𝑏 .𝐴𝑠 

𝛾𝑀2
 

 

De platen moeten worden gecontroleerd op treksterkte. De oppervlakte van de doorsnede van 

de schetsplaat is 450 * 8 = 3600mm2 – 13*8 mm2 (doorsnede boutgat) = 3496 mm2 

Voor de schetsplaat geldt  Ft,Rd = (0,9 * 510 * 3496) / 1,25 = 1283 kN.  voldoet 

Voor een zijplaat geldt Ft,Rd = (0,9 * 360 * 1435) / 1,25 = 372 kN.  Er zijn 2 zijplaten dus 

voldoet. 
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Maak nu de volgende opdrachten: 

Deel 1 Onderdeel: “het berekenen van een boutverbinding op trek, 

stuik en afschuiving”: 
 
 

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: 
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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 
Twee strippen 150 x 15 zijn met 4 bouten M20 
verbonden. 
Bepaal de voorkeursafstanden voor  e1 , e2 , p1 , en p2 
. 
Afronden op een veelvoud van 5 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 10 
Twee platen bevestigd met 6 bouten M16 klasse 
8.8 met gerolde draad. 
Plaatmateriaal is S235 
Het afschuifvlak ligt bij de schroefdraad. 
Bereken de grenskracht bij afschuiving en stuik. 
 
 
 

 
 

Opdracht 11 
Een IPE- 200 ligger wordt d.m.v. drie M16 bouten klasse 8.8 bevestigd aan een kolom via 
een plaat. De externe kracht F werkt verticaal en veroorzaakt afschuiving en stuik. 
Bepaal de minimale afstanden voor x,y en z  en afronden op een veelvoud van 5 mm. 
Bereken de grenskracht F als je uitgaat van afschuiving op de drie bouten. 
Bereken de grenskracht F als je uitgaat van stuik. 
Hoe dik moet de plaat zijn? 
Geef een berekening. 
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Opdracht 12 
De strippen worden aan elkaar verbonden met acht M16 bouten klasse 8.8 
Stripmateriaal is S235 
Bereken de optredende schuifspanning en de stuikspanning in de bouten. 
Bereken de strippen op vervormingscapaciteit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-------------------------- Dit was deel 1------------------------------------------------------------- 
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Oefentoets: 

 

Vraag 1 
Het knooppunt bestaat uit 
een HE 140B balk een  
IPE 140 balk en een 
schetsplaat met een dikte van 
10 mm. 
 

De kracht Fs;d = 60 kN, 
Er worden 2 bouten gebruikt 
klasse 8.8 en het afschuifvlak 
snijdt de schroefdraad. 
Het plaatmateriaal is S 235. 
 

1.1) Bereken de middellijn 
van één bout door de 
bout te berekenen op afschuiving. (De kracht mag je over 2 bouten verdelen) 
 

 
 
 
1.2) Bereken de bout en de plaat op stuik en controleer of de kracht toelaatbaar is. 

Bereken de factoren k1 en αb ( e1 = e2 = 65, p2 = 55 en p1 = 40 ) 
(Als je vraag 1.1 niet kunt beantwoorden neem dan voor de bout M16) 
Is de kracht toelaatbaar ? 

 
 
 
1.3 Wat zijn de afmetingen van de doorsnede van de schetsplaat ? 
 Maak een doorsnede-tekening 
 Bereken de trekspanning in de doorsnede van de plaat. 
 Is deze spanning toelaatbaar ? 
 
 
  



Engineering: Sterkteberekening van bouten, hoeklassen en constructies. 

(Docent  P.P)           

     26 
 

 

Vraag 2 

 
Het windverband bestaat uit een hoekstaaf, een kolom en een schetsplaat. 
De hoekstaaf is met drie bouten M16 klasse 8.8 via de schaatsplaat aan een kolom 
bevestigd. 
De bouten zijn geheel voorzien van schroefdraad.  
De dikte van de knoopplaat is 12 mm. 
De belasting op de constructie is 125 kN.  

 
2.1 Bereken per bout wat de schuifkracht mag zijn: 
 
 
2.2 Bereken de toegestane stuikkracht per bout: 
 
 
 
2.3 Bereken de maximale toegestane trekkracht per bout: 
 
 
 
2.4 Controleer of de trekkracht van 125 kN toelaatbaar is voor de hoekstaaf. 
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Vraag 3 

 
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. 

 

Vraag 4 

 
 

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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Vraag 5 

 
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. 
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Examen opdrachten Deel 2 
 
Onderdeel: “het berekenen van (hoek)lassen op trek, afschuiving en buiging: 

 
 

Het berekenen van lassen. 

Brongegevens: Metaalmagazine.nl 

Bij stompe lassen is het plaatmateriaal na het lassen over de volle plaatlengte samen 

gesmolten met het lasmateriaal als een geheel. De sterkte van de lasverbinding is dan gelijk 

aan de sterkte van het moedermateriaal. Deze lasverbinding hoef je dan niet te berekenen 

omdat die gelijk is aan de sterkte van het moedermateriaal. 

Bij een hoeklas is dit anders. Daar moet je de kracht ontbinden in mogelijk de x,y of z richting 

afhankelijk hoe de kracht gericht staat t.o.v. de lasdoorsnede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg: 3 richtingen  3 spanningen: 

Ten gevolge van een externe kracht kunnen in het lasoppervlak 3 spanningen ontstaan: 

De spanning op de las 𝜎𝑙𝑎𝑠   moet je ontbinden in: 

𝜎⊥   Is de normaalspanning loodrecht op de keeldoorsnede  

 

𝜏∕∕  Schuifspanning evenwijdig aan de wortellijn van de lasdoorsnede 

𝜏⊥  Schuifspanning evenwijdig aan de lasdoorsnede en loodrecht op de wortellijn. 

 
 

Fz 

Fx 

Fy 

https://www.metaalmagazine.nl/wp-content/uploads/2007/05/Artikel_Rekenregels-voor-hoeklassen.pdf
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Voorbeeld:  

In de tekening is een kophoeklas getekend waarbij de kracht Fkop zorgt voor schuifspanningen 

en normaalspanningen in de keeldoorsnede. 

Voor de oppervlakte van de las geldt:  

Bij een las bereken je de lasoppervlakte 

door de oppervlakte van de 

keeldoorsnede te berekenen.  

De oppervlakte bereken je door de dikte 

van de  las a te vermenigvuldigen met de 

lengte  l van de las. 

Alas = l x a 

 

 

 

Voor spanning in het algemeen geldt: 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
 waarbij de spanning op de las 𝜎𝑙𝑎𝑠   moet worden ontbonden. 

 

Berekening van hoeklassen: 

  

https://www.metaalmagazine.nl/wp-content/uploads/2007/05/Artikel_Rekenregels-voor-hoeklassen.pdf
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Situatie 1 Kracht in de Y-richting: 
(Verticale kracht in de Y-richting  normaalspanning) 

De uitwendige kracht   𝐹𝑠,𝑑 werkt in de y-richting.  

Er zijn 2 lasoppervlakten en Alas = a.l   en   𝜎 =  
𝐹

𝐴
 en 𝜎 wordt ontbonden in 𝜎⊥  en 𝜏⊥  

Hier uit volgt: 

𝜎 =  
𝐹𝑠,𝑑

2. 𝑎. 𝑙
→ 

𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  
𝐹𝑠,𝑑

2.𝑎.𝑙
 .

1

√2
   

𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  
0,354.𝐹𝑠,𝑑

.𝑎.𝑙
  en  

𝜏∕∕ =0 
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Situatie 2 Kracht in de X-richting: 
(Horizontale kracht in de X-richting  normaalspanning) 

De uitwendige kracht 𝐹𝑠,𝑑   werkt in de x-richting. 

 

Hier uit volgt: 

𝜎 =  
𝐹𝑠,𝑑

2. 𝑎. 𝑙
→ 

𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  
𝐹𝑠,𝑑

2.𝑎.𝑙
 .

1

√2
   

𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  
0,354.𝐹𝑠,𝑑

𝑎.𝑙
  en  

𝜏∕∕ =0 
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Situatie 3 Kracht in de Z-richting: 
(Horizontale kracht in de Z-richting  afschuif-spanning) 

De uitwendige kracht 𝐹𝑠,𝑑  werkt in de z-richting. 

 

 

𝜏∕∕ = 
𝐹𝑠,𝑑

2.𝑎.𝑙
→ 𝑒𝑛 𝜎⊥  = 𝜏⊥ = 0 
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Situatie 4 Buigend moment om de verticale as: 
(Normaalspanningen) 

 

Zie figuur: 
Voor punt A geldt een trekspanning, voor punt B geldt een 
drukspanning en voor punt c is er geen normaalspanning want C ligt 
op de neutrale lijn.  
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 Basisformules:  

  𝜎𝐵 = 
𝑀𝑏

𝑊𝑏
  De buigspanning is het buigend moment / weerstandsmoment tegen buigen. 

Het weerstandsmoment van een rechthoekig doorsnede Wb = 1/6 . b. h2 

Nu geldt: 𝜎𝐵 = 
𝑀𝑠:𝑑

1

6
.  𝑡 .  𝑙2 

 

Door het buigend moment ontstaan er trek – en drukspanningen in de bovenzijde en 

onderzijde van de las. Voor elk oppervlakje geldt: 𝜎 =  
𝐹

𝐴
 en ∆𝐴 =  ∆𝑙 . 𝑡 

Voor de kracht geldt: 𝐹∆𝑙 = ∆𝐴 . 𝜎𝐵   𝐹∆𝑙 = 𝑡 . ∆𝑙 . 𝜎𝐵 
Voor de lassen geldt dat 𝐹∆𝑙 door beide lassen wordt opgevangen beide met lengte ∆𝑙 

Dus eigenlijk hebben we weer te maken met Situatie 2 Kracht in de x-richting: 

 𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  
0,354.𝐹𝑠,𝑑

𝑎.𝑙
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Situatie 5 Buigend moment over de Horizontale as 
(Normaalspanningen) 

 

 

De las bovenin wordt belast door een 

trekspanning en de las onderin wordt 

belast met een drukspaning.  
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Moment = Kracht . arm 
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Situatie 6 Buigend moment om de Horizontale x-x as: 
(Afschuispanning) 

 

Moment veroorzaakt 

een afschuiving over 

de lengte van de las.  
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Moment = Kracht . arm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

In de keeldoorsnede van de las kunnen meer spanningen werken zoals trekspanningen, 

buigspanningen en een afschuifspanning. 

Voor de berekening van de sterkte van het moedermateriaal wordt bij meerassige 

spanningstoestanden  gebruik gemaakt van de vloeigrens-criteria van Hüber-Hencky. 

Voor de berekening van een hoeklas wordt uitgegaan van: 

√𝜎⊥
2 + 3 𝜏⊥

2 +  3 𝜏∕∕
2   ≤  

𝑓𝑢

𝐵𝑤 .  𝛾𝑀2

 en 𝜎⊥  ≤ 0,9 .  
𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 

  

https://www.metaalmagazine.nl/wp-content/uploads/2007/05/Artikel_Rekenregels-voor-hoeklassen.pdf


Engineering: Sterkteberekening van bouten, hoeklassen en constructies. 

(Docent  P.P)           

     40 
 

 

Toelichting: 

 𝜎⊥ = normaalspanning loodrecht op het vlak van de keeldoorsnede 

 𝜏⊥ = schuifspanning in het vlak van de keeldoorsnede loodrecht op de lengteas van de las. 

 𝜏∕∕ = schuifspanning in het vlak van de keeldoorsnede evenwijdig aan de lengteas van de 

las. 

 𝑓𝑢 = de nominale treksterkte van het zwakste verbonden onderdeel. 

 𝐵𝑤 . = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

 𝛾𝑀2 = 𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 1.25 

 

Staalsoort 𝑓𝑢 in N/mm2 𝑓𝑦 = Vloeigrens  in N/mm2 𝐵𝑤 . 

S235 360 235 0,80 

S275 430 275 0,85 

S355 510 355 0,90 

S420 520 -550 460 1,00 

S460 550-580 460 1,00 

 

Nieuwe normen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch:  

Als er meer belastingsituaties tegelijkertijd aanwezig zijn rekent men in de praktijk met een 

vergelijkings-spanning. 

𝜎𝑊,𝑆,𝑑 = 
√𝜎⊥

2+3 𝜏⊥
2+ 3 𝜏∕∕

2   

√3
 en 𝜎𝑊,𝑆,𝑑 < fW;u;zij  Dus bij S235 moet 𝜎𝑊,𝑆,𝑑 < 208 N/mm2 

Om breuk te voorkomen in het moeder materiaal moet  𝜏⊥. 𝛾𝑀2 <  fu 
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Met behulp van de formule van Hüber-Hencky. kun je nu per belastingsituatie de spanning 

berekenen die maximaal op de las mag worden uitgeoefend. 

De rekenwaarde van de las 𝑓𝑊,𝑅𝑑 moet telkens aan een voorwaarde voldoen. 

Situatie 1 Verticale Kracht in de y-richting: 

Wat geldt nu: 𝜎⊥  = 𝜏⊥ en 𝜏∕∕ =0 

dus 𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 2𝜏⊥ ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2
  en we wisten al: 𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  

0,354.𝐹𝑠,𝑑

.𝑎.𝑙
   

 

Situatie 2 Horizontale Kracht in de x-richting: spanningen zijn gelijk 

omdat de hoeklas een gelijkzijdige driehoek is. 
Wat geldt nu: 𝜎⊥  = 𝜏⊥ en 𝜏∕∕ =0 

dus 𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 2𝜏⊥ ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2
   en we wisten al: 𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  

0,354.𝐹𝑠,𝑑

.𝑎.𝑙
   

 

Situatie 3 Horizontale Kracht in de z-richting: 

𝐸𝑟 𝑔𝑒𝑙𝑑𝑡 𝑤𝑒𝑒𝑟: 𝜎⊥  = 𝜏⊥ = 0 

dus 𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 𝜏∕∕  ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2 .√3
 en we wisten al: 𝜏∕∕ = 

𝐹𝑠,𝑑

2.𝑎.𝑙
   

 
 

Nu de buigende momenten: 

Situatie 4 Buigend moment over de verticale as  

Wat geldt nu: 𝜎⊥  = 𝜏⊥ en 𝜏∕∕ =0 

dus 𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 2𝜎⊥ ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2
    

Situatie 5 Buigend moment over de horizontale as  

normaalspanning 

Wat geldt nu: 𝜎⊥  = 𝜏⊥ en 𝜏∕∕ =0 

dus 𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 2 𝜏⊥  ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2
    

 

 

https://www.metaalmagazine.nl/wp-content/uploads/2007/05/Artikel_Rekenregels-voor-hoeklassen.pdf
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Situatie 6 Buigend moment om horizontale de x-x as:  afschuiving: 

𝐸𝑟 𝑔𝑒𝑙𝑑𝑡 𝑤𝑒𝑒𝑟: 𝜎⊥  = 𝜏⊥ = 0 

dus 𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 𝜏∕∕  ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2 .√3
 

 

 

 

 
 F 

Voorbeeld 1:  De kracht op het hijs-oog F = 200 kN en materiaal is S235 
De laslengte = 100 mm,  

een dubbele hoeklas met lasdikte a = 4 mm 
 Gevraagd : Voldoet de lasdikte ? 

 

 

 

 

 

 

Oplossing: 

De kracht werkt in de x richting (situatie is gespiegeld) dus we hebben 

te maken met situatie 2 

Bij situatie 2 geldt: 

𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  
0,354.𝐹𝑠,𝑑

.𝑎.𝑙
   𝜎⊥  = 𝜏⊥ = 177 N/mm2  blz. 32 

Verder moet gelden: 𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 2𝜏⊥ ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2
    2 x 177 ≤  

360

0,8 𝑥 1,25
  

Conclusie lasdikte voldoet. 

Controle!!  𝜎𝑊,𝑆,𝑑 = 
√𝜎⊥

2+3 𝜏⊥
2+ 3 𝜏∕∕

2   

√3
 en 𝜎𝑊,𝑆,𝑑 < fW;u;zij   blz. 40 

Dus bij S235 moet 𝜎𝑊,𝑆,𝑑 < 208 N/mm2 

√1772+3.1772+ 3 .0 2   

√3
= 204,38N/mm2  dus lasdikte is goed ! 

Breuk ?? 𝜏⊥ . 1,25 < fu =360 177 . 1,25 < 360  222 < 360  blz. 40 
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Voorbeeld 2  
Gegeven een trek-oog. 

De kracht Fs,d = 200 kN. 

De trek-oog is gemaakt van 

S 235. 

Tip: 

Ontbind de trekkracht Fs,d 

in een horizontale 

component en een verticale 

component. 

Fh = 100 kN 

Fv = 100√3 kN. 

 

Met de momentenstelling 

kun je aantonen dat het 

resulterend moment van Fh 

en Fv t.o.v. A gelijk is aan 

nul. 

Als je de kracht Fs,d verplaatst naar punt A wordt de las niet meer belast door een buigend 

moment maar alleen dor de krachten Fh en Fv. 

De kracht Fh werkt in de verlengde van de lasnaad en veroorzaakt afschuiving. 

Dit is situatie 3 , de kracht in de z-z richting: 

𝜏∕∕ = 
𝐹𝑠,𝑑

2.𝑎.𝑙
→ 𝑒𝑛 𝜎⊥  = 𝜏⊥ = 0  𝜏∕∕ = 

100.000 𝑁

2 𝑥 6𝑚𝑚 𝑥 100𝑚𝑚 
→ 𝜏∕∕= 83,33 N/mm2 

De kracht Fv  werkt loodrecht op de lasnaad. 

Dit is situatie 2 , de kracht in de x-x richting: 

𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  
0,354.𝐹𝑠,𝑑

𝑎.𝑙
   𝜎⊥  = 𝜏⊥ =  

0,354 𝑥173.205 𝑁 

6𝑚𝑚 𝑥 100 𝑚𝑚
   𝜎⊥  = 𝜏⊥ = 102,19 N/mm2 

 

 𝜎𝑊,𝑆,𝑑 = 
√102,192+3 102,192+ 3.83,332   

√3
 < 208  Zie blz. 40 

 
 144,45 N/mm2   < 208 goed 

 

De eisen van de lasverbinding: Zie blz. 40 

√𝜎⊥
2 + 3 𝜏⊥

2 +  3 𝜏∕∕
2   ≤  

𝑓𝑢

𝐵𝑤 .  𝛾𝑀2

 en 𝜎⊥  ≤ 0,9 .  
𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 

 √102,192 + 3 x102,192 +  3𝑥 83,332   ≤  
360

0,8 𝑥 1,25
  

 De lasverbinding voldoet omdat 250,2 < 360 N/mm2 

Verder: Tweede controle:  𝜎⊥  ≤ 0,9 .  
𝑓𝑢

𝛾𝑀2
  102,19  ≤ 0,9 x 

360

1,25
 en dit klopt. 

De sterkte van de lasverbinding van de constructie is berekend. 

In beide situaties voldoet de lasdikte van 6 mm. 
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Voorbeeld 3  
Gegeven een windverband. 

Een dubbel hoekprofiel 80 – 60 - 8 is met een knoopplaat verbonden d.m.v. een 

boutverbinding. 

De knoopplaat is met een dubbele hoeklas verbonden aan een HE 200  B balk. 

De maximale belasting Fs,d = 350 kN. 

Het materiaal is constructiestaal S235 en de dikte van de knoopplaat is 12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

In de tekening ontbreekt de lasdikte. M.b.v. bovenstaande gegevens moet de lasdikte worden 

berekend. 

De kracht F = 350 kN moet worden ontbonden:  FH = 350 x cos(50o) = 225 kN. 

       FV = 350 x sin(50o) = 268 kN. 

De horizontale component FH = 225 kN werkt in de verlengde van de horizontale lasnaad.  

Dit is  Situatie 3 Kracht in de z-richting:  𝜏∕∕ = 
𝐹𝑠,𝑑

2.𝑎.𝑙
→ 𝑒𝑛 𝜎⊥  = 𝜏⊥ = 0 

En  𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 𝜏∕∕  ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2 .√3
   

225.000 

2 𝑥 𝑎 𝑥 150
 ≤  

360

0,8 𝑥 1,25 𝑥 √3
 

  a ≥ 3,6 mm Neem a is 4 mm. 

De verticale component FV = 268 kN werkt in de verlengde van de verticale lasnaad. 

Dit is weer Situatie 3 Kracht in de z-richting:  𝜏∕∕ = 
𝐹𝑠,𝑑

2.𝑎.𝑙
→ 𝑒𝑛 𝜎⊥  = 𝜏⊥ = 0 

En  𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 𝜏∕∕  ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2 .√3
   

268000 

2 𝑥 𝑎 𝑥 2000
 ≤  

360

0,8 𝑥 1,25 𝑥 √3
 

  a ≥ 3,2 mm.  Conclusie Neem een dubbele hoeklas met hoogte a = 4 mm.  

We nemen weer de figuur van voorbeeld 3 
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Fh = 100 kN 

Fv = 100√3 kN. 

 

De verticale kracht  Fv = 100√3 kN zorgt voor een trekspanning in het moedermateriaal. 

Er geldt:  

en   𝜎 =  
𝐹

𝐴
 𝑒𝑛 𝐴 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑥 𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒  𝜎𝑡 =  

173000

100 𝑚𝑚 𝑥 12 𝑚𝑚
  144,3 N/mm2 

En 𝜎𝑡 < 235 N/mm2 bij S235 ! 
De horizontale kracht Fh = 100 kN zorgt voor een schuifspanning in het moedermateriaal. 

en   𝜏 =  
𝐹

𝐴
 𝑒𝑛 𝐴 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑥 𝑑𝑖𝑘𝑡𝑒 𝜏 =  

3 𝑥 𝐹ℎ

2 𝑥 𝑙 𝑥 𝑡
  De schuifkracht wordt vanuit 

veiligheidsoverwegingen met een factor 3 vermenigvuldigd. 

Dit is beschreven in de NEN 6770 en NEN 6772. Zie blz. 41 

Dus nu volgt: 𝜏 =  
3 𝑥 100.000 𝑁

2 𝑥 100 𝑚𝑚 𝑥 12𝑚𝑚
 = 125 N/mm2 

En 𝜏 < 235 N/mm2 *0,58  
De factor 0,58 is een veiligheidsfactor bij een afschuiving. 
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Brongegevens: Bouwen met staal: 
Afspraken in de NEN 6770 en NEN 6772 

Voor de toetsing van een lasverbinding kunnen beide normen worden gebruikt. Het verschil 

tussen beide normen is dat NEN 6770 uitgaat van een eenvoudige methode en daardoor in 

bepaalde situaties wat conservatiever is.  

De regels in NEN 6772 zijn wat ingewikkelder, maar leveren minder conservatieve resultaten 

op. Voor de toetsing van de las volgens NEN 6770 mag worden uitgegaan van de gemiddelde 

spanning (schuifspanningen en normaalspanning) in de keeldoorsnede van de las. Deze 

gemiddelde spanning moet lager zijn dan de capaciteit van de las. De capaciteit wordt bepaald 

door de sterkte van het moedermateriaal en een lasfactor. Voor schuifspanningen is de 

capaciteit een factor √3 lager dan voor normaalspanningen (volgens het spanningscriterium 

van Huber-Hencky-Von Mises). Daarom wordt de capaciteit gedeeld door √3. Wanneer de 

gemiddelde spanning uitsluitend bestaat uit schuifspanningen, is dit exact de juiste toetsing. 

Wanneer de gemiddelde spanning uitsluitend normaalspanningen betreft, is de capaciteit 

echter een factor √3 te conservatief.  

NEN 6772 gaat voor de toetsing niet uit van de gemiddelde spanning, maar van een 

vergelijkingsspanning op basis van de schuifspanningen en de normaalspanning. In deze 

vergelijkingsspanning is de grotere impact van schuifspanningen op de capaciteit van de las al 

verdisconteerd. Omdat NEN 6772 toch uitgaat van dezelfde toetsingsformule als die in NEN 

6770, mag de vergelijkingsspanning worden gedeeld door √3. In de toetsingsvergelijking 

komt derhalve in beide termen de factor √3 voor.  

Bij het opstellen van de normen heeft de normcommissie ervoor gekozen om in zowel NEN 

6770 als in NEN 6772 hetzelfde toetsingscriterium te hanteren om verwarring te voorkomen. 

Als we uitgaan van de basis-situaties, krachten in de x,y en z richting dan mag je stelle bij een 

dubbele kophoeklas: 

fy . t . l  ≤  2 . fw,Rd . a . l  
waarbij fy is de rekgrens van de lassen materialen in N/mm2 en fW,Rd is de rekenwaarde van de 

schuifsterkte van de las in N/mm2 

𝑓𝑊,𝑅𝑑 = 𝜏∕∕  ≤  
𝑓𝑢

𝐵𝑤.𝛾𝑀2 .√3
 

Als je beide formules combineert kun je stellen dat voor de lashoogte a moet gelden: 

 

𝑎 ≥
0,866 .𝑡 .  𝛽𝑤.𝛾𝑀2 .𝑓𝑦

𝑓𝑢
  waarbij:  

 t = dikte van de plaat, 𝐵𝑤 . = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,  zie tabel blz. 35 

 𝛾𝑀2 = 𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 1.25, 

 fy is de rekgrens van het zwakste materiaal, 

 fu is de treksterkte van het zwakste lasonderdeel. 

  

https://www.bouwenmetstaal.nl/
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Als er meer belastingsituaties tegelijkertijd aanwezig zijn rekent men in de praktijk met een 

vergelijkings-spanning. 

𝜎𝑊,𝑆,𝑑 = 
√𝜎⊥

2+3 𝜏⊥
2+ 3 𝜏∕∕

2   

√3
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Opgaven 

 

Opgave 1 
Zie tekening: 

Twee platen zijn verbonden 

met een dubbele hoeklas. 

De uitwendige trekkracht  

Fs,d = 150 kN. 

De platen zijn gemaakt van 

S235. 

Gevraagd: 

Bereken de benodigde 

laslengte. 

Tip: Kijk eerst welke 

belastingsituatie zich hier 

voordoet; Hoe is de kracht 

gericht t.o.v. de lasnaad? 

(kracht in de z-z richting) 

 

 

 

Opgave 2 
Zie tekening: 

Aan een kolom is een plaat gelast. 

Er werkt een verticale trekkracht  

Fs,d = 100 kN. 

Het materiaal is S235. 

Er zijn 2 belastingsituaties te herkennen: 

 kracht werkt in de z-z richting 

 moment in de y-as, reken eerst het moment uit: 

Dus bereken: 

2.1 Bereken 𝜏∕∕ 

2.2 Bereken 𝜎⊥  = 𝜏⊥ 
2.3 Bereken  de praktische vergelijkingsspanning 

 𝜎𝑊,𝑆,𝑑  = 
√𝜎⊥

2+3 𝜏⊥
2+ 3 𝜏∕∕

2   

√3
 

 

2.4  Voldoet de las ? Zie de praktische informatie op blz. 40 
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Opgave 3 

De trekkracht Fs,d = 100 kN maar werkt nu onder een hoek van 60o 

 
Doordat de kracht nu onder een hoek staat verandert er nogal wat ! 

Bijvoorbeeld, welke belastingsituaties zijn er nu? 

Ontbindt de kracht in FH en FV 

FH  Kracht in de x-x richting 

FV  Kracht in de z-z richting en moment in de y-as. 

3.1  Bereken 𝜏∕∕ (Kracht in de x-x richting) 

3.2  Bereken 𝜎⊥  = 𝜏⊥(Kracht in de z-z richting) 

3.3  Bereken 𝜎⊥  = 𝜏⊥(en moment in de y-as) 

Er zijn nu 3 spanningen berekend. Hoe nu verder? 

𝜎⊥  = 𝜏⊥ = uitkomst + uitkomst 

𝜏∕∕ = uitkomst 

3.4  En nu combineren door: 𝜎𝑊,𝑆,𝑑 = 
√𝜎⊥

2+3 𝜏⊥
2+ 3 𝜏∕∕

2   

√3
  

3.5  Voldoet de las ? Zie de praktische informatie op blz. 40 

 

Opgave 4 

Herhaal opgave 3 als de hoek nu 30o is.  
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Opgave 5  
 

 
 
--------------- Dit was deel 2 -------------------------------------------------------------- 
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Examen opdrachten Deel 3 
 
Onderdeel: “het berekenen van een constructie op knik”: 
 
Het uitgangspunt is de kniktabel: zie kniktabel 
 
Voor de theorie over knikbelasting  

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

 

Voorbeeld 1  
HE 160A ingeklemd. Lengte balk is 5m. 

Materiaal S 235  fy,d = 235 N/mm2 

Bepaal de max waarde van drukkracht Fd op de balk. 

Volgens tabel geldt: 

- A = 3877 mm2 

- iy = 65,7 mm 

- iz = 39,8 mm 

en Iy = 1643 .104 mm4 

 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 

 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 

De kracht op de balk in de y-y richting Fd = 0,85 * 3877 mm2 * 235 N/mm2 = 774430 N 

Vul nu de kniktabel in en controleer. 

Als je de veiligheidseisen in acht neemt is de berekende kracht Fd = 774430 N te groot. 

De maximale waarde zou mogen zijn: 741476 N. Maximaal 74 kN. 

Als de belasting knikt veroorzaakt in de z-z richting is de toelaatbare belasting minder. 

Bereken deze!   

https://techniekvenlo.nl/data/documents/Kniktabel-2020-_1.xlsx
https://techniekvenlo.nl/data/documents/Stappenplan-knik_5.pdf
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Voorbeeld 2  
Koker, niet genormaliseerd tabel 1.1 

Koker, 100x100x4 , materiaal S235 ( λe = 93,91) uit een vakwerk   

beide kanten scharnierend Lbuc = 7200 mm. 

 

De normaalkracht is Nc,s,d = 30000N 

Is deze toelaatbaar? 

 

Oplossing: 

I = 1/12x100x1003-1/12x92x923 = 2363392 mm4 

A = 100x100-92x92 = 1536 mm2 

 

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 

Vul nu de kniktabel in en controleer. 

 

Conclusie: Voldoet.  
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Opdracht 1 
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 2 
 

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 3 
 

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. 
 
 
 

------------ Einde deel  3-------------------  
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Examen opdrachten Deel 4 
 
Onderdeel: “Buiging”: 

Even wat opfrissen:  
 

Standaard formules traagheidsmoment en weerstandsmoment tegen buigen. 

 

Voor het weerstandsmoment tegen buigen geldt: 𝑊𝑏 =  
𝐼

𝑒
    

Het weerstandsmoment tegen buigen is het traagheidsmoment / vezelafstand. 
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Voor standaardsituaties zoals boven in de tabellen  is er een standaardformule voor het 

weerstandsmoment. 

Bij samengestelde profielen moet je het weerstandsmoment berekenen de formule: 𝑊𝑏 =  
𝐼

𝑒
   

Zie voorbeeld op volgende pagina. 
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Voorbeeld:  Een T-balk.  

Stappenplan voor het weerstandsmoment tegen 

buigen te berekenen: 

1 Zwaartepunt berekenen, 

2 Traagheisdmoment berekenen, 

3 Weerstandsmoment berekenen. 

 

 

 

 

 

Stap 1: Het zwaartepunt berekenen via het 

oppervlaktemoment: 

 

Deel 
1 

Breedte b = 
80 mm 

Hoogte h 
= 30 mm 

Zwaartepuntafstand 
Y1 = 95 mm 

Oppervlakte 
A1 = 2400 
mm² 

Oppervlaktemoment 
A1 * y1 = 228000 
mm3 

Deel 
2 

Breedte b = 
20 mm 

Hoogte h 
= 80 mm 

Zwaartepuntafstand 
Y2 = 40 mm 

Oppervlakte 
A2 = 1600 
mm² 

Oppervlaktemoment 
A2 * y2 = 64000 
mm3 

Totaal    4000 mm² 292000 mm3 

 

De zwaartepuntsafstand t.o.v. de y-richting is nu: 292000 mm3 / 4000 mm2 = 73 mm 

Als vergelijking: 2400 mm2 × 95 mm + 1600 mm2 × 40 mm =  4000 mm2 × e1  

e1 = 73 mm  e1 is de zwaartepuntsafstand, ook wel genoemd de vezelafstand. 

Stap 2: Het traagheidsmoment berekenen: 

De situatie: De T-balk is verdeeld in 2 

delen. 

De zwaartepuntsafstand t.o.v. de y-y 

richting is 73 mm = de vezelafstand e1 

De eigen traagheidsmomenten: 

I1 = 1/12 * b * h3  

1/12 * 80 * 303 = 180.000 mm4 

I2 = 1/12 * b * h3  

1/12 * 20 * 803 = 853.333,33 mm4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat het zwaartepunt van deel 1 en het zwaartepunt van deel 2 niet op gelijke hoogte liggen 

met het zwaartepunt van de T-balk zijn er verschuivingen. 

 

De verschuivingsfactor van deel 1 , dit noemen we a1 = y1 - e1  95 mm – 73 mm = 22 mm. 
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De verschuivingsfactor van deel 1 , dit noemen we a1 = e1- y2  73 mm – 40 mm = 33 mm. 

De verschuivingsregel van Steiner zegt dat je bij het eigen traagheidsmoment een 

verschuiving moet optellen. Deze verschuiving is het product van a met het oppervlak A  

de verschuiving  = a2 . A  

Voor deel 1 is de verschuiving 222 * 2400 = 1.161.600 mm4 

Voor deel 2 is de verschuiving 332 * 1600 = 1.742.400 mm4 

Hiermee komt het totale traagheidsmoment van de T-balk op : 

Itotaal = 180.000 mm4 + 853.333,33 mm4 + 1.161.600 mm4 + 1.742.400 mm4 = 3.937.333,33 

mm4 

Voor het weerstandsmoment geldt nu de formule: 

𝑊𝑏 =  
𝐼

𝑒
   Wb = 3.937.333,33 mm4 / 73 mm = 53.936,07 mm3 

 

In een Excel-tabel: 

 

 
 
Samengevat: 

Voor de buigspanning geldt: 𝜎𝑏 =  
𝑀𝑏

𝑊𝑏
  waarbij 𝜎𝑏 staat in N/mm2 , het buigend moment 

Mb  in Nmm en het weerstandsmoment tegen buigen Wb in mm3 

 

Verder geldt: 𝑊𝑏 = 
𝐼

𝑒
 waarbij I het traagheidsmoment is in mm4 en e is de vezelafstand in mm. 

 

Dus bij een samengesteld profiel is het eerst nodig het zwaartepunt te bepalen. 

Het traagheidsmoment I = Ieigen + verschuivingsfactor. 

De verschuivingsfactor = a2 . A  volgens Steiner.  

Breedte Hoogte Oppervlak Zwaartepunt afstand Oppervlakte moment verschuivings faktor Eigen traagheidsmoment Verschuiving a² . A Traagheidsmoment

b in mm h in mm A in mm² y in mm A*y in mm 3 a in mm I eigen in mm4 in mm4 I-totaal in mm4

Deel 1 80,00 30,00 2400,00 95,00 228000,00 22,00 180000,00 1161600,00 1341600,00

Deel 2 20,00 80,00 1600,00 40,00 64000,00 33,00 853333,33 1742400,00 2595733,33

4000,00 292000,00 3937333,33

Zwaartepunt in mm I totaal in mm 4

73,00
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Opdracht 1 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe op te lossen? 

F1 veroorzaakt buiging over z-z  gebruik 𝜎𝑏 =  
𝑀𝑏

𝑊𝑏
 

F2 veroorzaakt buiging over y-y  gebruik 𝜎𝑏 =  
𝑀𝑏

𝑊𝑏
 

(gebruik de tabel blz. 49) 

F3 veroorzaakt een trekspanning:  𝜎𝑡 = 
𝐹

𝐴
 

Nu de spanningen combineren.  
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Opdracht 2 
Bereken de spanningen in de doorsnede A-A 
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Opdracht 3 (Moeilijk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Is de lasdikte toereikend? Geef berekeningen.
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Opdracht 4 (extra oefenen) 

 

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

Maten in cm. 

Bereken de coördinaten van het zwaartepunt. 

Bereken het traagheidsmoment en 

weerstandsmoment tegen buigen. 
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Breedte Hoogte Oppervlak Zwaartepunt afstand A*y

b h A y

Deel 1 50 60 3000 30 90000

Deel 2 30 20 600 10 6000

Deel 3 0 0 0

totaal 3600 96000

Zwaartepunt 26,66666667

verschuivings Eigen Verschuiving Traagheidsmoment

factor traagheidsmoment a 2  . A

a I eigen I

Deel 1 3,333333333 900000 33333,33333 933333,3333

Deel 2 16,66666667 20000 166666,6667 186666,6667

Deel 3 0 0 0 0

I totaal 1120000
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Opdracht 5 

 
Bereken de coördinaten van het zwaartepunt en bereken het traagheidsmoment en het 
weerstandsmoment tegen buigen: 
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Vervolg opdracht 5 
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Opdracht 6 
 
 
 

Bereken de spanningen in de doorsnede A-B 
F1 =  50 kN en F2 = 20 kN 
Bereken de benodigde lasdikten in  A en B 
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Opdracht 7 
 
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. 
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Opdracht 8 
 
Gegeven een kolom. 
Bereken de optredende 
buigspanning in de kolom. 
 
Als de kracht F loodrecht naar 
beneden werkt, bereken dan de  
maximale drukkracht die op de 
kolom mag werken. 
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Opdracht 9 
Bereken de optredende drukspanningen en buigspanningen. Combineer deze. 
(Er is buiging over de z-z richting) 
De klemkracht is 1200 N. 
  



Engineering: Sterkteberekening van bouten, hoeklassen en constructies. 

(Docent  P.P)           

     69 
 

 

Dwarskrachtenlijn en momentenlijn 
Zie eerst: 

Tekenen van D-lijn en Mb-lijn, maximaal moment berekenen en balk ontwerpen. 

https://techniekvenlo.nl/data/documents/Opgaven-met-uitwerkingen-over-buiging-bij-een-

balk_3.pdf 

 

Opdracht 10 

 
 Teken de dwarskrachtenlijn en de 

buigende momentenlijn. 

 Hoe groot is het inklemmoment. 

 Welke IPE profiel is geschikt als de 

buigspanning 120 N/mm2 

 

 

 

 

 

  

https://techniekvenlo.nl/data/documents/Opgaven-met-uitwerkingen-over-buiging-bij-een-balk_3.pdf
https://techniekvenlo.nl/data/documents/Opgaven-met-uitwerkingen-over-buiging-bij-een-balk_3.pdf
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Opdracht 11 
Gelijkmatige belasting: Eigen gewicht van de balk is 12 kN per meter. 

Zelf uitwerken:  
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Opdracht 12 
Zelf uitwerken: 
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Opdracht 13 

 
Gegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereken de reactiekrachten. 

Teken de dwarskrachtenlijn en momentenlijn. 

Bereken het maximale moment. 

Welke balk is geschikt? 

Materiaal is S235  buigspanning is 80 N/mm2 

 

 

Opdracht 14 
Gegeven een balk met 2 steunpunten. 

M is een rechtsdraaiend koppel. 

Bereken de reactiekrachten. 

Teken de dwarskrachtenlijn en de  

momentenlijn 

Bereken het maximale moment. 

De buigspanning 120 N/mm2. 

Bereken de afmetingen van de rechthoekige 

balk met afmetingen a en 1,5a 
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Examen opdrachten Deel 5 
 
Onderdeel: “Buiging en wringing”: 
 
 
 

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 

 

 

  

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

De steunpunt reacties: 
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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.In punt C zijn 2 

momenten aanwezig: 

Een buigend moment en een wringend moment. 
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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 2  
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 3 

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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BIJLAGEN : 
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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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