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Opgaven met uitwerkingen over buiging op een balk: 

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 

Voorbeelden: 

Ingeklemde balk: 

 

➔ Belastingsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Dwarskrachten lijn  

➔ D-lijn 

 

 

 

 

➔ Momentenlijn 

➔ Mb-lijn 

 

 

 

 

  

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  1 

Tip: Eerst zelf proberen  

Een ingeklemde balk: 

Bij evenwicht is er bij de 

inklemming een reactiekracht. 

De netto kracht die overblijft in 

punt A = 3 kN ↑ 

Nu kun je de dwarskrachtenlijn 

tekenen. 

De momenten: 

Bij de inklemming is het 

moment: 

M1 = 4 kN . 0,75m – 3 kN .1,5m 

+ 2 kN . 2 m = 2,5 kNm. 

Dus als reactie is het moment     

– 2,5 kNm. 

M2 = -3kN . 0,75m + 2kN . 1,25m 

= 0,25 kNm. → dus als reactie      

- 0,25kNm. 

Zie momentenlijn. 
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Opdracht 2 
➔ Teken de dwarskrachtenlijn en de 

buigende momentenlijn. 

➔ Hoe groot is het inklemmoment. 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: Verklaar de D-lijn en Mb-lijn 
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Opdracht 3 

➔ Teken de dwarskrachtenlijn en de 

buigende momentenlijn. 

➔ Hoe groot is het inklemmoment. 

➔ Welke IPE profiel is geschikt als de 

buigspanning 120 N/mm2 

 

 

 

Voorbeeld balk met twee steunpunten: 
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Bereken zelf eerst de reactiekrachten:  

Verklaar de D-lijn en de Mb-lijn. 

Balk met gelijkmatige belasting: 

Bereken zelf eerst de reactiekrachten:  

Verklaar de D-lijn en de Mb-lijn. 
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Opdracht 4 

Een balk met twee steunpunten en twee puntlasten. 

M.b.v. de som van de mom enten 

berekenen we de reactiekrachten. 

∑ momenten t.o.v. A = 0 

➔ Rb = 7000 N 

∑ momenten t.o.v. B = 0 

➔ Ra = 3000 N 

Vervolgens teken je de 

dwarskrachtenlijn en de 

momentenlijn. 

 

M1 = 3000 N . 2m = 6000 Nm 

M2 = 3000 N . 4m – 8000 N . 2m = -

4000 Nm. 

(je kunt ook de 

oppervlaktemethode gebruiken) 

Welke IPE balk is geschikt ? 

Bij S235 → buigspanning → 

235 N/mm2 
 zonder extra 

veiligheid. 

σb = 235 N/mm2 

Weerstandsmoment  

Wb = Mb / σb  

Wb = 6000 . 1000 Nmm / 235 → 

Wb = 25,53 . 103 mm3 → Neem 

IPE 100 

 (Tabellenboek Wb = 34,2 . 103 

mm3 ) 
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Opdracht 5 

Een balk met twee steunpunten , 

twee puntlasten en een moment van 

10 kNm in punt D. 

M.b.v. de som van de momenten 

berekenen we de reactiekrachten. 

∑ momenten t.o.v. A = 0 

5 kN . 1m + 10 kNm + 5 kN . 3m +/- 

Rb . 4m = 0 

➔ Rb = 7,5 kN 

∑ momenten t.o.v. B = 0 

-5 kN . 3m + 10 kNm – 5kN . 1m +/- 

Ra . 4m = 0 

→ Ra = 2,5 kN. 

 

 

 

 

Let op punt D. Eigenlijk is het moment in punt D nul maar door het extern moment 

van 10 kNm  zit er een piek van 10 kNm. 
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Opdracht 6 

Werk zelf uit ! Rb = 5,22 kN ↑ en Ra = 3,78 kN ↑ 
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Opdracht 7 

Gelijkmatige belasting: Eigen gewicht van de balk is 12 kN per meter. 

∑ momenten t.o.v. A = 0 → -12 kN/m .1,5 m . 0,5 + 12 kN/m . 4,5 m . 2.25 – 4,5 Rb = 0 

→ Rb = 24 kN ↑ en Ra = 48 kN. 
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Combinatie: Bestudeer onderstaand voorbeeld:  
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Opdracht 8 

Zelf uitrekenen: Rb = 17,2 kN ↑ en Ra = 8,8 kN ↑. 

Bereken zelf de momenten in de punten ① , ② en ③ 

verklaar zelf de grafieken. → berg – of dalparabool ? 
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Opdracht 9 

 

 

Zelf uitrekenen: Rb = 10,5 kN ↑ en Ra = 4,5 kN ↑. 

Maximaal buigend moment = 11,025 kNm. 

Teken de D-lijn en Mb-lijn. 

Als de toelaatbare buigspanning is 140 N/mm2 welk IPE profiel voldoet dan ? 

(antwoord IPE-140) 
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Opdracht 10 

Onderzoek zelf: Bereken de reactiekrachten en verklaar de grafieken. 
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Opdracht 11 

 

 

Zelf uitrekenen: Rb = 32 kN ↑ en Ra = 24 ↑. 

Maximaal buigend moment = 42,66 kNm. 

Teken de D-lijn en Mb-lijn. 

Als de toelaatbare buigspanning is 235 N/mm2 welk HEA balk voldoet dan ? 

(antwoord HE 180 A) 

Opdracht 12 

 

Balk ingeklemd: 

Teken de D-lijn en Mb-lijn. 
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Opdracht 13 

Bereken de reactiekrachten. Teken de D-lijn en Mb-lijn. 

Hoe groot is het maximaal moment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 14 

Balk ingeklemd: 

Teken de D-lijn en Mb-lijn. 
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Opdracht 15 

 

 

Bereken de reactiekrachten.  

(Rb = 2,8 kN ↑ en Ra = 6,2 kN ↑) 

Teken de D-lijn en de Mb lijn. 

Bereken het maximaal buigend moment. 

(Mb = 10.044 kNm.) 

Opdracht 16 

Bereken de reactiekrachten, 

Teken de D-lijn en de Mb lijn. 

Bereken het maximaal buigend 

moment. 

Antwoorden ter controle: 

Rb = 10,26 kN ↑ en  

Ra = 13,14 kN ↑) en Mb maximaal is 

29,2 kNm. 
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Opdracht 17 

Bereken de reactiekrachten, 

Teken de D-lijn en de Mb lijn. 

Bereken het maximaal buigend moment. 

Antwoorden ter controle: 

Rb = 5 kN ↑ en  

Ra = 35 kN ↑) en Mb maximaal is 16 kNm. 

Uitwerking ter controle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 18 

Bereken de reactiekrachten, 

Teken de D-lijn en de Mb lijn. 

Bereken het maximaal buigend moment. 

Antwoorden ter controle: 

Rb = 22,75 kN ↑ en  

Ra = 17,25 kN ↑) en  

Mb maximaal is 61,25 kNm. 
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Oefenopgaven buiging, zwaartepunt berekenen, traagheidsmoment 

en weerstandsmoment berekenen. 

 

Opdracht 1 

Teken de dwarskrachtenlijn en de 

buigende momentenlijn. 

Hoe groot is het inklemmoment. 

 

 

 

Opdracht 2 

Teken de dwarskrachtenlijn en de 

buigende momentenlijn. 

Hoe groot is het inklemmoment. 

Welke IPE profiel is geschikt als de 

buigspanning 120 N/mm2 

 

Opdracht 3 

Gegeven een balk met 2 steunpunten. 

Bereken de reactiekrachten. 

Teken de dwarskrachtenlijn en de  

momentenlijn 

Bereken het maximale moment. 

Welke HE-A profiel is geschikt als de 

buigspanning 100 N/mm2. 
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Opdracht 4 

Gegeven een balk met 2 steunpunten. 

M1 is een rechtsdraaiend koppel. 

Bereken de reactiekrachten. 

Teken de dwarskrachtenlijn en de  

momentenlijn 

Bereken het maximale moment. 

Welke HE-A profiel is geschikt als de 

buigspanning 100 N/mm2. 

 

Opdracht 5 

Gegeven een balk met 2 steunpunten. 

Bereken de reactiekrachten. 

Teken de dwarskrachtenlijn en de  

momentenlijn 

Bereken het maximale moment. 

Welke HE-A profiel is geschikt als de 

buigspanning 120 N/mm2. 

 

Opdracht 6 

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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Opdracht 7 

Gegeven een balk met 2 steunpunten. 

Bereken de reactiekrachten. 

Teken de dwarskrachtenlijn en de  

momentenlijn 

Bereken het maximale moment. 

Welke HE-A profiel is geschikt als de 

buigspanning 100 N/mm2. 

Opdracht 8 

Gegeven een balk met 2 steunpunten. 

Bereken de reactiekrachten. 

Teken de dwarskrachtenlijn en de  

momentenlijn. 

Bereken het maximale moment. 

 

Opdracht 9 

Gegeven een balk met 2 steunpunten. 

In CD is een steun geplaatst. 

Bereken de reactiekrachten. 

Teken de dwarskrachtenlijn en de  

momentenlijn. 

Bereken het maximale moment. 

 

Opdracht 10 

Gegeven een balk met 2 steunpunten. 

 

Bereken de reactiekrachten. 

Teken de dwarskrachtenlijn en de  

momentenlijn. 

Bereken het maximale moment. 
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Oefenopgave zwaartepunt bepalen: 

Opgave 1      Opgave 2 

 

Opgave 3      Opgave 4  
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Opgave 5       Opgave 6 

   

 

Opgave 7     Opgave 8 
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Opgave 9    Opgave 10 
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Opgave 11 
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Opgave 12     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 13 

De constructie bestaat uit  twee UNP 120 profielen, één UNP 240 profiel en een koker 

profiel. 
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Opgaven Traagheidsmoment en weerstandsmoment. 

Opgave I 

Zie tekening: Een T-balk. 

Bereken de coördinaten van het zwaartepunt. 

Bereken het lineaire traagheidsmoment over de y-y as  

en de z-z as. 

 

 

 

Opgave II 

Gegeven een plaat met een gat en een sleuf. 

Bereken de coördinaten van het zwaartepunt. 

Bereken het lineaire traagheidsmoment over de y-y as  

en de z-z as. 

 

 

 

Opgave III 

Gegeven een kolom bestaande uit twee U-balken en een 

plaat. 

Bereken de coördinaten van het zwaartepunt. 

Bereken het lineaire traagheidsmoment over de y-y as  

en de z-z as. 
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Opgave IV 

Gegeven een balk met een symmetrische doorsnede. 

Bereken de coördinaten van het zwaartepunt. 

Bereken het lineaire traagheidsmoment over de y-y as  

en de z-z as. 

 

 

Opgave V 

Een HE – B balk wordt voorzien van platen van 

200 x 20. 

Bereken de coördinaten van het zwaartepunt. 

Bereken het lineaire traagheidsmoment over de y-y as  

en de z-z as. 

Als de toelaatbare buigspanning = 120 N/mm2 

welk buigend moment kan worden opgenomen. 

 

 

 

Opgave VI 

Gegeven een hefboom. 

Bereken het buigend moment op de hefboom en de 

benodigde diameter van de hefboom. 

De  toelaatbare buigspanning = 180 N/mm2 
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Opgave VII 

Gegeven een HE 300 B Balk 

Bereken het maximaal buigend moment dat kan worden 

opgenomen over de z-z as. 

De  toelaatbare buigspanning = 140 N/mm2 

 

 

 

Opgave VIII 

Bereken de coördinaten van het zwaartepunt. 

Bereken het lineaire traagheidsmoment over de y-y as  

en de z-z as. 
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Opgave VIII 

In een ronde as wordt een rechthoekig gat gemaakt. 

Bereken het lineaire traagheidsmoment en het 

weerstandsmoment tegen buigen over de y-y as  

en de z-z as. 

 

 

 

 

 

 


