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Woord vooraf – Vraagstukken

Woord vooraf
Mechanica is een serie leerboeken waarin een helder en compleet beeld wordt gegeven van de theorie en toepassingen van de mechanica van constructies in de
bouwkunde en weg- en waterbouwkunde/civiele techniek.
De serie bestaat uit drie boeken
• Mechanica: Evenwicht
• Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen
• Mechanica: Statisch onbepaalde constructies en bezwijkanalyse
Deze uitgebreide bundel vraagstukken hoort bij het boek Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen, ISBN 978 90 395 2784 9.
Onder de vraagstukken bevindt zich een groot aantal kleine opgaven die zich bij uitstek lenen voor oefening in groepsverband, tijdens de les. De grotere vraagstukken, meestal opgesplitst in deelvragen, zijn eerder bedoeld als opdrachten die individueel of in kleine groepjes moeten worden uitgevoerd. Samenwerking
tussen de studenten dient daarbij te worden aangemoedigd: het aan elkaar vertellen wat je niet begrijpt is net zo leerzaam als het aan elkaar vertellen wat je
wel begrijpt. Bovendien wordt de student zo uitgedaagd zelf te ontdekken dat er vaak meerdere wegen zijn die tot het gevraagde resultaat leiden. Een beter
inzicht en grotere vaardigheid is alleen te bereiken door veel en regelmatig te oefenen. Voor een goede afstemming en dosering is ook hier wel de hand van de
meester nodig: de docent.

C. Hartsuijker
Nootdorp, zomer 1999/voorjaar 2016
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2.8
2 De opVraagstukken
extensie belaste staaf
Gemengde opgaven over spanning, rek en lengteverandering door
extensie (paragraaf 2.1 t/m 2.6).
2.1 Een kolom van een ‘paddestoelvloer’ draagt een vloer van 50 m2.
Gewicht van vloer en meubilair bedraagt 12,5 kN/m2. De kolom heeft
een rechthoekige doorsnede van 500 × 500 mm2.
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EXTENSIE BELASTE STAAF

2

b De spanning in de onderrandstaven.
c. De spanning in de verticalen.
d. De spanning in de diagonalen.
2.3 Een ankerstang van een beschoeiing heeft een diameter van
30 mm. De (rekenwaarde van de) sterkte bedraagt 100 N/mm2.

Gevraagd: De toelaatbare trekkracht in de ankerstang.

Gevraagd: De drukspanning in de kolom.

2.4-1/2 In beide vakwerken hebben de doorsneden van de staven AC
en BC dezelfde oppervlakte A = 800 mm2. De trekspanningen in het
vakwerk mogen niet groter worden dan 140 N/mm2 en de drukspanningen niet groter dan 80 N/mm2.

2.2 In het getekende vakwerk hebben alle diagonaalstaven een doorsnede met oppervlakte A = 1400 mm2. Alle andere staven hebben een
doorsnede met oppervlakte A = 800 mm2. Het vakwerk wordt belast
door twee krachten van 80 kN.

Gevraagd:
a. De spanning in de bovenrandstaven.
© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

Gevraagd: De maximum verticale kracht F die in C op het vakwerk
mag worden uitgeoefend. Welke staaf is maatgevend?
5
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2.5 Een staaldraad met doorsnede A = 150 mm2 wordt op trek belast
door een kracht F. De elasticiteitsmodulus is E = 210 × 103 N/mm2.
De vloeispanning is fy = 235 N/mm2.
Gevraagd:
a. De rek in promille als F = 25,2 kN.
b. De kracht F waarbij de vloeispanning wordt bereikt.
2.6 Aan een staaldraad met een doorsnede van 28 mm2 en een lengte
van 6 m wordt een gewicht met een massa van 245 kg gehangen. De
elasticiteitsmodulus is E = 210 GPa. Het eigen gewicht van de draad
wordt verwaarloosd.

Gevraagd:
a. De normaalspanning in de doorsnede in N/mm2.
b. De rekstijfheid van de staaf in MN.
c. De grootte van de trekkracht F in kN.
d. De verlenging van de staaf in mm.
2.8 Vier verschillende draden worden door vier verschillende krachten
belast. Alle benodigde gegevens kunnen aan de figuur worden ontleend.

Gevraagd:
a. De spanning in de draad.
b. De verlenging van de draad.
2.7 Een prismatische staaf met lengte l heeft een cirkelvormige doorsnede met diameter d. De staaf wordt onderworpen aan een trekkracht
F. Daarbij wordt een rek ε gemeten. De elasticiteitsmodulus van het
staafmateriaal is E.
Houd in de berekening aan:
l = 0, 85 m , d = 20 mm , ε = 0, 47 0 00 en E = 210 GPa

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

Gevraagd:
a. In welke draad heerst de grootste normaalspanning?
b. Welke draad heeft de grootste rek?
c. Welke draad ondervindt de grootste verlenging?
6
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2.9 Aan een staaldraad met lengte l en doorsnede A hangt een blok met
een gewicht G = 12 kN. De elasticiteitsmodulus is E = 210 × 103 MPa.
Ten gevolge van het gewicht G mag de draad niet meer dan 2 mm verlengen en mag de spanning niet groter worden dan 240 N/mm2.
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Gevraagd: Hoeveel mm rekt de draad wanneer men er een gewicht van
5 kN aan hangt?
2.11 Een watertoren bestaat uit een prismatische stalen kolom
waarop een bolvormig waterreservoir rust. Het reservoir heeft een
eigen gewicht van 200 kN en een inhoud van 100 m3. Als het reservoir
volledig is gevuld verkort de stalen kolom 36 mm. Het eigen gewicht
van de kolom wordt buiten beschouwing gelaten.
Gevraagd:
a. De verkorting van de stalen kolom als het reservoir
voor 60% is gevuld.
b. De verkorting van de stalen kolom als het reservoir
leeg is.

Gevraagd:
a. De minimaal benodigde doorsnede A als l = 1, 5 m .
b. De minimaal benodigde doorsnede A als l = 2,1 m .

2.12 In de getekende constructie, belast door de kracht F, zijn de
draden a en b van hetzelfde materiaal en hebben zij dezelfde doorsnede.

2.10 Door een gewicht van 3 kN aan een draad te hangen rekt deze
1,5 mm.

Gevraagd: De verhouding ∆l(a) ∆l(b) als ∆l(a) en ∆l(b) de verlengingen
zijn van de draden a en b.

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service
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2.13 In het getekende vakwerk, belast door twee krachten van 70 kN,
hebben alle staven dezelfde rekstijfheid van 280 MN.

2
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2.15 In het vakwerk uit opgave 2.14 hebben alle op trek belaste staven een doorsnede A = 1500 mm 2 en alle op druk belaste staven een
doorsnede A = 2000 mm 2 . De elasticiteitsmodulus is E = 70 GPa.
Gevraagd:
a. De spanning in de staven.
b. De rek in de staven, in 0 00 .
c. De lengteverandering van de staven.
2.16 Alle staven in het getekende vakwerk hebben dezelfde rekstijfheid EA = 150 MN. Het vakwerk wordt in C belast door een verticale
kracht F = 200 kN.

Gevraagd: De lengteverandering van de staven.
2.14 In het getekende vakwerk, belast door een kracht van 270 kN
hebben alle staven dezelfde doorsnede A = 1500 mm2. De elasticiteitsmodulus is E = 70 GPa.

Gevraagd: De verplaatsing van de rol in B.
2.17 Alle staven in het getekende vakwerk hebben dezelfde rekstijfheid EA = 150 MN. Het vakwerk wordt in C belast door een verticale
kracht F. Hierdoor verplaatst de rol in B over een afstand u.
Gevraagd:
a. De spanning in de staven.
b. De rek in de staven, in promille.
c. De lengteverandering van de staven.
© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

Gevraagd:
a. Bereken F als u = 4 mm.
b. Bereken u als F = 175 kN.
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2.18 In het getekende vakwerk hebben alle staven dezelfde rekstijfheid EA = 75 MN. Het vakwerk wordt in D belast door een verticale
kracht van 135 kN.
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Gevraagd: Hoeveel mm zakt het blok door de uitrekking van de draad?
2.20 Twee aan elkaar gelijmde even grote vierkante blokken met verschillende gewichten G1 en G2 zijn opgehangen aan twee draden. De
draden hebben verschillende lengten l1 en l2 en verschillende rekstijfheden EA1 en EA2 .
Houd in de berekening aan:
l1 = 1, 5 m , l2 = 2, 0 m , G1 = 18 kN en G2 = 6 kN

Gevraagd:
a. De lengteverandering van staaf CD.
b. De verplaatsing van de rol in B.
2.19 Een blok met gewicht G = 48 kN hangt aan een draad die wrijvingsloos over een katrol loopt. Zie de figuur voor de afmetingen. Voor
de lengte l geldt l = 14 m . De oppervlakte van de draaddoorsnede is
A = 38 mm2. De elasticiteitsmodulus is E = 200 GPa .
Het eigen gewicht van de draad wordt verwaarloosd.
© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

Gevraagd: De verhouding EA1 EA2 waarbij de blokken onder invloed
van hun eigen gewicht alleen maar zakken en niet roteren.
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2.21 Een overal even dikke driehoekige homogene plaat ABC is opgehangen aan twee even lange staaldraden BD en CE. De doorsnede A van
de draden is verschillend en wel zodanig dat B en C evenveel zakken.

2
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2.23 De driehoekige plaat ABC van constante dikte wordt in de
hoekpunten met verticale draden opgehangen aan het plafond. Alle
draden hebben dezelfde lengte, doorsnede en elasticiteitsmodulus.

Gevraagd: De verhouding A(CE) A(BD) .
2.22 Een overal even dikke driehoekige staalplaat ABC is opgehangen aan de twee staaldraden BD en CE.
Gevraagd: Welke uitspraak is juist na ophanging?
a. A zal lager hangen dan B en C.
b. B zal lager hangen dan A en C.
c. C zal lager hangen dan A en B.
d. A, B en C zullen op gelijke hoogte hangen.

Gevraagd:
a. De verhouding ∆l(BD) ∆l(CE) als de doorsnede van de staaldraden
zodanig is gekozen dat in beide draden dezelfde spanning optreedt.
b. De verhouding ∆l(BD) ∆l(CE) als beide staaldraden dezelfde doorsnede hebben.

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

2.24 Een oneindig stijve balk met een eigen gewicht van 3 kN/m
wordt opgehangen aan twee verticale staven, de een van koper de
ander van staal. Voor het aanbrengen van de balk liggen de ondereinden van de staven op gelijke hoogte. Aan de balk wordt op de aangegeven plaats nog een last F gehangen.
Voor de koperen staaf geldt: Ek = 120 GPa en Ak = 100 mm 2.
Es = 210 GPa en As = 200 mm 2 .
Voor de stalen staaf geldt:

10
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Gevraagd:
a. Bepaal de grootte van de last F opdat de balk horizontaal blijft
hangen.
b. De zakking van de balk.
c. De spanning in de stalen staaf.
d. De spanning in de koperen staaf.
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2.26 Staaf I met lengte
l = l1 + l2 heeft over lengte
l1 een rekstijfheid EA1 en
over lengte l2 een rekstijfheid EA2 . Een even lange
staaf II, met overal dezelfde
rekstijfheid EA, ondervindt
ten gevolge van een trekkracht F dezelfde verlenging ∆l als de
samengestelde staaf I.
Houd in de berekening aan:
l1 = 1, 8 m , l2 = 2, 4 m , EA1 = 30 MN en EA2 = 40 MN
Gevraagd:
a. De rekstijfheid EA van staaf II in MN.
b. De verlenging van beide staven als F = 70 kN .

2.25 Staaf ABC bestaat uit de twee delen AB en BC met verschillende
lengte en rekstijfheid, zie de figuur. De staaf wordt belast door een
trekkracht F = 30 kN.
Houd in de berekening aan:
l1 = 0, 6 m , l2 = 1, 2 m , EA1 = 6 MN en EA2 = 8 MN

2.27-1 t/m 3 Een prismatische staaf AB met een doorsnede
A = 240 mm2 is ingeklemd in A en wordt belast door de drie krachten
F1 , F2 en F3.. De elasticiteitsmodulus is E = 200 GPa .
Er zijn drie verschillende belastinggevallen:
(1) F1 = 25 kN , F2 = 15 kN en F3 = 30 kN .
(2) F1 = 25 kN , F2 = 45 kN en F3 = 25 kN.
(3) F1 = 16 kN , F2 = 60 kN en F3 = 12 kN .

Gevraagd:
a. De rek van AB in 0 00 .
b. De verlenging van BC in mm.
c. De totale verlenging van staaf ABC in mm.

Gevraagd:
a. De N-lijn.
b. Het rekverloop over de lengte van de staaf (de ε-lijn).
c. De verplaatsing ux;B .

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service
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2.28-1/2 Staaf ABCD heeft overal dezelfde doorsnede A = 400 mm 2
en bestaat uit drie materialen met verschillende elasticiteitsmodulus:
E(AB) = 125 GPa, E(BC) = 80 GPa en E(CD) = 200 GPa .
Er zijn twee belastinggevallen:
(1) F1 = 50 kN, F2 = 10 kN , F3 = 20 kN en F4 = 60 kN .
(2) F1 = 25 kN , F2 = 45 kN, F3 = 60 kN en F4 = 40 kN.

2
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Gevraagd:
a. De rekken en spanningen in de staven.
b. De krachten in de staven.
c. Het gewicht G van het blok.
2.30 Twee in elkaar passende buizen (1) en (2) met een lengte van
600 mm worden via een starre afdekplaat belast door een drukkracht
F. Hierdoor treedt een verkorting op van 0,4 mm.
Houd in de berekening aan:
A(1) = 3000 mm 2 , A(2) = 1500 mm 2 , E(1) = 100 GPa en E(2) = 70 GPa

Gevraagd:
a. De N-lijn.
b. Het verloop van de rek langs de staaf (de ε -lijn).
c. De lengteverandering van de delen AB, BC en CD.
d. De lengteverandering van de totale staaf.
2.29 Een star blok met een gewicht G hangt aan drie verticale staven
met gelijke doorsnede A = 250 mm 2 en gelijke lengte l = 2 m . De buitenste staven (1) en (3) zijn van koper en middenstaaf (2) is van staal.
Ten gevolge van het gewicht G ondergaan alle staven een verlenging
van 0,96 mm. De elasticiteitsmodulus van koper is Ek = 125 GPa en
van staal Es = 200 GPa.

Gevraagd:
a. De normaalkracht in de buitenste buis (1).
b. De normaalkracht in de binnenste buis (2).
c. De grootte van de kracht F.
d. De verkorting als F = 420 kN .
© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service
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2.31

Als opgave 2.30, maar nu is E(1) = 70 GPa en E(2) = 100 GPa .

2.32 De staven AD, BD en CD zijn in knooppunt D scharnierend met
elkaar verbonden en hebben alle dezelfde rekstijfheid EA = 125 MN .
Ten gevolge van de kracht F is de horizontale (component van de)
verplaatsing van knooppunt D 1,6 mm.

2 D E OP
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Gevraagd:
a. De kracht in staaf AC.
b. De kracht in staaf BC, te berekenen uit het krachtenevenwicht van
knooppunt C.
c. De zakking van knooppunt C.
d. De oplegreacties in A, B en C.
2.34 Een volkomen stijve en gewichtsloze ligger ABC is scharnierend
opgelegd in A en in B en C opgehangen aan twee verticale staven. In
onbelaste toestand hangt de ligger horizontaal. Ten gevolge van een
kracht F in C zakt C over een afstand van 20 mm.
Houd in de berekening voor de rekstijfheid van de staven aan:
EA(1) = 1500 kN en EA(2) = 3000 kN .

Gevraagd:
a. De krachten in de staven BD en CD.
b. De grootte van de kracht F, te berekenen uit het evenwicht van
knooppunt D.
c. De verticale (component van de) verplaatsing van knooppunt D.
2.33 In de getekende constructie hebben de staven AC en BC dezelfde
rekstijfheid EA = 50 MN . Onder invloed van de verticale kracht van
189,5 kN in C verkort AC met 3,96 mm.

Gevraagd:
a. De rek in de staven.
b. De krachten in de staven.
c. De grootte van de kracht F.
d. De grootte en richting van de oplegreactie in A.
2.35 Een volkomen stijve en gewichtsloze ligger ABCD is scharnierend opgelegd in A en in B, C en D opgehangen aan de verticale staven
(1) t/m (3). In onbelaste toestand hangt de ligger horizontaal. Ten
gevolge van een kracht F in D zakt D over een afstand van 0,6 mm.
Houd in de berekening aan:
A(1) = A(2) = A(3) = 1000 mm 2 en
E(1) = 200 GPa , E(2) = 100 GPa , E(3) = 300 GPa .
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Gevraagd:
a. De verkorting van de bus.
b. De verlenging van de staaf.
c. De lengte waarover de moer moet worden aangedraaid om de trekkracht van 56 kN in de staaf te bereiken.

Gevraagd:
a. De rekken en spanningen in de staven.
b. De krachten in de staven.
c. De grootte van de kracht F.
d. De grootte en richting van de oplegreactie in A.
2.36 Een stalen staaf met schroefdraad aan beide einden is opgesloten
in een stalen cilindrische bus met een lengte van 300 mm. Van de ringen op de buseinden wordt aangenomen dat zij onvervormbaar zijn en
verwaarloosbare dikte hebben.
Eén van de moeren worden aangedraaid tot in de staaf een trekkracht
van 56 kN heerst.
De staaf heeft een oppervlakte Astaaf = 500 mm 2; de bus heeft een
oppervlakte Abus = 1000 mm 2 . Voor de elasticiteitsmodulus geldt
E = 210 GPa.

2.37 Een betonnen balk, 6 m lang, wordt centrisch voorgespannen
met een kracht Fp = 1100 kN . Het voorspanelement wordt met behulp
van een vijzel aangespannen tot de vereiste voorspankracht is bereikt,
waarna het voorspanelement wordt verankerd.
Voor de betonbalk geldt: Ab = 63, 2 × 103 mm 2 en Eb = 30 GPa .
Voor het voorspanelement geldt: Ap = 900 mm 2 en Ep = 210 GPa .

Gevraagd:
a. De verkorting van de betonbalk onder invloed van de voorspankracht.
b. De verlenging van het voorspanelement.
c. De ‘slag’ van de vijzel (dit is de lengte waarover de vijzel het voorspanelement moet uitrekken) om de voorspankracht van 1100 kN
te bereiken.
2.38 Een star blok met een gewicht van 63 kN hangt aan drie verticale staven met gelijke doorsnede A = 250 mm 2 en gelijke lengte
l = 1, 5 m . De buitenste staven (1) en (3) zijn van staal en middenstaaf
(2) is van koper.
De elasticiteitsmodulus van koper is Ek = 125 GPa en van staal
Es = 200 GPa .

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service
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b. De rekken en krachten in de staven.
d. De grootte en richting van de oplegreactie in A.
2.41 Een staalkabel is spanningsloos op een trommel gewikkeld. Van
de trommel wordt 633,5 m staalkabel afgewikkeld in een diepe mijnschacht.
De kabel draagt alleen zijn eigen gewicht. De soortelijke massa van de
kabel bedraagt 7,85 × 103 kg/m3. Houd voor de elasticiteitsmodulus
aan: E = 90 × 103 N/mm2.
Gevraagd:
a. De zakking van het blok.
b. De krachten in de staven.
c. De spanningen in de staven.

Gevraagd:
a. De verlenging van de vrij hangende kabel.
b. De lengte waarbij in de kabel een maximum spanning van
130 N/mm2 wordt bereikt.

2.39 Als opgave 2.38, maar nu zijn de buitenste staven (1) en (3) van
koper en is middenstaaf (2) van staal.

2.42 Aan een 150 m lange staaldraad met een diameter van 6 mm
hangt een last van 1500 N. Het volumegewicht van staal is
γ = 78,5 kN/m3 en de elasticiteitsmodulus E = 210 GPa.

2.40 Een volkomen stijve en gewichtsloze ligger ABC is scharnierend
opgelegd in A en in B en C opgehangen aan twee verticale staven. In
onbelaste toestand hangt de ligger horizontaal. De constructie wordt in
C belast door de kracht F = 30 kN.
Houd in de berekening voor de rekstijfheid van de staven aan:
EA(1) = 3000 kN en EA(2) = 1500 kN .

Gevraagd:
a. De zakking van C.
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Gevraagd:
a. De verlenging van de staaldraad ten gevolge van de last.
b. De verlenging van de staaldraad ten gevolge van het eigen gewicht.
c De totale verlenging van de staaldraad.
d. De maximum normaalspanning in de staaldraad.
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2.43 Een heipaal in de grond wordt belast
door een kracht F1 . De paal draagt deze belasting voor een deel F2 op stuit en voor de rest op
wrijving. De wrijvingskrachten worden geschematiseerd tot een gelijkmatig verdeelde lijnbelasting q. De paal heeft een lengte l en een
vierkante doorsnede a × a, zie de figuur. De
elasticiteitsmodulus wordt gesteld op 25 GPa.
Houd in de berekening aan:
l = 24 m , a = 300 mm , F1 = 2, 55 MN en
F2 = 1, 35 MN
Gevraagd:
a. De gelijkmatig verdeelde belasting q ten
gevolge van wrijving.
b. De verkorting van de paal.

2.44 Een 12 mm dikke staalplaat heeft de getekende vorm en wordt
in beide zijvlakken belast door gelijkmatig verdeelde trekspanningen.
De spanning op het linker zijvlak bedraagt 100 N/mm2. De elasticiteitsmodulus is E = 210 GPa .

2

De op extensie belaste staaf – Vraagstukken

c.

Geef een globale schatting tussen welke waarden de lengteverandering van de plaat zal liggen, zonder uitvoerige berekeningen.
d. Bereken de lengteverandering van de tot lijnelement geschematiseerde plaat nauwkeurig.
2.45 Een betonnen kolom in de vorm van
een afgeknotte kegel wordt belast door een
drukkracht F, zie de figuur. De elasticiteitsmodulus bedraagt 25 GPa.
Houd in de berekening aan:
F = 4 MN, l = 2, 8 m, r1 = 150 mm en
r2 = 250 mm
Gevraagd: De verkorting van de kolom.

Gevraagd:
a. De trekspanning op het rechter zijvlak.
b. De normaalkracht in de tot lijnelement geschematiseerde plaat.
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2 D E OP

EXTENSIE
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2 DeBELASTE
op extensie

61
belaste staaf – Vraagstukken

2.46 Aan een 150 m lange staaldraad met een diameter van 6 mm
hangt een last van 1500 N. Van staal is het volumegewicht
γ = 78,5 kN/m3 en de elasticiteitsmodulus E = 210 GPa .

Gevraagd:
a. De verticale verplaatsing u als functie van de afstand x (in mm) tot
het ophangpunt.
b. De verplaatsing in het vrije einde.

2.48-1/2 De in beide einden scharnierend opgelegde prismatische
staaf AB wordt op twee verschillende manieren belast. De staaf is 6 m
lang en heeft een rekstijfheid EA = 9 MN .

De differentiaalvergelijking voor extensie (paragraaf 2.5 en 2.7)
2.47-1/2 De eenzijdig in A ingeklemde prismatische kolom AB wordt
op twee verschillende manieren op extensie belast. De kolom is 6 m
hoog en heeft een rekstijfheid EA = 9 MN .
Gevraagd:
a. Schrijf de verdeelde belasting als functie van x.
b. Bepaal met behulp van de differentiaalvergelijking voor extensie de
normaalkracht N en verplaatsing u als functie van x.
c. Een schets van de N-lijn en u-lijn.
d. De oplegreacties; teken ze zoals ze in werkelijkheid op de staaf
werken.
e. De verplaatsing van staafeinde B.
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Gevraagd:
a. Schrijf de verdeelde belasting als functie van x.
b. Bepaal met behulp van de differentiaalvergelijking voor extensie de
normaalkracht N en verplaatsing u als functie van x.
c. Een schets van de N-lijn en u-lijn.
d. De oplegreacties; teken ze zoals ze in werkelijkheid op de staaf
werken.
17

TOEGEPASTE MECHANICA – DEEL 2
62
Mechanica:
Spanningen, vervormingen,
verplaatsingen

2.49-1 t/m 4 Een vrij opgelegde prismatische staaf met lengte l en
rekstijfheid EA wordt op extensie belast door de volgende vier verschillende verdeelde belastingen q(x) met topwaarde q̂ :

x
πx
(1) q(x) = qˆ ⋅ 1 − 2 
(2) q(x) = qˆ cos
l
l

 x x2 
πx
(3) q(x) = qˆ ⋅  − 
(4) q(x) = qˆ sin
l
 l l2 
Houd in de numerieke uitwerking aan: l = 5 m, q̂ = 2,4 kN/m en
EA = 2 MN.

Gevraagd:
a. Bepaal met behulp van de differentiaalvergelijking voor extensie de
normaalkracht N en verplaatsing u als functie van x.
b. Een schets van de N-lijn en u-lijn.
c. De oplegreacties; teken ze zoals ze in werkelijkheid op de staaf
werken.
d. De verplaatsing van het op de rol opgelegde staafeinde.
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2.50-1 t/m 4 Een in beide einden scharnierend opgelegde prismatische staaf met lengte l en rekstijfheid EA wordt op extensie belast
door de volgende vier verschillende verdeelde belastingen q(x) met
topwaarde q̂:

x
πx
(1) q(x) = qˆ ⋅ 1 − 2 
(2) q(x) = qˆ cos
l
l

 x x2 
πx
(3) q(x) = qˆ ⋅  − 
(4) q(x) = qˆ sin
l
 l l2 
Houd in de numerieke uitwerking aan: l = 5 m , q̂ = 2,4 kN/m en
EA = 2 MN.

Gevraagd:
a. Bepaal met behulp van de differentiaalvergelijking voor extensie de
normaalkracht N en verplaatsing u als functie van x.
b. Een schets van de N-lijn en u-lijn.
c. De oplegreacties; teken ze zoals ze in werkelijkheid op de staaf
werken.
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3.4
Vraagstukken
3 Doorsnedegrootheden

3

Doorsnedegrootheden – Vraagstukken

3.3 De getekende homogene T-vormige plaat van constante dikte
gaat onder invloed van zijn eigen gewicht hangen in de getekende
stand.

Zwaartepunt en normaalkrachtencentrum (paragraaf 3.1)
3.1 Geef voor de statische momenten Sy en Sz behalve de wiskundige
definitie ook de fysische betekenis.
3.2-1 t/m 3 In de figuur zijn drie doorsneden getekend in de vorm
van (1) een rechthoek, (2) een driehoek en (3) een cirkel. De afstand
tussen twee opeenvolgende rasterlijnen bedraagt 10 mm.

Gevraagd:
a. De afstand a van de ‘bovenkant’ van de flens tot het zwaartepunt
C.
b. De ‘hoogte’ h van de plaat.
Gevraagd in het aangegeven y-z-assenstelsel:
a. Het statisch moment Sy .
b. Het statisch moment Sz .
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3.4 Gevraagd:
a. Hoe is het zwaartepunt C van een oppervlakte gedefinieerd?
b. Hoe is het normaalkrachtencentrum NC van een doorsnede gedefinieerd?
c. Wanneer vallen het zwaartepunt en normaalkrachtencentrum in
een doorsnede wel/niet samen?
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3.5-1 t/m 4
T-balken.

Gegeven de doorsnedeafmetingen van vier homogene

3 D OORSNEDEGROOTHEDEN
3 Doorsnedegrootheden

123
– Vraagstukken

3.6 Gegeven een dunwandig I-profiel met ongelijke flenzen.
Houd in de berekening aan:
t 1 = t 2 = 25 mm, t 3 = 20 mm, b1 = 400 mm en b2 = 200 mm

Gevraagd: De z-coördinaat van het zwaartepunt.

Gevraagd: De plaats van het normaalkrachtencentrum NC.
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20

TOEGEPASTE MECHANICA – DEEL 2
124
Mechanica: Spanningen, vervormingen,
verplaatsingen

3.7-1 t/m 4

Gegeven vier verschillende oppervlakten.

3

Doorsnedegrootheden – Vraagstukken

Gevraagd in het aangegeven assenstelsel:
a. De oppervlakte A.
b. Het statisch moment Sy .
c. De y-coördinaat van het zwaartepunt.
d. Het statisch moment Sz .
e. De z-coördinaat van het zwaartepunt.
3.8-1 t/m 4

Gegeven vier verschillende oppervlakten.

Gevraagd:
a. De y-coördinaat van het zwaartepunt.
b. De z-coördinaat van het zwaartepunt.
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Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen

3.9 De getekende dunwandige doorsnede in de vorm van een cirkelboog heeft een straal R = 200 mm en wanddikte t = 25 mm. De openingshoek is 2α , met α = 73°.

125
– Vraagstukken

Gevraagd:
a. De oppervlakte A.
b. De plaats van het zwaartepunt.
3.12-1/2

Gegeven twee paraboolsegmenten.

Gevraagd: De z-coördinaat van het zwaartepunt van de doorsnede.
3.10-1/2 Gegeven twee dunwandige doorsneden in de vorm van een
cirkelboog met straal R en wanddikte t.

Gevraagd:
a. De oppervlakte A.
b. De plaats van het zwaartepunt.
3.11-1/2

Gevraagd:
a. De oppervlakte A.
b. De y-coördinaat van het zwaartepunt.
c. De z-coördinaat van het zwaartepunt.

Gegeven twee cirkelsectoren met straal R.
Kwadratische oppervlaktemomenten (paragraaf 3.2 en 3.3)
3.13 Geef voor de volgende doorsnedegrootheden behalve de wiskundige definitie ook de fysische betekenis:
a. De traagheidsmomenten Iyy en I zz .
b. De traagheidsproducten Iyz en I zy .
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3

Doorsnedegrootheden – Vraagstukken

3.14 Gegeven een symmetrische doorsnede met de y-as langs de symmetrieas, zie bijvoorbeeld de getekende doorsnede.

Gevraagd: Toon aan dat Iyz = Izy = 0.
3.15 Wat verstaat men onder de eigen traagheidsmomenten van de
doorsnede?
3.16 Met drie baddingen worden vier verschillende profielen samengesteld.

Gevraagd:
a. Welk profiel heeft het grootste eigen traagheidsmoment I zz ?
b. Welke twee profielen hebben hetzelfde eigen traagheidsmoment I zz ?
c. Welk profiel heeft het kleinste eigen traagheidsmoment I yy ?
3.17 Van een willekeurige doorsnede met oppervlakte
A = 12 × 103 mm2 is NC het normaalkrachtencentrum. In het enkel
overstreepte assenstelsel, met de y - as op een afstand a = 25 mm
boven normaalkrachtencentrum, geldt I zz = 47, 5 × 106 mm 4 .
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Gevraagd:
a. Het traagheidsmoment I zz in het dubbel overstreepte assenstelsel
met de y - as op een afstand b = 50 mm onder het normaalkrachtencentrum.
b. Het eigen traagheidsmoment I zz .
3.18 Twee dezelfde profielen, met hoogte h, oppervlakte A en een
eigen traagheidsmoment I zz , worden samengevoegd tot een kokerbalk.
Houd in de berekening aan:
h = 100 mm, A = 2400 mm2 en I zz = 4 × 106 mm 4.

Gevraagd: Het eigen traagheidsmoment Izz van de samengestelde
doorsnede.
3.19 De getekende samengestelde doorsnede met materiaalvrije assen
is opgebouwd uit vier rechthoekige doorsneden.
Houd in de berekening aan: a = 120 mm en b = 60 mm .
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Gevraagd:
a. Het traagheidsmoment Izz van de
samengestelde doorsnede.
b. Het eigen traagheidsmoment Izz
van de samengestelde doorsnede
als alle samenstellende delen direct
tegen elkaar aanliggen.
c. Met welk percentage neemt Izz toe
als de direct tegen elkaar liggende
delen uit vraag b uit elkaar worden
geschoven naar de getekende situatie behorend bij vraag a.

3.20
I yy .

3.22-1 t/m 4

127
– Vraagstukken

Gegeven de doorsnede van vier verschillende T-balken.

Als opgave 3.19, maar vervang nu in de vraagstelling Izz door

3.21-1 t/m 3

Gegeven drie verschillende doorsnedevormen.

Gevraagd:
a. Het eigen traagheidsmoment I yy .
b. Het eigen traagheidsproduct I yz .

Gevraagd: Het eigen traagheidsmoment I zz .
3.23-1/2

Gegeven twee liggerdoorsneden:

Gevraagd: Het eigen traagheidsmoment I zz .
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3.24-1 t/m 4

3

Doorsnedegrootheden – Vraagstukken

Gegeven vier verschillende doorsnedevormen.

Gevraagd: Het eigen traagheidsmoment I zz .
3.25 Wanneer noemt men de traagheidsmomenten Iyy en Izz de
hoofdwaarden en de y- en z-richtingen de hoofdrichtingen van de
doorsnede?
3.26-1 t/m 6

Gegeven zes verschillende doorsnedevormen.

Gevraagd:
a. Het eigen traagheidsmoment I yy . Is dit een hoofdwaarde?
b. Het eigen traagheidsmoment I zz . Is dit een hoofdwaarde?
c. Het eigen traagheidsproduct Iyz = I zy.
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3.27-1/2

Gegeven twee verschillende profielen.

3 D OORSNEDEGROOTHEDEN
3 Doorsnedegrootheden

129
– Vraagstukken

Gevraagd voor de samengestelde doorsnede:
a. De oppervlakte A.
b. Het eigen traagheidsmoment I yy .
c. Het eigen traagheidsmoment I zz .
3.29 In de figuur zijn de afmetingen van een zogenaamde hoed-verstijver gegeven. De verstijvers worden toegepast in de getekende dunwandige kokerdoorsnede met rechthoekige doorsnede en overal een
wanddikte van 2 mm. De plaats van de verstijvers is in de figuur aangegeven.

Gevraagd, in het aangegeven y-z-assenstelsel:
a. Het traagheidsmoment I yy .
b. Het traagheidsmoment I zz .
c. Het traagheidsproduct I yz .
3.28-1 t/m 3 Gegeven drie uit staalprofielen samengestelde doorsneden. Maak voor het berekenen van de gevraagde doorsnedegrootheden
gebruik van een staaltabellenboek.

Gevraagd:
a. Het zwaartepunt van de verstijvers.
b. De eigen traagheidsmomenten Iyy en Izz van de verstijvers.
c. Het eigen traagheidsmoment Izz van de kokerdoorsnede zonder
verstijvers.
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d. Het eigen traagheidsmoment Izz van de kokerdoorsnede met verstijvers. Hoe groot is de procentuele bijdrage van de verstijvers aan
dit traagheidsmoment?
3.30-1/2

Gegeven twee dunwandige open doorsneden.

3.32 Gegeven een doorsnede in de vorm van een rechthoekige driehoek met breedte b en hoogte h.

Gevraagd:
a. Het eigen traagheidsmoment I yy .
b. Het eigen traagheidsmoment I zz .
c. Het eigen traagheidproduct Iyz = I zy.
3.31-1 t/m 3 Gegeven drie dunwandige kokerdoorsneden met overal
dezelfde wanddikte van 0,30 m.
Gevraagd:
a. De ligging van het zwaartepunt van de doorsnede.
b. Het eigen traagheidsmoment I zz .
c. Het eigen traagheidsmoment I yy .
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Gevraagd:
a. Bepaal door integratie de traagheidsgrootheden Iyy en Izz en
Iyz = I zy in het aangegeven y-z-assenstelsel.
b. Bepaal met behulp van de verschuivingsregel van Steiner de eigen
traagheidsmomenten I yy , Izz en Iyz = I zy .
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3.33-1 t/m 4 De getekende homogene doorsneden kan men opgebouwd denken uit een aantal rechthoeken en/of driehoeken, waarvan
de formules voor de eigen traagheidsmomenten bekend worden verondersteld.

131
Doorsnedegrootheden – Vraagstukken

3 D OORSNEDEGROOTHEDEN

3

Gevraagd:
a. De plaats van het normaalkrachtencentrum NC.
b. Het eigen traagheidsmoment I zz .
c. Het eigen traagheidsmoment I yy .
d. Het eigen traagheidsproduct Iyz = I zy .
3.34 Gegeven een dunwandige kokerdoorsnede met een straal
R = 400 mm en een wanddikte t = 7 mm.

Gevraagd:
a. Toon door integratie aan dat voor het eigen traagheidsmoment Izz
geldt I zz = πR3t .
b. Bereken de waarde van Izz bij de gegeven doorsnedeafmetingen.
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3.35 Gegeven de getekende dunwandige golfplaat opgebouwd uit
halve cirkels met straal R en wanddikte t.

3

3.37-1/2

Doorsnedegrootheden – Vraagstukken

Gegeven twee symmetrische doorsneden met een uitsparing.

Gevraagd: Het eigen traagheidsmoment I zz .
3.36 Gegeven een cirkelvormige doorsnede met een straal
R = 75 mm.
Gevraagd:
a. Het traagheidsmoment I zz .
b. Het polair traagheidsmoment I p .
c. Het traagheidsmoment Iyy .
3.38 Gegeven een dunwandige doorsnede in de vorm van een cirkelboog, met straal R, wanddikte t en openingshoek 2α .
Gevraagd:
a. Toon door integratie aan dat voor het eigen traagheidsmoment Izz
geldt I zz = 14 πR4.
b. Toon door integratie aan dat voor het polair traagheidsmoment
ten opzichte van het zwaartepunt geldt Ip = 12 πR4.
c. Bereken Izz en I p bij de gegeven doorsnedeafmetingen.
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Gevraagd:
a. De oppervlakte A.
b. De statische momenten Sy en Sz in het aangegeven y-z-assenstelsel.
c. De coördinaten van het zwaartepunt van de doorsnede. Controleer
de gevonden waarden voor α = π/2 en α = π.
d. De traagheidsmomenten I yy , Izz en Iyz = I zy in het aangegeven
y-z-assenstelsel.
e. Bereken met behulp van de verschuivingsregel van Steiner uit de
antwoorden op de vragen c en d de eigen traagheidsmomenten
I yy , Izz en Iyz = I zy . Controleer de gevonden waarden voor α = π/2
en α = π.
3.39

Gegeven een cirkelsector met straal R en openingshoek 2α .
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3.40 Gegeven een dunwandige kokerdoorsnede met straal R en
wanddikte t.

Gevraagd:
a. Toon aan dat Ip = 2πR3t .
b. Waarom geldt Iyy = 12 Ip?
3.41 Het getekende rotatiesymmetrische profiel heeft een eigen traagheidsmoment Iyy = 40 × 106 mm 4.

Gevraagd:
a. De oppervlakte A.
b. De statische momenten Sy en Sz in het aangegeven y-z-assenstelsel.
c. De coördinaten van het zwaartepunt. Controleer de gevonden
waarden voor α = π/2 en α = π.
d. De traagheidsmomenten I yy , Izz en Iyz = I zy in het aangegeven
y-z-assenstelsel.
e. Bereken met behulp van de verschuivingsregel van Steiner uit de
antwoorden op de vragen c en d de eigen traagheidsmomenten
I yy , Izz en Iyz = I zy . Controleer de gevonden waarden voor α = π/2
en α = π.
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Gevraagd: Het polair traagheidsmoment I p ten opzichte van het
zwaartepunt van de doorsnede.
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3.42

3

Doorsnedegrootheden – Vraagstukken

Gegeven een kokerdoorsnede.

Gevraagd: Het polair traagheidsmoment I p ten opzichte van het
zwaartepunt van de doorsnede.
3.43 Als men in een doorsnede het y-z-assenstelsel over een hoek α
verdraait naar de overstreepte stand, dan zullen de bijbehorende traagheidsmomenten Iyy en Izz veranderen in Iyy en I zz .

Gevraagd: Toon (zonder uitvoerige berekeningen) aan dat
Iyy + I zz = Iyy + I zz .
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4.14
4 De opVraagstukken
buiging en extensie belaste staaf
Algemene opmerking vooraf: Het eigen gewicht van de constructie blijft
buiten beschouwing tenzij in de opgave duidelijk anders is vermeld.

Rekdiagram, spanningsdiagram en spanningsformule (paragraaf 4.1 t/m 4.5)
4.1 De getekende vrij opgelegde balk met rechthoekige doorsnede
wordt belast in het x-z-vlak. Voor vier belastinggevallen (I t/m IV)
worden in een doorsnede rekmetingen in de vezels a, b, en c uitgevoerd.
De resultaten staan als volgt genoteerd:
meting

vezel a

vezel b

vezel c

I

−0,1‰

+0,1‰

+0, 3‰

II

−0, 2‰

III

−0, 3‰

+0, 2‰

+0, 3‰

IV

+0, 3‰

+0,1‰

−0,1‰

0

+0, 2‰

Gevraagd:
a. Beoordeel aan de hand van een schets van het rekdiagram de
betrouwbaarheid van deze meetresultaten. Wat is hieruit te concluderen?
b. Bepaal uit meting I de waarde van de rek ε en kromming κ .
c. Bepaal uit meting IV de waarde van de rek ε en kromming κ .
d. Welke dimensie hebben ε en κ ?
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4.2
a. Tussen welke grootheden leggen de kinematische betrekkingen een
verband in de theorie voor de op extensie en buiging belaste staaf?
b. Welke aannamen liggen aan de kinematische betrekkingen ten
grondslag?
4.3
a. Hoe worden de betrekkingen N = EAε en M = EIκ genoemd en
onder welke omstandigheden gelden deze betrekkingen?
b. Hoe zijn de grootheden N en M gedefinieerd?
c. Leid de betrekkingen N = EAε en M = EIκ af en laat daarbij duidelijk de betekenis van het normaalkrachtencentrum uitkomen.
4.4 Een balk met rechthoekige doorsnede b × h en elasticiteitsmodulus E wordt onderworpen aan een vierpuntsbuigproef. Daarbij neemt
de balk tussen de opleggingen de vorm van een cirkel aan met straal R.
Houd in de berekening aan: a = 0,5 m, b = 20 mm, h = 30 mm,
E = 210 GPa en F = 0, 6 kN.
Gevraagd:
a. De straal R in mm.
b. De maximum buigspanning in de
balk.

4.5

De spanningsformule:

σ ( z) =

N Mz z
+
A I zz

mag alleen dan worden toegepast als het assenstelsel waarin wordt
gewerkt aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Gevraagd: Welke voorwaarden zijn dat?
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4.6 In de getekende driehoekige doorsnede werkt een normaalkracht
N = −441 kN en een buigend moment Mz = +88, 2 kNm .
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Gevraagd:
a. De in absolute zin grootste normaalspanning in de ligger.
b. De plaats waar deze spanning optreedt.
4.8 In de getekende doorsnede werkt een normaalkracht
N = −2250 kN en een buigend moment Mz = 436, 5 kNm .

Gevraagd: Het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede. Geef
hierin duidelijk de afzonderlijke bijdragen van N en Mz aan.
4.7-1/2 Dezelfde eenzijdig ingeklemde ligger met rechthoekige doorsnede wordt op twee verschillende manieren (in de staafas) belast door
een kracht van 5 kN.

Gevraagd:
a. De normaalspanning in het punt (y = −200 mm, z = +180 mm).
b. De normaalspanning in het punt (y = +200 mm, z = −120 mm).
c. Teken het normaalspanningsdiagram en geef daarin duidelijk aan
welke bijdragen worden geleverd door N en Mz .
d. De z-coördinaat van de neutrale lijn.
4.9
a. Hoe wordt het normaalkrachtencentrum in een homogene doorsnede gedefinieerd?
b. Welke betekenis moet aan het normaalkrachtencentrum worden
toegekend?
c. Wat verstaat men in vraag a onder het begrip ‘homogeen’?
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4.10 In de getekende doorsnede werkt in het verticale symmetrievlak
alleen een buigend moment.

Gevraagd: Welke normaalspanningscombinaties kunnen goed zijn?

Gevraagd: Welke tekencombinatie(s) kan (kunnen) juist zijn voor de
normaalspanning in de punten A t/m D?
A

B

C

D

a.

–

0

+

+

b.

–

–

+

+

c.

–

–

0

+

d.

–

+

+

+

e.

+

+

–

–

4.11 Gegeven een vrij opgelegde T-balk. Bij de aangegeven belasting
zijn σ A, σ B en σ C de normaalspanningen in respectievelijk de vezels A,
B en C ter plaatse van doorsnede I-I.
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σA in N/mm2

σB in N/mm2

σC in N/mm2

a.

–30

+10

–50

b.

–30

–10

+50

c.

–30

0

+30

d.

+30

–10

–50

e.

–50

+10

+30

f.

–30

+10

+50

4.12 Gegeven een dunwandig I-profiel met hoogte h = 300 mm .
De oppervlakte van de bovenflens is A1 = 3600 mm 2 en van de onderflens A2 = 2400 mm 2 . De oppervlakte van het lijf is zo klein dat deze
mag worden verwaarloosd. In de bovenflens heerst een drukkracht
Rd = 180 kN en in de onderflens een trekkracht Rt = 90 kN.
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4.14 In de getekende doorsnede werkt uitsluitend een buigend
moment. De doorsnedeafmetingen zijn gegeven in mm en de spanningen in N/mm2.

Gevraagd:
a. De normaalkracht in de doorsnede.
b. Het buigend moment in de doorsnede.
4.13

Een T-balk wordt op de aangegeven wijze belast.

Gevraagd: Welk spanningsdiagram is juist?
4.15-1/2 Gegeven twee doorsneden met bijbehorend normaalspanningsdiagram. De doorsnedeafmetingen zijn gegeven in mm en de spanningen in N/mm2.

Gevraagd:
a. Welk normaalspanningsdiagram zou kunnen passen bij doorsnede
I?
b. Welk normaalspanningsdiagram zou kunnen passen bij doorsnede
II?
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Gevraagd: De normaalkracht N in de doorsnede.
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Gegeven: Twee doorsneden met bijbehorend spannings-

4.16-1/2
diagram.

Gevraagd: Welke combinatie van (vervormings)tekens geldt voor de
normaalkracht en het buigend moment in de doorsnede.
N

M

N

M

a.

0

∪

d.

+

∩

b.

0

∩

e.

–

∪

c.

+

∪

f.

–

∩

4.17-1 t/m 4 Gegeven twee verschillende rechthoekige doorsneden
met voor elke doorsnede twee normaalspanningsdiagrammen. De
doorsnedeafmetingen zijn gegeven in mm, de spanningen in N/mm2.
Gevraagd:
a. De normaalkracht N in de doorsnede, met het goede teken.
b. Het buigend moment Mz in de doorsnede, met het goede teken.
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4.18 Het getekende spanningsdiagram geldt voor alle negen dunwandige doorsneden (de wanddikte t is veel kleiner dan de lengtemaat a).

Gevraagd:
a. In welke doorsneden heerst er buiging zonder normaalkracht?
b. In welke doorsneden is de normaalkracht ongelijk nul?
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4.19-1 t/m 9 Zie de figuur bij opgave 4.18. Het getekende spanningsdiagram geldt voor alle negen dunwandige doorsneden (de wanddikte t
is veel kleiner dan de lengtemaat a).

g. Waar in de doorsnede ligt het krachtpunt?
h. Leidt uit het antwoord op de vragen b en f de grootte af van de
rekstijfheid en buigstijfheid.

Gevraagd:
a. De normaalkracht N, uitgedrukt in a, t en σ , met het goede teken.
b. Het buigend moment M, uitgedrukt in a, t en σ , met het juiste vervormingsteken (∪ of ∩ ).

4.21 De getekende eenzijdig ingeklemde balk heeft een rechthoekige
doorsnede. Het eigen gewicht van de balk bedraagt 40 kN.

4.20 Van een dunwandig driehoekig kokerprofiel met overal dezelfde
wanddikte is het rekdiagram gegeven. De doorsnedeafmetingen zijn
gegeven in mm.

Gevraagd: De resultante van alle trekspanningen in de inklemmingsdoorsnede. Vergelijk de grootte hiervan met het eigen gewicht van de
balk.
4.22 De getekende eenzijdig ingeklemde balk op zijn plat, met een
doorsnede van 600 × 100 mm 2 en een eigen gewicht van 360 N/m,
wordt in het vrije einde belast door een verticale kracht van 840 kN.
Gevraagd:
a. De plaats van het normaalkrachtencentrum.
b. Bepaal uit het gegeven rekdiagram de vervormingsgrootheden ε
en κ z .
c. Als E = 210 × 103 N/mm 2, schets dan het spanningsdiagram.
d. Bepaal uit het spanningsdiagram de resultante Rt van alle trekspanningen.
e. Bepaal uit het spanningsdiagram de resultante Rd van alle drukspanningen.
f. Bepaal uit de grootte en ligging van Rt en Rd de grootte van de
normaalkracht N en het buigend moment Mz in de doorsnede,
met de juiste tekens.
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Gevraagd: De maximum buigspanning in de inklemmingsdoorsnede.
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4.23 De getekende vrij opgelegde ligger, met een eigen traagheidsmoment I zz = 800 × 10−6 m 4 , draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q.
Houd in de berekening verder aan: eb = 200 mm en e0 = 400 mm .

4
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4.25 De getekende vrij opgelegde dunwandige T-balk met overstek
heeft een eigen traagheidsmoment I zz = 150 × 106 mm 4 . De belasting
en de plaats van het normaalkrachtencentrum NC kunnen uit de figuur
worden afgelezen.

Gevraagd: De belasting q waarbij
de maximum buigspanning in de
balk 6 N/mm2 bedraagt.

4.24 Een vrij opgelegde ligger wordt in de uiteinden A en B belast
door de koppels TA en TB en draagt verder de puntlast F. Voor
de ligger is een stalen I-profiel toegepast, 220 mm hoog, met
I zz = 27, 5 × 106 mm 4 .
Houd verder in de berekening aan: TA = 4 kNm , TB = 6 kNm
en F = 12 kN .

Gevraagd:
a. De maximum buigtrekspanning in de T-balk en de doorsnede
waarin deze optreedt. Teken voor deze doorsnede het spanningsdiagram.
b. De maximum buigdrukspanning in de T-balk en de doorsnede
waarin deze optreedt. Teken voor deze doorsnede het spanningsdiagram.
4.26-1/2 De getekende vrij opgelegde balk met overstek heeft een
rechthoekige doorsnede en wordt tussen de opleggingen belast door
een gelijkmatig verdeelde belasting q en in het vrije einde door een
kracht F.

Gevraagd: De maximum buigspanning in de ligger.
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Gevraagd: De maximum buigspanning in de balk als:
1. F = 1 kN en q = 0, 6 kN/m
2. F = 1 kN en q = 0, 9 kN/m
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4.27 In de getekende doorsnede van een T-balk werken een buigend
moment M en een normaalkracht N. De in absolute zin grootste normaalspanning in de doorsnede is een drukspanning van 8 N/mm2.
Voor de doorsnede geldt A = 60 × 103 mm 2 en I zz = 400 × 106 mm 4 .
Verder is in de figuur de plaats van het normaalkrachtencentrum NC
en de ligging van de neutrale lijn nl gegeven.

e.

219
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Waar in de doorsnede ligt het krachtpunt?

4.29 Gegeven een rechthoekige doorsnede waarin de neutrale lijn nl
zich op een afstand a onder de bovenrand bevindt.

Gevraagd:
a. Teken voor de doorsnede het normaalspanningsdiagram.
b. Bereken de normaalkracht N, met het juiste teken.
c. Bereken het buigend moment M, met het juiste vervormingsteken.
d. Waar in de doorsnede ligt het krachtpunt?
4.28-1/2 Voor de massieve driehoekige en cirkelvormige doorsnede
geldt: E = 210 × 103 N/mm 2, ε = 0, 25‰ en κ z = −83, 3 × 10−3 m −1.
Gevraagd:
a. Teken het rek- en spanningsdiagram.
b. De kromtestraal van de staaf ter plaatse van de beschouwde
doorsnede.
c. De rek- en buigstijfheid van de doorsnede.
d. De normaalkracht en het buigend moment, met de goede
(vervormings)tekens.
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Gevraagd:
De coördinaat ez van het krachtpunt als:
a. a = 0
b. a = 60 mm
c. a = 240 mm
d. a = 320 mm
4.30-1/2 Gegeven twee consoles met rechthoekige doorsnede en een
gelijkmatig verdeelde volbelasting q. De breedte van beide consoles is
constant. De maximum buigspanning in doorsnede B is 12 N/mm2.
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Voor het berekenen van de normaalspanningen in een doorsnede mag
gebruik worden gemaakt van de voor een prismatische staaf afgeleide
spanningsformule.

4
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4.32 Het getekende profiel wordt in het verticale vlak belast door een
buigend moment M.

Gevraagd: De grootte van het buigend moment M als de maximum
buigspanning in de doorsnede 125 N/mm2 bedraagt.
4.33 In de getekende doorsnede werkt een centrische drukkracht van
1800 kN.

Gevraagd: De maximum buigspanning in inklemmingsdoorsnede A.
4.31 In de getekende dunwandige buis met straal R = 350 mm en
wanddikte t = 13 mm is de maximum buigspanning 120 N/mm2.

Gevraagd: Het buigend moment in de buis.
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Gevraagd:
a. Het maximum buigend moment dat de doorsnede in het x-z-vlak
kan opnemen bij de gegeven drukkracht als de trekspanning nergens groter mag worden dan 2,5 N/mm2.
b. Teken het bijbehorende spanningsdiagram en bereken de z-coördinaat van de neutrale lijn.
40
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4.34 Gegeven een ingeklemde kolom, met rechthoekige doorsnede,
belast door twee krachten en verder vier spanningsdiagrammen voor de
inklemmingsdoorsnede. Voor de oppervlakte van de kolomdoorsnede
geldt A = 10 × 103 mm 2 ; het weerstandsmoment is W = 300 × 103 mm 3 .
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4.36 In de getekende kolom heerst ten
gevolge van de excentrisch aangrijpende
drukkracht F in doorsnede I-I de getekende
spanningsverdeling. De kolomdoorsnede is
vierkant met zijden van 400 mm.
Gevraagd:
a. De grootte van de kracht F.
b. De excentriciteit van de kracht F.

Gevraagd: Welke spanningsverdeling is juist voor de inklemmingsdoorsnede?
4.35 Een kolom met rechthoekige doorsnede wordt belast door een excentrische
drukkracht F = 720 kN . Het eigen gewicht
van de kolom blijft buiten beschouwing.
Gevraagd: Het normaalspanningsdiagram
voor doorsnede I-I.
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4.37 De getekende toren heeft een vierkante doorsnede met zijden van 10 m
en weegt 3 kN/m3. Op de toren werkt
verder een horizontale windbelasting
van 1 kN/m2.
De toren is op staal gefundeerd. De funderingsplaat is vierkant met afmetingen
van 10 × 10 m 2. Er wordt aangenomen
dat de gronddruk onder de funderingsplaat lineair verloopt en dat deze kan
worden berekend met de bekende spanningsformule.
Gevraagd: De hoogte h opdat onder de funderingsplaat geen trekspanningen optreden.
4.38 De getekende schoorsteen, die als een dunwandige buis met
straal R = 0, 5 m kan worden opgevat, is 10 m hoog en heeft een eigen
gewicht van 60 kN. Fw is de resultante van de horizontale windbelasting. Er mogen geen trekspanningen optreden in de doorsnede aan de
voet.

41

TOEGEPASTE MECHANICA
– DEEL 2
Mechanica:
Spanningen, vervormingen,
verplaatsingen
222

4

De op buiging en extensie belaste staaf – Vraagstukken

Gevraagd:
a. Bereken de benodigde doorsnedegrootheden.
b. Bereken en teken het normaalspanningsverloop in doorsnede a-b.
c. Bereken en teken het normaalspanningsverloop in doorsnede c-d.

Gevraagd:
De maximum waarde van Fw .

4.40 Balk ADB heeft een rechthoekige doorsnede en is in A aan de
onderzijde opgelegd op een scharnier en in D op een (schuin geplaatste)
pendelstaaf DG. De afmetingen kunnen uit de figuur worden afgelezen.
Op ADB werkt een gelijkmatig verdeelde belasting van 90 kN/m.

4.39 In de figuur zijn de hartmaten gegeven van een tot lijnelement
geschematiseerde klembeugel ABCD. De klembeugel heeft een T-vormige doorsnede. De doorsnedeafmetingen zijn in de figuur aangegeven.
De wanddikte is overal 12 mm. De doorsnede mag als dunwandig
worden opgevat.
De beugel wordt in A en D belast door twee drukkrachten van 5,76 kN.

Gevraagd:
a. Schematiseer balk ADB tot een lijnelement en teken alle krachten
die er op werken.
b. Teken voor ADB de momenten-, dwarskrachten- en normaalkrachtenlijn.
c. Bereken en teken het normaalspanningsdiagram voor de doorsneden C en E.
4.41 De getekende balk heeft een rechthoekige doorsnede en is in A
aan de onderzijde opgelegd op een scharnier en in B aan de bovenzijde
opgehangen aan een schuin geplaatste pendelstaaf. In het vrij zwevende
einde werkt een verticale kracht F = 250 kN .

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

42

Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen

Gevraagd:
a. Schematiseer de vrijgemaakte balk tot een lijnelement en teken alle
krachten die er op werken.
b. Teken de M-, V- en N-lijn.
c. Teken het normaalspanningsdiagram voor doorsnede D.
d. Teken het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede direct
links van B.
e. Teken het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede direct
rechts van B.
f. Welk van de diagrammen (c, d of e) komt het beste overeen met
de werkelijkheid? Motiveer uw antwoord.
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4.43 Een dunwandige stalen kolom met hoogte h en overal dezelfde
wanddikte t is aan de voet ingeklemd en wordt in het vrije einde belast
door de krachten F1 en F2 , zie de figuur.
Houd in de berekening aan:
F1 = 315 kN , F2 = 63 kN , h = 3 m en t = 10 mm .
Verder is voor de doorsnede gegeven:
A = 15 × 103 mm 2 en I zz = 840 × 106 mm 4
De plaats van het normaalkrachtencentrum is aangegeven in de figuur.

4.42 De getekende dunwandige T-balk met overal dezelfde wanddikte van 10 mm wordt op de aangegeven wijze belast door de
krachten F1 = 240 kN en F2 = 30 kN .
Van het profiel is verder gegeven: A = 12 × 103 mm 2 en
I zz = 450 × 106 mm 4 .
Gevraagd:
a. Schematiseer de balk tot lijnelement en teken de M- en N-lijn.
b. Bereken en teken het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede
ter plaatse van oplegging B.
c. Bereken en teken het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede
midden tussen A en B.
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Gevraagd:
a. Schematiseer de kolom tot een lijnelement en teken alle krachten
die er op werken, daarbij inbegrepen de oplegreacties.
b. Teken de N- en M-lijn, met de vervormingstekens.
c. Bereken en teken voor de inklemmingsdoorsnede het normaalspanningsdiagram. Op welke afstand van NC ligt in deze doorsnede de neutrale lijn?
d. Bereken en teken voor de doorsnede op halve hoogte het normaalspanningsdiagram. Op welke afstand van NC ligt in deze doorsnede de neutrale lijn?

Gevraagd:
a. Toon de juistheid aan van de plaats van het normaalkrachtencentrum NC.
b. Toon aan dat I zz = 6, 6 × 109 mm 4.
c. Schematiseer de kolom tot een lijnelement en teken de M- en N-lijn
met de vervormingstekens.
d. Het normaalspanningsdiagram voor de inklemmingsdoorsnede.
e. Het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede 0,5 m onder het
vrije einde.
f. Het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede op halve hoogte.

4.44 De getekende betonnen kolom met een hoogte van 4 m is aan de
voet ingeklemd en wordt in het vrije einde belast door een excentrische
drukkracht van 480 kN tezamen met een horizontale kracht van 96 kN.
De kolom heeft een trapeziumvormige doorsnede. De afmetingen kunnen aan de figuur worden ontleend.
De elasticiteitsmodulus van beton wordt gesteld op 30 GPa.

4.45 In een betonbalk met rechthoekige doorsnede is in een uitsparing een rechte voorspanstaaf aangebracht. In de voorspanstaaf wordt
met behulp van een op de balk afgestempelde vijzel een trekspanning
σp opgewekt, waarna de vijzel wordt vervangen door een verankering.
Ten gevolge van de voorspanning treedt in alle doorsneden het getekende spanningsdiagram op. De spanning is gegeven in N/mm2. De
balkafmetingen zijn gegeven in mm.
Verder is gegeven:
Doorsnede voorspanstaaf: Ap = 200 mm 2
Elasticiteitsmodulus voorspanstaal: Ep = 200 × 102 N/mm 2
Elasticiteitsmodulus beton: Eb = 35 × 103 N/mm 2
Voor het berekenen van de balk mag worden uitgegaan van de (onverzwakte) homogene betondoorsnede.

Gevraagd:
a. De grootte van de voorspankracht Fp en de hoogteligging c.
b. De verlenging van de voorspanstaaf door het voorspannen.
© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

44

Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen

c.

De verkorting van de betonvezels ter hoogte van de voorspanstaaf
als gevolg van het voorspannen.
d. De ‘slag’ (verlenging) die de vijzel moet maken.
e. De maximum gelijkmatig verdeelde volbelasting q (het eigen
gewicht inbegrepen) die de balk kan dragen zonder dat in de vezels
trekspanningen optreden en zonder dat de drukspanningen een
grenswaarde van 12 N/mm2 overschrijden.
f. De lengteverandering die de betonvezels ter hoogte van de voorspanstaaf ondergaan onder invloed van deze belasting q.
g. Toon aan dat de grootte van de voorspankracht maar weinig
groter wordt onder invloed van de onder e berekende belasting q.
4.46 Gegeven een vrij opgelegde centrisch voorgespannen T-balk met
overstekken. De voorspankracht bedraagt 1200 kN. Afmetingen en
belasting zijn in de figuur aangegeven.
Houd in voor de balkdoorsnede aan:
A = 240 × 10−3 m 2 , Iyy = 4, 5 × 10−3 m 4 en I zz = 7, 4 × 10−3 m 4.
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Gevraagd:
a. Teken de M-, N- en V-lijn ten gevolge van belasting en voorspanning samen.
b. In welke doorsnede is de drukspanning maximaal? Teken voor die
doorsnede het normaalspanningsverloop.
c. In welke doorsnede is de trekspanning maximaal?. Teken ook voor
die doorsnede het normaalspanningsverloop.
d. Teken het normaalspanningsverloop in de doorsnede ter plaatse
van oplegging B.
4.47 Gegeven een excentrisch voorgespannen T-balk. De rechte voorspanstaaf ligt 90 mm onder de balkas. De voorspankracht bedraagt 1200
kN. Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur worden afgelezen.
Voor de balkdoorsnede geldt:
A = 240 × 10−3 m 2 ; Iyy = 4, 5 × 10−3 m 4 ; I zz = 7, 4 × 10−3 m 4.

Gevraagd:
a. Teken de M- en N-lijn.
b. In welke doorsnede is de drukspanning maximaal? Teken voor die
doorsnede het normaalspanningsverloop.
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c.

In welke doorsnede is de trekspanning maximaal? Teken ook voor
die doorsnede het normaalspanningsverloop.
d. Waar ligt in de doorsnede E de neutrale lijn? Bereken de afstand
van de neutrale lijn tot de onderkant van de doorsnede.
4.48 Gegeven het normaalspanningsdiagram in doorsnede C van de
in A en B vrij opgelegde voorgespannen T-balk met overstekken, belast
door de twee even grote krachten F.
De voorspanstaaf is recht en bevindt zich op een afstand d = 345 mm
van de onderkant van de balk. De benodigde afmetingen en de plaats
van het normaalkrachtencentrum NC in de doorsnede kunnen uit de
figuur worden afgelezen.
Voor de balkdoorsnede geldt:
A = 480 × 103 mm 2 , Iyy = 160 × 103 mm 4 en I zz = 32, 4 × 109 mm 4.

4
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Gevraagd:
a. De normaalkracht en het buigend moment in middendoorsnede C.
b. De voorspankracht Fp .
c. De krachten F.
d. De M-lijn voor de balk, met de vervormingstekens.
e. Het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede ter plaatse van
oplegging B.

4.49 De getekende uitkragende voorgespannen ligger heeft een
rechthoekige doorsnede. De voorspankabel is recht en ligt in (y = 0;
z = −60 mm). De voorspankracht Fp bedraagt 432 kN. De ligger draagt
over zijn volle lengte een gelijkmatig verdeelde belasting q = 10 kN/m.

Gevraagd:
a. De N- en M-lijn ten gevolge van alleen de voorspanning.
b. De M-lijn ten gevolge van de verdeelde belasting.
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c. Het normaalspanningsdiagram direct naast steunpunt A.
d. Het normaalspanningsdiagram ter plaatse van steunpunt B.
e. Het normaalspanningsdiagram in de doorsnede midden tussen A
en B.
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4.51 In de getekende rechthoekige doorsnede met de afmetingen
b = 200 m en h = 360 mm werken een normaalkracht N en buigend
moment Mz = M .

4.50 Gegeven een vrij opgelegde voorgespannen balk met rechthoekige doorsnede met een gelijkmatig verdeelde volbelasting q. De voorspankabel is recht en ligt in (y = 0, z = ep ) . De voorspankracht is Fp .
Houd in de berekening aan:
l = 8 m , b = 0, 5 m , h = 0, 9 m , q = 100 kN/m en ep = 250 mm .

Gevraagd:
a. De kleinste voorspankracht Fp waarbij in het midden van de balk
nergens trek optreedt.
b. Het normaalspanningsdiagram voor de middendoorsnede. Geef
duidelijk de afzonderlijke bijdragen aan ten gevolge van de verdeelde belasting q en de voorspankracht Fp .
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Gevraagd:
a. Zet in het M-N-diagram alle combinaties van M en N uit waarbij
de maximum normaalspanning (trek en/of druk) in de doorsnede
een grenswaarde van 15 N/mm2 heeft bereikt.
b. Arceer in het diagram het gebied met combinaties van M en N
waarbij de trek- en drukspanningen in de doorsnede nergens de
grenswaarde van 15 N/mm2 overschrijden.
c. Zet in hetzelfde diagram alle combinaties van M en N uit waarbij
de (buig-)drukspanning de grenswaarde van 15 N/mm2 heeft
bereikt en/of de (buig-)trekspanning nul is.
d. Als in het krachtpunt (y, z) = (0, −20 mm) een kracht Fx aangrijpt,
ga dan na welk traject in het M-N-diagram wordt doorlopen als Fx
in grootte varieert. Bepaal uit de diagrammen in a en c de waarde(n)
van Fx waarbij de grenswaarde voor de normaalspanningen wordt
bereikt. Controleer deze waarde(n) door het bijbehorende spanningsdiagram te tekenen.
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Weerstandsmoment en buiging zonder normaalkracht (paragraaf 4.6 en 4.7)
4.52

Gegeven twee doorsneden.

Gevraagd:
a. Het weerstandsmoment Wz;o .
b. Het weerstandsmoment Wz;b .
c. De maximum buigspanning ten gevolge van Mz = 408 Nm .
d. Het spanningsdiagram ten gevolge van Mz = 408 Nm .
4.53-1 t/m 5 Voor de vijf getekende stalen liggers wordt een IPEprofiel toegepast. Als sterkte-eis geldt dat de maximum buigspanning
bij de aangegeven belasting niet groter mag worden dan 160 N/mm2.
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Gevraagd:
a. Het lichtste profiel uit de tabel dat voldoet aan de genoemde
sterkte-eis.
b. De maximum buigspanning bij toepassing van het gekozen profiel.
profiel

W in mm3

a.

IPE 270

429 × 103

b.

IPE 300

557 × 103

c.

IPE 330

713 × 103

d.

IPE 360

904 × 103

e.

IPE 400

1160 × 103

f.

IPE 450

1500 × 103

g.

IPE 500

1980 × 103
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4.54 Gegeven een houten balklaag met daarover een houten vloer. De
balken moeten een vloerbelasting van 4 kN/m2 dragen.
Houd verder in de berekening aan:
l = 6 m , a = 0, 6 m, b = 150 mm en h = 300 mm .
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4.56 In de getekende balk mag bij de aangegeven belasting de buigspanning niet groter worden dan 10 N/mm2.

Gevraagd:
a. Kies uit de tabel de minimaal benodigde breedte b.
b. De maximum buigspanning bij de gekozen breedte.
b in mm

Gevraagd: De maximum buigspanning in een balk ten gevolge van de
gegeven vloerbelasting.
4.55 Een vrij opgelegde houten balk, 2 m lang, wordt in het midden
van de overspanning belast door een puntlast van 10,5 kN. De rechthoekige doorsnede van de balk is 0,2 m breed en 0,1 m hoog.

b in mm

a.

90

c.

130

b.

110

d.

150

4.57-1/2 De twee getekende houten balken worden uitsluitend op
sterkte berekend. De eis daarbij is dat de maximum buigspanning in de
gebruikstoestand bij de aangegeven belasting niet groter wordt dan
10 N/mm2.

Gevraagd:
a. De grootste buigspanning in de balk.
b. Om te zorgen dat bij de aangegeven belasting de grootste buigspanning beneden een grenswaarde van 7 MPa blijft wordt er op
de balk een 0,2 m brede strook gelijmd. Hoe dik moet die strook
minstens zijn?
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Gevraagd:
a. De kleinste balkhoogte h uit onderstaande tabel die voldoet aan de
genoemde sterkteeis.
b. De maximum buigspanning bij toepassing van de gekozen balkhoogte.
h in mm

4
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4.60 De getekende houten balk is vervaardigd door het op elkaar lijmen van houten delen, breed 150 mm en dik 30 mm. Bij de gegeven
belasting mag de maximum buigspanning niet groter zijn dan 10 N/mm2.

h in mm

a.

210

c.

240

b.

230

d.

260

4.58 De getekende balk heeft een rechthoekige doorsnede en mag niet
hoger worden dan 500 mm. Bij de aangegeven belasting moet de buigspanning beneden de waarde van 10 N/mm2 blijven.

Gevraagd:
a. De minimum balkhoogte.
b. De maximum buigspanning bij de gekozen balkhoogte.
Algemene spanningsformule betrokken op de hoofdrichtingen (paragraaf 4.8)
4.61 Een vrij opgelegde 4 m lange gording wordt in het midden van
de overspanning belast door een verticale kracht van 1 kN.

Gevraagd: De minimaal benodigde breedte van de balk.
4.59 Gegeven een vrij opgelegde houten balk met rechthoekige doorsnede en een gelijkmatig verdeelde volbelasting q. De buigspanning in
de balk mag niet groter worden dan 10 N/mm2.

Gevraagd: De maximum toelaatbare belasting q op de balk.
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Gevraagd:
a. De doorsnede waarin de buigspanning maximaal is.
b. De grootte van deze maximum buigspanning.
c. Bereken voor deze doorsnede de normaalspanning in de vier hoekpunten.
d. Teken ook het normaalspanningsdiagram.
e. Schets in de doorsnede de neutrale lijn.
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4.62 Een vrij opgelegde 6 m lange balk met een rechthoekige doorsnede van 100 × 200 mm 2 wordt belast door een verticale gelijkmatig
verdeelde volbelasting q1 = 1600 N/m en een horizontale gelijkmatig
verdeelde volbelasting q2 = 400 N/m.
Gevraagd:
a. De doorsnede waarin de buigspanning
maximaal is.
b. De grootte van deze buigspanning.
c. Bereken voor deze doorsnede de normaalspanning in de vier hoekpunten.
d. Teken ook het normaalspanningsdiagram.
e. Schets in de doorsnede de neutrale lijn.

Kern van de doorsnede (paragraaf 4.9 en 4.10)
4.65

Wat verstaat men onder de kern van de doorsnede?

4.66-1 t/m 3

Gegeven drie verschillende doorsneden.

4.63 In de getekende rechthoekige doorsnede is de resultante van alle
normaalspanningen een drukkracht van 27 kN die aangrijpt in de
linker bovenhoek.
Gevraagd:
a. De normaalkracht N en de buigende
momenten My en Mz .
b. De normaalspanning in elk van de
hoekpunten.
c. Het normaalspanningsdiagram.
d. Schets in de doorsnede de neutrale lijn.

4.64 Een gelijkzijdig hoekstaal is ingeklemd in A (met één been verticaal) en vrij zwevend in B. In B werkt een verticale kracht van 500 kN.
De hoofdtraagheidsmomenten van het hoekstaal zijn
Iyy = 90 × 103 mm4 en I zz = 360 × 103 mm 4. Het hoekstaal mag als
dunwandig worden opgevat.
Gevraagd: De normaalspanning in de hoekpunten P, Q en R van
inklemmingsdoorsnede A.
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Gevraagd:
a. De plaats van het bovenkernpunt.
b. De plaats van het onderkernpunt.

4

4.70

De op buiging en extensie belaste staaf – Vraagstukken

Gegeven de doorsnede van een T-balk.

4.67 Een kolom heeft een massieve cirkelvormige doorsnede met een
diameter van 400 mm.
Gevraagd: De kernstraal van de doorsnede.
4.68 In de doorsnede van een dunwandige buis met een oppervlakte
A = 2500 mm2 is de resultante van alle normaalspanningen een trekkracht van 200 kN waarvan het aangrijpingspunt ligt op de rand van
de kern van de doorsnede.
Gevraagd:
a. De grootste normaalspanning in de doorsnede.
b. Teken het normaalspanningsverloop in de doorsnede.
4.69 Voor de getekende doorsnede van een stalen I-profiel geldt
A = 15 × 103 mm 2. Het eigen traagheidsmoment is
I zz = 24, 75 × 106 mm 4.

Gevraagd:
a. Teken het normaalspanningsdiagram als de resultante van alle normaalspanningen een trekkracht van 495 kN is die aangrijpt in het
onderkernpunt van de doorsnede.
b. Bereken de plaats van het onderkernpunt.
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Gevraagd:
a. Teken het normaalspanningsdiagram als in het bovenkernpunt een
trekkracht van 27 kN werkt.
b. Teken het normaalspanningsdiagram als in het onderkernpunt een
drukkracht van 336 kN werkt.
c. Bereken de plaats van het bovenkernpunt.
d. Bereken de plaats van het onderkernpunt.
4.71

Gegeven een vierkante kokerdoorsnede.

Gevraagd: Teken in deze doorsnede de kern.
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4.72 Een blok met vierkante doorsnede van 600 × 600 mm 2 heeft een
massa van 3600 kg en wordt in het midden van een zijde belast door
een drukkracht van 36 kN. De normaalspanning onder het blok
verloopt lineair.
Gevraagd:
a. De maximum drukspanning als er onder
het blok ook trekspanningen kunnen
werken. Teken het spanningsverloop
onder het blok.
b. De maximum drukspanning als er onder
het blok geen trekspanningen kunnen
werken. Teken het spanningsverloop
onder het blok.
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4.74 De getekende doorsnede wordt op buiging belast. De doorsnedeafmetingen zijn gegeven in mm.

Gevraagd: Welk spanningsdiagram kan het juiste zijn?
4.75-1 t/m 4 Gegeven vier verschillende rechthoekige doorsneden
met een bijbehorend normaalspanningsdiagram. De doorsnedeafmetingen zijn gegeven in mm, de spanningen in N/mm2.

Gemengde opgaven
4.73 Gegeven een klein elementje met lengte dx uit
een op buiging belaste staaf. Ten gevolge van een buigend M verdraaien de einddoorsneden van dit elementje over een hoek dϕ ten opzichte van elkaar.
Houd in de berekening aan: M = 24 kNm ,
dx = 150 mm en dϕ = 3 × 10−3 rad.
Gevraagd:
De buigstijfheid EI van de staaf.
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Gevraagd:
a. De normaalkracht in de doorsnede, met het goede teken.
b. Het buigend moment in de doorsnede, met het goede vervormingsteken ( ∪ of ∩ ).

4.77 Voor de getekende ligger is
een dunwandig kokerprofiel toegepast met rechthoekige doorsnede
en overal dezelfde wanddikte.

4.76-1/2 Gegeven de doorsnede van twee T-balken met bijbehorend
normaalspanningsdiagram. De doorsnedeafmetingen zijn gegeven in
mm en de spanningen in N/mm2.

Gevraagd:
a. In welke doorsnede treedt bij de
aangegeven belasting de grootste normaalspanning op?
b. Teken voor die doorsnede het
normaalspanningsdiagram.

4.78 Op de getekende balk werkt een gelijkmatig verdeelde belasting
q = 26,1 kN/m. Voor de balk wordt een I-profiel toegepast met een
hoogte h = 300 mm en een eigen traagheidsmoment Izz = 270 × 106 mm4.

Gevraagd: De normaalkracht N in de doorsnede. Is dit een trek- of
drukkracht?
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Gevraagd:
a. De maximum buigspanning in de balk als a = 1 m en de doorsnede
waarin deze optreedt.
b. De maximum buigspanning in de balk als a = 2 m en de doorsnede
waarin deze optreedt.
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4.79 Gegeven een kolom met rechthoekige
doorsnede, belast door een excentrisch aangrijpende drukkracht.
Gevraagd:
a. Hoe groot mag de excentriciteit e maximaal
zijn opdat in geen van de doorsneden trek
optreedt.
b Bereken bij die waarde van e de maximum
drukspanning als F = 150 kN .
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4.81 Voor het getekende blok met rechthoekige
doorsnede is het normaalspanningsverloop aan
de onderkant gegeven ten gevolge van het eigen
gewicht G = 48 kN en de excentrisch aangrijpende
drukkracht kracht F.
Gevraagd:
De grootte van de kracht F.

4.82 Balk ACDB heeft een rechthoekige doorsnede en is aan de
onderzijde opgelegd op een scharnier in A en een schuin geplaatste
pendelstaaf in D. In het vrij zwevende einde B werkt een verticale
kracht van 300 kN.

4.80 In de getekende doorsnede van een houten balk werken in het
verticale vlak een buigend moment M en normaalkracht N. In de doorsnede treden nog net geen trekspanningen op.

Gevraagd:
a. De normaalkracht N als M = 3 kNm .
b. De maximum normaalspanning in de doorsnede als b = 75 mm .
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Gevraagd:
a. Schematiseer de vrijgemaakte balk tot een lijnelement en teken alle
krachten die er op werken.
b. Teken de M-, V- en N-lijn.
c. Teken het normaalspanningsdiagram voor doorsnede C.
d. Teken het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede direct
links van D.
e. Teken het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede direct
rechts van D.
f. Welk van de diagrammen (c, d of e) zal het meeste met de werkelijkheid overeenstemmen? Motiveer uw antwoord.
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4.83 De getekende uitkragende T-ligger, met een lengte van 3 m,
heeft een dunwandige doorsnede. De ligger wordt in het vrije einde
belast door een trekkracht van 36 kN, die aangrijpt in het midden van
de flens en een verticale kracht Fz = 4, 5 kN .

Gevraagd:
a. Toon de juistheid aan van de plaats van het normaalkrachtencentrum NC.
b. Toon aan dat Iyy = 90 × 106 mm 4 en I zz = 360 × 106 mm 4 .
c. Schematiseer de ligger tot een lijnelement, teken alle krachten die
er op werken en teken de M- en N-lijn.
d. Teken het normaalspanningsdiagram voor de inklemmingsdoorsnede in x = 0 m.
e. Teken het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede in x = 2 m.
4.84 Een dunwandige stalen kolom met hoogte h en overal dezelfde
wanddikte t is aan de voet ingeklemd en wordt in het vrije einde belast
door de krachten F1 en F2 , zie de figuur.
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Houd in de berekening aan:
F1 = 315 kN , F2 = 63 kN , h = 3 m en t = 10 mm.
Verder is voor de doorsnede gegeven:
A = 15 × 103 mm 2 en I zz = 840 × 106 mm 4.
De plaats van het normaalkrachtencentrum is aangegeven in de figuur.

Gevraagd:
a. Schematiseer de kolom tot een lijnelement en teken alle krachten
die er op werken, daarbij inbegrepen de oplegreacties.
b. Teken de N- en M-lijn, met de vervormingstekens.
c. Bereken en teken voor de inklemmingsdoorsnede het normaalspanningsdiagram. Op welke afstand van NC ligt in deze doorsnede de neutrale lijn?
d. Bereken en teken voor de doorsnede op halve hoogte het normaalspanningsdiagram. Op welke afstand van NC ligt in deze doorsnede de neutrale lijn?
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4.85 De getekende balk met rechthoekige doorsnede is voorgespannen door middel van een rechte voorspanstaaf in P, met een excentriciteit e = 100 mm . De voorspankracht Fp is nog onbekend. Alle andere
gegevens kunnen uit de figuur worden afgelezen.

4.86 De getekende vrij opgelegde voorgespannen ligger heeft een rechthoekige doorsnede en draagt over de volle lengte een gelijkmatig verdeelde belasting. De voorspankabel is recht en ligt in (y = 0; z = 100 mm).
De voorspankracht Fp is vooralsnog onbekend.

Gevraagd:
a. De M-lijn ten gevolge van alleen de kracht F = 16 kN , met de vervormingstekens.
b. De N- en M-lijn ten gevolge van de nog onbekende voorspankracht
Fp (de waarden uit te drukken in Fp en e), met de vervormingstekens.
c. De minimaal benodigde voorspankracht Fp opdat nergens trek
optreedt in doorsnede ter plaatse van oplegging B.
d. De N- en M-lijn ten gevolge van F en de onder c berekende waarde
van Fp .
e. Het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede ter plaatse van
oplegging B.
f. Het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede ter plaatse van
oplegging A.

Gevraagd:
a. Bereken de minimaal benodigde voorspankracht Fp opdat er in
middendoorsnede C geen trek optreedt.
b. Teken het normaalspanningsdiagram voor doorsnede C.
c. Teken ook het normaalspanningsdiagram voor doorsnede A.
d. Zijn beide diagrammen (in A en C) even realistisch? Geef uw
commentaar.
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4.87 De getekende T-balk is voorgespannen met een rechte voorspanstaaf in P. De voorspankracht bedraagt 240 kN. Alle andere gegevens
kunnen aan de figuur worden ontleend.

Gevraagd:
a. Teken het normaalspanningsdiagram voor doorsnede C.
b. Bereken in doorsnede C de normaalkracht N en het buigend
moment M.
c. Hoe groot is de drukkracht F en in welk punt van doorsnede B
grijpt deze kracht aan?
d. Teken de M- en N-lijn ten gevolge van F.
Als over de gehele lengte van de balk verder nog een gelijkmatig verdeelde belasting qz werkt, wordt verder gevraagd:
e. De maximum waarde van qz waarbij nergens in de balk trekspanningen optreden.
f. De M- en N-lijn ten gevolge van de berekende waarden van F en qz.
g. Het normaalspanningsverloop in doorsnede A.
h. Het normaalspanningsverloop in doorsnede C.
Gevraagd:
a. De M- en N-lijn ten gevolge van belasting en voorspanning samen.
b. In welke doorsnede treedt de grootste trekspanning op? Teken
voor die doorsnede het normaalspanningsdiagram.
c. In welke doorsnede treedt de grootste drukspanning op? Teken
voor die doorsnede het normaalspanningsdiagram.
4.88 De in A ingeklemde balk AB met rechthoekige doorsnede wordt
in het vrije einde B belast door een (horizontale) drukkracht F in het
x-z-vlak. Het aangrijpingspunt van F is niet bekend. Ten gevolge van
de drukkracht F werkt er in doorsnede C aan de bovenzijde van de balk
een drukspanning van 12 N/mm2 en zijn de ‘vezels’ aan de onderzijde
spanningsloos.
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4.89 Een vrij opgelegde 3,6 m lange
gording draagt een verticale gelijkmatig
verdeelde volbelasting van 1 kN/m.
Gevraagd:
a. De doorsnede waarin de buigspanning maximaal is.
b. De grootte van deze maximum
buigspanning.
c. Bereken voor deze doorsnede de normaalspanning in de vier hoekpunten.
d. Teken ook het normaalspanningsdiagram.
e. Schets in de doorsnede de neutrale lijn.
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4.90 In de getekende dunwandige doorsnede werken buigende
momenten My = −80σa2t en Mz = +52σa2t .
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Gevraagd:
a. De normaalspanning in de vierhoekpunten van doorsnede I-I als de
drukkracht in A aangrijpt. Waar in de doorsnede ligt de neutrale
lijn?
b. De normaalspanning in de vierhoekpunten van doorsnede I-I als de
drukkracht in B aangrijpt. Waar in de doorsnede ligt de neutrale
lijn?
4.92-1/2

Gegeven twee symmetrische kokerdoorsneden.

Gevraagd:
a. De normaalspanning in de hoekpunten A t/m D, uitgedrukt in σ .
b. Het normaalspanningsverloop over de doorsnede.
c. Schets in de doorsnede de neutrale lijn.
4.91-1/2 Twee kolommen worden belast door een excentrisch aangrijpende drukkracht van 20 kN. Kolom (1) heeft een rechthoekige doorsnede
en kolom (2) een dunwandige doorsnede in de vorm van een U-profiel.

Gevraagd:
a. Het weerstandsmoment Wy .
b. De maximum buigspanning ten gevolge van een buigend moment
My . Houd in de berekening aan:
• My = 712,8 kNm voor doorsnede (1)
• My = 3,6 kNm voor doorsnede (2)
c. Het weerstandsmoment Wz .
d. De maximum buigspanning ten gevolge van een buigend moment
Mz . Houd in de berekening aan:
• Mz = 648 kNm voor doorsnede (1)
• Mz = 1,8 kNm voor doorsnede (2)
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4.93 Gegeven een balkdoorsnede met bijbehorend normaalspanningsverloop. De doorsnedeafmetingen zijn gegeven in mm en de
spanningen in N/mm2.

Gevraagd:
a. Het weerstandsmoment van de doorsnede.
b. De normaalkracht N in de doorsnede, met het goede teken.
c. Het buigend moment M in de doorsnede, met het goede vervormingsteken ( ∪ of ∩ ).
4.94 Voor de getekende doorsnede geldt A = 20 × 103 mm 2 .
Het eigen traagheidsmoment is I zz = 240 × 106 mm 4 .

4
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4.95 In de getekende doorsnede is de plaats van het normaalkrachtencentrum NC en bovenkernpunt A aangegeven.

Gevraagd:
De plaats van onderkernpunt B.
4.96 Gegeven een dunwandige stalen buis met
straal R en wanddikte t.
Gevraagd:
De kernstraal van de doorsnede, uit te drukken in
R en t.
4.97 Gegeven een doorsnede in de vorm van een gelijkzijdige
driehoek met basis b en hoogte h.

Gevraagd:
a. Het normaalspanningsdiagram als de resultante van alle spanningen een trekkracht van 60 kN is die aangrijpt in het bovenkernpunt.
b. De afstand van het bovenkernpunt tot het normaalkrachtencentrum van de doorsnede.
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Gevraagd:
a. Het weerstandsmoment Wz;o .
b. Het weerstandsmoment Wz;b .
c. De plaats van het bovenkernpunt.
d. De plaats van de onderrand van de kern.
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4.99 Een vrij opgelegde houten balk is samengesteld uit n op elkaar
gelijmde 22 mm dikke delen. De balk heeft een overspanning l = 3 m
en draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q = 24 kN/m.

4.98-1/2 Gegeven twee homogene doorsneden met hetzelfde
normaalspanningsdiagram. In de figuur zijn de doorsnedeafmetingen
gegeven in mm en de spanningen in N/mm2.

Gevraagd:
a. De plaats van het normaalkrachtencentrum.
b. Bepaal uit het gegeven spanningsdiagram de grootte en het aangrijpingspunt van de resultante Rt van alle trekspanningen.
c. Bepaal uit het gegeven spanningsdiagram de grootte en het aangrijpingspunt van de resultante Rd van alle drukspanningen.
d. Bepaal uit de grootte en ligging van de spanningsresultanten Rt
en Rd de normaalkracht N en het buigend moment M in de doorsnede, met de juiste (vervormings)tekens.
e. Waar in de doorsnede ligt het krachtpunt?
f. Als E = 30 × 103 N/mm 2 , schets dan het vervormingsdiagram en
bepaal de vervormingsgrootheden ε en κ .
g. Bepaal uit de antwoorden op de vragen d en f de grootte van de
rekstijfheid en buigstijfheid van de doorsnede.
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Gevraagd:
Het minimaal benodigde aantal delen n opdat de buigspanning nergens
groter wordt dan 10 N/mm2.
4.100 Gegeven een vrij opgelegde houten balk met rechthoekige
doorsnede en een gelijkmatig verdeelde volbelasting q.

Gevraagd:
De gelijkmatig verdeelde belasting q waarbij de maximum buigspanning 6 N/mm2 bedraagt.
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4.101 Gegeven een uitkragende houten balk met rechthoekige doorsnede belast door een kracht F in het vrije einde.

4
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4.103 Een T-balk, met a = 2 m, wordt op de aangegeven wijze belast
door de krachten F1 = 195 kN en F2 = 45 kN . Het eigen traagheidsmoment van de T-balk is I zz = 1, 8 × 109 mm 4 .

Gevraagd:
De kracht F waarbij de maximum buigspanning in de balk 10 N/mm2
is.
4.102 De getekende balk heeft een rechthoekige doorsnede met een
hoogte h die driemaal zo groot is als de breedte b. Bij de aangegeven
belasting mag de buigspanning niet groter worden dan 10 N/mm2.
Gevraagd:
a. De maximum buigtrekspanning in de balk.
b. De maximum buigdrukspanning in de balk.
4.104 Gegeven een in de fundering ingeklemde en 10 m hoge marmeren kolom. De kolom heeft een cirkelvormige doorsnede met een diameter d = 1 m . Het eigen gewicht van marmer bedraagt 27,5 kN/m3.
In marmer mogen geen trekspanningen opreden. Op de kolom werkt
een gelijkmatig verdeelde windbelasting q.

Gevraagd:
De minimaal benodigde hoogte h van de balk.
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Gevraagd:
a. De maximum windbelasting q (in kN/m).
b. Het normaalspanningsverloop in de inklemmingsdoorsnede ten gevolge van windbelasting
en eigen gewicht.
c. Het normaalspanningsverloop in de doorsnede
op halve hoogte ten gevolge van windbelasting
en eigen gewicht.
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4.105 De getekende kolom wordt belast door een drukkracht van
240 kN in het zwaartepunt van de bovendoorsnede. Voor het berekenen van de normaalspanningen in een doorsnede mag gebruik worden
gemaakt van de voor een prismatische staaf afgeleide spanningsformule.
Het eigen gewicht van de kolom blijft buiten beschouwing.

Gevraagd:
Welk diagram voor de spanning tussen blok en vloer kan het juiste
zijn?
4.107 De grond onder de vierkante funderingsplaat van 3 × 3 m 2 kan
geen trekspanningen overdragen. Bij de aangegeven belasting treedt het
getekende spanningsverloop op.

Gevraagd:
De normaalspanning in A.
4.106 Een blok met een grondvlak van 0, 5 × 0, 5 m 2 en een hoogte
van 1 m staat los op de vloer. Het eigen gewicht van het blok bedraagt
5 kN. Er wordt tegen het blok geduwd met een kracht van 625 N. Het
blok kan niet schuiven. Er is verder gegeven dat de normaalspanningen
tussen blok en vloer lineair verlopen.
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Gevraagd:
a. De afstand a waarover geen gronddruk werkt.
b. De maximum gronddruk onder de funderingsplaat.
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4.108 Een torenachtige constructie is stijf verbonden met een vierkante funderingsplaat van 6 × 6 m 2 . De funderingsplaat mag als oneindig stijf worden opgevat. Verder mag de grond worden opgevat als een
verende laag, bestaande uit een zeer groot aantal gelijkwaardige lineairelastische veren.
Het totale gewicht van constructie met funderingsplaat is G. De resultante van de windbelasting is W en grijpt 14,14 m boven de onderkant
van de funderingsplaat aan. Ten gevolge van G en W is de gronddruk
op de funderingsplaat 14,65 kN/m2 langs AB en 85,35 kN/m2 langs CD.

4
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Massadichtheid water: 1000 kg/m3
Massadichtheid hout:
500 kg/m3

Gevraagd:
Hoeveel mag het gewicht G van deze man bedragen opdat hij nog net
zijn tenen droog houdt?
4.110

Gevraagd:
a. Bereken G en W uit de gegeven gronddruk.
b. Bepaal de gronddruk onder de funderingsplaat ten gevolge van de
onder a berekende waarden van G en W als de windbelasting W in
richting AC werkt.
c. Welke van de onder a en b bedoelde windrichtingen is het ongunstigst met betrekking tot de sterkte van de fundering?
4.109 In stilstaand water drijft een massief houten vlot met een vierkante oppervlakte van 3 × 3 m 2 en een dikte van 0,14 m. Er mag worden aangenomen dat het vlot niet vervormt. In één van de hoeken staat
een man (met blote voeten) doodstil op zijn tenen.
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Gegeven het getekende dunwandige T-profiel (t << a).

Gevraagd:
a. Zet in een diagram alle combinaties van M en N uit waarbij de
maximum trekspanning en/of drukspanning een grenswaarde σ
heeft bereikt.
b. Arceer in het diagram het gebied met combinaties van M en N
waarbij noch de trekspanning noch de drukspanning de grenswaarde σ overschrijdt.
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5

Schuifkrachten en -spanningen ten gevolge van dwarskracht – Vraagstukken

5.8
Vraagstukken
5 Schuifkrachten
en -spanningen ten gevolge van dwarskracht
Algemene opmerkingen vooraf:
• Alle opgaven zijn zonder wringing.
• In een aantal opgaven wordt behalve naar de schuifspanning ook
naar de normaalspanning gevraagd.
• Het eigen gewicht van de constructie blijft buiten beschouwing
tenzij in de opgave duidelijk anders is vermeld.

Schuifkrachten en -spanningen in langsrichting (paragraaf 5.1 en 5.2)
5.1 Een prismatische balk wordt in het x-z-vlak belast op buiging met
dwarskracht. In de balk heerst een constante normaalkracht. De normaalspanning in een vezel is een functie van x.

Gevraagd:
a. De maximum schuifstroom (kracht per lengte) in de lijmnaad.
Waar treedt deze op?
b. De maximum schuifspanning in de lijmnaad. Waar treedt deze op?
5.3 Een balk is opgebouwd uit 5 op elkaar gelijmde delen van
40 × 120 mm 2. De ligger is vrij opgelegd, met een overspanning van
2 m, en draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q.
De normaalspanning mag niet groter worden dan de grenswaarde
σ = 7 N/mm 2 . De schuifspanning in de lijmnaden mag niet groter
worden dan de grenswaarde τ = 0,6 N/mm 2.

Gevraagd: Toon aan dat voor de verandering per lengte van de normaalspanning σ in een vezel op een afstand z van het x-y-vlak (zie de
figuur) geldt:
lim

∆x → 0

∆σ dσ Vz z
=
=
∆x dx
I zz

5.2 De getekende ligger bestaat uit twee op elkaar gelijmde balken en
wordt op de aangegeven wijze belast door de puntlast F.
Houd in de berekening aan: a = 90 mm, b = 120 mm en F = 6 kN .
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Gevraagd:
a. Bij welke belasting q bereikt de normaalspanning zijn grenswaarde?
b. Bij welke belasting q bereikt de schuifspanning in de lijmnaden zijn
grenswaarde?
c. Welke grenswaarde (voor de normaalspanning of schuifspanning)
is maatgevend voor het draagvermogen van de balk?
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5.4 Een ingeklemde ligger is opgebouwd uit twee balken die met
kramplaten op elkaar zijn geklemd. Per kramplaat kan maximaal een
schuifkracht van 7 kN worden opgenomen.
Houd in de berekening aan: a = 100 mm , b = 120 mm, l = 3 m en
F = 4,5 kN.

5.6 Een vierkant kokerprofiel is opgebouwd uit twee aan elkaar gelaste
U-profielen. Het profiel is dunwandig met overal dezelfde wanddikte t.
Het kokerprofiel kan in positie I of in positie II worden geplaatst.
Houd in de berekening aan: q = 8 kN/m, a = 180 mm en t = 10 mm .
Gevraagd:
a. De maximum schuifkracht per
lengte in één enkele lasnaad
voor het kokerprofiel in positie I.
b. De maximum schuifkracht per
lengte in één enkele lasnaad
voor het kokerprofiel in positie II.

Gevraagd: Het minimaal benodigde aantal kramplaten in de ligger.
5.5 Van een dunwandig T-profiel zijn lijf en flens door middel van
een dubbele hoeklas met elkaar verbonden. De doorsnedeafmetingen
kunnen uit de figuur worden afgelezen (maten in mm). In het symmetrievlak van de doorsnede werkt een dwarskracht van 10 kN.

Gevraagd: De schuifkracht per lengte (in N/mm) in de keeldoorsnede k
van één van de hoeklassen.
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5.7 Een vrij opgelegde vierkante kokervormige balk bestaat uit vier
aan elkaar gelijmde planken. Er wordt aangenomen dat de schuifspanning in de lijmnaden gelijkmatig is verdeeld over de breedte van de
verbinding. De balk kan worden neergelegd in stand I of in stand II.
Op de balk werkt de getekende
verticale belasting.
Gevraagd: Welke van onderstaande beweringen is juist?
De schuifspanning in de lijmnaden is:
a. in stand I groter dan in
stand II.
b. in stand I even groot als in
stand II.
c. in stand I kleiner dan in
stand II.
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5.8 Dezelfde gegevens als opgave 5.7.
Houd in de berekening aan: a = 1, 5 m, F = 23, 2 kN , c = 120 mm en
d = 40 mm .
Gevraagd:
a. De maximum schuifspanning in de lijmnaden voor de balk in
stand I.
b. De maximum schuifspanning in de lijmnaden voor de balk in
stand II.

5
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5.11 Een vrij opgelegde ligger is opgebouwd uit drie balken die door
met bouten aangeklemde kramplaten tot één geheel zijn verbonden. Per
kramplaat kan maximaal 6 kN worden opgenomen. Houd voor het
eigen traagheidsmoment in het verticale vlak aan: I = 3, 21 × 109 mm 4 .

5.9 Een vrij opgelegde ligger, met een lengte l = 4 m , is opgebouwd
uit twee vierkante balken van 120 × 120 mm 2 die met deuvels aan
elkaar zijn verbonden. Per deuvel is de opneembare schuifkracht 5 kN.
De ligger draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q = 1,8 kN/m.
Gevraagd: Het totaal aantal
deuvels dat ten minste nodig is.

Gevraagd: Hoeveel bouten zijn er in de getekende situatie nodig?

5.10 Een uitkragende balk AB wordt in het vrije einde B belast door
een verticale kracht van 3600 N. De balk is opgebouwd uit twee delen
van 100 × 240 mm 2 die door middel van deuvels met elkaar zijn verbonden, zie de figuur. De maximum schuifkracht die een deuvel kan
overbrengen bedraagt 5,8 kN.

5.12 De getekende houten ligger bestaat uit een badding en twee
planken die door middel van draadnagels met elkaar zijn verbonden.
Per draadnagel kan een schuifkracht van 300 N worden overgebracht.
De ligger is vrij opgelegd met een overspanning van 4 m en draagt een
gelijkmatig verdeelde volbelasting van 1,5 kN/m. Voor het eigen traagheidsmoment van de doorsnede mag men in de berekening aanhouden
I = 69, 28 × 106 mm 4 .

Gevraagd:
a. Het minimaal benodigde aantal deuvels.
b. De maximum kracht per deuvel.
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Gevraagd: Bij de gegeven belasting is het totaal benodigde aantal
draadnagels het best benaderd met:
a. 40
b. 80
c. 160
d. 320

Gevraagd: De maximum schuifspanning in de balk.
5.15 De ingeklemde balk heeft een rechthoekige doorsnede en draagt
een gelijkmatig verdeelde volbelasting.

Schuifspanningen in het vlak van de doorsnede (paragraaf 5.3 en 5.4)
5.13 Een rechthoekige doorsnede brengt in het verticale vlak een
dwarskracht V = 58 kN over. De oppervlakte van de doorsnede is
A = 14, 5 × 103 mm 2 .
Gevraagd:
a. De gemiddelde verticale schuifspanning.
b. De maximum schuifspanning.
c. De schuifspanning op een kwart van de hoogte.
d. Hoe verandert de maximum schuifspanning als de
dwarskracht niet verticaal, maar horizontaal werkt?

Gevraagd: De oppervlakte A van de doorsnede opdat de schuifspanning nergens de grenswaarde τ = 0, 5 N/mm 2 overschrijdt.
5.16 Een vrij opgelegde balk met een overspanning van 1,2 m draagt
een gelijkmatige verdeelde volbelasting q. De balk heeft een rechthoekige doorsnede met afmetingen 50 × 120 mm 2.

5.14-1/2 Gegeven twee verschillende balken met rechthoekige
doorsnede.

Gevraagd: De gelijkmatig verdeelde belasting q waarbij de maximum
schuifspanning in de balk 0,6 N/mm2 bedraagt.
5.17 Voor de dimensionering van de getekende houten balk is de
schuifspanning maatgevend. De grenswaarde voor de schuifspanning is
τ = 0,6 N/mm 2 .
De balk heeft een rechthoekige doorsnede met een breedte b = 80 mm
en draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q = 0,8 kN/m.
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5.20 De getekende rechthoekige doorsnede
moet een verticale dwarskracht overbrengen.

Gevraagd: De minimum hoogte h van de balk.

Gevraagd:
a. In welk van de punten A, B en/of C is
de schuifspanning het grootst?
b. In welk van deze punten is de schuifspanning het kleinst?

5.18 Een balk met rechthoekige doorsnede wordt op de aangegeven
wijze belast.
Houd in de berekening aan: F = 42 kN , b = 120 mm en h = 300 mm .
5.21 In de rechthoekige doorsnede uit opgave 5.20 werkt nu een
horizontale dwarskracht.

Gevraagd: De maximum verticale schuifspanning in de balk.
5.19 Een prismatische balk met rechthoekige doorsnede is op de aangegeven wijze opgelegd en wordt belast door een gelijkmatig verdeelde
belasting q = 40 kN/m.

Gevraagd:
a. In welk van de punten A, B en/of C is de schuifspanning het
kleinst?
b. In welk van deze punten is de schuifspanning het grootst?
5.22 Een vrij opgelegde balk met een overspanning van 2,83 m
draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q. De balk heeft een
rechthoekige doorsnede met afmetingen 100 × 200 mm 2.
De grenswaarde voor de buigspanning is σ = 7, 5 N/mm 2 ; de grenswaarde voor de schuifspanning is τ = 0, 6 N/mm 2 .

Gevraagd: De minimaal benodigde oppervlakte A van de doorsnede,
opdat in de balk de schuifspanning nergens groter wordt dan
τ = 1, 2 N/mm 2 .
Gevraagd: De maximum belasting q die de balk kan dragen.
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5.23 De ingeklemde houten balk heeft een rechthoekige doorsnede en
draagt een gelijkmatig verdeelde belasting q = 5 kN/m.
De grenswaarde voor de buigspanning is σ = 7 N/mm 2 ; de grenswaarde voor de schuifspanning is τ = 1 N/mm 2.

5.25-1/2 Gegeven twee verschillende balken met dezelfde rechthoekige doorsnede.

Gevraagd:
a. Onderzoek of de maximum buigspanning beneden de grenswaarde
blijft.
b. Onderzoek of de maximum schuifspanning beneden de grenswaarde blijft.
c. De maximum belasting q die de balk kan dragen zonder dat de
grenswaarden voor de buig- en schuifspanning worden overschreden.
5.24 Een vrij opgelegde balk met rechthoekige doorsnede draagt in
het midden van de overspanning een puntlast F.

Gevraagd: Bepaal in de gegeven situatie de verhouding tussen de maximum buigspanning en maximum schuifspanning als l = 15h.
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Gevraagd:
a. De maximum buigspanning in de balk.
b. De maximum schuifspanning in de balk.
5.26 De getekende ingeklemde balk heeft een rechthoekige doorsnede b × h met b = 12 h. De grenswaarde voor de schuifspanning
is τ = 0, 33 N/mm 2; de grenswaarde voor de buigspanning is
σ = 15 N/mm 2 .

Gevraagd bij de gegeven belasting: De minimum balkhoogte h.
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5.27-1/2 Een balkje met rechthoekige doorsnede wordt onderworpen
aan de zogenaamde vierpuntsbuigproef.

Gevraagd:
1. Welke bewering is juist voor de normaalspanning σ A en schuifspanning τ A in punt A van doorsnede C?
a. σ A ≠ 0 en τ A ≠ 0
b. σ A = 0 en τ A ≠ 0
c. σ A ≠ 0 en τ A = 0
d. σ A = 0 en τ A = 0
2. Welke bewering is juist voor de normaalspanning σ B en schuifspanning τ B in punt B van doorsnede C?
a. σ B ≠ 0 en τ B ≠ 0
b. σ B = 0 en τ B ≠ 0
c. σ B ≠ 0 en τ B = 0
d. σ B = 0 en τ B = 0
5.28 Een ingeklemde balk met rechthoekige doorsnede wordt in zijn
vrije einde op de aangegeven wijze belast door de twee krachten F1
en F2.
Gevraagd:
a. In welk van de aangegeven punten is de buigtrekspanning maximaal?
b. In welk van de aangegeven punten is de buigdrukspanning maximaal?
c. In welk van de aangegeven punten is de schuifspanning maximaal?
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5.29 In de getekende doorsnede werkt een verticale dwarskracht
van 42,8 kN. Het eigen traagheidsmoment in het verticale vlak is
I = 102 × 103 mm 4 .
Gevraagd:
a. De verticale schuifspanning in A.
b. De verticale schuifspanning in B.
c. De maximum verticale schuifspanning
in de doorsnede en de plaats waar deze
optreedt.
5.30 Een gelijmde houten T-balk is vrij opgelegd en draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting.

Gevraagd: De maximum schuifspanning in de balk.
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5.31 Een vrij opgelegde betonnen T-balk draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting van 40 kN/m. De schuifspanning in de balk mag de
grenswaarde τ = 0, 6 N/mm 2 niet overschrijden.

5.33 Een dunwandig symmetrisch U-profiel moet in het symmetrievlak de getekende dwarskracht Vz = V overbrengen. De doorsnedeafmetingen kunnen uit de figuur worden afgelezen.
Gevraagd: Over welke lengte a moeten voorzieningen worden getroffen (in de vorm van bijvoorbeeld extra beugels of opgebogen wapening) om de te grote schuifspanningen op te nemen?
5.32 Het getekende T-profiel moet in het verticale symmetrievlak een
naar beneden gerichte dwarskracht van 1 kN overbrengen. De doorsnede moet in de berekening als dunwandig worden opgevat.
Gevraagd:
a. Het verloop van de schuifspanningen als functie van de plaats in de
doorsnede.
b. Teken het schuifspanningsdiagram, met hierin de richting van de
schuifspanningen.
c. De schuifkracht per lengte in langsrichting in de aansluiting van
het lijf op de flens.
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Gevraagd:
a. De plaats van het normaalkrachtencentrum NC en de grootte van het eigen
traagheidsmoment I zz .
b. Schets het buigspanningsdiagram ten
gevolge van een (willekeurig) buigend
moment M*z .
c. Wat kan men op grond van het buigspanningsverloop in de doorsnede zeggen
over het schuifspanningsverloop? Geef een
schets van het schuifspanningsdiagram
(er wordt nog geen berekening gevraagd).
Geef ook aan in welke richting de schuifspanningen werken.
d. Waar in de doorsnede is de schuifspanning extreem? Bereken deze
extreme waarde.
e. Bereken ook de schuifspanningen in C, in zowel lijf als flens.
72

TOEGEPASTE MECHANICA – DEEL 2
356
Mechanica:
Spanningen, vervormingen,
verplaatsingen

5

5.34 Een dunwandig gelijkzijdig hoekprofiel, met overal dezelfde
wanddikte van 12 mm, moet in het horizontale symmetrievlak een
dwarskracht V = 48 2 kN overbrengen.

5.36 Van een dunwandig U-profiel zijn de doorsnedeafmetingen in de
figuur gegeven. De doorsnede moet een dwarskracht Vy = 7200 N
overbrengen.

Schuifkrachten en -spanningen ten gevolge van dwarskracht – Vraagstukken

Gevraagd:
a. Het schuifspanningsdiagram. Geef
de richting van de schuifspanningen aan.
b. De maximum schuifspanning en
waar in de doorsnede treedt deze
op?
c. Toon aan dat de resultante van
alle schuifspanningen in de doorsnede gelijk is aan de dwarskracht.
5.35 Een dunwandige T-profiel, met een lijfdikte van 10 mm en een
flensdikte van 5 mm, moet in het symmetrievlak een dwarskracht van
18 kN overbrengen. De doorsnedeafmetingen kan men uit de figuur
aflezen.
Gevraagd:
a. Bereken de plaats van het normaalkrachtencentrum NC.
b. Bereken de schuifspanningen in het lijf
als functie van z.
c. Bereken de schuifspanningen in de
flens als functie van y.
d. Teken voor de gehele doorsnede het
schuifspanningsdiagram. Geef de richting van de schuifspanningen aan en
schrijf de belangrijkste waarden er bij.
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Gevraagd:
a. Toon aan dat voor het eigen traagheidsmoment Iyy geldt:
Iyy = 18 × 106 mm 4 .
b. Schets het schuifspanningsdiagram (er wordt nog geen berekening
gevraagd). Geef de richtingen aan.
c. Bereken voor een aantal interessante plaatsen de waarden. Hoe
groot is de maximum schuifspanning en waar treedt deze op?
5.37 De vrij opgelegde ligger AB wordt in C, op eenderde van de
overspanning, belast door een verticale kracht 3F. De ligger heeft een
dunwandige doorsnede (een U-profiel); de lijfdikte is t en de flensdikte
2t. Profielhoogte en -breedte zijn h.
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b. In welke doorsnede is de normaalspanning maximaal. Bereken en
teken voor die doorsnede het normaalspanningsdiagram.
c. Bereken en teken het schuifspanningsdiagram voor een doorsnede
links van oplegging B. Hoe groot is in deze doorsnede de maximum
schuifspanning en waar treedt deze op?
d. Bereken en teken het schuifspanningsdiagram voor een doorsnede
rechts van oplegging B. Hoe groot is in deze doorsnede de maximum schuifspanning en waar treedt deze op?
Gevraagd:
a. De plaats van het normaalkrachtencentrum NC en de grootte van
het eigen traagheidsmoment I zz .
b. Bereken en teken het verloop van de schuifspanningen die in doorsnede D op het linker deel van de ligger werken. Geef de richting
van de schuifspanningen aan.
c. De schuifkracht per lengte in langsrichting ter plaatse van snede
c-c, op de aansluiting van lijf en flens.

5.39 Een dunwandig ‘dubbel-T-profiel’ heeft overal dezelfde wanddikte van 12 mm. De plaats van het normaalkrachtencentrum NC is in
de figuur aangegeven. Verder is gegeven I zz = 40 × 106 mm 4.
De doorsnede moet in het verticale symmetrievlak een dwarskracht van
32 kN overbrengen.

5.38 De getekende dunwandige T-balk met overal dezelfde wanddikte van 10 mm wordt op de aangegeven wijze belast door de krachten F1 = 240 kN en F2 = 40 kN .
Van het profiel is gegeven: A = 12 × 103 mm 2 en I zz = 450 × 106 mm 4 .

Gevraagd:
a. Schematiseer de balk tot lijnelement en teken de M-, V- en N-lijn.
© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

Gevraagd:
a. Bereken de schuifspanning in snede a.
b. Bereken de schuifspanning in snede b.
c. Bereken de schuifspanning in snede c.
d. Bereken de maximum schuifspanning in een lijf. Waar treedt deze op?
e. Schets voor de gehele doorsnede het verloop van de schuifspanningen, geef de richtingen aan en schrijf de belangrijkste waarden er bij.
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5.40 In het verticale symmetrievlak van het getekende dunwandige
I-profiel werkt een dwarskracht van 48 kN. Het profiel heeft overal
dezelfde wanddikte van 12 mm. Het eigen traagheidsmoment in het
verticale vlak is I zz = 256 × 106 mm 4.
Gevraagd:
a. Verifieer dat I zz = 256 × 106 mm 4.
b. De maximum schuifspanning in één van
de flenzen.
c. De maximum schuifspanning in het lijf.
d. Een schets van het schuifspanningsdiagram voor de gehele doorsnede.
Schrijf de waarden er bij en geef met
pijltjes de richting van de schuifspanningen aan.

5.41 Een dunwandige stalen kolom met hoogte h en overal dezelfde
wanddikte t is aan de voet ingeklemd en wordt in het vrije einde belast
door de krachten F1 en F2, zie de figuur.
Houd in de berekening aan:
F1 = F2 = 66,15 kN , h = 3 m en t = 10, 5 mm .
Verder is voor de doorsnede gegeven:
A = 15, 75 × 103 mm 2 en I zz = 882 × 106 mm 4.
Gevraagd:
a. Bereken de plaats van het normaalkrachtencentrum NC.
b. Schematiseer de kolom tot een lijnelement en teken alle krachten
die er op werken, daarbij inbegrepen de oplegreacties.
c. Teken de N- V- en M-lijn, met de vervormingstekens.
d. Bereken en teken voor de doorsnede op 1 m boven de inklemming
het normaalspanningsdiagram.
e. Bereken en teken voor de doorsnede op 1 m boven de inklemming
het schuifspanningsdiagram.
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5.42 Voor de getekende ligger is een dunwandig kokerprofiel toegepast met een rechthoekige doorsnede en overal dezelfde wanddikte.
Belasting en afmetingen zijn in de figuur gegeven.

Gevraagd:
a. In welke doorsnede treedt de grootste normaalspanning op? Teken
voor deze doorsnede het normaalspanningsdiagram, met de goede
tekens voor trek en druk.
b. In welke doorsnede treedt de grootste schuifspanning op? Teken
voor die doorsnede het schuifspanningsdiagram. Geef in de doorsnede de richting van de dwarskracht aan en de richting waarin de
schuifspanningen werken.
c. Toon aan dat de resultante van alle schuifspanningen in de doorsnede gelijk is aan de dwarskracht.
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5.43 In de getekende dunwandige doorsnede, met overal dezelfde
wanddikte van 8 mm, werkt een dwarskracht Vz = 44 kN . Voor het
eigen traagheidsmoment geldt: I zz = 396 × 106 mm 4.

Gevraagd:
a. Bereken en teken het schuifspanningsdiagram voor AB. Hoe groot
is de maximum schuifspanning in AB?
b. De resultante van alle schuifspanningen in AB.
c. De resultante van alle schuifspanningen in CD.
d. Bereken en teken het schuifspanningsdiagram voor CD. Hoe groot
is de maximum schuifspanning in CD?
e. Toon aan dat de resultante van alle schuifspanningen in CD overeenstemt met het antwoord op vraag c.

Gevraagd:
a. De schuifspanning in snede a.
b. De schuifspanning in snede b.
c. De schuifspanning in snede c.
d. De maximum schuifspanning
in de doorsnede.
e. Een schets van het volledige
schuifspanningsdiagram.
Schrijf de waarden erbij en geef
met pijltjes de richting van de
schuifspanningen aan.

5.45 Gegeven een dunwandige cirkelvormige kokerdoorsnede met
straal R en wanddikte t. De doorsnede moet een dwarskracht Vz
overbrengen.

5.44 De getekende dunwandige doorsnede heeft overal dezelfde
wanddikte van 10 mm en moet in het symmetrievlak een dwarskracht
van 45 kN overbrengen.

Gevraagd:
a. Bereken voor deze doorsnede I zz .
b. Toon aan dat voor het statisch moment van het in de figuur aangegeven afschuivende deel geldt:
Sza = 2R2t sin ϕ
c. Bereken en teken het schuifspanningsverloop als functie van ϕ ten
gevolge van de dwarskracht Vz . Houd in de numerieke uitwerking
aan: R = 150 mm; t = 8, 6 mm en Vz = 40, 5 kN .
d. Hoe groot is de maximum schuifspanning (in N/mm2) en waar
treedt deze op?
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5.46 De getekende dunwandige kokerdoorsnede in de vorm van een
gelijkbenige driehoek heeft overal dezelfde wanddikte van 10 mm. In
het verticale symmetrievlak werkt een dwarskracht van 25 kN. Voor
het eigen traagheidsmoment I zz geldt I zz = 61, 2 × 106 mm 4.

Gevraagd:
a. Verifieer de plaats van het normaalkrachtencentrum NC.
b. Toon aan dat I zz = 61, 2 × 106 mm 4.
c. Schets het schuifspanningsdiagram voor de gehele doorsnede
(zonder berekening!). Geef met pijltjes de richting van de schuifspanningen aan.
d. Bereken op een aantal interessante plaatsen de waarden in het
schuifspanningsdiagram.
e. De maximum schuifspanning in de doorsnede en de plaats waar
deze optreedt.
f. Toon aan dat de resultante van alle schuifspanningen in de doorsnede gelijk is aan de dwarskracht van 25 kN.
5.47 Een vrij opgelegde cirkelcilindrische staaf met een diameter van
100 mm wordt op de aangegeven wijze belast door een kracht van 36 kN.

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

5

Schuifkrachten en -spanningen ten gevolge van dwarskracht – Vraagstukken

Gevraagd:
a. De maximum buigspanning in de staaf.
b. De maximum schuifspanning in de staaf.
5.48 De massieve doorsnede in de vorm van een gelijkbenige driehoek brengt in het verticale symmetrievlak een dwarskracht over van
75 kN.
Gevraagd:
a. De schuifspanning ter hoogte van
het normaalkrachtencentrum van
de doorsnede.
b. De maximum schuifspanning in
de doorsnede.
c. Geef een schets van het schuifspanningsverloop over de hoogte
van de doorsnede.

Dwarskrachtencentrum (paragraaf 5.5)
5.49 Gevraagd: Welke betekenis moet men toekennen aan het
dwarskrachtencentrum DC in een doorsnede?
5.50 In de getekende doorsnede werkt een horizontale dwarskracht
Vy = 24 kN . De doorsnedeafmetingen kunnen uit de figuur worden
afgelezen.
Gevraagd:
a. Bereken de afstand a van het normaalkrachtencentrum NC tot de
(hartlijn van de) bovenflens.
b. Bereken en teken voor de gehele doorsnede het schuifspanningsverloop ten gevolge van Vy = 24 kN. Geef de richtingen aan en schrijf
de belangrijkste waarden er bij.
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Gevraagd:
a. Bereken het verloop van de schuifspanningen als functie van z.
b. Teken het schuifspanningsdiagram. Geef de richtingen aan en
schrijf de belangrijkste waarden erbij.
c. Bereken de resultante van alle schuifspanningen in respectievelijk
AB en BC.
d. Toon aan dat de resultante van alle schuifspanningen in de doorsnede gelijk is aan de dwarskracht Vz = 40 2 kN . Waar ligt de
werklijn van Vz ?
e. Waar ligt het dwarskrachtencentrum DC?
c.

Bereken voor lijf en flenzen afzonderlijk de schuifspanningsresultanten.
d. Toon aan dat de resultante van alle schuifspanningen in de doorsnede gelijk is aan de dwarskracht Vy = 24 kN. Bereken de afstand
b van de werklijn van Vy tot de bovenflens.
e. Waar in de doorsnede ligt het dwarskrachtencentrum DC?

5.52 In de getekende dunwandige doorsnede werkt loodrecht op de
symmetrieas een verticale dwarskracht Vz = 20 kN. De afmetingen
kunnen uit de figuur worden afgelezen.

5.51 In een dunwandig gelijkbenig hoekprofiel werkt loodrecht op
het symmetrievlak van de doorsnede een dwarskracht Vz = 40 2 kN.
Het profiel heeft overal dezelfde wanddikte van 12 mm. De afmetingen
kunnen uit de figuur worden afgelezen.

Gevraagd:
a. Bereken de plaats van het normaalkrachtencentrum NC.
b. Bereken doorsnedegrootheden die nodig zijn om het schuifspanningsverloop te kunnen berekenen.
c. Bereken en teken het schuifspanningsverloop. Geef de richtingen
aan en schrijf de belangrijkste waarden er bij.
d. Bereken en teken de resultante van alle schuifspanningen in respectievelijk de bovenflens, de onderflens en het lijf.
e. Waar ligt de werklijn van de resultante van alle schuifspanningen
in de doorsnede (dus de werklijn van de dwarskracht)?
f. Waar ligt het dwarskrachtencentrum DC van de doorsnede?
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5.53 In een dunwandige vierkante doorsnede met spleet werkt een
verticale dwarskracht V. De doorsnede heeft overal dezelfde wanddikte
t. In positie I bevindt de spleet zich in het midden van de onderflens. In
positie II is de doorsnede 90° gedraaid en bevindt de spleet zich in het
midden van het rechter lijf.
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Bijzondere gevallen van afschuiving (paragraaf 5.6)
5.55 In een aluminium plaat met
dikte t = 8 mm worden ronde gaten
met diameter d geponst. De schuifsterkte is τ = 60 MPa.
Gevraagd:
a. De benodigde stempeldruk σ
bij een diameter d = 30 mm .
b. De benodigde stempeldruk σ
bij een diameter d = 40 mm .

Gevraagd (zonder berekening):
a. Een schets van het schuifspanningsverloop voor de doorsnede in
positie I. Geef met pijltjes de richting van de schuifspanningen aan.
b. Een schets van het schuifspanningsverloop voor de doorsnede in
positie II. Geef met pijltjes de richting van de schuifspanningen aan.
5.54 Zie de gegevens in opgave 5.53
Houd in de berekening aan: a = 240 mm , t = 12, 5 mm en V = 32 kN .
Gevraagd:
a. Bereken en teken het schuifspanningsdiagram voor de doorsnede in
positie I.
b. Toon aan dat de resultante van alle schuifspanningen in de doorsnede gelijk is aan de dwarskracht. Waar ligt de werklijn van de
dwarskracht?
c. Bereken en teken het schuifspanningsdiagram voor de doorsnede in
positie II.
d. Toon aan dat de resultante van alle schuifspanningen in de doorsnede gelijk is aan de dwarskracht. Waar ligt de werklijn van de
dwarskracht?
e. Waar in de doorsnede ligt het dwarskrachtencentrum?
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5.56 Spantbeen (1) is met zolderbalk (2) verbonden door middel van
een tandverbinding. In spantbeen (1) heerst een drukkracht van 17,4 kN.
Beide balken hebben een breedte van 80 mm. Alle andere gegevens
kunnen aan de figuur worden ontleend. Neem in de berekening aan dat
de tandverbinding glad (wrijvingsloos) is.

Gevraagd:
a. De op het voorhout uitgeoefende kracht.
b. De benodigde lengte l van het voorhout als de schuifspanning
beneden de grenswaarde τ = 0, 9 MPa moet blijven.
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5.57 De getekende overlappende lijmverbinding tussen drie 100 mm
brede planken moet een trekkracht van 63 kN overbrengen. De
gemiddelde schuifspanning in de lijmverbinding mag de grenswaarde
τ = 1, 75 MPa niet overschrijden.

Gemengde opgaven
5.59 Een vrij opgelegde houten balk, 2 m lang, wordt in het midden
van de overspanning belast door een puntlast van 10,5 kN. De rechthoekige doorsnede van de balk is 0,2 m breed en 0,1 m hoog, zoals is
aangegeven in onderstaande figuur.

Gevraagd: De benodigde laslengte l .
5.58 De getekende overlappende boutverbinding tussen drie 25 mm dikke
planken brengt een trekkracht van
7,5 kN over. De bout heeft een diameter
van 10 mm. De lengte van het voorhout
bedraagt 60 mm voor de binnenste
plank (1) en 50 mm voor de buitenste
planken (2).

Gevraagd:
a. Bereken de grootste buigspanning in de balk.
b. Om te zorgen dat bij de aangegeven belasting de grootste buigspanning beneden een grenswaarde van 7 MPa blijft wordt er op
de balk een 0,2 m brede strook gelijmd. Hoe dik moet die strook
minstens zijn?
c. Bereken voor geval b de maximum schuifkracht per lengte die de
lijmverbinding moet overbrengen. Waar treedt dit maximum op?

Gevraagd:
a. De schuifspanning in de bout.
b. De schuifspanning in het voorhout
van plank (1).
c. De stuikspanning in plank (1).
d. De schuifspanning in het voorhout
van de planken (2).
e. De stuikspanning in de planken (2).

5.60 Een vrij opgelegde balk met een rechthoekige doorsnede van
80 × 180 mm2 heeft een overspanning van 6 m en draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting van 12 kN/m.

Gevraagd:
a. De maximum buigspanning in de balk.
b. De maximum schuifspanning in de balk.
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5.61 Een dunwandig I-profiel moet in het verticale symmetrievlak een
dwarskracht van 42 kN overbrengen. De doorsnedeafmetingen volgen
uit de figuur. Houd in de berekening aan: a = 300 mm en t = 15 mm.

5.63 Een dunwandige buis met straal R en wanddikte t moet een verticale dwarskracht V = 7 kN overbrengen. De oppervlakte van de buisdoorsnede is A = 1000 mm 2.

Gevraagd:
a. De schuifspanning ter plaatse van snede I
in het lijf.
b. De schuifspanning ter plaatse van snede II
in het lijf, direct onder de bovenflens.
c. De schuifspanning ter plaatse van snede II
in de bovenflens, direct naast het lijf.
d. Teken het volledige schuifspanningsdiagram, schrijf de waarden er bij en geef
de richting van de schuifspanningen aan.

Gevraagd:
a. De gemiddelde verticale schuifspanning.
b. De maximum schuifspanning.
c. De schuifspanning op een kwart van de hoogte.

Schuifkrachten en -spanningen ten gevolge van dwarskracht – Vraagstukken

5.64 Een vrij opgelegde T-balk draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting.

5.62 De getekende stalen kokerbalk is uitgevoerd als een gelaste
koker. Voor het eigen traagheidsmoment in het verticale vlak (het vlak
van de belasting) geldt I = 13 × 106 mm 4.

Gevraagd bij de gegeven belasting: De schuifkracht in langsrichting
die één enkele lasnaad over de lengte BC moet overbrengen.
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Gevraagd: In welk van de vier aangegeven punten is in de gegeven
situatie:
a. de verticale schuifspanning het grootst?
b. de verticale schuifspanning het kleinst?
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5.65 De getekende uitkragende ligger, met een lengte van 3 m, heeft
een dunwandige doorsnede. De doorsnedeafmetingen en de plaats van
het normaalkrachtencentrum NC kunnen uit de figuur worden afgelezen. Voor de eigen traagheidsmomenten geldt Iyy = 90 × 106 mm 4 en
I zz = 360 × 106 mm 4 .
In het vrij zwevende einde werkt een verticale kracht van 4,5 kN en
grijpt in het midden van de flens een trekkracht van 36 kN aan.

Gevraagd:
a. De verticale schuifspanning in A.
b. De verticale schuifspanning B.
c. De maximum verticale schuifspanning in de doorsnede en de plaats
waar deze optreedt.

5.67 De getekende vrij opgelegde houten ligger met gelijkmatig verdeelde volbelasting is samengesteld uit twee balken die met behulp van
kramplaten op elkaar zijn geklemd. Elke kramplaat kan een schuifkracht van 5 kN overbrengen.

Gevraagd: Hoeveel kramplaten zijn er voor de hele balk nodig?

Gevraagd:
a. Schematiseer de ligger tot een lijnelement en teken alle krachten
die er op werken. Teken de M- V- en N-lijn, met de vervormingstekens. Schrijf de waarden er bij.
b. Teken het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede x = 1 m.
c. Bereken voor de doorsnede x = 1 m de schuifspanningen in het lijf
als functie van z.
d. Teken voor de gehele doorsnede het schuifspanningsdiagram.
Schrijf de waarden er bij. Geef de richting van de schuifspanningen
zoals die werken op een positief snedevlak.
5.66 In de getekende doorsnede werkt een verticale dwarskracht van
42,8 kN.
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5.68 Een dunwandig U-profiel met
constante wanddikte t = 5 mm moet in
het verticale symmetrievlak de getekende
dwarskracht van 45 kN overbrengen.
Gevraagd:
a. Het verloop van de schuifspanningen als functie van de plaats
in de doorsnede.
b. Teken het schuifspanningsdiagram.
Geef de richting aan waarin de schuifspanningen werken.
c. De schuifkracht per lengte in langsrichting ter plaatse van snede
c-c, op de aansluiting van lijf en flens.
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5.69 Een vrij opgelegde balk met rechthoekige doorsnede draagt een
gelijkmatig verdeelde volbelasting.

Gevraagd: De grootste schuifspanning in de balk en de plaats waar
deze optreedt.

Gevraagd: Bepaal in de gegeven situatie de verhouding tussen de maximum schuifspanning en maximum buigspanning.

Schuifkrachten en -spanningen ten gevolge van dwarskracht – Vraagstukken

5.72 In de figuur zijn de hartmaten gegeven van een tot lijnelement
geschematiseerde klembeugel ABCD. De klembeugel heeft een T-vormige doorsnede waarvan de afmetingen uit de figuur zijn af te lezen.
De wanddikte is overal 12 mm. De doorsnede moet in de berekening
als dunwandig worden opgevat.
De beugel wordt in A en D belast door twee drukkrachten van 5,76 kN.

5.70 De getekende uitkragende ligger, in het vrije einde belast door
een verticale kracht van 24 kN, is samengesteld uit twee gelijke rechthoekige balken, die door middel van ringdeuvels met elkaar zijn verbonden. Per deuvel kan een schuifkracht van 20 kN worden opgenomen.

Gevraagd: Het minimaal benodigde aantal deuvels.
5.71 De getekende vrij opgelegde balk met overstekken heeft een rechthoekige doorsnede en draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting.
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Gevraagd:
a. Bereken en teken het schuifspanningsverloop in (lijf en flens van)
doorsnede a-b. Geef de richting van de schuifspanningen aan en
schrijf de belangrijkste waarden er bij.
b. Bereken en teken evenzo het schuifspanningsverloop in (lijf en flens
van) doorsnede c-d.

83

5 SCHUIFKRACHTEN
EN - SPANNINGEN TEN GEVOLGE VAN DWARSKRACHT
367
Schuifkrachten
en -spanningen
ten gevolge van dwarskracht – Vraagstukken

Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen

5

5.73 In een plaat worden ronde gaten
geponst.

5.75 Voor een vrij opgelegde ligger met een gelijkmatig verdeelde
belasting wordt een houten kokerprofiel toegepast. De verbindingen
tussen de verschillende delen van het profiel worden uitgevoerd met
verborgen pennen. Men kan kiezen tussen de profielen 1, 2 en 3.

Gevraagd: Welke van onderstaande
uitspraken is juist?
1. De benodigde stempeldruk is bij
grote gaten groter dan bij kleine
gaten.
2. De benodigde stempeldruk is bij
grote gaten kleiner dan bij kleine gaten.
3. De benodigde stempeldruk is onafhankelijk van de gatdiameter.
5.74 Van een dunwandig U-profiel zijn de doorsnedeafmetingen in
de figuur gegeven. De doorsnede moet een dwarskracht Vz = 11, 2 kN
overbrengen.
Gevraagd:
a. Toon aan dat voor het eigen
traagheidsmoment geldt:
I zz = 126 × 106 mm 4.
b. Schets het schuifspanningsdiagram (er wordt nog geen
berekening gevraagd). Geef
de richtingen aan.
c. Bereken voor een aantal interessante plaatsen de waarden.
Hoe groot is de maximum
schuifspanning en waar treedt
deze op?
d. Toon aan dat de resultante van
alle schuifspanningen gelijk is
aan de dwarskracht.
e. Waar ligt de werklijn van de dwarskracht Vz ?
f. Waar ligt het dwarskrachtencentrum DC van de doorsnede?
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Gevraagd: Rangschik de
profielen naar het benodigde aantal pennen, te
beginnen met het profiel
waarvoor het grootste aantal pennen nodig is. Het
antwoord bestaat dus uit
een getal van drie cijfers.
5.76 Een vrij opgelegde houten balk met rechthoekige doorsnede en
een overspanning van 5 m draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q. De oppervlakte van de balkdoorsnede is A = 20 × 103 mm 2.
Gevraagd: Bij welke belasting q is de maximum schuifspanning in de
balk 1,2 N/mm2?
5.77 De vrij opgelegde betonnen I-balk heeft een overspanning van
4 m en draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting van 11 kN/m.
De grenswaarde voor de schuifspanning is τ = 0, 7 N/mm 2.
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Schuifkrachten en -spanningen ten gevolge van dwarskracht – Vraagstukken

Gevraagd: Over welke lengte a zijn de schuifspanningen te groot en
moeten extra voorzieningen worden getroffen (in de vorm van bijvoorbeeld beugels of opgebogen wapening)?
5.78 Een dunwandige kokerbalk met rechthoekige doorsnede is op de
aangegeven wijze opgelegd en belast. De wanddikte van de flenzen is 2t
en van de lijven 3t.
Houd in de berekening aan: a = 250 mm , t = 10 mm en F = 60 kN .

5.80 De getekende dunwandige kokerdoorsnede in de vorm van een
gelijkbenig trapezium heeft overal dezelfde wanddikte van 7 mm. In het
verticale symmetrievlak werkt een dwarskracht van 99,3 kN. Voor het
eigen traagheidsmoment I zz geldt I zz = 90,1 × 106 mm 4.

Gevraagd:
a. Het normaalspanningsdiagram voor de doorsnede waarin de
normaalspanning maximaal is.
b. Het schuifspanningsdiagram voor de doorsnede waarin de schuifspanning maximaal is.
5.79 Een vrij opgelegde houten balk met lengte l = 4 m en een gelijkmatig verdeelde volbelasting q = 2 kN/m is op de aangegeven wijze
opgebouwd uit drie delen die met draadnagels aan elkaar zijn bevestigd. De maximum schuifkracht die een draadnagel kan overbrengen
bedraagt 200 N. Voor het traagheidsmoment van de doorsnede mag
men in de berekening aanhouden I zz = 59, 52 × 106 mm 4 .
Gevraagd: Hoeveel draadnagels zijn er in totaal ten minste nodig?
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Gevraagd:
a. Verifieer de plaats van het
normaalkrachtencentrum
NC.
b. Verifieer dat
I zz = 90,1 × 106 mm 4 .
c. De schuifspanning in de
bovenflens ter plaatse van
hoekpunt A.
d. De schuifspanning in de
onderflens ter plaatse van
hoekpunt B.
e. De maximum schuifspanning in één van de lijven.
f. Een schets van het schuifspanningsdiagram voor de gehele doorsnede. Schrijf de waarden erbij en geef met pijltjes de richting van
de schuifspanningen aan.
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De op wringing belaste staaf – Vraagstukken

6.6
6 De opVraagstukken
wringing belaste staaf
Algemene opmerkingen vooraf:
• In een aantal opgaven wordt behalve naar de schuifspanning door
wringing ook naar de schuifspanning door dwarskracht gevraagd
en soms ook naar de normaalspanning.
• Het eigen gewicht van de constructie blijft buiten beschouwing
tenzij in de opgave duidelijk anders is vermeld.

Materiaalgedrag bij afschuiving (paragraaf 6.1)
6.1 Een 25 mm dikke rubber plaat, die 200 mm lang en 120 mm
hoog is, is aan de boven- en onderkant stevig bevestigd aan twee stalen
strippen. Op de bovenste strip werkt een kracht van 500 N.

Gevraagd:
a. De glijdingsmodulus van de toegepaste rubbersoort.
b. De verplaatsing van de bovenplaat als de kracht van 7,2 kN niet in
de x-, maar in de y-richting werkt.

Wringing van cirkelvormige doorsneden (paragraaf 6.2)
6.3 Een cirkelvormige doorsnede moet een wringend moment van
1 kNm overbrengen. De schuifspanning in de doorsnede mag niet
groter worden dan 10 MPa.

Gevraagd: De verplaatsing van de bovenste strip ten opzichte van de
onderste als de glijdingsmodulus voor rubber 3 MPa bedraagt.
6.2 Een rubber blok van 200 × 160 × 50 mm 3 is aan de boven- en
onderkant stevig bevestigd aan twee stijve stalen platen. Onder invloed
van de getekende kracht van 7,2 kN verschuift de bovenplaat 7,5 mm
in x-richting.
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Gevraagd: De minimaal benodigde diameter d van de doorsnede.
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6.4 Een massieve cirkelvormige doorsnede, met diameter d1 = 150 mm,
en een holle cirkelvormige doorsnede, met buitendiameter d2 = 180 mm
en nog onbekende binnendiameter d3 , worden door hetzelfde wringend
moment Mt belast. Daarbij treedt in beide doorsneden dezelfde maximum schuifspanning τ max = 8 MPa op.

BELASTE STAAF
6 DE OP WRINGING
6 De op
wringing

425
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6.6 De getekende doorsnede van een dunwandige
stalen buis heeft een oppervlakte A = 1000 mm 2 .
De schuifspanning mag de grenswaarde
τ = 90 MPa niet overschrijden.
Gevraagd: Het maximum wringend moment dat
de doorsnede kan overbrengen.
6.7 De dunwandige kokkerligger AB wordt belast door een met
excentriciteit a aangrijpende kracht F. De koker heeft een cirkelvormige doorsnede met straal R en wanddikte t.
Houd in de berekening aan F = 30 kN , a = 1, 65 m , R = 150 mm
en t = 7 mm .

Gevraagd:
a. De grootte van het wringend moment Mt .
b. De binnendiameter d3 van de holle doorsnede.
c. De schuifspanning aan de binnenkant van de holle doorsnede.
6.5 Een dunwandige cirkelvormige buis waarvan de doorsnede een straal R = 150 mm heeft en
een oppervlakte A = 8000 mm 2 wordt belast
door een wringend moment Mt = 30 kNm .

Gevraagd:
a. Het schuifspanningsverloop in de kokerdoorsnede ten gevolge van
het wringend moment.
b. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van de dwarskracht.
c. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van wringend moment en
dwarskracht.
d. De maximum schuifspanning en de plaats waar deze optreedt.

Gevraagd: De schuifspanning in de doorsnede.
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6.8 De tweemaal rechthoekig omgezette staafconstructie in het horizontale vlak is vervaardigd uit een dunwandig buisprofiel met straal
R = 200 mm en wanddikte t = 10 mm. De constructie wordt belast
door een verticale kracht van 15,7 kN in D. De kracht werkt in de
symmetrieas van de doorsnede.

6
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6.10 De massieve as in opgave 6.9 wordt vervangen door een holle as
met een buitendiameter van 75 mm. Alle overige gegevens blijven ongewijzigd.
Gevraagd:
a. De benodigde wanddikte van de as.
b. De rotatie van de einddoorsneden ten opzichte van elkaar.
6.11 De horizontale belasting in het dakvlak veroorzaakt wringing in
de getekende kolom. De kolom is stijf verbonden met dakvlak en fundering. Voor de kolom is een stalen buis toegepast met een buitendiameter
van 180 mm. Het polair traagheidsmoment is Ip = 60 × 106 mm4.
Houd voor de glijdingsmodulus van staal aan G = 80 GPa .

Gevraagd voor inklemmingsdoorsnede A:
a. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van het wringend moment.
b. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van de dwarskracht.
c. De plaats en grootte van de maximum schuifspanning.
d. Het normaalspanningsverloop ten gevolge van het buigend moment.
6.9 Een massieve as met cirkelvormige doorsnede moet een wringend
moment van 1,96 kNm overbrengen. De grenswaarde van de schuifspanning is τ = 80 N/mm 2. De glijdingsmodulus is G = 80 GPa .

Gevraagd:
a. De diameter d van de as.
b. De rotatie van de einddoorsneden ten opzichte van elkaar.
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Gevraagd:
a. De maximum schuifspanning in de kolom.
b. De minimum schuifspanning in de kolom.
c. Het rotatieverschil ∆ϕ tussen beide einddoorsneden van de kolom
(in graden) als de kolomlengte 2,40 m bedraagt.
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6.12 De getekende massieve staaf , opgebouwd uit de twee even lange
cirkelcilindrische delen AB en BC met verschillende diameter, is ingeklemd in A en wordt in het vrije einde C belast door een wringend
moment van 200 Nm. De afmetingen kunnen uit de figuur worden
afgelezen. De glijdingsmodulus is G = 80 GPa .
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Wringing van dunwandige doorsneden (paragraaf 6.3)
6.14 Een dunwandige koker met een geleidelijk verlopende wanddikte t wordt belast door een wringend moment Mt .

Gevraagd:
a. De maximum schuifspanning.
b. De hoekverdraaiing in B (in radialen).
c. De hoekverdraaiing in C (in graden).
6.13-1 t/m 3 De prismatische staaf AB heeft een massieve cirkelvormige doorsnede en wordt op wringing belast door de drie
momenten Mt;1 , Mt;2 en Mt;3 . Het polair traagheidsmoment is
Ip = 2, 578 × 106 mm 4 . De glijdingsmodulus is G = 80 GPa.
Er zijn drie verschillende belastinggevallen:
(1) Mt;1 = 5 kNm , Mt;2 = 3 kNm en Mt;3 = 6 kNm .
(2) Mt;1 = 5 kNm , Mt;2 = 9 kNm en Mt;3 = 5 kNm .
(3) Mt;1 = 3, 2 kNm , Mt;2 = 12 kNm en Mt;3 = 2, 4 kNm .

Gevraagd:
a. De Mt -lijn.
b. Het verloop van de verwringing χ over de lengte van de staaf.
c. De rotatie in B (in graden).
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Gevraagd:
a. Wat verstaat men onder de schuifstroom in de doorsnede?
b. Toon aan dat de schuifstroom constant is.
c. Leid onderstaande formule af voor de schuifspanningen door
wringing:

σ xm =

Mt
2Amt

d. Welke betekenis heeft de grootheid Am in deze schuifspanningsformule?
6.15 Door een wringend moment ontstaat
in een dunwandige cirkelvormige buis een
schuifspanning van 100 N/mm2. De doorsnedeafmetingen kunnen uit de figuur
worden afgelezen.
Gevraagd: De grootte van het wringend
moment.
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6.16-1 t/m 4 In de vier getekende dunwandige kokerdoorsneden
werkt hetzelfde wringend moment Mt = 1000 Nm .

6

De op wringing belaste staaf – Vraagstukken

Gevraagd:
a. De grootte van het wringend
moment in de ligger.
b. De maximum schuifspanning ten
gevolge van uitsluitend het wringend moment.

6.18 Gegeven twee dunwandige buisdoorsneden met straal R en
wanddikte t. Doorsnede I is gesloten en doorsnede II heeft een spleet.
In beide doorsneden werkt hetzelfde wringend moment Mt .

Gevraagd:
a. Het schuifspanningsverloop in de doorsnede.
b. De bijdrage van de schuifspanningen in de flenzen tot het wringend
moment.
c. De bijdrage van de schuifspanningen in de lijven tot het wringend
moment.
6.17 Een uitkragende ligger met een dunwandige driehoekige doorsnede wordt in het vrije einde belast door een excentrisch aangrijpende
kracht F = 45 kN . De doorsnede heeft overal dezelfde wanddikte
t = 24 mm. Houd verder in de berekening aan: a = 260 mm en
b = 375 mm.
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Gevraagd:
a. De uitdrukking voor de maximum schuifspanning τ max;I in doorsnede I.
b. De uitdrukking voor de maximum schuifspanning τ max;II in doorsnede II.
c. De verhouding τ max;II τ max;I . Wat betekent deze verhouding numeriek als R = 60 mm en t = 3 mm ?
90
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6.19 Gegeven twee vierkante dunwandige doorsneden: doorsnede I is
gesloten en doorsnede II is open (met een kleine spleet in het midden
van de onderflens). De wanddikte van de flenzen is 15 mm en van de
lijven 6 mm. In beide doorsneden werkt eenzelfde wringend moment
Mt = 735 Nm .
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Gevraagd:
a. Het torsietraagheidsmoment.
b. Het torsietraagheidsmoment als de doorsneden niet meer gesloten
zijn, maar in het midden van het rechter lijf een kleine spleet hebben.
6.21 Gegeven de drie dunwandige open doorsneden (a), (b) en (c) en
de dunwandige kokerdoorsnede (d). De doorsnedeafmetingen kunnen
uit de figuur worden afgelezen.

Gevraagd:
a. Teken het schuifspanningsverloop in doorsnede I.
b. De maximum schuifspanning in doorsnede I.
c. Teken het schuifspanningsverloop in doorsnede II.
d. De maximum schuifspanning in doorsnede II.
6.20-1/2

Gegeven de twee getekende dunwandige kokerdoorsneden.

Gevraagd:
a. Rangschik (in opklimmende volgorde) de open doorsneden naar de
grootte van het torsietraagheidsmoment.
b. Vergelijk het torsietraagheidsmoment van de kokerdoorsnede met
het torsietraagheidsmoment van de open doorsneden.
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6.22 De getekende dunwandige kokerdoorsnede, met overal dezelfde
wanddikte van 15 mm, moet in het vlak van de doorsnede een excentrisch aangrijpende verticale kracht van 60 kN overbrengen. De doorsnedeafmetingen zijn aangegeven in de figuur.

Gevraagd:
a. De dwarskracht en het wringend moment in de doorsnede.
b. Het schuifspanningsverloop in de doorsnede ten gevolge van alleen
de dwarskracht. Geef de richting van de schuifspanningen aan en
schrijf op een aantal plaatsen de waarden er bij.
c. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van alleen het wringend
moment.
d. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van de combinatie van
dwarskracht en buigend moment.
e. De maximum schuifspanning en de plaats waar deze optreedt.
6.23 Gegeven twee dunwandige vierkante doorsneden met een flensdikte van 12 mm en een lijfdikte van 6 mm. De ene doorsnede is open,
met een spleet in het midden van de onderflens, en de andere doorsnede
is gesloten. Beide doorsneden moeten dezelfde excentrisch aangrijpende

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

6

De op wringing belaste staaf – Vraagstukken

dwarskracht overbrengen. Alle benodigde gegevens kunnen aan de
figuur worden ontleend.

Gevraagd:
a. Schets voor beide doorsneden het schuifspanningsverloop ten
gevolge van alleen de dwarskracht. Geef de richting van de schuifspanningen aan en schrijf er een aantal waarden bij. Geef voor elk
van de doorsneden aan waar de schuifspanning ten gevolge van
dwarskracht maximaal is en hoe groot deze is.
b. Schets evenzo voor beide doorsneden het schuifspanningsverloop
ten gevolge van alleen het wringend moment. Geef voor elk van de
doorsneden aan waar de schuifspanning ten gevolge van wringing
maximaal is en hoe groot deze is.
c. Geef voor de open doorsnede de plaats en grootte aan van de
maximum schuifspanning ten gevolge van de combinatie van
dwarskracht en wringing.
d. Geef voor de gesloten doorsnede de plaats en grootte aan van de
maximum schuifspanning ten gevolge van de combinatie van
dwarskracht en wringing.
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6.24 De doorsnede van de getekende uitkragende kokerligger heeft de
vorm van een dunwandige gelijkzijdige driehoek met overal dezelfde
wanddikte. De doorsnedeafmetingen volgen uit de figuur. De ligger
wordt op de aangegeven wijze in het vrije einde belast door een excentrisch aangrijpende kracht van 60 kN.
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d. Het torsietraagheidsmoment I t.
e. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van het wringend moment.
Teken dit verloop, geef de richting van de schuifspanningen aan en
schrijf er een aantal waarden bij.
f. De plaats en grootte van de maximum schuifspanning ten gevolge
van de combinatie van dwarskracht en wringend moment.
6.26 Voor een uitkragende ligger is een dunwandig U-profiel toegepast. De ligger wordt in het vrije einde belast door een verticale kracht
van 9,35 kN waarvan de werklijn door het lijf gaat. Alle benodigde
afmetingen kunnen uit de figuur worden afgelezen.

Gevraagd voor de inklemmingsdoorsnede:
a. Het schuifspanningsdiagram ten gevolge van het wringend
moment.
b. Het schuifspanningsdiagram ten gevolge van de dwarskracht.
c. De plaats en grootte van de maximum schuifspanning.
d. Het normaalspanningsdiagram ten gevolge van het buigend
moment.
6.25 Gegeven een dunwandig
U-profiel. De getekende kracht van
4800 N is de resultante van alle
schuifspanningen in de doorsnede.
De afmetingen kunnen uit de
figuur worden afgelezen.
Gevraagd:
a. De grootte en richting van de
dwarskracht en het wringend
moment in de doorsnede.
b. Het eigen traagheidsmoment Izz .
c. Het schuifspanningsverloop ten
gevolge van de dwarskracht. Teken dit verloop, geef de richting
van de schuifspanningen aan en schrijf er een aantal waarden bij.
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Gevraagd voor de doorsnede halverwege de uitkraging:
a. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van de dwarskracht.
Teken dit verloop, geef de richting van de schuifspanningen aan en
schrijf er een aantal waarden bij.
b. De grootte en richting van het wringend moment.
c. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van het wringend moment.
Teken dit verloop, geeft de richting van de schuifspanningen aan
en schrijf er een aantal waarden bij.
d. De plaats en grootte van de maximum schuifspanning in de doorsnede.
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Gemengde opgaven
6.27 Een dunwandige buis wordt op de aangegeven manier belast
door een excentrisch aangrijpende dwarskracht van 3 kN. De buis
heeft een cirkelvormige doorsnede met een diameter van 120 mm en
oppervlakte van 1250 mm 2 .

Gevraagd: De maximum schuifspanning in de buisdoorsnede.
6.28 De rechthoekig omgezette staafconstructie in het horizontale vlak
is vervaardigd uit een dunwandig buisprofiel met straal R = 100 mm en
wanddikte t = 5 mm. De constructie wordt belast door een verticale
kracht in A en een horizontale kracht in B. Beide krachten grijpen aan
in de hartlijnen van de constructie.
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Gevraagd voor inklemmingsdoorsnede C:
a. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van het wringend moment.
b. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van de dwarskracht.
c. De plaats en grootte van de maximum schuifspanning.
d. Het normaalspanningsverloop ten gevolge van de normaalkracht.
e. Het normaalspanningsverloop ten gevolge van het buigend
moment.
f. De plaats en grootte van de maximum trek- en drukspanning en de
ligging van de neutrale lijn.
6.29 Een prismatische cirkelvormige buis met een binnendiameter
van 63 mm en een wanddikte van 3 mm wordt belast door een wringend moment Mt . De verwringing van de buis mag niet meer bedragen
dan χ = 0, 25o /m en de schuifspanning mag niet groter worden dan
τ = 20 MPa . Voor de glijdingsmodulus geldt G = 38 GPa .
Gevraagd:
a. De waarde van Mt waarbij de grenswaarde χ wordt bereikt.
b. De waarde van Mt waarbij de grenswaarde τ wordt bereikt.
c. Het maximum wringend moment waarop de buis mag worden
belast.
6.30-1/2 Staaf ABCD bestaat uit drie delen met verschillende torsiestijfheid:
GI (AB)
= 4 kNm 2 , GI (BC)
= 1, 6 kNm 2 en GI (CD)
= 2, 5 kNm 2 .
t
t
t
Er zijn twee belastinggevallen:
(1) Mt;1 = 120 Nm , Mt;2 = 40 Nm , Mt;3 = 20 Nm en Mt;4 = 100 Nm .
(2) Mt;1 = 80 Nm , Mt;2 = 120 Nm , Mt;3 = 90 Nm en Mt;4 = 50 Nm .
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Gevraagd:
a. De Mt-lijn.
b. Het verloop van de verwringing over de lengte van de staaf
(de χ-lijn).
c. De rotatieverandering ∆ϕ x over AB, BC en CD.
d. De rotatie van doorsnede B ten opzichte van doorsnede A.
e. De rotatie van doorsnede C ten opzichte van doorsnede A.
f. De rotatie van doorsnede D ten opzichte van doorsnede A.
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d. De maximum schuifspanning ten gevolge van de excentrisch aangrijpende dwarskracht en de plaats(en) waar deze optreedt.
6.32 De getekende dunwandige kokerdoorsnede, met overal dezelfde
wanddikte van 18 mm, moet in het vlak van de doorsnede een excentrisch aangrijpende verticale kracht van 48 kN overbrengen. De doorsnedeafmetingen kunnen uit de figuur worden afgelezen.

6.31 Van de getekende vierkante open doorsnede, met een spleet in S,
kunnen de afmetingen uit de figuur worden afgelezen. In de doorsnede
werkt een excentrisch aangrijpende dwarskracht van 1,68 kN.

Gevraagd:
a. De dwarskracht en het wringend moment in de doorsnede.
b. Toon aan dat voor de eigen traagheidsmomenten van de doorsnede
geldt:
Iyy = 168 × 106 mm 4 en I zz = 480 × 106 mm 4
Gevraagd:
a. De grootte van de dwarskracht en het wringend moment in de
doorsnede.
b. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van alleen de dwarskracht.
Geef de richting van de schuifspanningen aan en schrijf er een aantal waarden bij.
c. Teken evenzo het schuifspanningsverloop ten gevolge van alleen
het wringend moment.
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c.

Teken het schuifspanningsverloop in de doorsnede ten gevolge van
alleen de dwarskracht. Geef de richting van de schuifspanningen
aan en schrijf op een aantal plaatsen de waarden er bij.
d. Teken evenzo het schuifspanningsverloop ten gevolge van alleen
het wringend moment.
e. Teken het schuifspanningsverloop ten gevolge van de combinatie
van dwarskracht en buigend moment.
f. Waar in de doorsnede is de schuifspanning maximaal en hoe groot
is deze maximale waarde?
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6.33 Gegeven twee vierkante dunwandige doorsneden met overal
dezelfde wanddikte t. Doorsnede I is gesloten en doorsnede II is open
met een kleine spleet in het midden van de onderflens. De getekende
(dwars)kracht V is de resultante van alle schuifspanningen in de doorsnede.
Houd in de berekening aan: V = 31 kN, a = 360 mm en t = 20 mm .

Gevraagd:
a. De plaats en grootte van de maximum schuifspanning in doorsnede
I.
b. De plaats en grootte van de maximum schuifspanning in doorsnede
II.
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6.34 De getekende kracht van 65 kN is de resultante van alle schuifspanningen in de driehoekige doorsnede. De doorsnede is dunwandig
met overal dezelfde wanddikte van 14 mm.

Gevraagd:
a. De grootte en richting van de dwarskracht en het wringend
moment in de doorsnede.
b. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van de dwarskracht.
c. Het schuifspanningsverloop ten gevolge van het wringend moment.
d. De maximum schuifspanning in de doorsnede en de plaats waar
deze optreedt.
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7.2 Ten gevolge van het eigen gewicht van het starre blok verlengt
staaf AB met 8,5 mm.

Algemene opmerkingen vooraf:
• Het materiaal gedraagt zich lineair elastisch waarbij mag worden
aangenomen dat de spanning in alle opgaven beneden de vloeigrens
blijft.
• Het eigen gewicht van de constructie blijft buiten beschouwing tenzij in de opgave duidelijk anders is vermeld.

Williotdiagram (paragraaf 7.1)

7.1 Een star lichaam ondergaat in het x-y-vlak een (kleine) rotatie ϕ = 3,5°
om het punt A met coördinaten (xA ; yA ) = (+4, 585 m; +2, 290 m). Een
punt B op het lichaam, met coördinaten (xB ; yB ) = (+0, 525 m; −0, 755 m),
ondergaat hierdoor een verplaatsing uB .

Gevraagd:
a. De horizontale verplaatsing van C.
b. De verticale verplaatsing van C.
7.3-1/2 Een star blok is op twee verschillende manieren opgelegd.
Onder invloed van een temperatuurverhoging verlengt draad AB
met 1, 5 2 mm.

Gevraagd:
a. Punt B en de richting van de verplaatsing uB in de figuur te schetsen.
b. De horizontale component ux;B van de verplaatsing van B.
c. De verticale component uy;B van de verplaatsing van B.
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Gevraagd:
a. De horizontale verplaatsing van hoekpunt D.
b. De verticale verplaatsing van hoekpunt D.
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7.4 Een onvervormbaar blok met een gewicht van 60 kN is op de
aangegeven wijze opgelegd. In de getekende situatie is de veer spanningsloos. De stijfheid van de veer is k = 5000 kN/m. Houd verder
in de berekening aan c = 5 m en d = 4 m.

Gevraagd:
a. De indrukking van de veer nadat staaf AB is weggenomen.
b. De verticale verplaatsing van A.
c. De rotatie van het lichaam om C in graden.
7.5 Een oneindig stijve staaf AB is op de aangegeven wijze opgelegd
en belast. Staaf CD, die wel kan vervormen, heeft een staafdoorsnede
A = 1500 mm2 en elasticiteitsmodulus E = 200 × 103 N/mm2.

Gevraagd:
a. De lengteverandering van staaf CD.
b. De zakking van B.
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7.6-1/2 Staaf AB is op twee verschillende manieren opgelegd. In
beide gevallen ondergaat de roloplegging een voorgeschreven verplaatsing van 20 mm. De staaf is zo lang dat de rotatie ten gevolge van de
voorgeschreven verplaatsing klein blijft.

Gevraagd:
De lengteverandering van staaf AB.
7.7 Ten gevolge van een bepaalde belasting (niet in de figuur getekend) ondergaan de knooppunten C en D van het vakwerk de volgende
verplaatsingen:
• knooppunt C: ux;C = +25 mm; uy;C = −30 mm
• knooppunt D: ux;D = 0 ; uy;D = −15 mm

Gevraagd:
a. De lengteverandering van staaf CD ten gevolge van alleen de
knoopverplaatsing ux;C = +25 mm.
b. De lengteverandering van staaf CD ten gevolge van alleen de
knoopverplaatsing uy;D = −15 mm .
c. De lengteverandering van staaf CD in het vakwerk bij de gegeven
knoopverplaatsingen van C en D.
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7.8 In de getekende figuur is AB een uit een vakwerk vrijgemaakte
staaf met een lengte van 3 m en een rekstijfheid van 750 MN. Voor de
verplaatsingen van de staafeinden A en B geldt:
uxA = +10 mm
•
uyA = −15 mm
•
uxB = −10 mm
•
uyB = −25 mm
•

Gevraagd:
a. De lengteverandering van staaf AB.
b. De normaalkracht in staaf AB, met het goede teken.
7.9 In de getekende constructie heeft staaf BC een tweemaal zo grote
rekstijfheid als staaf AC. De constructie wordt in C belast door een verticale kracht F.
Houd in de berekening aan: a = 2, 5 m , b = 1, 25 m , EA = 11, 3 MN
en F = 25, 6 kN .

7
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Gevraagd:
a. De verticale verplaatsing van C.
b. De horizontale verplaatsing van C.
7.10 Een last van 15 kN hangt aan twee stalen draden. De draaddoorsnede heeft een oppervlakte A = 100 mm 2 . Voor de elasticiteitsmodulus van staal wordt gesteld E = 200 GPa .

Gevraagd:
De verticale verplaatsing van C.
7.11 Een blok met gewicht G hangt aan drie draden. Alle draden hebben dezelfde rekstijfheid EA.
Houd in de berekening aan: a = 2 m, G = 50 kN en EA = 12, 5 MN .

Gevraagd:
De grootste van de verticale verplaatsingen in A en B.
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7.12 In het getekende vakwerk hebben alle staven dezelfde rekstijfheid EA = 32 MN. Het vakwerk wordt in C belast door de verticale
kracht F = 120 kN . Houd verder in de berekening aan a = 1 m .
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Gevraagd:
Bepaal met behulp van een Williot de verplaatsing van knooppunt D.
Teken de verplaatsingen in het Williot 5 keer zo groot als zij in werkelijkheid zijn (kies dus als schaal 1 cm ≡ 2 mm ).
7.14 De getekende constructie is zo gedimensioneerd dat bij de verticale
kracht F in A alle belaste staven dezelfde rek ondergaan: | ε |= 0, 001.
Houd verder in de berekening aan: a = 1, 5 m , b = 4, 0 m , c = 1, 0 m ,
d = 2, 0 m en e = 1, 5 m.

Gevraagd:
a. De verticale verplaatsing van knooppunt C.
b. De horizontale verplaatsing van knooppunt C.
7.13-1/2 Gegeven hetzelfde vakwerk op twee verschillende manieren
in D belast door een kracht van 10 kN. Voor de staafdoorsneden geldt
A(1) = A(3) = 50 5 mm 2 en A(2) = A(4) = 50 mm 2. De elasticiteitsmodulus is E = 200 GPa .

Gevraagd:
Bepaal met behulp van een Williot de verticale verplaatsing van punt A.
Teken de verplaatsingen in het Williot 10 keer zo groot als zij in werkelijkheid zijn, dus kies als schaal: 1 cm ≡ 1 mm .
7.15 Van het getekende vakwerk wil men topscharnier C over een
afstand a = 13 mm omhoog brengen door inkorting van trekstang AC.

Gevraagd:
a. De lengte waarover men de trekstang moet inkorten als b = 6 m.
b. De lengte waarover men de trekstang moet inkorten als b = 2 m.
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7.16 Het getekende vakwerkspant heeft in staaf CD een wartel. Door
staaf CD in te korten kan men de hoogte van het spant corrigeren.

7
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7.18-1/2 De getekende vakwerken zijn zo gedimensioneerd dat bij de
aangegeven belasting (die voor beide vakwerken gelijk is) in alle trekstaven een spanning van 100 N/mm2 optreedt en in alle drukstaven
een spanning van 50 N/mm2. Houd voor de elasticiteitsmodulus aan
E = 200 GPa.

Gevraagd:
Hoeveel moet staaf CD worden ingekort als men knooppunt E 30 mm
wil laten stijgen?
7.17 In het getekende vakwerk hebben alle staven dezelfde rekstijfheid EA = 216 MN . De belasting bestaat uit een verticale kracht van
240 kN in knooppunt D.

Gevraagd:
De verplaatsing van knooppunt B bij de aangegeven belasting.
7.19 In de getekende constructie zijn alle staafverbindingen scharnierend uitgevoerd.
Bij de aangegeven belasting geldt voor alle belaste staven | ε |= 0, 001.

Gevraagd:
De verticale verplaatsing van knooppunt D.
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Gevraagd:
a. De staafkrachten.
b. De lengteverandering van de staven.
c. Het Williot voor de knoopverplaatsingen. Teken de verplaatsingen
in het Williot 10 keer zo groot als zij in werkelijkheid zijn (kies dus
als schaal: 1 cm ≡ 1 mm ).
d. Verzamel van alle knooppunten de verplaatsingen ux en uy in een
tabel.
7.20 In het getekende vakwerk hebben alle staven dezelfde rekstijfheid EA = 40 MN.
b. Bereken met behulp van een Williot de verplaatsing van de knooppunten B t/m E. Teken het Williot op ruitjespapier en kies als
schaal: 1 hokje ≡ 1 mm .
7.22 In het getekende vakwerk ondergaan alle staven bij de aangegeven belasting in absolute zin dezelfde rek: | ε |= 0, 8 promille.

Gevraagd:
De horizontale verplaatsing van knooppunt E ten gevolge van de aangegeven belasting.
7.21 Bij de aanwezige belasting geldt voor alle belaste staven in het
getekende vakwerk: | ε |= 1 / 1500.
Gevraagd:
a. Geef in het vakwerk alle trek-, druk- en nulstaven aan met respectievelijk +, – en 0, zonder direct de staafkrachten in grootte te berekenen.
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Gevraagd:
Bepaal met behulp van een Williot de verticale verplaatsing van knooppunt
E. Teken het Williot op ruitjespapier en kies als schaal: 1 hokje ≡ 1 mm .
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7.23 Het getekende vakwerk, waarin alle staven dezelfde rekstijfheid
EA = 35, 2 MN hebben, wordt in G belast door een verticale kracht
F = 44 kN .

Gevraagd:
Bepaal met behulp van een Williot de knoopverplaatsingen. Teken
het Williot op ruitjespapier (met hokjes van 5 mm) en kies als schaal
1 hokje ≡ 23 mm . Verzamel de waarden ux en uy in een tabel.
Gevraagd:
a. Teken het Williot voor de knoopverplaatsingen. Gebruik ruitjespapier en teken de verplaatsingen op ware grootte.
b. Teken op ruitjespapier de vervormde constructie. Kies voor de constructieafmetingen als schaal 1 cm ≡ 1 m ; teken de verplaatsingen
op ware grootte.

7.25 In het getekende vakwerk hebben alle staven dezelfde rekstijfheid EA = 400 MN .

7.24-1/2 Gegeven hetzelfde vakwerk op twee verschillende manieren
belast door een kracht in D. Voor de staafdoorsneden geldt:
A(1) = 100 5 mm 2
A(2) = A(4) = A(6) = 100 mm 2
A(3) = A(5) = 100 2 mm 2
De elasticiteitsmodulus is E = 200 GPa .
Gevraagd:
De verticale verplaatsing van knooppunt C ten gevolge van de aangegeven belasting.
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7.26 In het getekende vakwerk hebben alle staven dezelfde doorsnede
A = 2000 mm 2 en elasticiteitsmodulus E = 200 GPa .

c.
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De zakking van last G ten gevolge van de verplaatsing van knooppunt C (de lengteverandering van de kabel blijft buiten beschouwing).

7.28 Het getekende vakwerk wordt belast door een horizontale
kracht van 15 kN in G. Alle staven hebben dezelfde rekstijfheid
EA = 22, 5 MN .

Gevraagd:
De horizontale verplaatsing van knooppunt A bij de aangegeven belasting.
7.27 Vakwerk ABC heeft in C een katrol waarvan de diameter verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de overige afmetingen van de
constructie. Een last met gewicht G = 60 kN hangt aan een kabel die
in C wrijvingsloos over de katrol loopt en in D vast is bevestigd. Alle
staven hebben dezelfde rekstijfheid EA = 84, 85 MN .

Gevraagd:
a. De horizontale verplaatsing van knooppunt G.
b. De verticale verplaatsing van knooppunt G.
c. Een schets van het vervormde vakwerk.
7.29 In het getekende vakwerk hebben alle staven dezelfde doorsnede
A = 2000 mm 2 en elasticiteitsmodulus E = 200 GPa .

Gevraagd:
a. De staafkrachten en de lengteverandering van de staven.
b. De verplaatsing van knooppunt C.
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Gevraagd:
De verplaatsing van knooppunt B bij de aangegeven belasting.
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7.30 In de getekende constructie wordt staaf AB met behulp van een
wartel 15 2 mm korter gemaakt.

Gevraagd:
a. De verticale verplaatsing uy;C van knooppunt C.
b. Eens schets van de vervormde constructie.
7.31

Het getekende vakwerk heeft in staaf AB een wartel.

Gevraagd:
a. Met welke bedrag moet men de lengte van staaf CE veranderen om
knooppunt L 90 mm naar boven te verplaatsen. Is dit een verlenging of verkorting? Schets de constructie in vervormde toestand.
b. Met welke bedrag moet men de lengte van staaf DE veranderen om
knooppunt L 90 mm naar boven te verplaatsen. Is dit een verlenging of verkorting? Schets de constructie in vervormde toestand.
7.33 In het getekende vakwerk vervangt men staaf (1), die beschadigd
is, door een staaf die 30 mm te lang is.

Gevraagd:
a. De verticale verplaatsing van knooppunt C als staaf AB met behulp
van de wartel 20 mm langer wordt gemaakt.
b. Een schets de constructie in vervormde toestand.
7.32 Van de getekende luifelconstructie wil men dat knooppunt L
90 mm hoger komt te liggen dan in de tekening is aangegeven. Men
kan dat bereiken door van één van de staven de lengte te veranderen.
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Gevraagd:
a. Hoeveel verandert hierdoor de horizontale positie van A?
b. Hoeveel verandert hierdoor de verticale positie van A?
c. Teken het vervormde vakwerk.
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481
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7.34 Het getekende vakwerk is zodanig gedimensioneerd dat bij de
gegeven belasting in alle trekstaven een spanning van 140 N/mm2
heerst en in alle drukstaven een spanning van 70 N/mm2. De elasticiteitsmodulus is voor alle staven E = 210 GPa .

7.36 Het getekende vakwerk is zodanig gedimensioneerd dat bij de
aangegeven belasting voor alle belaste staven geldt: | ε |= 0, 6‰ .

Gevraagd:
De verplaatsing van de rol in B.

Gevraagd:
a. Verzamel in een tabel voor alle staven de lengteverandering ∆l.
b. Bereken met behulp van een Williotdiagram voor alle knooppunten de horizontale en verticale verplaatsing en verzamel de waarden in een tabel. Teken het Williot op ruitjespapier en kies als
schaal: 1 hokje ≡ 1,5 mm.

7.35 In het getekende vakwerk hebben alle diagonaalstaven een
rekstijfheid EA 2 ; de andere staven hebben een rekstijfheid EA.
Houd verder in de berekening aan: l = 5 m; EA = 125 MN en
F = 25 kN.

7.37-1/2 Gegeven hetzelfde vakwerk op twee verschillende manieren
opgelegd. Het vakwerk is zo gedimensioneerd dat bij de aangegeven
belasting voor alle belaste staven geldt: | ε |= 0, 001.

Gevraagd:
a. Bereken alle staafkrachten.
b. Bepaal voor alle staven de lengteverandering.
c. Bereken met behulp van een Williot de verplaatsingen van alle
knooppunten. Teken in het Williot de verplaatsingen 10 keer zo
groot als zij in werkelijkheid zijn (kies dus als schaal: 1 cm ≡ 1 mm ).
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Gevraagd:
a. Geef voor elk van de staven aan of het een trek-, druk- of nulstaaf
is (zonder de staafkrachten te berekenen).
b. Verzamel in een tabel de lengteverandering van de staven.
c. Teken op ruitjespapier het Williot voor de knoopverplaatsingen.
Kies als schaal 1 hokje ≡ 2 mm .
d. Verzamel van alle knooppunten de verplaatsingen ux en uy in een
tabel.
e. Teken het vervormde vakwerk. Kies voor de constructieafmetingen
als schaal 1 cm ≡ 0,5 m en voor de verplaatsingen 1 cm ≡ 20 mm .

7

Vervorming van vakwerken – Vraagstukken

7.39 In het getekende vakwerk wordt knooppunt B belast door een
verticale kracht van 40 kN. Alle staven hebben dezelfde elasticiteitsmodulus E = 2 × 105 N/mm2. Voor de oppervlakte van de staafdoorsneden geldt:
A = 150 mm 2
staaf 1:
staaf 2 en 3: A = 600 mm 2
staaf 4 t/m 7: A = 300 5 mm 2

7.38 Het getekende vakwerk is zodanig gedimensioneerd dat bij de
aangegeven belasting voor alle belaste staven geldt: | ε |= 0, 5 × 10−3.

Gevraagd:
a. Bereken alle staafkrachten, uitgedrukt in F.
b. Bereken voor alle staven de lengteverandering ∆l .
c. Bereken met behulp van een Williot de verplaatsingen van de knooppunten. Teken in het Williot de verplaatsingen vijf keer zo groot als
zij in werkelijkheid zijn (kies dus als schaal: 5 mm ≡ 1 mm).

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

Gevraagd:
a. Verzamel in een tabel de staafkrachten en de lengteverandering van
de staven.
b. Bepaal met behulp van een Williot van alle knooppunten de verplaatsing in respectievelijk de x- en y-richting. Verzamel deze waarden in een tabel.
Teken het Williot op ruitjespapier (met hokjes van 5 mm) en kies
als schaal voor de verplaatsingen 1 hokje ≡ 1 mm .
7.40-1/2 In de twee getekende vakwerken zijn de staven zodanig
gedimensioneerd dat bij de aangegeven belasting alle belaste staven in
absolute zin dezelfde rek | ε |= 0, 001 ondergaan.
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Gevraagd:
a. Bereken alle staafkrachten, uitgedrukt in F, en verzamel ze in een
tabel.
b. Bepaal van alle staven de lengteverandering en neem de resultaten
op in een tabel.
c. Teken het Williot voor de knoopverplaatsingen. Teken de verplaatsingen in het Williot op ware grootte.
d. Lees voor alle knooppunten uit het Williot de horizontale verplaatsingscomponent ux en verticale verplaatsingscomponent uy af en
verzamel de waarden in een tabel.
e. Als bij gelijkblijvende belasting en rekstijfheden alle staaflengten
twee maal zo groot worden gekozen, welke invloed heeft dit dan
op de spanningen in de vakwerkstaven (sterkte) en op de knoopverplaatsingen (stijfheid)? Motiveer uw antwoord.

7 V ERVORMING
7

VAN VAKWERKEN
483
Vervorming
van vakwerken – Vraagstukken

b. Bereken met behulp van een Williot de verplaatsing van knooppunt
E. Teken in het Williot de verplaatsingen op ware grootte. Geef
aan in welke volgorde u de knoopverplaatsingen berekent om zo
snel mogelijk tot het gevraagde resultaat te komen.
7.42-1/2 Gegeven hetzelfde vakwerk op twee verschillende manieren
belast. Het vakwerk is zo gedimensioneerd dat in beide belastinggevallen voor alle belaste staven geldt: | ε |= 0, 5‰ .

7.41 In het getekende vakwerk geldt voor alle belaste staven
| ε |= 0, 001.
Gevraagd:
a. Bepaal voor alle staven de lengteverandering in mm en verzamel de
waarden in een tabel.
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Gevraagd:
a. Geef in het vakwerk alle trek-, druk- en nulstaven aan met respectievelijk +, – en 0 zonder direct de staafkrachten in grootte te berekenen.
b. Bereken met een Williot, langs de kortste weg, de horizontale en
verticale verplaatsing van knooppunt D.
c. Bereken met een Williot, langs de kortste weg, de horizontale en
verticale verplaatsing van knooppunt N.

7

Vervorming van vakwerken – Vraagstukken

7.44 In het op een ruitjesraster getekende vakwerk geldt bij de aangegeven belasting voor alle belaste staven | ε |= 0, 5‰ .

7.43 In het getekende vakwerk kruisen de staven (2) en (3) elkaar en
ook de staven (6) en (7). Bij de aangegeven belasting geldt voor alle
belaste staven | ε |= 0, 8‰ .

Gevraagd:
a. Geef in het vakwerk de trek-, druk- en nulstaven aan.
b. Bepaal met behulp van een Williot de verplaatsing van knooppunt
D. Teken het Williot op ruitjespapier (met hokjes van 5 mm) en
kies als schaal 1 hokje ≡ 2 mm .
Aanwijzing: bepaal vanuit C eerst de verplaatsing van de knooppunten G en H.
Gevraagd:
a. Verzamel in een tabel de staafkrachten en de lengteverandering van
de staven.
b. Teken op ruitjespapier (met hokjes van 5 mm) een Williot voor de
knoopverplaatsingen. Kies als schaal 1 hokje ≡ 4 mm.
c. Lees uit het Williot de knoopverplaatsingen ux en uy af en verzamel de waarden in een tabel.
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Williot-diagram met terugdraaien (paragraaf 7.2)
7.45 Bij de aangegeven belasting geldt voor de belaste staven in het
vakwerk:
• diagonaalstaven (oneven genummerd): | ε |= 0, 50 × 10−3
• overige staven (even genummerd): | ε |= 0, 25 × 10−3
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Gevraagd:
a. Teken op ruitjespapier het Williotdiagram in het geval de richting
van staaf BC wordt vastgehouden. Kies als schaal voor de verplaatsingen 1 hokje ≡ 2 mm .
b. Bereken de knoopverplaatsingen ten gevolge van het terugdraaien.
c. Bereken de definitieve knoopverplaatsingen. Controleer de antwoorden aan de hand van voorbeeld 2 in paragraaf 7.4 (tabel
7.20).
Gevraagd:
a. Geef aan welke staven trek-, druk- en nulstaven zijn. Bereken de
lengteveranderingen van de staven.
b. Als het vakwerk in B wordt losgemaakt van de roloplegging en
de richting van staaf AC wordt vastgehouden, bereken dan met
behulp van een Williot de verplaatsingen van de knooppunten
B t/m E. Kies als schaal voor de verplaatsingen in het Williot
1 cm ≡ 1 mm .
c. Over welke hoek moet het vakwerk worden teruggedraaid?
Bereken de verplaatsingen van B t/m E ten gevolge van het terugdraaien.
d. Verzamel in een tabel de uiteindelijke verplaatsingen van B t/m E.
7.46

7.48 In de getekende constructie is staaf BCD oneindig stijf. Als de
constructie in G en K wordt belast door de krachten F geldt voor alle
belaste staven | ε |= 1‰ .

Als opgave 7.45, maar houd nu de richting van staaf AD vast.

7.47 Van het getekende vakwerk is gegeven dat ten gevolge van de verticale kracht F in D alle belaste staven een rek | ε |= 1 1500 ondergaan.
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Gevraagd:
a. De staafkrachten, uitgedrukt in F, en de lengteveranderingen van
de staven.
b. Teken het Williot voor de knoopverplaatsingen als de richting van
staaf BCD wordt vastgehouden. Kies als schaal voor de verplaatsingen in het Williot 1 cm ≡ 3 mm .
c. Bereken de verplaatsingen ten gevolge van het terugdraaien.
d. Bereken de definitieve knoopverplaatsingen.
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7.49 Bij de aangegeven belasting door de krachten F in D en G ondergaan alle belaste staven in het getekende vakwerk een rek | ε |= 1‰ .

Gevraagd:
a. Teken het Williotdiagram als de richting van staaf AG wordt vastgehouden. Kies voor de verplaatsingen in het Williot als schaal
1 cm ≡ 2 mm .
b. De hoek waarover men het vakwerk moet terugdraaien en de
knoopverplaatsingen die hiervan het gevolg zijn.
c. De resulterende knoopverplaatsingen.

7.51 Als opgave 7.50, maar pendelstaaf EC is niet meer oneindig stijf;
ook voor deze staaf geldt nu | ε |= 1‰.
7.52 Het getekende vakwerk is in A scharnierend opgelegd en in C
opgehangen aan staaf BC. Als in E de verticale kracht F aan grijpt geldt
voor alle belaste staven | ε |= 1 1500. Een uitzondering hierop is staaf
BC; deze is oneindig stijf en vervormt dus niet.

7.50 Voor alle belaste staven in het getekende vakwerk geldt bij de
aangegeven belasting | ε |= 1‰ . Een uitzondering hierop is pendelstaaf
EC; deze is oneindig stijf en vervormt dus niet.
Gevraagd:
a. Het Williotdiagram als de richting van staaf AB wordt vastgehouden. Teken de verplaatsingen in het Williot vijf keer zo groot als zij
in werkelijkheid zijn (dus kies als schaal 1 cm ≡ 2 mm ).
b. De knoopverplaatsingen ten gevolge van het terugdraaien.
c. De resulterende knoopverplaatsingen.
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Gevraagd:
a. De staafkrachten, uitgedrukt in F, en de lengteveranderingen van
de staven.
b. Omdat knooppunt G direct is verbonden met de vaste punten A en
B, kan men in één keer met een Williot alle knoopverplaatsingen
kan vinden. Ziet men dat niet dan kan men ook de constructie in B
losmaken en het Williot-diagram tekenen bij een vastgehouden
richting van staaf AG. Doe dat op ruitjespapier (met hokjes van
5 mm) en kies als schaal 1 hokje ≡ 1 mm .
c. De hoek waarover men het vakwerk moet terugdraaien en de verplaatsingen ten gevolge van het terugdraaien.
d. De uiteindelijke knoopverplaatsingen.

c.

De hoek waarover het vakwerk moet worden teruggedraaid en de
knoopverplaatsingen die hiervan het gevolg zijn.
d. De uiteindelijke knoopverplaatsingen.

7.53 Als opgave 7.52, maar staaf BC is niet meer oneindig stijf; ook
voor deze staaf geldt nu | ε |= 1 1500 .

7.56 Het getekende vakwerk wordt belast door een kracht F, die in D
onder een hoek van 45o op de constructie aangrijpt. Voor alle belaste
staven geldt | ε |= 1‰ .

7.55

Als opgave 7.54, maar houd nu de richting van staaf AD vast.

Opmerking: Ook de hierna volgende opgaven 7.56 t/m 7.66 lenen
zich voor de methode gebaseerd op een Williot-diagram met terugdraaien.

Williot met nulstandsdiagram of Williot-Mohr-diagram (paragraaf 7.3)

7.54 Bij de aangegeven belasting door de kracht F in E ondergaan alle
belaste staven in het getekende vakwerk een rek | ε |= 1 promille.

Gevraagd:
a. Alle staafkrachten, uitgedrukt in F, en de lengteveranderingen van
de staven.
b. Het Williot voor de knoopverplaatsingen als de richting van staaf
AC wordt vastgehouden. Teken het Williot op ruitjespapier (met
hokjes van 5 mm) en kies als schaal 1 hokje ≡ 1 mm.
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Gevraagd:
a. Geef aan welke staven trek-, druk- en nulstaven zijn. Bereken de
lengteveranderingen van de staven.
b. Als het vakwerk in B wordt losgemaakt van de roloplegging en
de richting van staaf AC wordt vastgehouden, bereken dan met
behulp van een Williot de verplaatsingen van de knooppunten
B t/m E. Kies als schaal voor de verplaatsingen in het Williot
1 cm ≡ 4 mm .
c. Teken het nulstandsdiagram en lees uit Williot-Mohr-diagram de
verplaatsingen af van de knooppunten B t/m E.
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Als opgave 7.56, maar houd nu de richting van staaf AD vast.

7.58 Bij de aangegeven belasting geldt voor alle belaste staven in het
getekende vakwerk | ε |= 1 1500.

b. Teken het nulstandsdiagram en lees uit de figuur de verplaatsingen
af van de knooppunten B t/m D.
7.61

Gevraagd:
a. Teken het Williotdiagram als de richting van staaf BC wordt vastgehouden. Teken de verplaatsingen in het Williot vijf keer zo groot
als zij in werkelijkheid zijn (dus kies als schaal 1 cm ≡ 2 mm ).
b. Corrigeer het Williot-diagram met het Mohr-diagram en lees uit de
figuur de verplaatsingen van de knooppunten af.
7.59

Als opgave 7.60, maar houd nu de richting van staaf AD vast.

7.62 Bij de aangegeven belasting door de krachten F in D en G ondergaan alle belaste staven in het getekende vakwerk een rek | ε |= 1‰ .

Als opgave 7.58, maar houd nu de richting van staaf BD vast.

7.60 Het getekende vakwerk is in A opgelegd op een scharnier en in B
op een rol waarvan de rolbaan onder 45o staat. Het vakwerk wordt
belast door een kracht van 30 kN die in C onder een hoek van 45° aangrijpt. Alle staven hebben dezelfde elasticiteitsmodulus E = 200 GPa.
Voor de oppervlakte van de staafdoorsneden geldt:
staaf 1 en 5: A = 100 2 mm 2
staaf 2 t/m 4: A = 100 mm 2
Gevraagd:
a. Teken het Williotdiagram als de richting van staaf AC wordt vastgehouden. Kies voor de verplaatsingen in het Williot als schaal
1 cm ≡ 1, 5 mm .
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Gevraagd:
a. Teken het Williotdiagram als de richting van staaf AD wordt vastgehouden. Kies voor de verplaatsingen in het Williot als schaal
1 cm ≡ 2 mm .
b. Teken het nulstandsdiagram en lees uit de figuur de verplaatsingen
af van de knooppunten C t/m G.
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7.63 Voor alle belaste staven in het getekende vakwerk geldt bij de
aangegeven belasting | ε |= 1‰ . Een uitzondering hierop is pendelstaaf
EC; deze is oneindig stijf en vervormt dus niet.

Gevraagd:
a. Teken het Williotdiagram als de richting van staaf AD wordt vastgehouden. Teken de verplaatsingen in het Williot vijf keer zo groot
als zij in werkelijkheid zijn (dus kies als schaal 1 cm ≡ 2 mm ).
b. Teken het nulstandsdiagram en lees uit de figuur de verplaatsingen
af van de knooppunten B t/m D.
7.64 Als opgave 7.63, maar pendelstaaf EC is niet meer oneindig stijf;
ook voor deze staaf geldt nu | ε |= 1‰ .
7.65 Het getekende vakwerk is in A scharnierend opgelegd en in C
opgehangen aan staaf BC. Als in E de verticale kracht F aan grijpt geldt
voor alle belaste staven | ε |= 1 1500. Een uitzondering hierop is staaf
BC; deze is oneindig stijf en vervormt dus niet.
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Gevraagd:
a. De staafkrachten, uitgedrukt in F, en de lengteveranderingen van
de staven.
b. Omdat knooppunt G direct is verbonden met de vaste punten A en
B, kan men in één keer met een Williot alle knoopverplaatsingen
kan vinden. Ziet men dat niet dan kan men ook de constructie in B
losmaken en het Williot-diagram tekenen bij een vastgehouden
richting van staaf AG. Doe dat op ruitjespapier (met hokjes van 5
mm) en kies als schaal 1 hokje ≡ 1 mm .
c. De correctie met het Mohr-diagram of nulstandsdiagram.
d. De uiteindelijke knoopverplaatsingen.
7.66 Als opgave 7.65, maar staaf BC is niet meer oneindig stijf; ook
voor deze staaf geldt nu | ε |= 1 1500.
Opmerking: Ook de opgaven 7.45 t/m 7.55 lenen zich voor de
methode gebaseerd op een Williot met nulstandsdiagram (WilliotMohr-diagram).
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8.6
Vraagstukken
8 Vormverandering
door buiging
Algemene opmerkingen vooraf:
• In alle opgaven gedraagt het materiaal zich lineair elastisch.
• Tenzij in de opgave anders is aangegeven zijn de staven prismatisch
met buigstijfheid EI.
• Vervorming door normaalkracht wordt verwaarloosd, tenzij in de
opgave anders is aangegeven.
• Het eigen gewicht van de constructie blijft buiten beschouwing
tenzij in de opgave duidelijk anders is vermeld.
• Zogenaamde ‘tweede-orde-effecten’ worden buiten beschouwing
gelaten.1

Directe berekening van de verplaatsingen uit het momentenverloop
(paragraaf 8.1)
8.1-1/2 De getekende ingeklemde ligger wordt in het vrije einde
belast door respectievelijk een koppel T en een kracht F.

8

Vormverandering door buiging – Vraagstukken

Gevraagd:
a. Bereken, met de in paragraaf 8.1 beschreven methode, uit het
momentenverloop de vergelijking van de elastische lijn en schets
deze.
b. De verplaatsing en rotatie in het vrije einde x = l. Vergelijk deze
waarden voor wat betreft grootte en richting met het overeenkomstige belastinggeval in tabel 8.3.
8.2 De vrij opgelegde ligger AB wordt ter plaatse van oplegging B
belast door een koppel T.

Gevraagd:
a. De momentenlijn en een schets van de elastische lijn.
b. De vergelijking van de elastische lijn te berekenen uit het momentenverloop.
c. De rotaties in de opleggingen en de verplaatsing in het midden.
Vergelijk deze waarden voor wat betreft grootte en richting met
het overeenkomstige belastinggeval in tabel 8.4.
8.3-1 t/m 4 De vrij opgelegde ligger AB wordt op vier verschillende
manieren belast door koppels.

1

Onder ‘tweede orde effecten’ verstaat men de verandering van de krachtsverdeling onder invloed van de verandering van de geometrie van de constructie. Deze kan een belangrijke rol spelen bij met name op druk belaste
staven. Dit onderwerp wordt behandeld in TOEGEPASTE MECHANICA - deel 3.
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Gevraagd:
a. De momentenlijn en een schets van de elastische lijn.
b. De vergelijking van de elastische lijn te berekenen uit het momentenverloop.
c. De rotaties in de opleggingen en de verplaatsing in het midden van
de overspanning.
8.4 Een ingeklemde balk met lengte l heeft een constante hoogte h
en een lineair verlopende breedte b(x) = b(1 − x /l ). De balk wordt op
buiging belast door een kracht F in het vrije einde.
Het materiaal gedraagt zich lineair elastisch met elasticiteitsmodulus E.

595
buiging – Vraagstukken

Differentiaalvergelijking voor buiging (paragraaf 8.2)
8.5 Gevraagd:
a. Welke drie typen basisbetrekkingen liggen ten grondslag aan de
vierde orde differentiaalvergelijking voor buiging. Omschrijf hun
betekenis in woorden.
b. Leid voor een prismatische staaf de vierde orde differentiaalvergelijking voor buiging af.
c. In hoeverre verandert deze differentiaalvergelijking als de staaf
niet-prismatisch is?
8.6 Van een in onbelaste toestand rechte prismatische ligger AB met
lengte l en buigstijfheid EI is de doorbuigingslijn gegeven:
w=

Gevraagd:
a. De vergelijking van de elastische lijn te berekenen uit het momentenverloop.
b. De zakking en rotatie in het vrije einde. Vergelijk deze waarden
met die van een prismatische balk met hoogte h en (constante)
breedte b.
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q
x3(2x − 3l)
48EI

Gevraagd:
a. Teken de elastische lijn.
b. Toon aan dat op de ligger een gelijkmatig verdeelde belasting q
werkt.
c. Teken de momentenlijn en dwarskrachtenlijn.
d. Teken de krachten en momenten die op de staafeinden werken en
toon aan dat de staaf in zijn geheel in evenwicht is.
e. Hoe kan de ligger zijn opgelegd, en waaruit bestaat dan de belasting?
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8.7 De getekende statisch onbepaalde ligger AB met lengte l en
buigstijfheid EI draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q.

8
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Gevraagd:
a. Bereken met behulp van de differentiaalvergelijking voor buiging
de vergelijking van de elastische lijn en teken deze.
b. Bereken uit de elastische lijn het buigend moment en de dwarskracht als functie van x en teken deze functies.
c. De uitdrukkingen voor de rotaties in de opleggingen en de verplaatsing in het midden van de overspanning.
De vrij opgelegde ligger AB wordt belast door een lineair verx
lopende verdeelde belasting qz = qˆ(1 − ). De buigstijfheid van de ligger
l
is EI.
8.9

Gevraagd:
a. De verplaatsing w als functie van x.
b. De rotatie in B en de zakking in het midden C. Controleer de juistheid van de uitkomsten aan de hand van tabel 8.4.
c. Het buigend moment M en de dwarskracht V als functie van x.
d. Teken de momenten- en dwarskrachtenlijn met de vervormingstekens voor het geval dat q = 10 kN/m en l = 4 m . Teken in A en B
ook de raaklijnen aan de momentenlijn.
e. De plaats en grootte van het maximum buigend moment.
f. De oplegreacties in A en B, zoals zij in werkelijkheid werken;
schrijf hun waarden er bij. Controleer de juistheid van de uitkomsten aan de hand van tabel 8.4.
8.8-1 t/m 4 De vrij opgelegde ligger AB wordt op vier verschillende
manieren belast door koppels.

Gevraagd:
a. De vergelijking van de elastische lijn.
b. De rotaties in A en B.
c. De maximum doorbuiging.
d. De momentenlijn en dwarskrachtenlijn, met de vervormingstekens
en de raaklijnen in A en B. Houd in de numerieke uitwerking aan:
q̂ = 80 kN/m en l = 4, 5 m .
e. De grootte en plaats van het maximum buigend moment.
8.10-1 t/m 3 Een op drie verschillende manieren statisch onbepaald
opgelegde ligger AB draagt dezelfde lineair verlopende verdeelde
x
belasting qz = qˆ .
l
Houd in de numerieke uitwerking aan: q̂ = 20 kN/m en l = 6 m .
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Gevraagd:
a. Los de differentiaalvergelijking voor buiging op voor de halve
ligger AB. Welke rand en overgangsvoorwaarden worden hierbij
gebruikt?
b. Teken voor de gehele ligger de elastische lijn.
c. Bepaal de zakking in B. Controleer de juistheid van de uitkomst
aan de hand van tabel 8.4.
d. Bereken voor AB het buigend moment en de dwarskracht als functie van x.
e. Teken voor de gehele ligger de momenten- en dwarskrachtenlijn.
f. Teken de oplegreacties in A en B, zoals zij in werkelijkheid werken
en schrijf hun waarden er bij. Controleer de juistheid van de uitkomsten aan de hand van tabel 8.4.

Gevraagd:
a. Bereken met behulp van de differentiaalvergelijking voor buiging
het verloop van het buigend moment en de dwarskracht.
b. Teken de momenten- en dwarskrachtenlijn, met de vervormingstekens.
c. Teken de oplegreacties in A en B, zoals zij in werkelijkheid werken
en schrijf hun waarden er bij.
d. Bereken het maximum veldmoment.

De drie vergeet-mij-nietjes (paragraaf 8.3, tabel 8.3)
8.12 De drie getekende kolommen hebben alle drie dezelfde buigstijfheid EI. In geval (a) bedraagt de uitwijking aan de top 4 mm.

8.11 De aan beide einden ingeklemde ligger ABC, met lengte 2l en
buigstijfheid EI, wordt in het midden B belast door een puntlast F.

Gevraagd:
a. De uitwijking aan de top in geval (b).
b. De uitwijking aan de top in geval (c).
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8.13 Uitkragende ligger ABC draagt over AB een gelijkmatig verdeelde belasting q = 16 kN/m. De buigstijfheid is EI = 23,4 MNm2.

8
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8.16-1 t/m 3 De ingeklemde ligger ACB wordt op drie verschillende
manieren belast.

Gevraagd (met het goede teken in het aangegeven x-y-assenstelsel):
a. De rotatie in C in radialen.
b. De rotatie in C in graden.
c. De verplaatsing in C.
8.14 Gegeven een ingeklemde prismatische ligger die in het vrije einde
wordt belast door een koppel T. De zakking in B bedraagt 12 mm.

Gevraagd:
De zakking in het vrije einde C.

Gevraagd:
a. Schets de doorbuigingslijn.
b. Bereken met vergeet-mij-nietjes de zakking en rotatie in het midden
C.
8.17 In de getekende constructie heeft staaf AA' een buigstijfheid
EI = 15 MNm2 en heeft staaf BB' een buigstijfheid 2EI = 30 MNm2.
Alle andere staven zijn oneindig stijf. Afmetingen en belasting kunnen
uit de figuur worden afgelezen.

8.15 In de getekende scharnierligger ASB heeft AS een buigstijfheid
EI = 5 MNm2, terwijl SB oneindig buigstijf is. Afmetingen en belasting
volgen uit de figuur.

Gevraagd:
De zakking in S.
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Gevraagd:
a. De verplaatsing van A.
b. De verplaatsing van B.
8.18
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8.20 De in A ingeklemde ligger ABC draagt over deel BC een gelijkmatig verdeelde belasting q = 9,5 kN/m. De buigstijfheid van de ligger
is EI = 19 MNm2.

Gegeven een prismatische kolom met buigstijfheid EI.

Gevraagd:
a. De zakking in C ten gevolge van de vervorming van AB.
b. De zakking in C ten gevolge van de vervorming van BC.
c. De resulterende zakking in C.

Gevraagd:
Ga na hoe de kolom bij de aangeven belasting vervormt.

8.21 De in A ingeklemde kolom AB wordt in het vrije einde B belast
door een horizontale kracht van 50 kN en een koppel T, waarvan de
richting nog onbekend is. De buigstijfheid is EI = 4,1 MNm2.

8.19 Gegeven twee constructies waarvan afmetingen en belasting uit
de figuur kunnen worden afgelezen. Beide staven AB hebben dezelfde
buigstijfheid EI = 18 MNm2. Alle andere staven zijn oneindig stijf.

Gevraagd:
De verplaatsing in B.
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Gevraagd:
a. De richting en grootte van T opdat B niet horizontaal verplaatst.
b. De momenten- en dwarskrachtenlijn; schrijf de waarden er bij.
c. Een schets van de elastische lijn.
d. De rotatie in B.
e. De verplaatsing in het midden van AB.
f. Kunt u dit belastinggeval terugvinden in tabel 8.4? Controleer de
juistheid van de door u berekende waarden aan de hand van deze
tabel.
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8.22 De in A ingeklemde ligger ACB wordt belast door een kracht
van 96 kN in het midden C en een nog onbekende kracht F in het vrije
einde B. De richting van de kracht F is niet gegeven.

8
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Gevraagd:
De doorbuiging onder invloed van het eigen gewicht in positie (b).
8.24-1 t/m 4 De vrij opgelegde ligger AB wordt op vier verschillende
manieren belast door koppels.

Gevraagd:
a. De richting en grootte van de kracht F opdat de verplaatsing in het
vrije einde B nul is.
b. De momentenlijn voor AB en tevens een schets van de elastische
lijn.
c. De verplaatsing in C als voor de buigstijfheid van de ligger geldt
EI = 16 MNm2.
d. Kunt u dit belastinggeval terugvinden in tabel 8.4? Zijn de door u
berekende waarden in overeenstemming met de waarden in de tabel?

Gevraagd:
a. De momentenlijn en een schets van de elastische lijn.
b. De rotaties in de opleggingen.
c. De verplaatsing in het midden van de overspanning.
8.25 Gegeven de drie getekende liggers. De last F zakt in geval (a)
15 mm en in geval (b) 10mm.

Andere vergeet-mij-nietjes (paragraaf 8.3, tabel 8.3 en 8.4)
8.23 Gegeven een vrij opgelegde balk AB. In positie (a) buigt de balk
onder invloed van zijn eigen gewicht 12 mm door.

Gevraagd:
De zakking van de last F in geval (c).
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8.26
EI.
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Gegeven vier verschillende liggers met dezelfde buigstijfheid

Gevraagd:
a. De momentenlijn met vervormingstekens.
b. Een schets van de elastische lijn met de buigpunten.
c. De verticale verplaatsing uz;C in C, te berekenen met vergeet-mijnietjes.
8.29 De in A en B vrij opgelegde ligger ABC met een overstek in B
draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q = 12 kN/m. De buigstijfheid van de ligger is EI = 15 MNm2.
Gevraagd:
Bij welke ligger is de doorbuiging in liggereinde A het grootst.
8.27

Zie opgave 8.26 voor de gegevens.

Gevraagd:
a. Schets voor elk van de liggers de elastische lijn.
b. Rangschik de liggers naar de grootte van de zakking in A, te beginnen bij de ligger met de kleinste zakking.
Opmerking: Er worden geen uitvoerige berekeningen gevraagd.
8.28 De getekende ligger met overstek heeft een buigstijfheid
EI = 4,5 MNm2. Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur worden
afgelezen.

© 1999, 2016 Coenraad Hartsuijker en Academic Service

Gevraagd:
a. De verplaatsing in het midden van overspanning AB.
b. De verplaatsing in het vrije einde C.
c. Een schets van de elastische lijn. Geef in de schets de plaats van de
buigpunten aan.
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8.30 De in A en B vrij opgelegde ligger heeft twee overstekken en
draagt een gelijkmatig verdeelde volbelasting q = 16 kN/m. De
buigstijfheid van de ligger is EI = 20 MNm2.

Gevraagd:
a. De verplaatsing in het midden van overspanning AB.
b. De verplaatsing in het vrije einde C.
c. Een schets van de elastische lijn met de buigpunten.
8.31 De vrij opgelegde ligger ABC heeft over AB een buigstijfheid
2EI, tweemaal zo groot als de buigstijfheid EI van BC. De ligger draagt
een gelijkmatig verdeelde volbelasting q = 16 kN/m. Houd ten behoeve
van de numerieke uitwerking aan EI = 15 MNm2.

Gevraagd:
a. De verplaatsing in B.
b. De rotatie in B.
c. De rotatie in A.
d. De rotatie in C.
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8.32-1/2 In constructie (1) heeft AB een oneindig grote buigstijfheid,
terwijl BC een eindige buigstijfheid EI = 40 MNm2 heeft. Dit is ook de
buigstijfheid van AB en BC in constructie (2). Afmetingen en belasting
volgen uit de figuur.

Gevraagd:
De verplaatsing van A.
8.33 In de getekende constructie is de geknikte staaf ABC opgelegd
op een scharnier in C en een pendelstaaf in B. Staaf ABC heeft een
buigstijfheid EI = 176 MNm2.

Gevraagd:
De verplaatsing in A bij de aangegeven belasting.
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8.34 De getekende scharnierligger ABCD heeft scharnieren in B en C
en is ingeklemd in A en D. Alle delen hebben dezelfde buigstijfheid EI.
De ligger wordt in het midden van BC belast door een verticale kracht
6F.

Gevraagd:
a. De momentenlijn.
b. Een schets van de elastische lijn.
c. De zakking in B.
d. De zakking in C.
e. De zakking in het midden van BC.

Gevraagd:
a. De momentenlijn.
b. Een schets van de elastische lijn.
c. De zakking in C.
d. De zakking in D.
e. De zakking in het midden van CD.
f. De elastische lijn op schaal getekend.
8.37-1/2 Gegeven twee scharnierliggers. In beide gevallen is de
buigstijfheid EI = 10 MNm2. Afmetingen en belasting zijn aangegeven
in de figuren.

8.35 Gegeven de getekende scharnierligger met buigstijfheid
EI = 13,5 MNm2. Afmetingen en belasting volgen uit de figuur.

Gevraagd:
a. Een schets van de elastische lijn.
b. De verplaatsing in A.
c. De verplaatsing in B.
8.36 De getekende scharnierligger ACDB heeft scharnieren in C en D
en is ingeklemd in A en B. Alle delen hebben dezelfde buigstijfheid EI.
Over de lengte ACD werkt een gelijkmatig verdeelde belasting q.
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Gevraagd:
a. Een schets van de elastische lijn.
b. De zakking in C.
c. De gaping ∆ϕ in scharnier S.
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8.38 In de getekende constructie heeft AB een buigstijfheid
EI = 15 MNm2. Alle andere staven zijn oneindig stijf. A is een inklemming, C een scharnieroplegging en B en D zijn scharnierende verbindingen. Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur worden afgelezen.

8
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Gevraagd:
De verplaatsing in A.
8.40 De in C ingeklemde ligger ABC heeft over AB een oneindig grote
buigstijfheid en over BC een eindige buigstijfheid EI = 47,5 MNm2.
Op AB werkt een gelijkmatig verdeelde belasting q = 15 kN/m.

Gevraagd:
De zakking in A.
Gevraagd:
a. De verticale verplaatsing van E.
b. De horizontale verplaatsing van E.

8.41 De uitkragende ligger ABC wordt in het vrije einde A belast
door een kracht van 10 kN. De ligger heeft een buigstijfheid van
45 MNm2.

Momentenvlakstellingen (paragraaf 8.4)
8.39 Ten gevolge van de kracht F in A ondergaat B een verplaatsing
van 15 mm.
Gevraagd:
a. De zakking in A ten gevolge van de vervorming van BC.
b. De zakking in A ten gevolge van de vervorming van AB.
c. De resulterende zakking in A. Verklaar (in woorden) het grote
verschil tussen de onder a en b gevonden bijdragen.
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8.42 Gegeven vier verschillende uitkragende liggers, in het vrije einde
B belast door puntlasten F en 2F.
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Gevraagd:
De zakking in het vrij zwevende einde.
8.44 Gegeven de drie getekende staven met dezelfde buigstijfheid EI
en dezelfde belasting door een verticale kracht F in het vrije einde.

Gevraagd:
Rangschik de liggers naar de grootte van de zakking in het vrije einde
B, te beginnen bij de ligger met de grootste zakking.
Opmerking: Er worden geen uitvoerige berekeningen gevraagd.
8.43 De buigstijfheid van de getekende balk verloopt lineair van 4EI
bij de inklemming tot EI bij het vrij zwevende einde. Afmetingen en
belasting zijn in de figuur aangegeven. Houd in de uitwerking aan
EI = 2,5 MNm2.

Gevraagd:
Als men in deze drie gevallen de verticale verplaatsing in het vrije einde
onderling vergelijkt, welke bewering is dan juist?
a. De verticale verplaatsing is het grootst in A.
b. De verticale verplaatsing is het grootst in B.
c. De verticale verplaatsing is het grootst in C.
d. De verticale verplaatsing in A, B en C zijn even groot.
Opmerking: Er worden geen uitvoerige berekeningen gevraagd.
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8.45-1/2 Staaf AB is in A onder een helling ingeklemd en wordt op
twee manieren in het vrije einde B belast door een kracht van 8 kN.
Voor de buigstijfheid geldt EI = 52 MNm2.

8
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Gevraagd:
a. De verticale verplaatsing in C.
b. De verticale verplaatsing in C in het geval de buigstijfheid van AB
niet EI, maar 4EI = 12 MNm2 is.
8.47 In de getekende constructie hebben alle staven dezelfde buigstijfheid EI = 40 MNm2. Afmetingen en belasting volgen uit de figuur.

Gevraagd:
a. Schets de elastische lijn.
b. Bereken met de momentenvlakstellingen de horizontale component
van de verplaatsing in B.
c. Bereken evenzo de verticale component van de verplaatsing in B.
8.46 In de getekende constructies hebben alle staven dezelfde buigstijfheid EI = 3 MNm2. Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur
worden afgelezen.
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Gevraagd (in het aangegeven x-z-assenstelsel):
a. De verticale verplaatsing in A.
b. De rotatie in A.
8.48-1 t/m 4 De getekende constructie wordt op vier verschillende
manieren belast door krachten F. Staaf ABC heeft een buigstijfheid EI.
Vervorming door normaalkracht wordt verwaarloosd.
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8.50-1/2 Gegeven twee ingeklemde geknikte staven met overal
dezelfde buigstijfheid EI. Afmetingen en belasting volgen uit de figuur.

Gevraagd:
a. De grootte en richting van de verplaatsing in B, uitgedrukt in a, F
en EI.
b. De grootte en richting van de verplaatsing in C.
c. Een schets van de elastische lijn van ABC.
8.49-1/2 Gegeven twee ingeklemde geknikte staven. Afmetingen en
belasting volgen uit de figuur. De buigstijfheid is overal EI = 50 MNm2.

Gevraagd:
a. De verticale verplaatsing van A.
b. De horizontale verplaatsing van A.
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Gevraagd:
a. De horizontale verplaatsing in A.
b. De verticale verplaatsing in A.
c. De rotatie in A.
8.51 In de getekende constructie hebben alle staven dezelfde buigstijfheid EI = 54 × 103 kNm 2. Afmetingen en belasting kunnen uit de
figuur worden afgelezen.

Gevraagd:
a. De grootte en richting van de verplaatsing in C.
b. De grootte en richting van de verplaatsing in D.
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8.52-1 t/m 4 In de getekende constructie hebben alle staven dezelfde
buigstijfheid EI 2 . De constructie wordt op vier verschillende manieren belast door krachten F.

8
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8.53 De getekende ligger met overstek heeft een buigstijfheid
EI = 4,5 MNm2. Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur worden
afgelezen.

Gevraagd:
a. De momentenlijn met vervormingstekens.
b. Een schets van de elastische lijn met de buigpunten.
c. De verticale verplaatsing uz;A in A, te berekenen met de
momentenvlakstellingen.
8.54 In de getekende constructie hebben alle staven dezelfde buigstijfheid EI = 7,5 MNm2. Afmetingen en belasting zijn af te lezen uit
de figuur.

Gevraagd:
a. De horizontale en verticale component van de verplaatsing in B.
b. De horizontale en verticale component van de verplaatsing in C.
c. De horizontale en verticale component van de verplaatsing in D.
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Gevraagd:
a. De verplaatsing van C.
b. Een schets van de elastische lijn voor ACB.

129

Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen

8.55 Gegeven de getekende ligger met overstek waarvan een deel
oneindig buigstijf is. Voor het deel met een eindige buigstijfheid geldt
EI = 5 MNm2.
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8.57-1/2 Gegeven twee constructies waarvan afmetingen en belasting
uit de figuur kunnen worden afgelezen. Alle staven hebben dezelfde
buigstijfheid EI = 140 MNm2.

Gevraagd:
a. Een schets van de elastische lijn.
b. De rotaties in A en B.
c. De zakking in C.
d. De plaats en grootte van de maximum verplaatsing voor AB.
8.56-1/2 Gegeven een ligger met buigstijfheid EI = 3 MNm2, op
twee verschillende manieren belast. Afmetingen en belasting volgen uit
de figuur.

Gevraagd:
a. De verplaatsing van de rol.
b. De verplaatsing van het aangrijpingspunt van de kracht.
Gevraagd:
a. De rotatie in A.
b. De doorbuiging in C.
c. De doorbuiging in D.
d. De plaats en grootte van de maximum doorbuiging.
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8.58 In de getekende constructie heeft AC een buigstijfheid EI en BC
een buigstijfheid EI 2 . Houd in de berekening aan EI = 261 MNm2.
Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur worden afgelezen.

Gevraagd:
a. De verplaatsing van B.
b. De verplaatsing van C.
c. Een schets van de elastische lijn.

8.60-1/2 Gegeven dezelfde constructie, op twee verschillende manieren belast. Houd in de berekening aan F1 = 30 kN, F2 = 15 kN en
EI = 9 MNm2. Werk in het aangegeven x-y-assenstelsel.

8.59 In de getekende constructie hebben alle staven dezelfde buigstijfheid EI = 96 MNm2. Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur
worden afgelezen.
Gevraagd:
a. De verplaatsing van de rol in C.
b. De verplaatsing van B.
c. Een schets van de elastische lijn.
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Gevraagd:
a. De rotatie in A.
b. De verplaatsing van roloplegging B.
c. De verplaatsing van D.
d. De verplaatsing van C.
e. Een schets van de elastische lijn.
8.61 In de getekende constructie hebben alle staven dezelfde buigstijfheid EI = 10 MNm2. Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur
worden afgelezen.
Gevraagd:
a. Een schets van de (te verwachten) elastische lijn.
b. De verplaatsing in C.
c. De verplaatsing in D.
8.63 In het getekende driescharnierenspant is de bovenregel oneindig
buigstijf. De buigstijfheid van het linker spantbeen is EI = 5 MNm2.
De buigstijfheid van het rechter spantbeen is 3EI = 15 MNm2, dus
driemaal zo groot. Afmetingen en belasting volgen uit de figuur.
Werk in het aangegeven x-y-assenstelsel.
Gevraagd:
a. Een schets van de (te verwachten) elastische lijn.
b. De verplaatsing in B.
c. De verplaatsing in C.
d. De verplaatsing in D.
8.62-1/2 In de getekende constructie zijn ACD en BC in C scharnierend met elkaar verbonden. Alle staven hebben dezelfde buigstijfheid
EI = 10 MNm2. De constructie wordt op twee verschillende manieren
belast door een kracht van 30 kN.
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Gevraagd:
a. De rotaties in A en B.
b De horizontale en verticale verplaatsing in scharnier S.
c. De gaping ∆ϕ in scharnier S.
d. Een schets van de elastische lijn.
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De vrij opgelegde ligger en het M/EI-vlak (paragraaf 8.5)
8.64-1/2 Ligger ACB is oneindig stijf over AC en heeft een eindige
stijfheid EI = 2 MNm2 over CB. De belasting bestaat uit een koppel
van 60 kNm in één van de opleggingen.

Gevraagd (in het aangegeven x-z-assenstelsel):
a. Een schets van de elastische lijn.
b. De rotaties in A en B, zowel in radialen als in graden.
c. De verplaatsing in C.
8.65-1/2 Gegeven twee verschillende liggers. Alle benodigde gegevens
kunnen uit de figuren worden afgelezen.

8
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Gevraagd:
a. Een globale schets van de elastische lijn.
b. De rotaties in A en B, zowel in graden als in radialen.
8.66 Gegeven een niet-prismatische ligger waarin de delen BC en DE
een eindige buigstijfheid EI = 36 MNm2 hebben en alle andere delen
oneindig buigstijf zijn.

Gevraagd:
a. Een schets van de elastische lijn.
b. De rotatie in B.
c. De rotatie in C.
d. De verplaatsing in A.
8.67

Alle benodigde informatie kan worden ontleend aan de figuur.

Gevraagd:
De verplaatsing in A.
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8.68 Gegeven een ligger met overstek. Alle benodigde informatie is
opgenomen in de figuur. Houd in de berekening aan EI = 5 MNm2.

DOOR BUIGING
613
Vormverandering
door buiging – Vraagstukken

8 V ORMVERANDERING

8

Gevraagd:
a. Een benadering van de maximum doorbuiging.
b. De nauwkeurig berekende plaats en grootte van de maximum
doorbuiging.
8.71-1 t/m 4 Gegeven vier verschillende liggers belast door een puntlast. Alle benodigde informatie kan aan de figuur worden ontleend.

Gevraagd:
De zakking in A.
8.69 Gegeven de getekende constructie. Houd in de numerieke uitwerking aan EI = 50 MNm2.

Gevraagd:
a. Een benadering van de maximum doorbuiging.
b. De nauwkeurig berekende grootte van de maximum doorbuiging.

Gevraagd:
a. Een benadering van de maximum doorbuiging.
b. De nauwkeurig berekende plaats en grootte van de maximum
doorbuiging.

8.70 Een vrij opgelegde prismatische ligger draagt over de linkerhelft
een gelijkmatig verdeelde belasting van 12 kN/m. De buigstijfheid van
de ligger bedraagt 31 MNm2.
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Gemengde opgaven
8.72 Gegeven de twee belastinggevallen (a) en (b) voor dezelfde
ligger. In geval (a) bedraagt de zakking in het midden van de overspanning 10 mm.

Gevraagd:
De zakking in het midden van de overspanning in geval (b).
8.73 Een blok met een massa van 3000 kg wordt aan een kabel
gehangen die via een katrol is verbonden met een ingeklemde kolom.
De buigstijfheid van de kolom is EI = 12,5 MNm2. Onder invloed van
het gewicht van het blok rekt de kabel 10 mm uit. Houd voor de
zwaarteveldsterkte aan g = 10 N/kg.

8
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Gevraagd:
De zakking van punt A.
8.74 Twee ingeklemde kolommen van verschillende lengte maar met
dezelfde buigstijfheid EI worden in de top belast door even grote horizontale krachten F. De horizontale verplaatsing in A bedraagt 10 mm.

Gevraagd:
De horizontale verplaatsing in B.
8.75 De getekende niet-prismatische balk AB is ingeklemd in A en
wordt in het vrije einde B belast door een koppel T.

Gevraagd:
a. De rotatie in B in radialen.
b. De rotatie in B in graden.
c. De verplaatsing in B.
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8.76

615
buiging – Vraagstukken

De uitbuiging aan de top van kolom (a) bedraagt 20 mm.

Gevraagd:
De uitbuiging aan de top van kolom (b).
8.77

8 V ORMVERANDERING
DOOR BUIGING
8 Vormverandering
door

Gegeven een prismatische kolom.

Gevraagd:
Op welke manier zal de kolom bij de aangegeven belasting vervormen?
Motiveer uw antwoord zonder uitvoerige berekeningen.
8.78 De in A ingeklemde ligger AB wordt in het vrije einde B belast
door een koppel T en een kracht F. De richting van de kracht is nog
onbekend.
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Gevraagd:
a. De richting en grootte van de kracht F, uitgedrukt in T en l, opdat
de verplaatsing in het vrije einde B nul is.
b. De momenten- en dwarskrachtenlijn voor AB.
c. Een schets van de elastische lijn.
d. De rotatie in B.
e. De zakking in het midden van AB.
f. Kunt u dit belastinggeval terugvinden in tabel 8.4? Zijn de door u
berekende waarden in overeenstemming met de waarden in de
tabel?
8.79-1/2 Gegeven twee statisch onbepaald opgelegde liggers met
lengte l , buigstijfheid EI en verschillende belastingen.

Gevraagd:
a. Geef zonder berekening een schets van de momentenlijn en doorbuigingslijn.
b. Bereken met behulp van de differentiaalvergelijking voor buiging
de vergelijking van de doorbuigingslijn.
c. Bereken vervolgens het buigend moment en de dwarskracht als
functie van x en teken de momenten- en dwarskrachtenlijn.
d. In tabel 8.4 zijn voor het berekende belastinggeval een aantal
waarden gegeven. Vergelijk deze voor wat betreft grootte en
richting met de hier berekende waarden.
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8.80 Staaf AB is in A onder een helling van 30° ingeklemd en wordt
in het vrije einde B belast door een verticale kracht F.

8
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Gevraagd (met het goede teken in het aangegeven x-y-assenstelsel):
a. De verticale verplaatsing van C.
b. De horizontale verplaatsing van C.
8.83 Gegeven een niet-prismatische uitkragende balk belast door een
kracht F in het vrije einde. De afmetingen kunnen uit de figuur worden
afgelezen. Houd in de berekening aan: F = 4 kN , b = h = 200 mm,
l = 1 m en E = 11 GPa.

Gevraagd:
a. Schets de elastische lijn.
b. Bereken met vergeet-mij-nietjes de verticale component van de
verplaatsing in B.
c. Bereken evenzo de horizontale component van de verplaatsing
in B.
8.81 Als opgave 8.80, maar voer de berekening nu uit met behulp van
de momentenvlakstellingen.
8.82 In de getekende constructie heeft AB een buigstijfheid
EI = 3,75 MNm2 is BC oneindig buigstijf.

Gevraagd:
De zakking ter plaatse van de kracht F.
8.84 Gegeven de getekende ligger met overstek waarvan een deel
oneindig buigstijf is. Belasting en afmetingen zijn in de figuur aangegeven.

Gevraagd:
a. Een schets van de elastische lijn.
b. De verplaatsing in A, uitgedrukt in F, a en EI.
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8.85 De getekende vrij opgelegde ligger ABC, met een overspanning
van 6 m, wordt in het midden B belast door een kracht van 40 kN.
De buigstijfheid van AB is 2EI, tweemaal zo groot als de buigstijfheid
EI van BC. Houdt ten behoeve van de numerieke uitwerking aan:
EI = 15 MNm2.
Voer de berekening uit met de momentenvlakstellingen.

8 V ORMVERANDERING
DOOR BUIGING
8 Vormverandering
door

617
buiging – Vraagstukken

Gevraagd:
a. De rotatie in A
b. De verplaatsing in het midden van AB.
c. De verplaatsing in C.
d. Een schets van de elastische lijn.
8.88-1 t/m 3 De getekende ligger met twee overstekken wordt op
drie verschillende manieren belast door krachten F.

Gevraagd:
a. De rotatie in A.
b. De rotatie in B.
c. De rotatie in C.
d. De verplaatsing in B.
8.86 Als opgave 8.85, maar voer de berekening nu uit met vergeetmij-nietjes.
8.87-1/2 Dezelfde ligger met overstek wordt op twee verschillende
manieren belast. De buigstijfheid is EI = 40 MNm2.
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Gevraagd:
a. Een schets van de doorbuigingslijn.
b. De verplaatsing in C.
c. De verplaatsing in D.
d. De verplaatsing in E.
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8.89-1/2 Een ligger met overstek heeft een buigstijfheid EI = 5 MNm2.
De ligger wordt op twee verschillende manieren belast. Afmetingen en
belasting kunnen uit de figuren worden afgelezen.

Gevraagd:
a. De momentenlijn met vervormingstekens.
b. Een schets van de elastische lijn met de buigpunten.
c. De verplaatsing van het overstek in A.
8.90 In de getekende constructie hebben alle staven dezelfde buigstijfheid EI = 15 MNm2. Afmetingen en belasting zijn gegeven in de
figuur.

Gevraagd:
De verplaatsing van C.
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8.91-1/2 Gegeven twee constructies waarvan afmetingen en belasting
uit de figuur kunnen worden afgelezen. Alle staven hebben dezelfde
buigstijfheid EI = 40 MNm2.

Gevraagd:
a. De verplaatsing van de rol.
b. De verplaatsing van het aangrijpingspunt van de kracht.
8.92 In de getekende constructie heeft AC een buigstijfheid EI en BC
een buigstijfheid 3EI. Houd in de berekening aan EI = 28 MNm2.
Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur worden afgelezen.

Gevraagd:
a. De verplaatsing van B.
b. De verplaatsing van C.
c. Een schets van de elastische lijn.
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8.93 In de getekende constructie heeft de regel een buigstijfheid 2EI en
de stijl een buigstijfheid EI. Belasting en afmetingen volgen uit de figuur.

8 V ORMVERANDERING
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8.95-1/2 Gegeven twee constructies waarin alle staven dezelfde
buigstijfheid EI = 80 MNm2 hebben. Afmetingen en belasting volgen
uit de figuren.

Gevraagd:
De verplaatsing van de rol.
8.94-1/2 Gegeven twee verschillende constructies waarin alle staven
dezelfde buigstijfheid EI = 80 MNm2 hebben. Beide constructies dragen een gelijkmatig verdeelde belasting van 30 kN/m. De afmetingen
volgen uit de figuren.

Gevraagd:
a. De verplaatsing van de rol.
b. De verplaatsing van de regel.
c. Een schets van de elastische lijn.
8.96 De getekende constructie bestaat uit de delen AS en SB die in S
scharnierend met elkaar zijn verbonden. Alle delen hebben dezelfde
buigstijfheid EI. Belasting en afmetingen kunnen uit de figuur worden
afgelezen. Werk in het aangegeven x-z-assenstelsel.

Gevraagd:
a. De verplaatsing van de rol.
b. Een schets van de elastische lijn.
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Gevraagd:
a. Een schets van de (te verwachten) elastische lijn.
b. De verplaatsing in S.
c. De gaping ∆ϕ in S.
d. De verplaatsing in C.
8.97-1/2 In het getekende driescharnierenspant heeft regel CS een
buigstijfheid EI en hebben de schuine stijlen een buigstijfheid EI 5.
De constructie wordt op twee manieren belast door een kracht 4F in C.
Werk in het aangegeven x-y-assenstelsel.

Gevraagd:
a. De momentenlijn voor ABC.
b. De verplaatsing van B.
c. De verplaatsing van C.
d. De verplaatsing van D.
8.99 In de getekende constructie heeft staaf AA' een buigstijfheid
EI = 40 MNm2 en heeft staaf BB' een buigstijfheid 12 EI = 20 MNm 2.
Alle andere staven zijn oneindig stijf. Afmetingen en belasting kunnen
uit de figuur worden afgelezen.
Gevraagd:
a. De rotaties in A en B.
b. De verplaatsing van S.
c. De verplaatsing van C.
d. Een schets van de elastische lijn.

Gemengde opgaven waarin elementen uit hoofdstuk 7 zijn toegevoegd
8.98 In de getekende constructie hebben alle staven dezelfde buigstijfheid EI. Afmetingen en belasting kunnen uit de figuur worden
afgelezen. Benoem de verplaatsingen in het aangegeven x-y-assenstelsel.
Normaalkrachtvervorming wordt verwaarloosd.
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Gevraagd:
De verplaatsing van C.
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8.100-1/2 Gegeven twee constructies waarvan afmetingen en belasting
uit de figuur kunnen worden afgelezen. Beide staven AB hebben dezelfde
buigstijfheid EI = 18 MNm2. Alle andere staven zijn oneindig stijf.

8 V ORMVERANDERING
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Gevraagd:
De verplaatsing van C.
8.102-1 t/m 4 De getekende constructie wordt op vier verschillende
manieren belast door krachten F. Staaf ABC heeft een buigstijfheid EI.
Vervorming door normaalkracht wordt verwaarloosd.

Gevraagd:
De verplaatsing van C.
8.101-1/2 Gegeven dezelfde constructies als in opgave 8.100, maar
nu belast door horizontale krachten.

Gevraagd:
De verplaatsing in D, uitgedrukt in a, F en EI.
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8.103 De onder een helling geschoorde staaf ACD wordt in D belast
door een verticale kracht van 20 kN. ACD heeft een buigstijfheid van
40 MNm2.

8
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Gevraagd:
a. De momentenlijn met de vervormingstekens en schrijf de waarden
er bij.
b. De horizontale verplaatsing ux;buiging van C ten gevolge van alleen
buiging.
c. De horizontale verplaatsing ux;extensie van C ten gevolge van alleen
extensie.
d. De totale horizontale verplaatsing van C ten gevolge van zowel
buiging als extensie.
e. Als de staaf een rechthoekige doorsnede heeft met breedte b en
(in het vlak van buiging) hoogte h = 0, 6a , hoe groot is dan in C
de verhouding ux ;extensie ux ;buiging ?

Gevraagd:
a. Bereken de verticale verplaatsing van D als de vervorming door
normaalkracht wordt verwaarloosd.
b. Bereken evenzo de horizontale verplaatsing van D.
c. Hoe veranderen de verticale en horizontale verplaatsing van D als
ook de normaalkrachtvervorming van (alleen) staaf BC in rekening
wordt gebracht. De rekstijfheid van BC bedraagt 12 5 MN .
8.104 De ingeklemde geknikte staaf ABC wordt in C belast door een
verticale kracht F 2 .
De buigstijfheid is EI en de rekstijfheid is EA.
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