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WEERSTANDSMOMENT

TEGEN DOORBUIGING
INLEIDING

De maximaal toelaatbare spanning is in hoofdzaak 

afhankelijk van het materiaal, de belasting, en de 

belastingsoort, maar ook van de geometrische vorm 

van het onderdeel. Daarnaast spelen andere 

invloeden een rol, bijvoorbeeld de temperatuur van 

het onderdeel, inwendige spanningen, 

materiaalfouten en corrosie. De dimensionering van 

een onderdeel is met name afhankelijk van de manier 

van bezwijken. In dit informatieblad wordt ingegaan 

op de dimensionering van een onderdeel belast op 

doorbuiging. Hierbij speelt het weerstandsmoment 

tegen doorbuiging een belangrijke rol. Bij het 

ontwerpen in staal maakt de constructeur veelal 

gebruik van tabellen om het weerstandsmoment 

tegen doorbuiging te bepalen. Deze gegevens zijn 

voor aluminium niet beschikbaar. Dit informatieblad 

kan hiervoor als richtlijn dienen.

iguur 1: normaalkrachten

BELASTING VAN EEN ONDERDEEL

Afhankelijk van het efect van de op een onderdeel 

werkende uitwendige krachten, worden in de 

doorsnede van een onderdeel de volgende 

inwendige krachtwerkingen onderscheiden in: 

normaalkrachten en afschuifkrachten, buigende 

momenten en torsiemomenten. Zie iguur 2. Deze 

resulteren in de belastingsoorten: trek, druk 

afschuiving, buiging en torsie. Spanningen loodrecht 

op een doorsnede worden aangeduid als 

normaalspanning (trek, druk en buiging). Spanningen 

in het vlak van doorsnede als tangentiaalspanning 

(schuif en torsiespanning).

In dit informatieblad wordt alleen ingegaan op de 

normaalspanning buiging.

GLOBALE BEREKENINGEN

Voor statisch of nagenoeg statisch belaste 

onderdelen is indien een taai materiaal wordt 

gebruikt de vloeigrens een maatgevende 

materiaalconstante tijdens sterkte berekeningen. De 

vloeigrens wordt ook wel aangebuid met: Re, 

0.2-rekgrens, Rp0.2 of Rp.

iguur 2: belastingsoorten.
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MAXIMAAL TOELAATBARE SPANNING

De optredende spanning moet kleiner zijn dan de 

maximaal toelaatbare spanning. Deze is afhankelijk 

van de materiaalwaarde en een veiligheidsfactor.

Voor aluminium en haar legeringen geldt de 

toelaatbare trekspanning gelijk mag zijn aan de 

toelaatbare buigspanning, of te wel σt ≈ σb

Voor de veiligheid (Smin) geldt ≈ 1,2 … 1,8.  

(Komt overeen met de bekendere formule  

σb = 0.7 x Rp0.2)

BUIGEND MOMENT

In de onderstaande iguur is een balk weergegeven 

welke wordt belast op buiging.

iguur 3: verkorting en verlenging

Het deel waar geen verlenging of verkorting 

optreedt noemen we de neutrale laag. De bovenste 

laag die op de uiterste vezelafstand (e) van de 

neutrale laag ligt zal de grootste verlenging 

ondergaan, de onderste de grootste verkorting. 

Volgens de wet van Hooke is de verlenging of 

verkorting is recht evenredig met de spanning in de 

laag. We kunnen de balk verdelen in een groot 

aantal trek en drukspanningen.

iguur 4: krachten en spanningen t.g.v. een buigend 

moment.

Al deze inwendige spanningen en krachten komen 

overeen met het buigend moment (Mb).

Voor buiging is de nominale buigspanning σb = Mb / 

Wb, hierin is Wb het weerstandsmoment tegen 

doorbuiging van de normaaldoorsnede dat weerstand 

biedt aan het inwendig buigend moment Mb.

WEERSTANDSMOMENT TEGEN DOORBUIGING

Het weerstandsmoment tegen doorbuiging (Wb) is 

een wiskundige grootheid, die afhangt van de vorm 

van de doorsnede van een lichaam. Het 

weerstandsmoment tegen doorbuiging speelt o.a. 

een rol bij de berekening van het draagvermogen.

Hierbij staat e voor de uiterste verzelafstand (zie 

onderstaande iguur) en I voor het lineair traag-

heidsmoment.

iguur 5:

LINEAIR TRAAGHEIDSMOMENT

Voordat het weerstandsmoment tegen doorbuiging 

(Wb) kan worden bepaald dient eerst het lineair 

traagheidsmoment (I) te worden bepaald. Het 

lineair traagheidsmoment (I) is een wiskundige 

grootheid, die ontstaat uit de som van de minimale 

oppervlakken van de doorsnede van een lichaam 

(proiel), vermenigvuldigd met het kwadraat van de 

afstand van het zwaartepunt van dat minimale 

oppervlak tot de neutrale lijn.

(toevoegen van bijzondere vormen)

VERKLARENDE TEKENS:

Rp0.2  0.2% rekgrens  N/mm2

σb  buigspanning  N/mm2

Smin  veiligheidsfactor

Mb  buigend moment  N.mm

Wb  weerstandsmoment tegen doorbuiging  

 mm3

I  lineair traagheidsmoment  mm4

e uiterste vezelafstand  mm
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