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SAMENVATTING

Als ontwerpoefening 3.1 werd ons opgedragen, om het ontwerp
van een uitklapbare schrijfplank ter bevestiging aan een rol
stoel te realiseren. Dit had een aantal berekeningen tot ge
volg. Uit deze berekeningen bleek dat het door ons bedachte
ontwerp uitvoerbaar is. Verder hebben we getracht om ons
ontwerp zo goed mogelijk aan de wensen eneisen van de gebrui
ker te laten voldoen.
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1. INLEIDING

Als ontwerpoefening 3.1 werd ons opgedragen om een uitklap
schrijfplank ter bevestiging aan een rolstoel te ontwerpen.

Mijnheer Lips, die rolstoelgebruiker is, wil graag gebruik
maken van een uitklapbaar schrijfplankje. Aangezien hij echter
nergens op de markt een bevredigend produkt kan vinden,
benaderde hij het bureau BMGT, dat de vraag aan ons doorspeel
de.

Na enige informatie te hebben ingewonnen omtrent reeds be
staande zogenaamde 'werkbladen', hadden we een afspraak ge
maakt met de heer Lips. Als voorbereiding hadden we een vier
tal schetsen gemaakt, die we aan de heer Lips konden laten
zien als zijnde vier verschillende (mogelijke) oplossingen.
Tijdens dit bezoek hadden we tevens een aantal metingen aan
zijn rolstoel gedaan, zodat we wisten waar eventuele beves
tigingspunten zaten.

Al snel werd bij het orienterende gesprek met de heer Lips
duidelijk dat hij niet een plank wilde die a.h.w. van zijn
linkse naar zijn rechtse armlegger liep (onze schetsen ten
spijt). Hij wilde namelijk een compact plankje, waarop hij
zijn A4schrijfblok kon leggen, met eventueel nog wat plaats
voor een kopje koffie of zoo
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2_ EISENPAKRET

Funcionele eisen:

* De gebruiker wil onafhankelijk z1Jn bij het operationeel
maken van de plank (en natuurlijk ook bij het opbergen).

* De plank moet compact zijni het is niet de bedoeling om een
"tafel" te maken.

* Op de plank moet een schrijfblok van het A4-formaat gelegd
kunnen worden.

* Aangezien de gebruiker linkshandig is, moet ook de plank
vanuit de gebruiker gezien aan de linkse kant bevestigd
worden.

* In de gebruikstoestand moet de plank horizontaal staan (een
kleine hoek met de horizontaal is echter geen probleem).

* De plank moet zo min mogelijk opvallen, en daardoor wordt
het gebruik van transparante materialen aanbevolen.

* De gebruiker wil graag opstaande randjes aan de plank.

Fabricage eisen:

* Het te gebruiken materiaal moet gemakkelijk te verkrijgen
zijn.

* Het plankje moet binnen de toegestane afmetingen blijven.
* Lasbaar materiaal is aanbevolen.

Eisen voor het gebruik:

* Van de gebruiker functioneren de vingers en polsen niet goed
meer, omdat deze bij een operatie vastgezet zijn. Hierdoor
kan de persoon niet meer g?ed grijpen. Hij kan echter weI
ergens met zijn vingers achter haken. Hier moet tijdens de
ontwerpfase van het plankje rekening mee worden gehouden.

* De plank moet esthetisch verantwoord vormgegeven zijn.
* De plank moet veilig zijn: geen schrpe randen, de vingers

moeten niet beklemd kunnen raken.

Onderhoudseisen:

* Corrosie moet worden voorkomen.
* De constructie moet gemakkelijk te re1n1gen zijn.
* De constructie moet niet te zwaar zijn.
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3_ RET CONCEPT

In figuur 1 staat de rolstoel van de heer Lips afgebeeld,
waarvoor wij het schrijfplankje moeten ontwerpen.

r. . 1"t-\otP ! r
~ -1 'Y

We zijn nu van plan om de constructie zo te maken, dat bet
plankje in opgeborgen toestand, verticaal naast de rolstoel
hangt (zie figuur 2)



Om het plankje gebruiksklaar te maken, dient het eerst naar
voren te worden geschoven . Dit is mogelijk, omdat het plankje
bevestigd is aan twee in elkaar geschoven buizen, die weer aan
de rolstoel bevestigd zijn. Na het uitschuiven dient het
vervolgens 270 0 met de klok mee te roteren, totdat een aanslag
wordt bereikt die zich in de buizen bevindt (we komen hier
later nog op terug).zie figuur 3 tim 5.

/

In gebruikstoestand ligt het plankje in het verlengde van de
linker armlegger. Het bovenaanzicht is weergegeven in figuur
6.

('- !: /. ~ j i c. ,

- Io-U·~f.... r-r,\'r'r' -I~I'--' ·.. r'C'..,.... r!:,:.·\\,.;·' II. ,.',,·:~..,," t r\ . ..J.I> J I IJ'J;j'( ,"-,\)\ ""'. .\".~ ;,_ ~ '., ~ .'\'., 1\
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4. HET UITKLAPMECHANISME

Om het plankje in de juiste positie te brengen, is het dus
nodig dat het plankje eerst naar voren wordt geschoven en
daarna tot een aanslag wordt geroteerd, zodat het plankje
horizontaal komt te zitten.

We nemen hiervoor een buis Bl waarop we een spie lijmen.
Vervolgens nemen we een buis B2 waarin we een aanslag lijmen
en tens lotte nemen we een buis B3 waar we over de gehele
lengte een cirkelsegment uit halen, zie figuur 7.

r
1. ICI LJe-1 ( f---'
\ --)

Als we nu B3 vastlijmen in B2, en Bl vervolgens in dit geheel
schuiven, dan krijgen we hetgeen wat in figuur 8 is te zien.

,--rin3 «', +UryUt 0\5 ~tOf
l?> ,----S,

1

-, I ~S~

·X ..

~E,
:3
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n
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Voor deze constructie hebben we de volgende (roestvaste, naad
loze, lasbare) buizen uitgezocht:
B1: 18x2, lengte 500 [rom]
B2: 30x1, lengte 354 [mm]
B3: 28x5, lengte 324 [rom].
De ring R1 wordt op B2 en 82 gelijmd, de ring R2 (eigenlijk
een plaatje) wordt op B2 en B3 gelijmd (zie figuur 8) en de
afdichtingsring A wordt op R1 geli jmd. Dez·e afdichtingsring is
van het type: INA afdichtingsring
G 18x24x3. Het schrijfplankje P wordt star aan B1 bevestigd.
En het geheel wordt op een later te bespreken wijze aan de
rolstoel bevestigd.

U kunt zich nu voorstellen dat bij het uitschuiven 81 geleid
wordt door de sleuf in B3, totdat 81 tegen R1 aankomt. Omdat
B2 hier ophoudt kan B1 (inclusief plankje) t.o.v. B3 geroteerd
worden, totdat 81 tegen 82 aankomt. De plank is dan gebruiks
klaar. De heer Lips kan al deze handelingen uitvoeren.

opgemerkt dient nog te worden dat een deel van B1 met lengte x
in buis B3 moet blijven zitten, omdat B1 anders te veel kan
telt (zie figuur 9).

De speling tussen B1 en B3 is maximaal 0,5 [mm] (voIgt uit
toleranties van de gebruikte buizen). Nemen we nu x=50 [mm),
dan wordt de zakking omax aan het uiteinde van B1:

~ : _l>_ "'* l> ~ 3,5 [mm]
50 350 max

9
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Dit is nog net acceptabel, mede omdatde stang waaraan de
gehele constructie iets scheef staat, zodat de buizen ook wat
scheef zouden hangen, en dit nu dus (gedeeltelijk) wordt
gecompenseerd (zie figuur gal.
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5. DIMENSIONERING VAN
DE LENGTE

Een van de strengste eisen t.a.v de door ons te ontwerpen con
structie, is dat zij de afmetingen vande rolstoel niet wezen
lijk mag vergroten. We moeten dus binnen de ruimste maten van
de rolstoel blijven. Om hierdoor in de uitschuifrichting niet
in de problemen te komen,doen we er verstandig aan, om de
plank voor een deel langs B2 te laten vallen en weI 74 rom. In
opgeborgen toestand laten we de voorkant van het plankje
samenvallen met de voorkant van de armlegger.

De afmetingen van het plankje zijn 270x270 [rom], de achterkant
van het plankje moet voorbij de voorkant van de armlegger
geschoven worden.

In opgeborgen toestand steekt Bl 146 mm uit B2 (zie eerder);
de totale lengte van Bl wordt dus die 146 [mm] plus de lengte
van het tafeltje (+ 5mm speling) plUS de lengte die Bl in B2
moet blijven zitten plUS lengte van SI. Dus: de lengte van Bl
wordt dan: 146 + 275 + 50 + 29 = 500 [mm]. De lengte van B2
moet gelijk zijn aan de lengte van het tafeltje (+ 5 rom spe
ling) plus de lengte van SI plus de lengte die Bl in B2 moet
blijven zitten. OfweI de lengte van B2 is: 275 + 29 + 50= 354
[mm]. De lengte van B3 moet gelijk zijn aan de lengte van B2
min de lengte van spie S2, oftewel 354 - 30 = 324 [mm].
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6. 8EVESTIGING VAN
PLANKJE A.AN 81.

Op het plankje worden met behulp van 2 bouten, 2 plaatjes
aangebracht en wel op twee plaatsen (zie figuur 10). Het
plaatje dat in deze figuur met T1 is aangeduid, is van alumi
nium gemaakt, en zorgt ervoor dat het plankje op dezelfde
hoogte wordt gebracht als de armlegger. Het plaatje dat in
deze figuur is aangeduid met T2 is van roestvast staal en
wordt aan de buis B1 gel....aSt.

i
:L-__~ ~

\ - .. ~,

:,
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7_

DE
8EVESTIGING VAN 82 AAN
ROLSTOEL (RET GESTEL)

Om B2 juist te positioneren hebben we de constructie bedacht,
die staat weergegeven in figuur 11.

il

Ii

I--,--- --

--~.

I~~~~"-~_.."~ ~ __.....12,P ~ -j
. !---,

~!
I

De constructie bestaat uit twee buizen (VI en V2) en een
profiel (V3), die in een driehoekige vorm aan elkaar gelast
zijn. Twee steunen (V4 en V5) zorgen ervoor dat het plankje
zijdelings juist wordt gepositioneerd.

Buis B2 leggen we nu in de uitsparingen van de steunen V4 en
V5 en vervolgens lassen we hem vast.
Bij de bevestiging van B2 aan deze constructie dient ervoor
gezorgd te worden dat het plankje in uitgeklapte toestand
juist voor de armligger komt te liggen, met natuurlijk een
bepaalde speling (5 [mm]). (In tekening 5 is aangegeven waar
B2 precies moet komen).

13



Tenslotte wordt profiel V3 aan de rolstoel bevestigd. En weI
aan de vertikale buis waarop de armlegger gemonteerd is (zie
figuur 12). De hoogte van het pIankje kan dus naar wens (bin
nen bepaalde grenzen) ingesteld worden.

Opgemerkt dient nog te worden dat deze constructie duideIijk
overgedimensioneerd is, en daarom is een berekening achterwege
gelaten.

14



B_ AFDICHTINGSRING A

De afdichtingsring A wordt niet belast en dus is een bereke
ning ervan niet belangrijk (zie figuur 8).

15
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9_ DE LIJMVERBINDINGEN

Voor de berekening van de lijmverbinding van de "spie" aan de
buis gaan we uit van een.kracht van 100 N aan het uiteinde van
de plank boven het benen-gedeelte. Deze 100 N bevat ook de
kracht t.g.v. het eigen gewicht van de plank, en is relatief
klein gekozen , omdat je boven het benen-gedeelte zit en dit
deel dus geen last van "onverwachte belastingen" ondervindt.
De kracht bij deze belasting van 100 N op de lijmverbinding
kun je dan berekenen d.m.v. momenten-evenwicht (zie ook figuur
16) .

(4)
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De spie Sl die op buis B1 is gelijmd heeft een kleiner lijmop
pervlak dan de spie S2 die in buis B2 is gelijmd. Omdat beide
spieen met dezelfde lijrn worden behandeld, en deafschuif
krachten gelijk zijn, wordt Sl kritischerbelast dan S2.

Het lijmoppervlak van deze spie is namelijk(zie figuur 17):
~*1/8*d*1=~/8*18*30=212mrn2. Dus de schuifspanning op de lijm
is:

(5)

De lijm die wij gebruiken is een locktite-lijm, type no. 638
die een maximale schuifspanning van 20 Nmm-2 kan verdragen, dus
onze lijmverbinding is sterk genoeg.

Van de twee ringen R1 en R2 heeft R1 het kleinste lijmopper
vlak (zie figuur 17a) en is dus de meest kritische van de twee.
Het lijmoppervlak van deze ring bedraagt : ~*D*t+~/4*1/8*(D2

d2)=~( Dt+1/32 (D/-d/) =~( 30*1+1/32 (282-192)=~( 30+13,2) =107 mm2.
De lijm die wij gebruikten heeft een afschuifsterkte van 20
Nmm-2 •

Dus de kracht, die er door het uitschuiven van het plankje
maximaal op mag worden uitgeoefend is: 107*20= 2149 N. Dit is
een zeer grote waarde en de lijmverbinding is dus sterk ge-
noeg. i.. O.

!
D
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10_ DE UITSCHUIFKRACHT

De uitschuifkracht (Fu ) die moet worden uitgeoefend, am het
plankje uit te schuiven is als voIgt te berekenen:

Hierbij is Fg de zwaartekracht van het uit te schuiven deel
(dus plank en buis B1 en "verbindingsmiddelen") (zie figuur
18).

.J

(6)

Deze kracht Fg is (ongeveer) 75 N. En als we voor de wrijvings
coefficient f 0,3 nemen (wat een normale waarde is). Dan is
Fu =22,5 N. nit is voor de heer Lips, ondanks zijn handicap, een
gemakkelijk uit te oefenen kracht.

18



11. DE VERT:l:CALE
DOORBUIGING

Zoals reeds opgemerkt staat de armleuning al onder een licht
hellende hoek (~ie figuur 19).

,~

4, 'I qC(LI ( j 'j

De verticale doorbuiging door het eigen gewicht van de totale
constructie compenseert (gedeeltelijk) deze helling. Daarom
houden we bij de verdere berekening geen rekening met het
eigen gewicht van de constructie.
In figuur 20 ziet u een globaal overzicht van de door ons
bedachte constructie. Hierbij komt deel "s" overeen met het
hiervoor genoemde deel Bl en deel "B" komt overeen met het
hiervoor genoemde deel B2 en B3.

Wij willen nu van deze constructie de (globale) doorbuiging
weten als het plankje uitgeschoven is.

q~i'"~""~I=C~£1='~:~!,,:,;;;'=:')~·Ab·=i~'=:(~/:;:::::?::.//:S~~O='~z=?::=?~::::::Z:.,~~\:zr=.C'b=:;~==~.~=:=:1).:?=~=:=====.. =r=:1--~
I-;<'.
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Als we een extreern geval bekijken door een kracht F op het'
uiteinde van het plankje (in het verlengde van de buizen) te
plaatsen (zie figuur 21).

F
if I- t3

Runnen we door globaal krachten-en rnomenten-evenwicht op het
plankje toe te passen, de volgende relaties vinden:

P = -F tl
1 t3

(7)

(8)

Hierbij zlJn p~ en Pz de reactiekrachten die ontstaan als
gevolg van de "verbindingsstukken" O~ en O2 tussen deel S en
het plankje.

20



GEDEELTE liS"

In het extreme geval (d.w.z. als S zo ver mogelijk is uitge
schoven) gaan we nu de doorbuiging w en de hoekverdraaiing h
berekenen.(Zie figuur 22).

In figuur 23 zijn de reactiekrachten L1 en L2 aangegeven.

::1.1°3
._._-~------- ._--- ---- ---_._---------_.".:

!

.-------------------------------.--------1
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Door nu wederom krachten- en momenten-evenwicht op het gedeel
te "s" toe te passen (zie figuur 23), vinden we:

P1 P2--- (sl +a3) + (sl +t3 +a3)
a2-al a2-al

P1 P2L 2 = (1+s1+a3) + (1+s1+t3+a3)
(a2-al) (a2-al)

Hiermee vinden we met behulp van (2) en (3):

L =- F(tl) + F(tl+t3) (sl+t3+a3)
1 t3 (a2-al) t3 (a2-al)

L F( tl) . (1+s1+a3) + F( tl+t3) (sl+t3+a3+1)
2 = - t3 (a2-al) t3 (a2-al)

(9)

(10)

(11)

(12)

Voor het gedeelte "s" kunnen we ook de vereenvoudigde weergave
in de vorm van een zogenaamd vergeetmijnietje toepassen zoals
deze in figuur 24 te zien is.

Hierbij zorgt de inklernming voor een
wordt door de krachten L1 en L2 •

De hoek h o valt ook (bij benadering )
te bepalen:

h
2 (RB-Rs )

h = + -----::;~..::.......
o L2 a2-al

22

moment dat ook geleverd

door de volgende formule

(13)



Hierbij duiden de indices B en S op respectievelijk de delen
"B" en "S". RB staat voor de inwendige straal van deel "B" en
Rs voor de uitwendige straal van deel "S". En h L2 staat voor de
hoekverdraaiing op het punt waar de kracht L2 aangrijpt.

De zakking van het deel "s" op het punt waar de kracht P2
aangrijpt (wP2 ) bedraagt:

P S 3 P S 2 pt 3
w =h S + 1 1 + ( 1 1 ) t + 2 3

P2 0 1 3 EsIs 2 EsIs 3 3 EsIs

De hoekverdraaiing op dat punt (hp2 ) bedraagt:

(14)

(15)

(16)

Door nu in bovenstaande uitdrukkingen de al gevonden uitdruk
kingen in F en R te substitueren vinden we de volgende betrek
kingen:

w =(2(RB -Rs )+h )sl-( p o t1)(S1 3 +S1 2 t3)+P(t1+t3)t3 3

P2 a2-a1 L2 Es I s t3 3 2 .3 Es I s t3

(17)
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GEDEELTE "B"

We beschouwen nu gedeelte "B" (zie figuur 25). Ll en L2 zijn
de belastingskrachten.

LII~_

,
----~---_._-----_ .. -.,---

In figuur 26 zlJn de reactiekrachten Ql en Q2 aangegeven. Door
nu vervolgens krachten- en momenten-evenwicht toe te passen,
krijgen we de volgende uitdrukkingen:

Q = L 1 (al+cl-cO) _ L 2 (a2+cl-cO) (18)
2 cl-cO cl-cO

-L1 (al +2cl-2cO)
01 =--------

cl-cO

--- ~

1

0, ,
. , ..._-._.,.~

24
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Als we nu de aanname doen dat op het punt waar de kracht Q2

aangrijpt, de hoekverdraaiing 0 is, kunnen we voor het uitein
de van deel B het vergeetmijnietje toepassen zoals dat in
figuur 27 is te zien.

I

!
I-------- ---- -------------------

tL \ 0\r------

De zakking en de hoekverdraaiing op het punt waar de kracht L1

aangrijpt, respectievelijk WL1 en h L1 bedragen:

(20)

(21)

(22)

De index B duidt telkens op het feit dat het deel B betreft.
Voor de zakking en de hoekverdraaiing op het punt waar de
kracht L2 aangrijpt, respectievelijk WL2 en h L2 gelden dan de
volgende betrekkingen:

L (a2-al) 3
W

L2
= t11

L1
+h

L1
(a2-al) +---::2'-- _

3EBI B

(23)

Als we hier de vergelijkingen invullen voor de zakking en de
hoekverdraaiing op het punt waar de kracht L1 aangrijpt ver
krijgen we de volgende relaties:

25



L 1 a1 2 (a2-1)

2EB I B

(24)

HET PLANKJE ZELF

(25)

Het plankje zelf met de krachten die er op aangrijpen, kunnen
we vereenvoudigd beschouwen zoals is weergegeven in figuur 28.

I t;tl
~...:l 1

( tW

I
!

~
\ ,

..tl~ ~

V j"

I2es t..."- to-!

f\. PI {ijUlAf '28

De zakking en de hoekverdraaiing op de plaats waar de kracht F
aangrijpt, respectievelijk WF en h F zijn te schrijven als:

(N.B.: Index P duidt op plankje)

h =h + Ft1
2

F P2 2E I.
p p

(26)

(27)

Hierbij isdus aangenomen dat het deel van het plankje dat
links van het punt zit waar de kracht P2 aangrijpt niet voor
een noemenswaardige extra zakking en/of hoekverdraaiing zorgt.
Hetzelfde geldt voor de "ondersteuningsblokjes" tussen deel
"s" en het plankje.

26



TOTALE ZAKKING

De totale zakking aan het uiteinde van het plankje waar de
kracht F aangrijpt (wtot ), kunnen we dus bepalen door de vol
gende relatie:

(28)

Als we hier dan al de benodigde gevonden vergelijkingen in
substitueren verkrijgen we de volgende vergelijking:

2 (RB-Rs )
Wtot = (sl+t1)

a2-a1

+ F(+t1- (t1+t3) (sl+t3+a3)) a1 2 (Sl+t1)
2EBI B (a2-a1) t3

+ F( (-I-s1-a3) +(t1+t3) (sl+t3+a3+I)) (a2-a1)2 (sl+t1)
2EB I B (a2-a1) t3

+ F( -2s1 3 tl-3s1 2t3t1 +5 t1 t3 3 +2 t3 4 -3 t1 2s1 2+3 t1 2 t3 2)
6 EsI s t3

We willen het gedeelte S en B van roestvast staal maken en het
plankje zelf van plexiglas (PMMA).
Hierdoor komen we tot de volgende waarden van de elastici
teitsmodulus:
EB=2I0 000 [Nmm-2

]

Es=210 000 [Nmm-2
]

Ep = 3 000 [Nmm-2
]

uit de tekening kunnen de maten worden gehaald, die in de
bovenstaande berekening als variabel zijn gesteld. De maten
zijn:
al= 20 [mm]

a2= 50 [nun]
a3= 35 [mm]
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b1=160 [mm]
b2= 120 [rom]
sl= 208· [rom]
t1= 74 [rom]
t2= 270 [rom]
t3= 115 [mm]
De uitwendige diameter van het deel B bedraagt 30 [mm] dus de
straal 15 [mm]. Voor deel B veronderstellen we een continue
wanddikte (want Ia«Is en is dus minder kritisch dan Is) en
deze bedraagt: 6 [rom]. Het kwadratische oppervlaktemoment van
deel B is dus:
I a=1r1536=6,4.10 4 [mm4

]

De uitwendige diameter van deel S bedraagt 18 [rom], dus de
straal 9 [rom]
De wanddikte is 2 [rom].
Het kwadratische oppervlaktemoment van deel S is dus:
I s =1r (9) 32=4,58.103 [rom4

]

Ret plankje heeft een breedte van 270 mm ( zie figuur 29).
De hoogte van het plankje, zonder de opstaande randen die we
verwaarlozen kunnen worden, is 10 [rom]

_.~.

i

0,
rt
o

v
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Het kwadratische oppervlaktemoment van het plankje dat voor
onze berekening van belang is bedraagt dus:
I p=[1/(12»).270.10 3 = 22,5.10 3 [mm4

)

Door al deze waarden vinden we voor de totale zakking aan het
einde van het plankje, onder de aanname dat F=200N, een waarde
van 0,4 rom. Deze waarde is zeker acceptabel.

29



12_ DE HORIZONTALE
BUIGING

Voor de horizontale doorbuiging van het plankje, kunnen we een
extreem geval bekijken door een kracht F op het uiteinde van
het plankje te plaatsen. We krijgen dan doordat we in de
vorige berekening ook geen rekening hebben gehouden met het
eigen-gewicht van de constructie, dezelfde berekening en
uitkomst als de voorgaande, dus 0,4 mm.
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13. KRITIEKE BELASTING

-- ~
. / .

(I
A

-- ----- c - -~~ _
Jr

Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat iemand op het plank
je gaat leunen. Om het plankje hierop te berekenen hebben wij
de aanname gedaan dat op het uiterste punt van de uitgeschoven
buis een kracht werkt van 500 N (zie figuur 30).

("SOON

If::: 500 N
I

\---------------1'

L\1.0
-- .. -..._.._..... -'.

Bij deze belasting zit de grootste kans op breuk op de plek in
figuur 30 aangeduid met A. Daarom veronderstellen we voor de
verdere berekening de buis daar ingeklemd en krijgen we in
feite te maken met het vergeetmijnietje dat te zien is in fi
guur 31.

Als we nu krachten- en momentenevenwicht toepassen op de
"balk" (zie figuur 32) krijgen we de volgende relaties:

V=F=500N (34)

M=-420 *F=-420 *500=-2,1-105 Nmm (35)

t_F=_50_0t_\f l fV ) 1',
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Dus de verticale kracht in de doorsnede bij A is 500 N en het
daar werkende moment is 2,1.105 Nmm. De schuifspanning op dat
punt is dan bij benadering

v
~=-

A
(36)

Hierbij is A het oppervlak van de buis. Dus dit is gelijk aan
(het is de buis eerder aangeduid met "8") 2w*9*2=l,13.102

[mm2
]. Dus er geldt voor de schuifspanning bij benadering:

~ = 500 =4, 42 Nmm-2

1,13 -10 2
(37)

De grootste buigspanning op dat punt ten gevolge van het
moment is

(38)

Het materiaal dat wij voor deze buis gebruiken heeft een
trekvastheid van 500-700 Nmm-2

• Daar de schuifspanning en de
"gewone" spanning in dit zeer extreme geval (puntbelasting van
500 N) kleiner zijn dan deze waarden voor de trekvastheid zal
onze constructie voldoen.
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14_ KRACHT VAN DE
ZIJKANT

Als er een kracht van de zijkant op het plankje werkt moeten
we natuurlijk ook bekijken of het plankje voldoet. Als we deze
situatie bekijken voor een kracht van 500 N aan het uiteinde
van de buis bekijken, dan blijkt dat we met dezelfde situatie
te maken hebben als in de voorgaande berekening. Dus ook hier
geldt dat de constructie voldoet.
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15_ DE BOUTEN AAN DE
PLANK

De grootste belasting op de bouten in de door ons veronder
stelde extreme situaties treedt op als de belasting op het
uiteinde vanhet plankje 500 N is. In figuur 20 is te zien
waar het plankje aan de buis is vastgemaakt. Op deze plaatsen
zitten telkens twee boutverbindingen. Als we nu het globale
plankje bekijken (zie figuur 33), kunnen we door krachten- en
momenten-evenwicht toe te passen de volgende relaties vinden:

p = - F t 1 = - 500 ( 2.!..) =3 22.10 2 N
1 t3 115'

F=500 N

--------------1

(39)

(40)

-L1> ~ \15

...... e:-t,

We doen nu een (overdreven) aanname, namelijk dat een bout de
gehele kracht moet kunnen verdragen. Dus de bout waar de
grootste kracht op komt moet een kracht kunnen verduren van:
8,22.10 2 N. De spanning die op de bout komt is dus:

(41)

Hierbij staat As voor de spanningsdoorsnede en deze bedraagt
voor een M6-:-bout die wij gebruiken 20,1 mm2 .Dus:

8,22.102 =40 9Nmm-2

20,1 '
(42)

Deze waarde is veel kleiner dan de waarde die onze bout, uit
de sterkteklasse 70, maximaal kan ondergaan. Dus deze bouten
voldoen.
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(43)

16_ DE
BEVESTIGINGSBOUTEN

Voor de berekening van de bouten waarmee de constructie is
bevestigd aan de rolstoel, gaan we uit van figuur 34 waarin
een schematisch overzicht is gegeven van het gedeelte van de
constructie dat van belang is voor de berekening van deze

bouten. F':: 500 N

---- ---

In deze figuur staat B1 voor de bovenste twee bouten en B2
voor de onderste twee bouten.

Als we nu van een zeer extreme situatie uitgaan, namelijk dat
de gehele kracht door de meest linkse bevestigingsplaats van
de buis (A1) moet worden doorgeleid. Dan krijgen we via momen
ten-evenwicht:

500*420 =F
A1

*85 - F = 500*420 =2 47·10 3N
Al 85 '

We nemen nu wederom weer een zeer extreme situatie.We nemen
namelijk aan dat deze kracht nu geheel door een bout op de
plaats B1 zou moeten worden opgevangen. Voor een M5 bout, die
we daar willen plaatsen geldt dat de spanningsdoorsnede 14,2
mm2 is. Dus de spanning op een bout in B1 is:

2,47 010
3

=173 9Nmm-2
°Bl = 14,2 '

(44)

Deze waarde is kleiner dan de spanning die de bout maximaal
kan ondervinden. De bout is er namelijk een uit sterkteklasse
70.

Doordat deze bout blijkt te voldoen, na deze (overdreven)
extreme situatie, zullen de zndere bouten ook voldoen.
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17_ DE LASSEN

--- -+---

(45)

In figuur 35 van het schematische overzicht van de door ons
ontworpen constructie, zijn de lassen aangegeven met respec
tievelijk a,b,c,d en e.

---------~-~----,

We gaan uit van een zeer extreme belasting, namelijk een
belasting van 500 N in zowel verticale als in horizontale
richting op het uiteinde van de uitgeschoven buis. Als we
vervolgens aannemen dat een las bij b aIle belasting moet
opnemen, dan werkt er op b dus zowel in horizontale als in
verticale richting een kracht van 2,47 • 103 N. (Zie berekening
van de bevestigingsbouten). Als we vervolgens aannemen dat een
las bij a dezelfde belasting als bij b moet opvangen. De
lengte van de las bij a is ±20 mm, en de keeldoorsnede van de
las is 3 mm. Dus de schuifspanning op deze las is

't= 2,47'10
3

=41 2Nmm-2

20'3 '

De spanning loodrecht op de las is dus:

a = 2,47
0
10

3
=29,lNmm-2

.L 20°3.;2

De ideele spanning is dus:

a i = pJa~+3't2 =1'';41,2 2+3 029,1 2 =65, 1Nmm-2

(46)

(47)

Deze waarde is veel kleiner dan de RpO,2-waarde (=195 Nmm-2). Dus
deze las voldoet en kan zelfs nog een extra moment of extra
krachten opvangen.

De lassen bij b,c,d en e hebben respectievelijk een lengte van
±20, 15, 11.5 en 20, verder zijn de keeldoorsneden bij allen
± 3 mm. Dus als de las bij d voldoet in de extreme situatie,
dat er zowel horizontaal als verticaal een kracht van
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(48)

2,47.10 3 N op werkt voldoet, voldoen de lassen bij b,e en e
ook.

We gaan er weer van uit dat een las bij d aIle kraehtenop
moet vangen, dus de sehuifspanning en de spanning loodreeht op
de las zijn respeetievelijk:

T= 2,47-10
3

=71 6Nmm-2

11,5-3 '

(J =
.L

2,47-10
3

=50,6Nmm-2

11.5*3y'2
(49)

De ideele spanning is dus:

(50)

Deze spanning is kleiner dan de RpO ,2 waarde, dus deze las en
daarmee aIle lassen voldoen.
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