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Oppgave 1 

a) Bestem formelmessig uttrykk for Iy for tverrsnittet i figur (a). 

 

b) Sett b1 = 400 mm, b2 = 240 mm, h1 = 120 mm og h2 = h3 = 80 mm for tverrsnittet i figur (b) og 

beregn Iy. Tverrsnittet utsettes for et moment som gir strekk i underkant; hva blir forholdet 

mellom største bøyestrekk- og trykkspenning? 

 

c) Figur (c) viser tverrsnittet til en spennbetongbjelke men én spennkabel plassert sentrisk i 

tverrsnittet (dvs flatesenteret). Bjelken er 6 m lang og fritt opplagt. Sett b1 = 120 mm, b2 = 

400 mm, h1 = 360 mm og h2 = 120 mm. Egenvekten til betongen inkl. armering er 25 kN/m
3
. 

Hvor stor må spennkraften være for at bjelken ikke skal få strekkspenninger når den 

påkjennes kun av sin egen tyngde? 

 

d) En ekstrudert aluminiumsbjelke har tverrsnitt som vist i figur (d). Sett b = 220 mm, h = 200 

mm, h1 = 80 mm, t1 = t2 = 20 mm og t3 = 20 mm. Hva blir forholdet mellom største 

bøyespenning for bøyning om horisontal akse kontra vertikal akse (samme moment i begge 

tilfeller)? 

 

e) For I-tverrsnittet i figur (e) sett: b = 120 mm, h = 180 mm, t1 = 30 mm og t2 = 20 mm. 

Tverrsnittet påkjennes av et bøyemoment på 100 kNm. Bestem størrelse og beliggenhet på 

resultanten fra henholdsvis strekk- og trykkspenningene som momentet forårsaker. 

Kontroller at strekk- og trykkresultanten som kraftpar balanserer momentet. 

 

f) Det rektangulære tverrsnittet i figur (f) har et kvadratisk hull. Sett h3 = h2 = h1/2 = b/2 = 40 

mm og bestem den elastiske momentkapasiteten når største tillatte bøyespenning er 100 

MPa i både strekk og trykk. 

 

g) Det rektangulære tverrsnittet i figur (g) har et sirkulært hull. Sett b = 80 mm, h1 = 40 mm,     

h2 = 60 mm og h3 = 20 mm og bestem den elastiske momentkapasiteten når største tillatte 

bøyespenning er 100 MPa i både strekk og trykk. 

 



 

 

  



Oppgave 2 

 

Figuren viser en fritt opplagt bjelke belastet av en punktlast P på midten. Bjelken består av tre bord 

med tverrsnittsdimensjon 80x40 mm som er lagt oppå hverandre. Største tillatte aksialspenning i 

treverket er 25 N/mm
2
. 

a) Hva er største last P bjelken kan bære dersom bordene er limt sammen? Anta at limfugen er 

så sterk at tverrsnittet virker som et homogent tverrsnitt og at skjær ikke er et problem. 

b) Hva er største last bjelken kan bære dersom bordene ligger løst oppå hverandre og antas å 

kunne gli friksjonsfritt i forhold til hverandre? 

c) Anta at bordene er limt sammen og at limfugen kan belastes med en skjærspenning på 2 

N/mm
2
. Hvor stor last P kan bjelken bære basert på limfugens styrke? 

 

Oppgave 3 

 

Figuren viser to utforminger av et kassetverrsnitt av tre. Begge 

tverrsnittene har samme utvendige mål og samme veggtykkelse. 

Tverrsnittene består av bord som er spikret sammen. Hver enkelt 

spiker har en største tillatt skjærlast på 250 N. Bestem største 

tillatte avstand mellom spikerne for de to tverrsnittene når de skal 

bære en vertikal skjærkraft på 3 kN. Hvilket tverrsnitt er mest 

effektivt med hensyn på skjær? 


