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TENTAMEN   
HÅLLFASTHETSLÄRA OCH MASKINELEMENT – TME061 

  

Tid 08.30–12.30 
Ansvarig lärare Jim Brouzoulis. Tel 772 2253 
Hjälpmedel  

‒ Formelsamling i hållfasthetslära, Tillämpad mekanik, Ekh, 
Hansbo och Brouzoulis (utan marginalanteckningar) 

‒ Valfri typgodkänd kalkylator 
  
Resultat Anslås senast 23-10-2017 på kurshemsidan 
  
Granskning Avdelningen för Material och Beräkningsmekanik:  

• 23-10-2017, kl. 12.30–13.00  

• 24-10-2017, kl. 12.30–13.00. 
  
Poängbedömning Varje uppgift kan ge fem poäng, d.v.s. max 25 poäng på 

tentamen och halva poäng delas ut. För att få poäng på en 
uppgift måste lösningen vara läslig och uppställda ekvationer 
klart motiverade. Vidare skall entydiga beteckningar användas 
och tydliga figurer ritas. Tänk på att kontrollera dimensioner och 
rimlighet i svaren. 

  
Betygsgränser 0 - 9.5p = underkänt 

10 - 14.5p = betyg 3 
15 - 19.5p = betyg 4 
20p – 25p = betyg 5 
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UPPGIFT 1 

 

En konsolbalk vilandes på ett stöd belastas av en triangellast enligt figuren 

nedan. Beräkna utböjningen 𝛿 i balkens fria ände. (5.0p) 

Ledning: Ersätt rullstödet med en obekant yttre punktlast (statiskt övertalig 

last) och använd elementarfall. 

Givet: 

• Balkens materialbeteende kan beskrivas av Hookes lag med 

elasticitetsmodulen 𝐸. 
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UPPGIFT 2 

 

Ett cylindriskt vattentorn bärs upp av tre identiska pelare med rektangulära 

tvärsnitt. Bestäm den kritiska last 𝑃kr som vattentornet kan bära innan det 

blir instabilt (5.0p).  

Notera att den cylindriska behållaren antas vara stel.  

Ledning: Studera olika knäckningsmoder för strukturen. 
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UPPGIFT 3 

 

Utifrån Euler-Bernoullis antaganden för balkteori, härled relationen mellan 

utböjning 𝑤 och böjmoment 𝑀, dvs härled formeln 𝑀 =  −𝐸𝐼𝑤′′ (5.0p). 

Givet: 

• Balkens materialbeteende kan beskrivas av Hookes lag med 

elasticitetsmodulen 𝐸. 
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UPPGIFT 4 

 

Ett system av axlar består av tre massiva delar som belastas av tre 

vridmoment enligt figuren. Systemet är fast inspänt till vänster och är fritt till 

höger i figuren. 

För systemet: 

a) Beräkna och rita diagram över vridmomentets, 𝑀V,  variation längs 

systemet (3.0p) 

b) Beräkna maximal skjuvspänning som uppkommer i systemet (2.0p) 

Givet:  

• Det två yttersta delarna har ytterradien 2𝑎 och delen med längd 𝐿, har 

ytterradien 𝑎. 

  



TENTAMEN: Hållfasthetslära och maskinelement – TME061 06-10-2017 

UPPGIFT 5 

 

För balken nedan: 

a) Beräkna och rita normalkraft-, tvärkraft- och momentdiagram för 

balken. (3.0p) 

b) Beräkna till beloppet maximal normalspänning 𝜎𝑥  som uppkommer i 

balken. (2.0p) 

Givet: 

• Balken har ett kvadratiskt tvärsnitt med sidlängd 𝑡. 

 

 
















