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Opgave 5 Auto te water
De eerste drie foto’s hiernaast laten een
klein drama zien. Een takelwagen hijst een
personenauto uit het water (figuur 12). Als
de auto een stuk omhoog is gehesen (figuur
13), begint de takelwagen te kantelen.
Figuur 14 toont de tragische afloop.

1p

21

valt buiten de
examenstof

4p

22

valt buiten de
examenstof

2p

23

valt buiten de
examenstof

3p

24

Ondanks het feit dat er in de situatie van
figuur 13 flink wat water uit de personenauto
is gelopen, kantelt de takelwagen terwijl
deze in de situatie van figuur 12 nog stevig
op zijn wielen staat.
Noem daarvoor een reden.
Op de uitwerkbijlage is de situatie waarin de
takelwagen op het punt staat te kantelen
schematisch weergegeven.
Punt Z is nu het zwaartepunt van de
takelwagen. Het zwaartepunt van de
personenauto bevindt zich recht onder het
ophangpunt van de kabel.
In die figuur is ook het draaipunt
aangegeven waaromheen de takelwagen
gaat kantelen.
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De massa van de takelwagen is 7,9·10 kg.
Bepaal met behulp van de figuur op de
uitwerkbijlage de (minimale) massa van de
personenauto, inclusief water.
Een tweede takelwagen moet komen om de
personenauto en de eerste takelwagen uit
het water te hijsen. Zie figuur 15 en de
vergroting daarvan op de uitwerkbijlage.
De tweede takelwagen is niet alleen
zwaarder, hij heeft ook twee zijsteunen
uitgeklapt.
Met name de zijsteun vlakbij de kadewand
voorkomt dat deze takelwagen kan kantelen.
Leg uit waarom.
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De massa van de takelwagen die omhoog
3
gehesen wordt, is inclusief water 8,2·10 kg.
De wagen gaat in 2,0 minuten 2,4 m
omhoog.
Bereken het vermogen dat de hijsende
takelwagen daarvoor minimaal moet leveren.
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