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op de theoretische achtergronden en rekenmethoden bij de proeven. 

Er zijn proeven gedaan naar het uittrekken van schroeven, het doortrekken van 
schroefkoppen, het buigen van schroeven en schroeven in op afschuiving belaste 
verbindingen. Bij deze laatste is de indraaihoek gevarieerd waardoor een 
gecombineerde belasting in beide richtingen van de schroefas ontstond. Tevens zijn 
enkele verbindingsmiddelen beproefd en is aan een praktische toepassing gewerkt. 
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Het afstudeerproject "Moderne schroeven in houtconstructies" is een breed praktisch 
onderzoek naar het gedrag van moderne schroeven in houtconstructies. Het onderzoek 
is een vervolg op Project Master 4 waarin literatuuronderzoek is gedaan naar moderne 
schroeven. 
Moderne schroeven zijn schroeven met innovatieve eigenschappen. Voorbeelden 
hiervan zijn het niet meer hoeven voorboren door het aanbrengen van freesribben in 
de schroefpunt en een verlaagde indraaiweerstand door speciale coatings. 

In eerste instantie komen de gebruikte materialen aan de orde. Voor bet bout wordt de 
volumieke massa bepaald welke afwijkt van de waarde die hoort bij de sterkteklasse 
waarin het bout besteld is. Van de schroeven komen de dimensies aan bod en wordt 
het vloeimoment bepaald, welk een factor 2 boven de door de fabrikanten opgegeven 
waarde ligt. 

Na het vaststellen van materiaalgegevens worden proeven behandeld naar het 
uittrekken van schroeven. Dit is bezwijken in axiale richting. In totaal zijn 90 
uittrekproeven uitgevoerd met schroeven met verschillende afmetingen in bout met 
een gevarieerd vezelverloop. Worden de resultaten aan de theorie gekoppeld dan komt 
onder andere naar voren dat Eurocode 5 onveilig is. Een veranderingsvoorstel van een 
Duitse onderzoeker blijkt wel veilig. 

Behalve uittrekken is ook het doortrekken van de schroefkop een bezwijkvorm bij 
belasten in axiale richting. Gebleken is dat bier weinig rekenregels voor zijn. Ook 
Eurocode 5 geeft geen rekenregeL Echter de regel uit Eurocode 5 voor bet 
doortrekken van slotringen onder een bout blijkt veilig toepasbaar voor 
schroefkoppen. 30 Proeven op doortrekken zijn uitgevoerd met verschillende kop 
diameters en met en zonder gebruik te maken van een ring. 

60 proeven zijn gedaan naar geschroefde verbindingen op afschuiving. Hierin is de 
schroef onder andere zo geplaatst dat deze uitsluitend lateraal belast werd. Door het 
schuin plaatsen van de schroef zijn ook situaties beproefd waarbij een combinatie van 
laterale en axiale belasting ontstond. De opneembare gecombineerde belasting kan 
zowel met Eurocode 5 als met een theoretisch model bepaald worden, waarbij de 
Eurocode 5 berekening beter aansluit bij de resultaten. Een effect op de 
afschuifsterkte van de kopgeometrie van een schroef bij de aansluiting van een 
schroef op staalplaat is niet aangetoond. 

Met 15 proeven zijn twee verschillende aluminium balkdragers met elkaar en met een 
rechtstreeks geschroefde situatie vergeleken. De balkdragers blijken zeer eenvoudig in 
de montage, maar doen in stijfheid en sterkte van de verbinding onder aan de 
rechtstreeks geschroefde situatie. 

Bij verbindingen op afschuiving is gebleken dat er een ideale indraaihoek voor 
schroeven is. Bij die boek is de verbinding het sterkst. Aangezien de berekening 
volgens Eurocode 5 veel werk kost is er een hulpmiddel gemaakt dat bij een 
verbinding de meest gunstige hoek bepaald. Voor deze (of een andere) indraaihoek 
kan de berekening opgeslagen worden. De ideale indraaihoek is afhankelijk van onder 
andere de vezelrichting en boutsterkte, en is dus niet altijd hetzelfde. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd als vervolg op het literatuuronderzoek dat uitgevoerd 
is in het kader van het project Master 4 en dezelfde titel draagt als dit werk: "Moderne 
Schroeven in houtconstructies" [ 1]. 
Bij het uitvoeren van het literatuuronderzoek zijn een aantal punten naar voren 
gekomen waarop vervolgonderzoek interessant kan zijn. Deze punten, aangevuld met 
een aantal proeven die gegevens moeten opleveren die gebruikt kunnen worden bij 
theorievorming, hebben geleidt tot het proevenprogramma dat in dit werk besproken 
wordt. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het vergroten van de kennis met betrekking tot het 
gedrag van moderne schroeven in houtconstructies. Dit doel wordt bereikt door het 
uitvoeren van een praktisch onderzoek, waarbij theoretische modellen getoetsten/of 
ontwikkeld worden. 

1.3 Vraagstelling 

Om aan het doel van dit onderzoek te voldoen, worden verschillende aspecten van 
moderne schroeven beschouwd. Hierbij hoort dan ook een onderzoeksvraag die al 
deze aspecten dekt. Aangezien dit een globale vraagstelling is wordt deze met 
subvragen verder uitgewerkt. 

"Wat zijn de eigenschappen van moderne schroeven in houtconstructies en hoe sluiten 
deze aan bij theoretische modellen en rekemegels zoals opgenomen in Eurocode 5 [2] 
?" 

Inleiding 

"Wat is de invloed van de schroefgeometrie en de hoek die de schroef 
maakt ten opzichte van de houtvezel op de uittreksterkte van moderne 
schroeven uit hout?" 
"Wat is het effect van de kopgeometrie van een schroef op de 
doortreksterkte van schroeven in hout en geeft dit reden om de rekenregels 
aan te vullen met extra gegevens over de kopgeometrie?" 
"Wat is de invloed van de hoek die de schroefmaakt met het afschuifvlak 
op de draagkracht van een op afschuiving belaste staalplaat op 
boutverbinding?" 
"In hoeverre is de BMF Torx schroef, die speciaal ontwikkeld is voor 
staalplaat op hout verbindingen, meer geschikt om deze verbinding te 
maken dan een niet speciaal voor deze toepassing ontwikkelde schroef met 
vergelijkbare dimensies?" 
"Wat is het gevolg van het gebruik van aluminium balkdragers op het 
constructief gedrag van een verbinding?" 

6 
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1.4 Beperkingen 

Moderoe schroeven in boutconstructies 
Onderzoeks rapport 

Het onderzoek beperkt zich tot 17 verschillende schroeven, verdeeld over 5 merken, 5 
diameters en 7 lengtes. Voor wat betreft het hout beperkt het onderzoek zich tot één 
soort. Hierbij gaat het om gezaagt hout van de soort vuren. 

1.5 Opbouw onderzoeksrapport 

In dit rapport komen in eerste instantie gegevens met betrekking tot de gebruikte 
schroeven en het gebruikte hout aan de orde. Het gaat hierbij om materiaalgegevens 
en dimensies. Dit gebeurd in hoofdstuk 2 en 3. In de daarop volgende hoofdstukken 
worden proeven met in hout geplaatste schroeven behandeld. Hierbij komen 
theoretische achtergronden aan de orde die de bij dit onderzoek behorende 
vraagstelling moeten beantwoorden. 
Als afsluiting wordt een toepassing behandeld waarbij een softwarehulpmiddel 
gebruikte kan worden voor het bepalen van de ideale indraaihoek van de schroef. 

7 
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2 V aststellen gegevens van materialen. 

Om theorieen te kunnen ontwikkelen met betrekking tot het gedrag van in hout 
geplaatste schroeven is het noodzakelijk enige gegevens over de te gebruiken 
materialen te verkrijgen. 

2.1 Gegevens over gebruikte schroeven. 

Wordt gekeken naar de gegevens van de gebruikte schroeven, dan kan onderscheid 
gemaakt worden tussen geometrische gegevens en gegevens met betrekking tot 
materiaaleigenschappen. Voor dit onderzoek zijn beide soorten gegevens van belang. 

2.1.1 Geometrische gegevens over gebruikte schroeven. 

Voor dit onderzoek zijn negentien verschillende schroeven geleverd, verdeeld over 
vijf merken, vijf diameters en zeven lengtes. 
Bij deze schroeven kan uitgegaan worden van de maten die gegeven worden in de 
productinformatie. Het is echter ook mogelijk de dimensies van de schroeven te 
bepalen door middel van metingen aan de geleverde schroeven. In figuur 2.1 zijn 7 
afmetingen gegeven die van iedere schroef zijn opgemeten. Het gaat daarbij om vier 
verschillende diameters en drie lengtes. Tabel 2.1 toont de gemeten waarden. 

~ L3 ~T~------~------+ 

.d 1 =Diameter om schroefdraad 

.d2 = Diameter aan voet schroefdraad 

.d5 = Diameter gladde steel 

.dk = Diameter schroefkop 

L1 
L1 = Totaallengte schroef 
~ = Lengte steel waarover draad is aangebracht 
L3 = Lengte freesribben 

Figuur 2.1 Een moderne schroef met daarin de relevante maten aangegeven. 

De waarden in tabel2.1 geven de gemiddelden van steeds vijfmetingen aan 
schroeven uit dezelfde serie. Het verschil tussen gemeten waarde en de gegevens van 
de fabrikant is verwaarloosbaar klein. 

Het is niet mogelijk geweest om bij alle schroeven alle zeven verschillende maten op 
te meten. Dit door het bij sommige schroeven ontbreken van de freesribben of het 
ontbreken van een gladde steel tussen schroefdraad en kop. Bij de BMF Torx 
schroeven is als diameter van de gladde steel de diameter opgenomen van het deel van 
de schroef, net onder de kop. Dit omdat alleen net onder de kop een gladde steel te 
vinden is. Enkele voorbeelden van schroeven zijn in figuur 2.2 weergegeven. Dit 
figuur maakt ook duidelijk dat niet van iedere schroef alle waarden meetbaar waren. 
Een volledig overzicht van alle schroeven uit tabel 2.1 en alle metingen aan deze 
schroeven zijn in bijlage B opgenomen. 

8 
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Tabel 2.1 Gemeten schroefdimensies 
I d1 I d2 I dk I ds L1 L2 L3 

Tecfi Woodpecker TT02 6x80 5,9 3,9 11,8 4,4 79,6 43,9 10,9 
Tecfi Woodpecker TT02 6x200 6,0 4,0 11,8 4,4 200,5 97,8 11,0 
Tecfi Woodpecker TT02 8x80 7,9 5,3 14,8 5,8 79,6 50,4 10,9 
Tecfi Woodpecker TT02 8x160 7,8 5,3 14,8 5,8 159,2 78,3 11,2 
Tecfi Woodpecker TT02 8x200 7,8 5,3 14,8 5,8 200,3 101,3 11,5 
Tecfi Woodpecker TT02 9,9 6,3 17,8 7,0 159,2 78,7 12,7 
10x160 
T ecfi Wood peck er TT02 9,8 6,4 17,8 7,1 198,7 99,0 11,9 
10x200 
ABC SPAX S 5x40 5,1 3,2 9,4 nvt 39,7 33,9 nvt 
ABC SPAX S 5x50 5,0 3,2 9,3 nvt 49,1 43,9 nvt 
ABC SPAX S 5x80 5,0 3,3 9,2 3,6 79,1 59,9 nvt 
ABC SPAX S 6x80 6,1 3,8 11,3 4,2 79,4 60,0 nvt 
ABC SPAX S 7,5x130 7,3 5,0 10,8 nvt 129,3 125,3 nvt 
ABC SPAX S 8x160 8,1 5,0 14,6 5,4 156,9 143,5 nvt 
ABC SPAX S 8x240 8,2 5,0 14,7 nvt 238,7 229,6 nvt 
GH-TOP OV Verbinder 8x160 8,0 5,2 14,6 nvt 159,1 151 ,2 nvt 
Houtdraadbout 8x80 7,9 5,6 12,7 7,5 85,5 50,4 nvt 
Houtdraadbout 1 Ox120 10,2 7,2 16,8 9,4 127,6 73,5 nvt 
BMF TORX 5x40 4,7 3,1 8,3 4,8 42,0 33,7 nvt 
BMF TORX 5x50 4,9 3,0 8,3 4,8 52,5 44,2 nvt 

Tecfi Woodpecker TT02 1 Ox160 

Tecfi Woodpecker TT02 8x80 ABC Spax S 5x50 . 

BMF Torx 5x50 Houtdraadbout 8x80 

~n~~~'~ 
Figuur 2.2 Een selectie van in dit onderzoek gebruikte schroeven. 

9 
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Wordt gekeken naar de gemeten waarden in tabel 2.1, dan zijn er een paar dingen die 
opvallen. 

In eerste instantie is op te merken dat bij de twee houtdraadbouten de diameter rond 
de schroefdraad (d 1) iets groter is dan de diameter van de gladde steel (ds). Dit 
betekent dat de schroefdraad niet gesneden kan zijn zoals oorspronkelijk bij 
houtdraadbouten gebruikelijk was. Moderne houtdraadbouten blijken veelal een 
gerolde draad hebben. 

Als gekeken wordt naar de gemeten diameters van de Tecfi Woodpeckeren de ABC 
Spax S, dan lijkt het dat de schroeven van Tecfi de door de fabrikant opgegeven maat 
van onderen benaderen en dat de schroeven van ABC deze maat meestal van boven 
benaderen 

Over de diameters van de schroeven kunnen een aantal dingen opgemerkt worden. 
Door het rolproces bij productie ligt de diameter van de gladde steel altijd tussen de 
diameter aan de voet van de schroefdraad en de diameter om de schroefdraad in. Dit 
komt doordat de gladde steel de diameter heeft van het uitgangsdraad. Bij het 
rolproces wordt staal van de draad naar buiten gedrukt zodat dit de schroefdraad 
vormt. Hierdoor is er dus minder staal over in de kern, waardoor deze diameter 
kleiner is dan de diameter van het uitgangsdraad. Er is gekeken of dit proces met een 
bepaalde verhouding gebeurd. Hierbij is gekeken naar een zevental Tecfi Woopecker 
TT02 schroeven en een drietal ABC SP AX S schroeven . 

Tabel 2.2 Verhoudingen tussen verschillende diameters in schroeven. 

ldJd, ldJd2 ldJdk ldJds 

Tecfi Woodpecker TI02 6x80 0,75 1 '11 0,37 1,00 
Tecfi Woodpecker TT02 6x200 0,74 1 '10 0,37 1,00 
Tecfi Woodpecker TI02 8x80 0,74 1,09 0,39 1,00 
Tecfi Woodpecker TI02 8x160 0,75 1,09 0,39 1,00 
Tecfi Woodpecker TT02 8x200 0,75 1,09 0,39 1,00 
Tecfi Woodpecker TT02 1 Ox160 0,71 1 '12 0,39 1,00 
Tecfi Woodpecker TT02 1 Ox200 0,72 1 '11 0,40 1,00 
gemiddeld 0,74 1 '10 0,39 1,00 
standaard deviatie 0,01 0,01 0,01 0,00 

ABC SPAX S 5x80 0,70 1,09 0,39 1,00 
ABC SPAX S 6x80 0,69 1 '12 0,37 1,00 
ABC SPAX S 8x160 0,67 1,09 0,37 1,00 
gemiddeld 0,69 1 '10 0,38 1,00 
standaard deviatie 0,02 0,02 0,0'1 0,00 

Uit tabel 2.2 is onder andere op te maken dat bij beide merken schroeven de diameters 
van de gladde steel ( ds) een factor 1, 1 groter zijn dan de diameters van de steel aan de 
voet van de schroefdraad ( d2). Wordt de diameter van de schroefkop ( dk) vergeleken 
met de diameter van de gladde steel ( ds), dan is een verschil te vinden van een factor 
0,38 of 0,39. De factor om van de diameter om de schroefdraad naar de diameter van 
de gladde steel te komen, is bij de Tecfi schroeven 0,74 en bij de ABC Spax 
schroeven 0,69. Dit verschil is klein, maar wel significant. (Met formule 4.17 IS 

bepaald dat de kans dat het verschil door toeval ontstaan is, kleiner is dan 5%) 

10 
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2.1.2 Materiaaleigenschappen van gebruikte schroeven. 

Voor de schroeven is in het kader van dit onderzoek voomarnelijk één 
materiaaleigenschap van de schroeven van belang. Dit is het buigend moment waarbij 
de schroef gaat vloeien. Speciaal deze eigenschap van het materiaal is interessant 
omdat verwacht wordt dat bij een deel van de uit te voeren proeven het vloeimoment 
in de schroeven bereikt zal worden. Dit zijn de proeven waarbij staalplaat op 
houtverbindingen op afschuiving belast worden. 

Aan de hand van het vloeimoment van de schroef is de vloeispanning van het staal 
waar de schroef van gemaakt is te berekenen. Door het vloeimoment om te rekenen 
naar een vloeispanning is de materiaalsterkte van de verschillende schroeven 
onderling en met de produktgegevens van de fabrikant te vergelijken. 

In hoofdstuk 3 komt de bepaling van het vloeimoment van schroeven aan de orde. 

Metingen naar de treksterkte van de schroef zijn in het kader van dit onderzoek van 
mindere interesse. Dit omdat met de proeven, voomarnelijk uittrekproeven, zover van 
de door de fabrikant opgegeven treksterkte afgebleven wordt, dat bezwijken op trek 
niet verwacht wordt. 

2.2 Gegevens van gebruikt hout. 
Hout is een anisotroop materiaal. Dat wil zeggen dat hout afhankelijk van de richting 
verschillende eigenschappen heeft. Hierdoor zijn er vaak veel verschillende gegevens 
van het hout nodig. 
Als het echter gaat om stiftvormige verbindingsmiddelen wordt er normaliter 
uitsluitend gekeken naar de volumieke massa van het hout. 

2.2.1 Geometrische gegevens over gebruikt hout 
Het hout dat voor dit onderzoek gebruikt wordt is vrijwel volledig op maat gezaagd 
geleverd. De afmetingen van het hout zijn bepaald aan de hand van normen. Een 
nauwkeurige bepaling van de afmetingen van de verschillende geleverde stukken hout 
is niet noodzakelijk omdat de afmetingen in de normen zo voorgeschreven zijn dat het 
hout lokaal zal bezwijken. 

2.2.2 Materiaal eigenschappen van gebruikt hout 

Het uiterlijk van het geleverde hout geeft aan dat het met grote zekerheid Vurenhout 
betreft. 

Vaststellen gegevens vau materialen 

Figuur 3.3 Vurenhout (Picae abies), uit het 
houtvademecum.[3} 
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Het hout is besteld als zijnde hout in de sterkte klasse C 18. Bij hout in deze 
sterkteklasse hoort conform NEN 6760 [4] een volumieke massa van 320 kg/m3

. In 
werkelijkheid zal deze volumieke massa tussen de verschillende proefstukken 
variëren. Globale visuele inspectie geeft aan dat hoogst waarschijnlijk hout van betere 
kwaliteit dan C 18 is geleverd. 

Doordat de proefstukken preeeis op maat gezaagd geleverd zijn, is het slechts 
mogelijk de werkelijke volumieke massa te bepalen na het beproeven van de 
proefstukken. Dit omdat van op maat gezaagde proefstukken geen blokjes meer 
gezaagd mogen worden. Als over de volumieke massa van hout wordt gesproken, 
wordt de volumieke massa bij een houtvochtigheid van 12 % bedoeld. 

Voor het bepalen van de volumieke massa wordt in eerste instantie het vochtgehalte 
van het hout bepaald. Als dit vochtgehalte niet nabij de 12 % ligt moet het 
houtvochtgehalte bij 12 % rekenkundig bepaald worden. Dit kan onder andere door 
het hout in een oven te drogen. Met de vochtigheid en de volumieke massa vooraf aan 
het drogen en de volumieke massa in droge toestand kan met behulp van formule 2.1 
de volumieke massa bij een houtvochtgehalte van 12 % berekend worden. 

-103 0 0 112 
p 12 

- p 105 + 0 85 · p · m 
' 0 

p 

Po 
P12 

(l) 

[kg/m3
] 

[kg/m3
] 

[kg/m3
] 

[%] 

= Volumieke massa bij gemeten w 
= Volumieke massa bij w = 0% 
= Volumieke massa bij w = 12% 
= Houtvochtgehalte 

(2.1) 

Bij het geleverde hout bleek deze berekening overbodig. Het houtvochtgehalte zat in 
alle gevallen zeer dicht bij de 12%. De gemeten waardes voor het houtvochtgehalte en 
volumieke massa zijn weergegeven in tabel 2.3a tot en met 2.3h. 

Tabel 2.3a Hout voor uittrekproeven loodrecht op de vezel. 

Houtdeel Houtvochtgehalte Vol. Massa 
Uittrekproeven [%] [kg/m3] 

utp1 11,60 418 
upt2 11,70 415 
utp3 12,17 412 
utp4 12,23 421 
utp5 12,36 416 
utp6 11,90 425 
utr>7 11,95 425 

Gemiddeld 11,99 419 
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Tabel 2.3b Hout voor uittrekproeven met variabele hoek tot vezel. 

Houtdeel 
Uittrekproeven 

90 grad blokjes 
60 grad blokjes 
45 grad blokjes 
30 grad blokjes 
0 grad blokjes 

Gemiddeld 

Houtvochtgehalte Vol. Massa 
[%] [kg/m3] 

12,07 
12,02 
12,10 
11,85 
11,72 
11,95 

462 
465 
470 
453 
458 
462 

Tabel 2.3c Hout voor doortrekproeven. 

Houtdeel Houtvochtgehalte Vol. Massa 
Doortrekproeven [%] [kg/m3] 

Steekproef1 12,10 458 
Steekproef2 11,70 430 
Steekproef 3 11,80 445 
Steekproef 4 11,80 470 
Steekproef 5 12,20 427 
Steekproef 6 11,90 440 
Steekproef 7 11,80 427 
Steekproef 8 11,50 426 
Steekproef 9 12,50 480 
Steekproef 1 0 12,40 436 

gemiddeld 11,97 444 

Tabel2.3d Hout voor afschuifproeven met Tecfi Woodpeckerin zijhout. 

Houtdeel Houtvochtgehalte Vol. Massa 
doortrekproeven [%] [kg/m3] 

Steekproef1 11,60 300 
Steekproef2 11,90 307 
Steekproef 3 12,10 330 
Steekproef 4 11,90 307 
Steekproef 5 12,20 310 
Steekproef 6 11,80 339 
Steekproef 7 12,40 324 
Steekproef 8 11,90 309 
Steekproef 9 12,50 328 

Steekproef 1 0 12,10 309 
gemiddeld 12,05 317 

13 
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Tabel2.3e Hout voor afschuifproeven met Tecfi Woodpeckerin kops hout. 

Houtdeel Houtvochtgehalte Vol. Massa 
doortrekproeven [%] [kg/m3] 

Steekproef1 12,10 366 
Steekproef2 12,40 354 
Steekproef 3 11,6 374 
Steekproef 4 12,00 406 
Steekproef 5 12,20 402 
Steekproef 6 11,90 360 
Steekproef 7 12,10 416 
Steekproef 8 11 '10 366 
Steekproef 9 12,00 406 
Steekproef 1 0 12,00 402 

gemiddeld 11,95 385 

Tabel2.3f Hout voor afschuifproeven met BMF Torx I Spax S. 

Houtdeel Houtvochtgehalte Vol. Massa 
doortrekproeven [%] [kg/m3] 

Steekproef1 11,70 413 
Steekproef2 11,90 398 
Steekproef 3 11,80 390 
Steekproef 4 12,20 410 
Steekproef 5 11,90 408 
Steekproef 6 11,80 418 
Steekproef 7 12,10 403 
Steekproef 8 11,90 414 
Steekproef 9 12,10 408 
Steekproef 1 0 12,00 415 

gemiddeld 11,94 408 

Tabel2.3g Hout voor verbindingsproeven (hoofdligger). 

Houtdeel Houtvochtgehalte Vol. Massa 
doortrekproeven [%] [kg/m3] 

Steekproef1 11,70 475 
Steekproef2 12,10 466 
Steekproef 3 11,90 443 
Steekproef 4 12,10 462 
Steekproef 5 11,90 456 
Steekproef 6 12,00 435 
Steekproef 7 12,20 465 
Steekproef 8 11,70 439 
Steekproef 9 12,00 457 

Steekproef 1 0 11,90 438 
gemiddeld 11,95 454 
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Tabel 2.3h Hout verbindingsproeven (tussenligger). 

Houtdeel Houtvochtgehalte Vol. Massa 
doortrekproeven [%] [kg/m3] 

Steekproef1 12,40 466 
Steekproef2 12,20 461 
Steekproef 3 11,50 425 
Steekproef 4 11,80 432 
Steekproef 5 12,10 462 
Steekproef 6 12,30 447 
Steekproef 7 11,80 459 
Steekproef 8 11,90 441 
Steekproef 9 12,00 465 
Steekproef 1 0 12,10 437 

gemiddeld 12,01 450 

Wordt gekeken naar de bepaalde volumieke massa's dan valt op dat de verschillen 
tussen de series aanzienlijk zijn. Zo weegt de zwaarste serie hout gemiddeld 460 
kg/m3 en de minst zware weegt 317 kg/m3

. Ondanks dat er ook binnen de series enige 
variatie is van de volumieke massa komen dit soort grote verschillen binnen een serie 
niet voor. 
Hierdoor is bij de proeven gerekend met de gemiddelde waarde behorende bij het 
voor die proef gebruikte hout. 

15 
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3 Het vloeimoment van schroeven. 

3.1 Doel van de proef 

Het beproeven van schroeven op buiging wordt gedaan om het vloeimoment van de 
schroeven te bepalen. Dit vloeimoment is onder andere van belang bij verbindingen 
die op afschuiving belast zijn, omdat er in schroeven in die verbindingen een buigend 
moment optreedt. Bereikt dat buigend moment de vloeispanning van de schroef, dan 
zal dat invloed hebben op de sterkte van de verbinding. 

Ook is het interessant een vergelijking tussen de proefondervindelijk vastgestelde 
vloeimomenten van verschillende schroeven te maken. Ondanks dat het 
productieproces bij verschillende fabrikanten vergelijkbaar is, kan bijvoorbeeld een 
ander uitgangsmateriaal invloed hebben op het vloeimoment van een schroef. 

3.2 Meetplan en meetopstelling 

Er worden onder andere metingen verricht aan schroeven die in een later stadium van 
dit onderzoek gebruikt zullen worden om op afschuiving belastte staalplaat op 
houtverbindingen te maken, waardoor de vastgestelde vloeimomenten gebruikt 
kunnen worden bij de theorievorming. 

Hierbij gaat het om de schroeven: Tecfi Woodpecker 6x80, BMF Torx 5x50, ABC 
Spax-S 5x50, ABC Spax-S 6x80 Tecfi Woodpecker 8x200. 

De beproefde schroeven komen uit dezelfde productieserie als de schroeven die bij de 
afschuifproeven gebruikt zullen worden. Van iedere schroef worden 15 exemplaren 
beproeft. 

Norm NEN-EN 409 [5] beschrijft een proefopstelling 
vloeimoment van stiftvormige verbindingsmiddelen. 
proefopstelling schematisch weergegeven. 

Inklemming 

voor het bepalen van het 
In figuur 3.1 is deze 

Pendelstaaf 

Arm 

Proefstuk 

Figuur 3.1 Proefopstelling conform NEN-EN 409 voor het bepalen van het vloeimoment van 
stiftvormige verbindingsmiddelen. 

16 
Het vloeimoment van schroeven 



TU e 
technische universiteit eindhaven Moderne schroeven in houtconstructies 

Onderzoeksrappmi 

Bij dit onderzoek is niet het apparaat gebruikt zoals voorgeschreven inNEN-EN 409, 
maar een buigapparaat dat op de Technische Universiteit Eindhoven voorhanden is. 
De methode van beproeving scheelt hierbij echter niet. Het buigapparaat zoals 
voorhanden is, is afgebeeld in figuur 3.2 en 3.3. 

Factie 

rotatiepunt ' ·• 

Figuur 3.2 
Buigapparaat voor de 
bepaling van het 
vloeimoment in 
schroeven. 

Figuur 3.3 Tekening 
buigapparaat voor de 
bepaling van het 
vloeimoment in 
schroeven. 

Bij gebruik van dit apparaat wordt net als bij het apparaat volgens NEN-EN 409 [5] 
een waarde gegeven in de vorm van een kracht F. Deze kracht F moet 
vermenigvuldigd worden met een arm. Deze arm heeft de grootte van de afstand 
tussen het draaipunt bij de schroef en de krachtmeetdoos (h plus 4 in figuur 3.3). 

Het apparaat is handmatig bediend en moet bij iedere proef zo gelijkmatig mogelijk 
worden belast om een goed resultaat te krijgen. Om dit goed voor elkaar te krijgen 
zijn eerst enkele 'proefproeven' uitgevoerd, alvorens de proeven te doen waarvan de 
resultaten behandeld worden. 
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3.3 Verwachtte waarden 

De verwachtte waarde van het vloeimoment wordt bij de verschillende schroeven 
aangenomen aan de hand van gegevens die in de productinformatie vermeldt zijn. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat alleen voor de schroeven van ABC duidelijke 
productinformatie beschikbaar is. Als verwachtingswaarde zal daarom voor alle 
schroeven uitgegaan worden van de waarden behorende bij de ABC SP AX-S met een 
diameter van 5 mm, 6mm en 8 mm. 

Toelating Z-9.1-235 [6] geeft voor de Spax-S schroeven met een diameter van 5 mm 
een vloeimoment met een karakteristieke waarde 4900 Nmm. Voor schroeven met een 
diameter van 6 mm wordt een karakteristieke waarde van het vloeimoment gegeven 
met een waarde van 7900 Nmm en bij een diameter van 8 mm behoort een 
karakteristieke waarde van het vloeimoment van 16715 Nmm. 

De karakteristieke waarde zal lager liggen dat de verwachtingswaarde (gemiddelde 
waarde). Dit omdat de karakteristieke waarde zo is aangenomen dat deze in 95% van 
de gevallen overschreden wordt. De karakteristieke waarde zal dus omgerekend 
moeten worden tot een verwachtingswaarde. 

Bij een standaard normale verdeling met veel metingen wordt bij een 5% 
onderschreidingskans Z = -1,645 genomen. Het aantal proeven op basis waarvan de 
karakteristieke waarde bepaald is en de spreiding zijn niet bekend. Een spreiding moet 
worden aangenomen. Voor bout wordt deze vaak op 20% genomen, maar bij deze 
proef wordt alleen staal getest. Er wordt een spreiding van 5% aangenomen. 

F~w, =,u·(1-V·Z) 

Fkor = Jl · {1- 0,05 ·1,64) = Jl · 0,918 

z 
!l [Nmm] 

standaardnormaal 
verwacbtingswaarde 

(3.1) 

Formule 3.1 kan voor de drie schroefdiameters gebruikt worden om een verwachtte 
waarde van bet vloeimoment te berekenen. Tabel 3.1 geeft de verwachtingen weer. 

Voorbeeld uitgaande van een diameter van 5 mm: ,u = F kor = 
4900 

= 533 7, 7 Nmm 
0,918 0,918 

Tabel3.1 Karakteristieke waarde en Verwachtingswaarde van het vloeimoment 
Diameter schroef Karakteristieke Verwachtings 

5mm 
6mm 
8mm 

Het vloeimoment van schroeven 

waarde waarde 
vloeimoment vloeimoment Nmm] 
4900 5337,7 
7900 8605,7 
16715 18208,0 
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3.4 Proefresultaten 

Bij de proeven wordt in eerste instantie van de schroeven het vloeimoment bepaald. 
Aan de hand van het proefondervindelijk vastgestelde vloeimoment is een 
vloeispanning van het materiaal te berekenen. Tabel 3.2 toont de proefuitkomsten en 
de gemiddelde waarde per schroef. 

Tabel 3.2 Gevonden vloeimomenten en de gemiddelde waarden per schroef. 
Proef T ecfi W 8x200 ABC spax Tecfi W 6x80 BMF T 5x50 ABC spax 

6x80 5x50 
nummer Vloeimoment Vloeimoment Vloeimoment Vloeimoment Vloeimoment 

1 37556,00 13940,00 16523,00 8958,50 10578,00 
2 37576,50 13735,00 16953,50 9143,00 10578,00 
3 37351,00 14001,50 17199,50 9143,00 10783,00 
4 38519,50 13345,50 17486,50 9368,50 10393,50 
5 37863,50 13714,50 17609,50 9348,00 9286,50 
6 38499,00 14165,50 17384,00 9184,00 10106,50 
7 38130,00 13653,00 17548,00 8999,50 10168,00 
8 35731,50 13407,00 17712,00 8712,50 10475,50 
9 36449,00 13591,50 16851,00 9204,50 10455,00 
10 37925,00 14350,00 17527,50 9184,00 10619,00 
11 37269,00 13530,00 17609,50 9286,50 10311,50 
12 37904,50 13468,50 16523,00 9204,50 10865,00 
13 38068,50 14165,50 16707,50 9163,50 10168,00 
14 36510,50 13407,00 17240,50 9225,00 10639,50 
15 37843,00 13755,50 16810,00 9286,50 10537,00 

gemiddeld 37546,43 13748,67 17179,00 9160,77 10397,60 

Figuur 3.4 Tecfi Woodpeeleer 6x80 in het buigapparaat, voor en tijdens beproeving. 
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Aan de hand van de gemiddelde vloeimomenten van de verschillende schroeven is de 
karakteristieke waarde uit te rekenen met formule 3.2. [7] Bij een 
onderschreidingskans van 0,05 (5%) en 15 proeven is een Z te vinden van 1,753. 

Fkar =J.L-Z·O' 

fl = 
Standaarddeviatie 
Gemiddelde 

(3.2) 

Wordt voor iedere schroef de standaarddeviatie uitgerekend en formule 3.2 ingevuld, 
dan leidt dit tot tabel 3.3. 

Tabel 3.3 De karakteristieke waardes van het vloeimoment van de beproefde schroeven. 
Schroef Gemiddelde waarde standaard deviatie Karak. waarde 

vloeimoment vloeimoment 
Tecfi Woodpecker 17179,00 416,68 16448 
6x80 
Tecfi Woodpecker 37546,43 784,45 36172 
8x200 
BMF Torx 5x50 9160,77 166,34 8869 
ABC Spax-S 5x50 10397,60 378,02 9735 
ABC Spax-S 6x80 13748,67 312,50 13201 

Zoals eerder al aangegeven is met het vloeimoment de vloeispanning van het 
materiaal van de schroef te berekenen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een in 
Eurocode 5 [2] opgenomen formule en een in DIN 1052 [8] opgenomen formule. 
Deze zijn respectievelijk weergegeven als formule 3.3 en formule 3.4. 

Eurocode 5: 

Me = 0,3. Iu k • deif
2

'
6 

om te schrijven naar: Iu k = Me 2 6 
, ' 0 3·d ' 

' ef 

(3.3) 

.fu,k 

.Me 

[mm] 
[N/mm2] 
[Nmm] 

= 
= 
= 

1,1 maal de diameter aan de voet van de draad. 
Karakteristieke waarde vloeispanning van het staal 
Karakteristieke waarde vloeimoment 

DIN 1052: 

Me = 0,15 · Iu k • d1
2

'
6 om te schrijven naar: Iu k = Me 

2 6 
(3.4) 

' ' 015 ·d , 
' I 

.d1 [mm] = Diameter om de draad . 

. fu,k [N/mm2] = Karakteristieke waarde vloeispanning van het staal 

.Me [Nmm] = Karakteristieke waarde vloeimoment 

Let in formule 3.3 en 3.4 op de verschillende diameter die aangehouden is. (In 
formule 3.3 is 1, 1 maal de diameter aan de voet van de draad aangehouden. In 
formule 3.4 is dit de diameter om de draad.) 
De vloeispanningen, uitgerekend door gebruik te maken van formule 3.3 en 3.4 zijn 
terug te vinden in tabel 3.4. 

Het vloeimoment van schroeven 
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Tabel 3.4 De vloeispanningen en enkele waarden, nodig voor de berekening daarvan. 
Karak. waarde Vloeispanning Vloeispanning 

volgens DIN 
Schroef vloeimoment d1 d2 volgens EC 5 1 052 
Tecfi Woodpecker 
6x80 16448,00 6 3,9 1226,95 1161,14 
Tecfi Woodpecker 
8x200 36172,00 8 5,3 1231,72 1199,15 
BMF Torx 5x50 8869,00 5 3,0 1337,79 995,88 
ABC Spax-S 5x50 9735,00 5 3,2 1251,07 988,38 
ABC Spax-S 6x80 13201,00 6, 3,7 1120,53 816,49 

Behalve door een omgeschreven formule uit Eurocode 5 [2], kan een vloeispanning 
ook bepaald worden door uit te gaan van het volplastisch moment van een 
cirkelvormige doorsnede. Dit is een methode die onder andere gebruikt is in NEN 
6760 [4] en rechtstreeks overeenkomt met de mechanica. Zie figuur 3.5. 

schroefdoorsnede Spanning 
Figuur 3.5 Schroefdoorsnede en spanning 
in staal bij volplastisch moment. 

Aan bet hand van het spanningsfiguur en de ronde doorsnede kan formule 3.5 
opgesteld worden, waarmee het vloeimoment berekend kan worden aan de band van 
het volplastisch moment. Resultaten van het gebruik van formule 3.5 zijn 
weergegeven in tabel 3.5. 

M = J. · }_ · 1r · d 2 
· ___i_ · d om te schriJ. ven naar: 

e u,k 8 3 . 7r fu,k = lMe 
-·d3 
6 

d Diameter aan de voet van de draad. 

(3.5) 

Tabel3.5 Vloeispanning berekend met formule 3.5, conform mechanica en NEN 6760. 

Schroef 

Tecfi Woodpecker 6x80 
Tecfi Woodpecker 8x200 
BMF Torx 5x50 
ABC Spax-S 5x50 
ABC Spax-S 6x80 

Het vloeimoment van schroeven 

Vloeispanning 
vol ens mechanica 

1638 
1457 
1990 
1816 
1526 

21 



TU e 
technische universiteit eindhoven Moderne schroeven in houtconstructies 

Onderzoeksrappmi 

Wordt gekeken naar de proefondervindelijk vastgestelde waarden van het 
vloeimoment dan kunnen we bij vergelijking van de waarden tussen twee schroeven 
met een diameter (d1) van 5 mm zien dat de Spax-S 5x50 een wat hoger vloeimoment 
heeft dan de BMF Torx 5x50, maar dat door het verschil in diameter aan het voet van 
de draad ( d2), de BMF Torx een iets grotere vloeispanning heeft. 

Vergelijken we de karakteristieke waarden van de vloeimomenten uit de proeven met 
de karakteristieke waarden van de vloeimomenten die als uitgangpunt dienden voor 
de verwachtingswaarde, dan zien we dat de waardes uit de proeven gemiddeld een 
factor 2 hoger ligger dan wat overgenomen was uit de toelating van Spax. Hiervoor is 
een verklaring. De karakteristieke vloeimomenten die gegeven zijn in de toelating van 
Spax zijn gebaseerd op het uitgangsproduct staaldraad op rol. Moderne schroeven 
worden in de regel gehard. Dit harden verhoogt het vloeimoment Na het harden is 
een vloeispanning van 1000 N/mm2 gebruikelijk. [9] 
Het uitgangsmateriaal voor ABC Spax-S schroeven heeft een vloeispanning van 500 
N/mm2

• Dit verschil bedraagt een factor 2 en verklaart het eerder aangegeven verschil 
in karakteristieke waarde van het vloeimoment volgens de toelating van Spax-S [6] en 
de proefresultaten. In figuur 3.6 is de verwachtingswaarde uitgezet tegen de 
proefresultaten. 

Karakteristieke waarde vloeimoment 
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2;. 
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Cl 
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Figuur 3. 6 Grafische weergave van de verwachtingswaarde uitgezet tegen de proef
resultaten. 

Bij het beproeven van de schroeven zijn vloeimomenten bepaald. Aan de hand van 
deze vloeimomenten kunnen op drie manieren de vloeispanningen in de schroef 
berekend worden. Dit is door middel van een formule gegeven in DIN 1052 [8], door 
middel van een formule gegeven in Eurocode 5 [2] en door middel van een uit de 
mechanica afgeleide formule. 

De vloeispanningen berekend uit het bepaalde vloeimoment aan de hand van de door 
middel van de mechanica opgestelde formule (3.5) zijn hoger dan de vloeispanningen 
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berekend uit de bepaalde vloeimomenten met Eurocode 5 (formule 3.3). DIN 1052 
(formule 3.4) geeft de laagste vloeispanningen. 

Bekend is dat bij gebruik van formule 3.5 de vloeispanning wat afloopt bij een 
toenemende schroefdiameter. Dit is ook bij eerder onderzoek opgevallen. Bejtka [9] 
en ook Werner [10] geven bijvoorbeeld dit verschijnsel aan. 

Dat bij toenemende diameter de vloeispanning lager wordt zou verklaard kunnen 
worden doordat bet barden van de schroef bet meeste effect beeft op bet materiaal 
dicht aan bet oppervlak. De binnenkant wordt minder gehard. Hoe groter de diameter 
van de schroef, des te groter is de verhouding tussen oppervlak van de doorsnede en 
de omtrek van de schroef. 
Dat vooral de buitenkant van de schroef gehard wordt beeft ermee te maken dat de 
schroeven, eerst verbit tot hoge temperatuur, snel afgekoeld worden in een oliebad. 

De vloeimomenten zijn aan de band van de diameter omgerekend naar 
vloeispanningen. Het aantal verschillende schroeven dat beproefd is, is beperkt, maar 
volgens de mechanica (formule 3.5) beeft BMF Torx een wat hogere vloeispanning 
dan de andere beproefde schroeven. Opvallend hierbij is ook dat bet materiaal minder 
bros lijkt. Bij bet verwijderen van de schroeven uit bet buigapparaat zijn schroeven 
terug gebogen tot breuk, waarna verwijderen uit bet apparaat makkelijk is. Voor de 
BMF-Torx schroeven moest meerdere keren been en weer gebogen worden tot bet 
materiaal bet begaf. De BMF-Torx heeft een taai gedrag. 

Het is niet mogelijk om aan de band van de proeven uitspraken te doen over welke 
formule voor bet berekenen van vloeispanning uit bet vloeimoment bet meest overeen 
komt met de werkelijkheid. Om hierover uitspraken te doen, zouden trekproeven op 
de schroeven gedaan moeten worden om de daadwerkelijke vloeispanning te bepalen. 
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4 Het uittrekken van schroeven. 

4.1 Doel van de proef 

Het beproeven van in hout ingedraaide schroeven op trek in de richting van de 
schroefas heeft het bepalen van de uittreksterkte van verschillende schroeven tot doel. 
De uittreksterkte van de schroeven is onder andere van belang bij vervolgproeven 
binnen dit onderzoek waarbij geschroefde houtverbindingen op afschuiving belast 
worden. Bij die afschuifproeven worden schroeven onder verschillende hoeken ten 
opzichtte van de belasting ingedraaid, wat zal betekenen dat deze niet alleen op 
afschuiving, maar ook op uittrekken belast worden. 

Er is gekeken naar de verschillende normen die de uittreksterkte van schroeven uit 
hout behandelen. Bij het onderzoek dat gedaan is in het kader van project master 4 [1] 
bleek dat verschillende normen (NEN 6762 [11], DIN 1052 [8] en Eurocode 5 [2]) 
allen een iets andere methode hebben om een uittreksterkte te bepalen, wat leidt tot 
verschillende waarden. Interessant is om de normen te vergelijken met het gedrag van 
de schroeven dat bij de proeven naar voren komt. 

Een derde punt is het ontdekken van een eventueel verschil in uittreksterktes tussen 
verschillende fabrikanten. De ABCSpax-Sen de Tecfi Woodpecker zijn voor het deel 
van de schroef waar draad op zit vergelijkbaar. Interessant is om te zien of er wel 
verschillen in uittreksterkte te ontdekken zijn. Dit omdat fabrikanten aangeven dat de 
eigen schroeven het best presteren, maar dit niet tot uitdrukking laten komen m 
rekenregels in de produktinformatie (zoals de Zulassung van de Spax-S [6].) 

4.2 Meetplan en meetopstelling. 

Er worden metingen verricht aan verschillende schroeven die in hout ingedraaid zijn. 
Er is een serie van te beproeven schroeven gekozen zodat er meerdere diameters, 
inschroefdieptes en schroeffabrikanten meegenomen worden. Ook worden 
verschillende hoeken ten opzichte van de houtvezel beproefd. 

Uittrekproeven met een hoek van 90 graden ten opzichte van de vezel. 

De schroeven zijn ingedraaid met een drietal inschroefdieptes: 40 mm, 80 mm en 160 
mm. De te beproeven schroeven komen uit de ABC Spax-S serie en de Tecfi 
Woodpecker serie. Ook wordt de BMF Torx 5x50 meegenomen in het onderzoek 
evenals houtdraadbouten. De diameters van de te beproeven schroeven lopen uit één 
van 5 tot 10 mm, met daartussen de waarde 6 mm en 8 mm. 

Iedere situatie zal 5 maal beproefd worden om een idee over de spreiding te krijgen. 
De schroeven waarvoor de uittreksterktes bepaald worden en welke ook bij andere 
delen van dit onderzoek naar voren komen, zijn afkomstig uit dezelfde productie. 

Tabel 4.1 toont een overzicht van de te beproeven situaties met de schroeven die 
daarvoor gebruikt worden. 

Het uittrekken van schroeven 
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Tabe/4.1 De te diamaters en inschroefdieptes met bij de te beproeven situaties de gebruikte 
schroeven aangegeven 

Inschroefdiepte 
140mm Diameter 160mm 80mm 

12 mm - ABC Spax-S 12x200 -
10 mm - Tecfi Woodp. 10x160 -

- Houtdr.bout 1 Ox120 -

8mm ABC Spax-S 8x240 ABC Spax-S 8x120 ABC Spax-S 8x120 
- Tecfi Woodp. 8x160* Tecfi Woodp. 8x80 
- Houtdr.bout 8x120 Houtdr.bout 8x80 

6mm - - ABC Spax-S 6x80 
- - Tecfi Woodp. 6x80 
- -

5mm - - BMF Torx 5x50 

* = wordt beproefd bij situaties waarbij de hoek tot de vezel gevarieerd wordt. 

Een totaal van 13 te beproeven situaties maal 5 proeven van ieder geeft 65 proeven. 
Bij de keus voor de 13 situaties is gekeken naar de leverprogramma's van de 
fabrikanten. Hierna is er gekeken naar indraailengtes, waarbij rekening is gehouden 
dat de schroeven uitgetrokken worden en niet afknappen. 
Indien de uittrekweerstand van de schroef groter is dan de treksterkte van de steel zal 
de schroef namelijk breken en niet uitgetrokken worden. Bij dit onderzoek is het de 
bedoeling de uittreksterkte te bepalen en niet de treksterkte van het materiaal. 
Afbreken van schroeven moet dus voorkomen worden. 

De schroeven voor deze proef worden in hout gedraaid zoals voorgeschreven in NEN 
6762 [11]. Dat betekend dat in een langwerpig blok hout in twee vlakken schroeven 
ingedraaid worden met de voorgeschreven minimum afstanden. Deze zijn in figuur 
4.1 weergegeven. Figuur 4.2 toont een tekening van een voorbeeld van een proefstuk 
en figuur 4.3 toont het proefstuk zoals gemaakt. 

T 

5d 5d 

Het uittrekken van schroeven 

T 

-1 
Figuur 4.1In NEN 6762 voorgeschreven 
minimumafstanden tussen schroeven. Voor 
de schroeven met een inschroefdiepte van 
160 mm zijn deze afstanden in dit 
onderzoek twee maal zo groot 
aangehouden. ( d = diameter om de 
schroefdraad) 
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1 50 mm 50 mm 1 50 mm 50 mm I 50 mm 50 mm I 50 mm 50 mm I 50 mm 50 mm I 50 mm I 
I I 

Te di 
10x160 

I 

80 mrn ingedraaid 

I 

Te di 
8x80 

40 rnm ingedraaid 

I I 

Figuur 4.2 De maten van een proefttuk met de plaatsing van de schroeven in twee richtingen 
ingetekend. (schroeven niet op schaal weergegeven) 

Figuur 4.3 Het in figuur 4.2 getekende proefStuk. 

Uittrekproeven met een gevarieerde hoek ten opzichte van de vezel. 

Behalve de invloed van inschroefdiepte en diameter wordt ook de invloed van de 
hoek ten opzichte van de vezel bepaald. Hiervoor wordt slechts één diameter en één 
inschroefdiepte beproefd. De inschroefdiepte bedraagt bij deze proeven altijd 80 mm 
en de schroefdiameter 8 mm. De voor deze proeven te gebruiken schroef is de Tecfi 
Woodpecker 8x160. 
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Beproefd worden de volgende 5 
hoeken (a) te opzichte van de 
houtvezel: 

0 graden (kops hout) 
30 graden 
45 graden 
60 graden 
90 graden (loodrecht op vezel) 

Figuur 4.4 Hoek (a) tussen vezel en 
belasting wordt gevarieerd. 

Voor iedere situatie worden 5 identieke proeven uitgevoerd, wat 25 proeven geeft. 
Iedere schroef wordt bij deze proef in een apart houten blok ingedraaid. Vijf 
schroeven in één houten blok draaien en uittrekken is door het variëren van het 
vezelverloop van het hout niet goed mogelijk. Ook voor deze houten blokken worden 
de minimumafstanden van NEN 6762 [11] aangehouden. Dit geeft maten zoals 
aangegeven in figuur 4.5. In figuur 4.6 zijn enkele proefstukken met ingedraaide 
schroef weergegeven. 

80111111 

Het uittrekken van schroeven 

Figuur 4.5 Afmetingen van een proefstuk voor het 
uittrekken van de Tecfi Woodpecker 8x160 met een 
variabele hoek ten opzichte van de vezel. 

Figuur 4. 6 Proefstuk voor bepaling 
van het effect van de hoek van de 
schroef ten opzichte van de vezel. 
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Bij beide soorten uittrekproeven zal de verplaatsing van de schroef ten opzichte van 
het hout gemeten worden. Ook zal de kracht die bij die verplaatsing hoort gemeten 
worden. Voor het meten van de kracht wordt de in de trekbank ingebouwde 
krachtmeetdoos gebruikt. Het meten van de verplaatsing zal gebeuren door digitale 
verplaatsing meters (Mitutoyo) te plaatsen aan twee zijden van de schroefhouder. 
Figuur 4.7 geeft aan op wat voor manier dit gebeurt. Figuur 4.8 toont een schroef in 
een schroefhouder I hulpmiddel dat gemaakt is om schroeven uit te trekken in de 
trekbank. Figuur 4.9 toont de meetopstelling tijdens de uitvoer van een proef. 

Magnetische montage 

Figuur 4. 7 Tekening en foto van 
positie verplaatsing meters op een 
proefstuk. 

Figuur 4. 8 Een schroef in een schroefhouder voor de trekbank. 

Bij het uittrekken van de grootste schroeven (bijvoorbeeld de 160 mm ingedraaide 
Spax-S 8x240 en 80 mm ingedraaide Spax-S 12x200) bleek de vevorming van de 
schroefbouder niet verwaarloosbaar en is deze versterkt met een opgelaste plaat. 

Het uittrekken van schroeven 
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Figuur 4.9 De meetopstelling bij uitvoer van een proef 

4.3 Verwachtte waarden. 

Er zijn verschillende methoden om de uittreksterkte van schroeven uit hout te bepalen 
en daarmee een voorspelling te doen voor het gedrag van de schroeven. In het 
onderzoek voor het project master 4 [1] zijn onder andere drie normen aan de orde 
gekomen, een brl en enkele toelatingen. De formules uit de toelatingen geven zeer 
simpele vuistregels en lijken niet erg nauwkeurig. BRL 0811 [12] geeft een formule 
die zeer dicht bij de achterliggende theorie staat (zie paragraaf 4.4.1 ). Deze methode 
heeft dan ook de voorkeur, als het niet zo was dat om BRL 0811 te kunnen gebruiken 
eerst een variabele proefondervindelijk vastgesteld moet worden. Van drie normen 
lijkt DIN 1052 [8] het beste beeld van de werkelijkheid te geven, aangezien Eurocode 
5 [2] onveilig lijkt op dit gebied (zie figuur 6-15 in Verslag project master 4 [1]) en 
NEN 6762 [11] een conservatieve benadering geeft. 
De formule die DIN 1 052 geeft voor het berekenen van de karakteristieke waarde van 
de uittreksterkte is gegeven als formule 4.1. 

80x10-{i ·p 2 ·d·l 
R = k ef (4 1) 

ax ,k · 2 4 2 • sm a+ 3 cos a 

Rax,k [N] = Weerstand tegen uittrekken 
d [mm] = Diameter om de draad ( d 1 ). 
lef [mm] = Effectieve inschroefdiepte in hout. 
a [graden] = Hoek tussen schroef en vezel. 
.p [kg/m3

] = Karakteristieke waarde volumieke massa hout. 
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Het hout is besteld in de sterkteklasse C 18. Hierbij hoort een karakteristieke waarde 
van de volumieke massa van 320 kg/m3

. Geleverd is echter hout met een volumieke 
massa van 420 kg/m3

. Met de waarde van het geleverde hout is gerekend. De overige 
waarden nodig om formule 4.1 in te kunnen vullen zijn proefafhankelijk en bekend. 

Het gebruik van formule 4.1 geeft normaliter een karakteristieke waarde. Wordt 
echter voor de volumieke massa een meetwaarde ( 420 kg/m3

) ingevuld in plaats van 
een karakteristieke waarde (320 kg/m3

) dan wordt de uitkomst van de formule gezien 
als verwachtingswaarde in plaats van karakteristieke waarde. Dit mag omdat de 
volumieke massa de enige variabele is met een grote spreiding. 

In tabel 4.2 zijn onder andere de verwachtte waarden van de proeven weergegeven. 
De tabel is opgesteld gebruikmakend van formule 4.1, waarbij gerekend is met een 
volumieke massa van 420 kg/m3

. 

Tabel4.2 Verwachtte waarden bij uittrekproeven. 

d L hoek met vezel Uittreksterkte 
Schroef Lmmj [mm] [Qraden] (Verwacht) [N] 

BMF Torx 5x50 5 40 90 2822,40 

ABC Spax-S 6x80 6 40 90 3386,88 
Tecfi Woodp. 6x80 6 40 90 3386,88 
ABC Spax-S 8x120 8 40 90 4515,84 
Tecfi Woodp. 8x80 8 40 90 4515,84 
Houtdr.bout 8x80 8 40 90 4515,84 
ABC Spax-S 8x120 8 80 90 9031,68 
Tecfi Woodp. 8x160* 8 80 90 9031,68 
Houtdr.bout 8x120 8 80 90 9031,68 
ABC Spax-S 8x240 8 200 90 22579,20 
ABC Spax-S 1 Ox160 10 80 90 11289,60 
Tecfi Woodp. 10x160 10 80 90 11289,60 
Houtdr.bout 1 Ox120 10 80 90 11289,60 
ABC Spax-S 1 Ox240 10 200 90 28224,00 
Tecfi Woodp. 8x160 8 80 90 9031,68 
Tecfi Woodp. 8x160 8 80 60 8336,93 
Tecfi Woodp. 8x160 8 80 45 7741,44 
Tecfi Woodp. 8x160 8 80 30 7225,34 
Tecfi Woodp. 8x160 8 80 0 6773,76 

Zoals eerder al aangegeven worden de proeven uitgevoerd op een trekbank. Deze 
apparaten zijn verplaatsing gestuurd. Aangezien een proef volgens NEN 6762 [11] 
ongeveer vijf minuten hoort te duren, zal er een vervorming bij bezwijken 
aangenomen moeten worden, op basis waarvan een trekbankinstelling berekend 
wordt. 

Voor de berekening van de vervorming bij bezwijken wordt gerekend met een 
formule (4.2) uit "Trangfähigkeit von Verbindungen mit selbstbohrenden 
Holzschrauben mit Vollgewinde" [13] 
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Jax =0,0016·d · ~p · /ef (4.2) 

öax [mm] VeiVorming bij bezwijken. 

Formule 4.2 kan voor alle te beproeven situaties ingevuld worden, waarmee de 
veiVormingen bij breuk bekend worden en dus ook de snelheid van de trekbank. In 
eerste instantie lijkt de formule wat vreemd omdat de berekende breukveiVorming bij 
zwaar hout groter is dan bij licht hout. Echter bij zwaar hout is ook de uittreksterkte 
groter. Bij toenemende volumieke massa loopt de uittreksterkte sneller op dan de 
veiVorming bij bezwijken. Dit blijkt uit de macht bij p in formule 4.1 en 4.2. 
De met formule 4.2 berekende verwachtte veiVormingen bij breuk en de in te stellen 
snelheid voor de trekbank zijn gegeven in tabel 4.3. 

Aan de hand van de duur tot bezwijken bij de eerste proef kan de instelsnelheid voor 
de trekbank aangepast worden. Dit kan doorlopend en zelfs tijdens proeven gebeuren 
met het doel de beproevingsduur rond de 5 minuten te houden. 

Tabel 4.3 Te verwachten vervormingen bij breuk en de in te stellen snelheid voor de 
trekbank. 

diameter lengte p breuk vervorming trekbank snelheid 
[mm] [mm] [kg/m3] [mm] [mm/min] 

5 25 420 0,82 0,2 
6 40 420 1,24 0,2 
8 40 420 1,66 0,3 
8 80 420 2,35 0,5 
8 160 420 3,32 0,7 
10 80 420 2,93 0,6 
12 80 420 3,52 0,7 

4.4 Proefresultaten 

Wordt gekeken naar de vorm van bezwijken dan valt op dat dit zeer lokaal gebeurd, 
net rond de schroef. Alleen bij het houtoppeiVlak waar de schroef uitgetrokken wordt 
is te zien dat wat hout losgetrokken wordt. In figuur 4.10 is dit lostrekken van wat 
hout zichtbaar. Dit effect treed overigens alleen op als de hoek tussen schroef en vezel 
90 graden is. 

Het uittrekken van schroeven 

Figuur 4.10 Zeer lokaal 
bezwijken van het hout direct om 
de schroef 
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Als verder gekeken wordt naar het bezwijken van het hout dan valt op dat de gaten die 
in het hout ontstaan na het uittrekken van de schroef niet in iedere situatie identiek 
zijn. Indien aan de schroef, die evenwijdig met de vezel in het hout ingedraaid is, 
uitgetrokken wordt dan ontstaat er een gat met gladde zijkanten in het hout. Bij alle 
andere hoeken zijn de zijkanten van het gat zeer ruw en zijn kapotte houtvezels te 
zien. Zie figuur 4.11 

Vezelhoek = 45 graden 
Ruwe rand van gat 

. Vezelhoek = 0 graden 
Gladde rand van gat 

Figuur 4.11. Het verschil tussen bezwijken van een schroef evenwijdig aan de vezel 
ingedraaid en onder een hoek van 45 graden. 

Bij het beproeven van de schroeven kwam naar voren dat er eerst sprake is van een 
elastisch traject waarna de stijheid iets afloopt tot een bezwijklast gevolgd door een 
toenemende vervorming bij aflopende belasting. Figuur 4.12 toont het kracht
vervormingsdiagram schematisch. 

U Verplaatsing 

Figuur 4.12. Schematisch kracht verplaatsingdiagram met F max als uittrekkracht en U als 
uittrekvervorm ing .. 
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Bij het beproeven van de proefstukken is zoals eerder aangegeven de kracht en 
vervorming gemeten. In tabel 4.4 zijn voor de proeven de krachten bij bezwijken, de 
vervormingen bij bezwijken alsmede de elasticiteit van het elastische traject van het 
kracht-verplaatsingsdiagram weergegeven. De karakteristieke waarden zijn gebaseerd 
op formule 3.2 met een Z = 2,015 (5 identieke proeven). 

Tabel 4.4 Gemiddelde bezwijkkrachten en vervormingen bij uittrekken. 

Schroefnaam diameter lenge Gemiddelde Karakteristieke Gemiddelde Elasticiteit 
Bezwijkverv. 

[mml [mm] Uittrekkr. [N] Uittrekkr. [N] Imm] [N/mm] 

BMF Torx 5x50 5 25 2197,20 1842 1,07 2854,30 
Tecfi Woodpecker 6x80 6 40 4106,20 3902 1,48 3548,38 
ABC Spax S 6x80 6 40 3662,2 3442 1,61 2945,17 
Houtdraadbout 8x80 8 40 4072,60 3761 2,04 3222,14 
T ecfi W oodpecker 8x80 8 40 4668,60 4132 1,98 3493,96 
ABC Spax S 8x160 8 40 4260,00 3244 1,89 3499,50 
ABC Spax S 8x160 8 80 9729,20 9118 3,32 6088,13 
Tecfi Woodpeck. 8x160 8 80 9710,80 8768 2,26 6435,57 
ABC Spax S 8x240 8 160 20556,00 18628 3,33 8600,46 
Tecfi Woodpeck.1 Ox160 10 80 10750,00 10300 2,47 5896,76 
Houtdraadbout 10x120 10 70 10701,60 10288 1,80 11357,92 
ABC Spax S 12x200 12 80 11164,80 9813 2,21 9355,12 

4.4.1 Vergelijking met Mechanica achtergrond uittreksterkte. 

Verschillende (inter)nationale normen zijn gebaseerd op een mechanica-theorie, 
waarbij de uittreksterkte bepaald wordt door een capaciteit voor spanningsoverdracht 
tussen schroef en hout te vermenigvuldigen met het oppervlak waarover spanning 
overgedragen kan worden. Dit is weergegeven in formule 4.3. 

A 
/ax,k 

= Oppervlakte. 
= Karakteristieke uittreksterkte. 

(4.3) 

Logischerwijs wordt de oppervlakte waarover spanning van schroef op hout 
overgedragen wordt berekend door de omtrek van de schroef te vermenigvuldigen 
met de lengte waarover deze in het hout zit. Ingevuld in formule 4.3 geeft dat formule 
4.4, welke overeen komt met de rekenregel die in BRL 0811 [12] aangehouden wordt. 

Volgens Mechanica I BRL 0811 : 

d1 [mm] 
lef [mm] 

! ax,k [N/mm2
] 

Het uittrekken van schroeven 

(4.4) 

De diameter van de schroef inclusief draad. 
De lengte van het deel van het schroef in het hout. 
Sterkte. 
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Deze mechanica-achtergrond bij de normen is echter niet met de proefresultaten te 
vergelijken omdat fax,k een onbekende is. Factor fax,k wordt met proeven bepaald. Deze 
factor zou voor de verschillende schroefdiameters en indraailengtes constant moeten 
zijn. Figuur 4.13 toont de door middel van formule 4.4 (uit de proefresultaten) 
bepaalde factor fax,k· De waarden liggen tussen 3,2 en 5,2. Het verschil lijkt voort te 
komen uit spreiding en niet door een volume effect te onstaan. Dit kan geconcludeerd 
worden doordat er sprake lijkt te zijn van een lindeair verband (zie figuur 4.14). 

factor fax,k 

Naam schroef 

Figuur 4.13 fax,k; uit proefresultaten bepaald. 

We hebben gezien (formule 4.4) dat de uittrekkracht onder andere geralateerd is aan 
het oppervlak van het afschuifvlak van het hout net om de schroef. Dit oppervlak 
wordt bepaald door de schroefdiameter te vermenigvuldigen met 7t (een constante) en 
de indraailengte. 
Het is interessant om de diameter vermenigvuldigd met de indraailengte uit te zetten 
tegen de gemeten uittrekkracht van de schroef. De lijn die daarbij ontstaat geeft voor 
de beproefde situatie de verhouding weer tussen het oppervlak (diameter maal 
indraailengte) en de bezwijkkracht Figuur 4.14 laat zien dat dit een lineair verband is. 

' 
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Bezwijkkracht tegen diameter x lengte 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

diameter maal indraailengte [mm*nm] 

Figuur 4.14 Schroefdiameter maal indraailengte uitgezet tegen bezwijkkracht. 

Met de functie, Y = 14,352 ·X, die de trendlijn in figuur 4.14 beschrijft is tot een 
soortgelijke formule te komen als formule 4.4. Hierbij moet de X vervangen worden 
door diameter maal lengte. Door de constante voor de X te delen door 1t wordt de 1t in 
de formule gebracht waarbij formule 4.5 ontstaat. De waarde 4,57 in formule 4.5 sluit 
niet direct aan bij figuur 4.13 omdat in figuur 4.13 sprake is van karakteristieke 
waarden en in figuur 4.14 gebruik is gemaakt van afzonderlijke metingen. 

Omgewerkte functie van de trendlijn: 
Rax = 4,57 · Jl · d1 ·lef (4.5) 

Formule 4.5 is gebaseerd op alle meetwaarden afzonderlijk. Het is ook mogelijk uit te 
gaan van karakteristieke waarden van de verschillende beproevings-situaties. (Zoals 
in figuur 4.13 gedaan is.) Dit betekend dat aan de hand van de steeds vijf identieke 
metingen per beproefde situatie de karakteristieke waarde bepaald wordt (Zie tabel 
4.4). Aan de hand van de karakteristieke waarden bij de verschillende situaties wordt 
dan opnieuw de functie van de trendlijn bepaald en omgewerkt tot functie zoals in 
BRL 0811. In dit geval wordt formule 4.6 gevonden. 

(4.6) 

De waarde 4,2 in formule 4.6 geeft een waarde aan voor fax,k· Opvallend is dat het 
verschil tussen formule 4.6 en 4.5 zeer beperkt is. 
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4.4.2 Vergelijking met Normen. 

Moderne schroeven in boutconstructies 
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Zoals eerder al is aangegeven zijn er meerdere methoden om de uittreksterkte van een 
schroef te berekenen, waaronder drie normen; DIN 1052 [8], NEN 6762 [11] en 
Eurocode 5 [2]. De rekenmethode die in DIN 1052 aangehouden wordt is reeds 
gegeven (formule 4.1) en gebruikt om verwachtte waarden te berekenen. Interessant is 
om ook de twee andere normen aan bod te laten komen (formule 4.7 en 4.8) en om de 
drie normen met de proefresultaten te vergelijken. 

Het principe van de normen is steeds hetzelfde en komt neer op een oppervlakte 
vermenigvulctigd met een spanning die over dat oppervlakte overgedragen kan 
worden (formule 4.3). Verschillen komen naar voren als gekeken wordt hoe de 
oppervlakte aangenomen wordt en op welke manier de overdraagbare spanning is 
gebaseerd op de volumieke massa van het hout. Let bijvoorbeeld op de factor bij p. 

Eurocode 5: 

3 6 10- 3 1,5 

( )
o,s , x · Pk 

Rax,a,k =net . tr. d, ·lef . . 2 2 
sm a+ 1,5 · cos a 

(4.7) 

d1 = Buitendiameter om draad (zie figuur 2.1) 

NEN 6762: 

Rax,k = (1,5 + 0,6 ·dJ· (/hec - d2 ) · fP (4.8) 

d2 = Diameter aan voet draad (zie figuur 2.1) 

De verschillende normen komen in grote mate overeen. Er wordt gebruik gemaakt 
van dezelfde variabelen, waarbij de volumieke massa van het hout de houtsterkte 
uitdrukt en de schroefdiameter vermenigvuldigt met de inschroeflengte het 
overdrachtsoppervlak voor de spanning tussen schroef en hout uitdrukt. 
Opvallend is dat in NEN 6762 [ 11] de invloed van de hoek die de schroef maakt ten 
opzichte van de houtvezel niet wordt meegenomen en dat dit bij de andere normen 
wel gebeurd. 

In figuur 4.15, 4.16 en 4.17 zijn de waarden van de met de normen berekende 
uittrekkrachten uitgezet tegen de proefondervindelijk bepaalde waarden van de 
uittrekweerstand. Hierbij is in de normen een volumieke massa ingevuld van 420 
kg/m3

, wat het gemiddelde van de proefstukken weergeeft. 
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Figuur 4.15 DIN 1052 uitgezet tegen proefondervindelijk bepaalde uittreksterkte. 

Resultaten uitgezet tegen Eurocode 5 
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Figuur 4.16 Eurocode 5 uitgezet tegen proefondervindelijk bepaalde uittreksterkte. 
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Resultaten uitgezet tegen NEN 6762 
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Figuur 4.17 NEN6762 uitgezet tegen proefondervindelijk bepaalde uittreksterkte. 

De rekenregel die gebruikt is voor Eurocode 5 [2] heeft ten grondslag gelegen aan de 
ontwikkeling van de Zwitserse norm SlA 265 [14]. Eurocode 5 is hierbij zo aangepast 
dat er een lineair verband ontstaat tussen draagkracht en de volumieke massa van het 
hout. De hierbij ontstane rekenregel gaf vrij hoge waardes, waardoor er een reductie 
werd toegepast en de uiteindelijke regel ontstond die als formule 4.9 is weergegeven. 
Deze regel geeft, volgens een artikel van Gehri [15], een concervatieve waarde voor 
de uittreksterkte. 

R = 1 7. ( . d ·I )o,s . 3,0 x 1 o-3 . Pk 
ax a k ' Jr I ef · 2 2 · · sm a + 1,5 · cos a 

(4.9) 

Figuur 4.18 toont de waarden berekend met formule 4.9, uitgezet tegen de 
proefresultaten. Ook hier is als volumieke massa de gemiddelde waarde in formule 
4.9 ingevuld (419 kglm\ waardoor de formule geen karakteristieke waarde als 
uitkomst geeft maar een verwachtingswaarde. 
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Resultaten uitgezet tegen SlA 265 
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Figuur 4.18 SIA265 uitgezet tegen proefondervindelijk bepaalde ui/treksterkte. 

Om een verdere vergelijking te maken tussen de proefresultaten en de verschillende 
normen onderling is nog een figuur gemaakt. In figuur 4.19 wordt de afwijking van 
het model ten opzichte van de meetwaarden weergegeven. Op de x-as is het logaritme 
uitgezet van de meetwaarde gedeeld door een volgens een model berekende waarde. 

Een extra rekenmethode die in figur 4.19 is weergegeven is een methode, opgesteld 
door de Duitse onderzoeker Bejtka. In zijn werk "Trangfàhigkeit von Verbindungen 
mit selbstbohrenden Holzschrauben mit Vollgewinde" [13] Heeft hij aan de hand van 
een groot aantal proeven een formule (6.2) opgesteld, welke is voorgedragen als 
vervanging de formule uit Eurocode 5 [2]. 

-DIN 1052 
- - EurocodeS 
- - - · NEN 6762 

--·SlA 265 
ë -- Bejtka 
CP 
::::J 
I:T ( 
CP .. I LL 

I 
I 

I 
I 

I 
/ 

,./ 

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 
Onveilig 

ln{modeUmeting) 

Figuur 4.19 Afwijking model van werkelijkheid. 
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In figuur 4.20 is de schroefdiameter vermenigvuldigd met de indraailengte uitgezet 
tegen de waarde van de uittrekweerstand zoals deze uit de proeven bleek en zoals 
deze met de normen berekend zijn. Ook de SlA 265 is daarbij meegenomen. 

d*l uitgezet tegen bezwijkkracht 

2woo.oo~--------------------------------------------------~ 

0 Proef 

---- Poly. (EC 5) 

20000,00 · · · · · · · Poly. (S IA 265) 

..... 
~ 1WOO,OO 
~ 
.x .x 
:::-
;!:: 

----- Linear (DIN 1052) 

----- Linear (NEN 6762) 

-- Poly. (Bejtka) 

i 10000,00 +-------------/~::....._--------l:'r~~'--"------~""'------------------1 
5?,......-""' ..... 

/ 

/ 

/ 
/ 

0,00 +----------r---------.----------,---------r----------,----------1 

100 300 500 700 900 1100 1300 

d*l [mm*rTm] 

Figuur 4.20 Diameter maallengte uitgezet tegen gemeten waarden ui/treksterkte. 

Uit figuur 4.19 en tevens uit figuur 4.16 blijkt dat de met eurocode 5 berekende 
waarde voor de uittreksterkte boven de proefondervindelijk vastgestelde waarde van 
de uittreksterkte ligt. Wordt gekeken naar de trendlijnen in figuur 4.20 dan komt ook 
naar voren dat de formule van de Eurocode hogere waardes geeft dan de andere 
normen. De waardes voor DIN 1052, SlA 265 en de methode van Bejtka liggen zeer 
dicht bij de proefgemiddelden. Dit is ideaal, aangezien dit betekend dat als uitgegaan 
wordt van karakteristieke waarden, een veilige maar niet concervatieve uitkomst 
gegeven wordt. Uit de figuren kan opgemaakt worden dat NEN 6762 een erg 
concervatieve uitkomst geeft. 

Ook Bejtka merkt op dat de Eurocode in een aantal gevallen onveilige uitkomsten 
geeft. [13] 

4.4.3 Vervorming bij bezwijken. 
Behalve dat er naar de uittreksterkte gekeken kan worden, is het ook mogelijk dieper 
in te gaan op de bezwijkvervormingen die gemeten zijn en het elastisch traject van het 
kracht-vervormings diagram. De gemiddelde gemeten bezwijkvervormingen en het 
elastisch traject zijn gegeven in tabel 4.4. 

Een duidelijke mechanica achtergrond en ook bepalingsmetboden in normen 
ontbreken hiervoor, wat interpretatie van de resultaten bemoeilijkt. In literatuur zijn 
wel rekenregels voor de vervorming bij bezwijken en elasticiteit terug te vinden. 

40 
Het uittrekken van schroeven 



TU e technische universiteit eindhoven Moderne schroeven in houtconstructies 
Onderzoeksrappo1i 

Doordat de vervormingen veelal zeer klein zijn worden ze m de praktijk meestal 
verwaarloosd. 

Zo kan met formule 4.2 de vervorming bij bezwijken berekend worden. Deze 
rekenregel is ook gebruikt om een uitgangspunt voor de trekbankinstelling te 
berekenen. 
Formule 4.10, afkomstig uit "Trangfáhigkeit von Verbindungen mit selbstbohrenden 
Holzschrauben mit Vollgewinde" [13] kan gebruikt worden om de stijfheid van het 
elstische traject te bepalen. 

Kax = 234 · (p · d)0
'
2 ·Is 0 '

4 
( 4.1 0) 

Figuur 4.21 toont de proefondervindelijk bepaalde bezwijkvervorming uitgezet tegen 
de bezwijkvervorming bepaald met formule 4.2. Figuur 4.22 toont de 
proefondervindelijk bepaalde stijfheid uitgezet tegen de elasticiteit, bepaald met 
formule 4.10. 

Vergelijking bezwijkvervormingen 

4,00 

3,50 

• / • • 

-3,00 
E .s 
c .. 
g> 2,50 

ê 
0 
~ 
~ 2,00 

I 
~ 1,50 .. .. 
E .. ------------

------------- • 
t 

• / 
• / ----• • -----------------------
~ ------·· • • - ------. : • • 

• • y • • 
-------1------- • • 

/ 
• 

/ 
Cl 1,00 

0,50 

/ 0,00 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

volgens fonnule Bejtka [mm] 

Figuur 4.21 Formule 4.2 uitgezet tegen de gemeten bezwijkvervormingen. 
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Figuur 4.22 Formule 4.10 uitgezet tegen de gemeten stijfheid. 
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Uit de vergelijking van elasticiteit en bezwijkvervorming tussen de formules zoals 
gegeven in het werk van Bejtka [ 13] en de proefresultaten valt op dat deze maar 
beperkt overeen komen. Ook is een grote spreiding van de resultaten te zien. Deze 
grote spreiding is ook door Bejtka opgemerkt bij de proefresultaten die tot de door 
hem opgestelde formule hebben geleid. 
In figuur 4.23 en 4.24 is de inschroeflengte vermenigvuldigt met de schroefdiameter 
uitgezet tegen respectievelijk de bezwijkvervorming en de gemeten elasticiteit. 
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Figuur 4.23 Lengte maal diameter uitgezet tegen bezwijkvef<Jorming voor proefresultaten en 
formule van Bejtka. 
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Figuur 4.24 Lengte maal diameter uitgezet tegen de stijfheid voor proefresultaten en formule 
van Bejtka. 

4.4.4 Invloed hoek ten opzichte van de vezel. 

Behalve proeven waarbij de schroef loodrecht op de houtvezel beproefd is zijn er ook 
situaties beproefd (25 proeven) waarbij de hoek die de schroef maakt ten opzichte van 
de houtvezel gevarieerd is. Het hout dat voor deze proeven gebruikt werd had een 
gemiddelde volumieke massa van 462 kg/m3

. 

Tabel 4.5 toont gemiddelde waarden en karakteristieke waarden voor de 
uittrekweerstand, proefondervindelijk bepaald voor een vijftal boeken ten opzichte 
van de vezel. 

Tabel 4.5 Proefresultaten bij variatie van de hoek ten opzichte van de vezel. 

Schroefnaam hoek diameter lenge Gemiddelde Karakteristieke 

[graden] [mm] [mm] Uittrekkr. [N] Uittrekkr. [N] 

Tecfi Woodpecker 8x160 90 8 80 9710,8 8768 
Tecfi Woodpecker 8x160 60 8 80 10864 9464 
Tecfi Woodpecker 8x160 45 8 80 10580 9905 
Tecfi Woodpecker 8x160 30 8 80 9958,5 7349 
Tecfi Woodpecker 8x160 0 8 80 7577,6 6636 

Uit tabel 4.5 blijkt dat vooral bij de evenwijdig aan de vezel geplaatste schroeven een 
lagere waarde gemeten wordt dan bij andere beproefde vezelboeken. Bij deze andere 
vezelboeken zijn de onderlinge verschillen relatief gering. 
In hoofdstuk 7 van "Wood handbook" [16], valt te lezen dat bij belasting evenwijdig 
aan de vezel (ingedraaid in kops hout) een reductie optreed van de uittreksterkte ten 
opzichte van de situatie loodrecht op de vezel (ingedraaid in zijhout). Er blijft volgens 
het handboek zo'n 75% van de capaciteit over. Dit komt redelijk overeen met de 
proefresultaten die in dit onderzoek verkregen zijn. 
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Figuur 4.25 geeft de uittrekweerstand uitgezet tegen de indraaihoek weer. Naast de 
proefondervindelijk vastgestelde waarden zijn ook de waarden conform DIN 1052 [8] 
en Eurocode 5 [2] uitgezet. Hierbij is gerekend met een volumieke massa van 462 
kg/m3

. De waarden uit de normen mogen officieel alleen toegepast worden bij 
indraaihoeken van 45 graden en groter. 
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Figuur 4.25 De indraaihoek uitgezet tegen de uittrekweerstand 

4.5 Modelvorming voor uittrekweerstand 

70 00 90 

Eerder in dit hoofdstuk is voor de proefresultaten de schroefdiameter 
vermenigvuldigd met de indraailengte uitgezet tegen de bezwijklast van het proefstuk. 
(figuur 4.14). Deze weergave is gebaseerd op de theorie die ten grondslag ligt van 
BRL 0811 [12]. 
In eerste instantie is een lineair model ingevoerd in SPSS waarbij diameter maal 
indraailengte zijn uitgezet tegen de uittreksterkte. De trendlijn van deze enkelvoudige 
lineaire regressie wordt beschreven door functie 4.11. 

y = 333,9 + 13,88. (d · I) ; R = 0,97 (4.11) 

Meervoudige regressie analyse 

Door gebruik te maken van een meervoudige regressie analyse is een "afhankelijke", 
de uittreksterkte in dit geval, te vergelijken met meerdere "onafbankelijken" zoals de 
inschroefdiepte en de diameter van de schroef. In formule 4.11 is het produkt van 
deze onafbanketijken gebruikt. 

Een situatie die bekeken is, is een situatie waarbij de diameter en indraailengte niet als 
produkt van elkaar worden gezien. Het model bij deze situatie wordt beschreven door 
formule 4.13. Formule 4.12 toont de onbekenden in de formule welke met SPSS 
bepaald zijn. 
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y =a+ b. dschroef + c ·!indraai 

Y = -3480 + 382 · dschroef + 130 · /indraai ; R=0,99 

Moderne schroeven in houtconstructies 
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(4.12) 

(4.13) 

De correlatie is ongeveer gelijk maar opgemerkt moet worden dat de diameter en 
indraailengte eigenlijk niet geheel onafhankelijk van elkaar zijn. Dimensies van 
schroeven staan vaak in verhouding met elkaar en schroeven met een grote diameter 
worden vaak dieper ingedraait dan schroeven met een kleine diameter. Een ander 
voorbeeld van in verhouding staande dimensies is de spoed van schroeven die vaak in 
verhouding staat tot de diameter. In tabel 2.2 komen verhoudingen van schroef
dimensies aan de orde. 

Niet lineaire meervoudige regressie analyse 

Door middel van niet lineaire meervoudige regressie analyses is verder in te gaan op 
een formule die het gedrag van de schroef bepaald. Bij deze analyse moet een formule 
voor de regressielijn ingevoerd worden, waarbij SPSS aan de hand van de 
proefresultaten schattingen maakt voor onbekenden. 

Door de niet lineaire meervoudige regressie analyse zijn meer complexe formules in 
te voeren. In SPSS is een curve fit gedaan, waarbij behalve een lineaire functie ook 
een power-functie goede resultaten gaf. 

Een voobeeld bij een power functie is formule 4.14 
Y=A·d 8 ·lD (4.14) 

Daar in SPSS de mogelijkheid niet bestaat deze zo in te voeren is formule 4.14 
omgeschreven naar een lineaire functie ( 4.15), welke gebruikt is voor het schatten van 
de constanten A, B en C. Terug geschreven in de oorspronkelijke niet-lineaire vorm 
geeft dit na schatting van de constanten formule 4.16 

lnY = lnA + Blnd + Clnl ( 4.15) 

Y=2835 · d 0
•
5 

·/
1
'
1 

' 
( 4.16) 

Vergelijking regressie analyses 

Om een vergelijking te maken tussen de drie modellen (trendlijnen) is dezelfde 
methode gebruikt als die eerder gebruikt is om verschillende normen met de 
proefresultaten te vergelijken (figuur 4.19). Aangezien het bij deze drie modellen in 
tegenstelling tot de normen gaat om trendlijnen die zijn opgesteld aan de hand van de 
proefresultaten bij dit onderzoek, ligt de top van de normale verdeling steeds gelijk 
aan het model. De spreiding van de proefresultaten rond de modellen verschilt wel en 
geeft de nauwkeurigheid van de modellen aan. 
Uit figuur 4.26 blijkt dat het model weergegeven met formule 4.16 de beste 
beschrijving van de werkelijkheid geeft. De overige twee modellen (formule 4.11 en 
4.13) tonen wat meer spreiding. Toch is formule 4.11 de meest bruikbare formule 
aangezien deze het meest simpel is en regressie slechts weinig onder doet aan formule 
4.16. 
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Figuur 4.26. Nauwkeurigheid van regressielijnen: het logaritme van de regressielijn gedeeld 
door de waarde van de meting uitgezet tegen de frequentie van voorkomen. 

4.6 Fabrikant en uittreksterkte 

Er zijn proeven gedaan met schroeven van verschillende fabrikanten die identieke 
dimensies hebben. Dit omdat fabrikanten stellen dat hun schroeven de beste zijn. 
Verwacht werd hierbij dat fabrikant geen verschil zou maken. Dit omdat de geometrie 
van beide schroeven (voor zover ingedraaid)vrijwel gelijk zijn en het hout 
maatgevend is. 

In figuur 4.28 is voor drie beproevings-situaties een vergelijking gemaakt tussen de 
verschillende bezwijkkrachten. Bij de schroeven met een indraailengte van 40 mm is 
zichtbaar dat de Tecfi schroeven een iets hogere ( ± 10%) uitkomst geven dan de 
ABC Spax S. Bij de schroeven met indraailengte 80 mm is dit versebil niet te zien. 

Het uittrekken van schroeveo 

Figuur 4.27. Weinig verschil over 
eerste 40 mm tussen ABC Spax-S 6x80 
en Tecfi Woodpecker 6x80. 
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Figuur 4.28. Vergelijking van uittreksterktes bij schroeven met identieke dimensies. 

Om met zekerheid te kunnen zeggen of Tecfi schroeven een hogere uittreksterkte 
hebben dan ABC Spax schroeven is gekeken of er een significant verschil tussen de 
proefwaarden is. Dit is gedaan met gebruikmaking van de t-toets. Als voorbeeld is 
met formule 4.17 de vergelijking uitgevoerd voor de ABC Spax 6x80 en de Tecfi 
Woodpecker 6x80; beide 40 mm ingedraaid. 

13662,2- 41 06,21 

109,282 100,63 2 
_ __:.__ + _ __:.__ 

5 5 

=6,69 (4.17) 

Bij deze berekende t is het aantal vrijheidsgraden 8. (2 maal 5 min 2). Een 
vrijheidsgraad is in dit geval het aantal proeven in een serie min één. Met het aantal 
vrijheidsgraden en de berekende waarde t kan berekend worden hoe groot de kans is 
dat het verschil door toeval ontstaan is. 

Voor deze situatie blijkt dat de kans dat het verschil tussen de twee schroeven (zie 
figuur 4.27) door toeval ontstaan is kleiner is dan 0,1 %. 

Dezelfde bepaling kan gedaan worden voor de schroeven met een diameter van 8 mm. 

Bij de Tecfi en Spax schroeven met een diameter van 8 mm en een indraaidiepte van 
40 mm komt naar voren dat de kans dat het verschil in uittreksterkte door toeval 
ontstaan is tussen de 5% en 10% ligt. (t=1,72) 

47 
Het uittrekken van schroeveo 



TU e technische un iversiteit eindhaven Moderne schroeven in boutconstructies 
Ouderzoeksrappott 

Bij de Tecfi en Spax schroeven met een diameter van 8 mm en indraaidiepte van 80 
mm komt naar voren dat de kans dat het verschil door toeval onstaan is groter is dan 
40%. (t=0,076) 

Een significant verschil is alleen aanwezig indien de kans dat een verschil door toeval 
ontstaan is kleiner is dan 5%. Hiervan is slechts in één van de drie situaties sprake. 
Daarbij moet rekening gehouden worden dat een significant verschil niet per defnitie 
toegeschreven mag worden aan de schroef. De Spax schroeven zaten in een ander stuk 
hout ingedraaid dan de Tecfi schroeven, wat ook een verschil kan veroorzaken. 
Daarbij komt ook dat een onregelmatigheid in het hout een meting kan beïnvloeden. 
Doordat iedere situatie slechts 5 keer beproefd Is, zou de uitkomst dan wezenlijk 
beïnvloed worden. 

Al bij al is de bewering dat één van de twee merken schroeven een hogere 
uittrekweerstand heeft dan het andere merk niet aangetoond. 
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5 Het doortrekken van schroeven. 

5.1 Doel van de proef 

Het beproeven van in hout geplaatste schroeven op trek in de richting van de 
schroefas wordt bij deze proef gedaan om de doortreksterkte van de schroefkoppen 
van verschillende schroeven te bepalen. 

In vergelijking tot de uittreksterkte van schroeven is de doortreksterkte een vrijwel 
niet onderzocht onderwerp. Daarbij wordt in de weinige literatuur die erover 
beschikbaar is wel gesproken over de invloed van de geometrie van de onderkant van 
de schroefkop maar zien we deze geometrie niet terug in rekenregels. Het IS 

interessant om te kijken wat de invloed van de geometrie is op de bezwijkkracht 

Om de doortreksterkte van schroeven te vergroten worden door schroeffabrikanten 
ringen geleverd. Deze ringen vergroten het gebied waarop krachten overgedragen 
kunnen worden van schroef op hout en zorgen er tevens voor dat de geometrie van de 
onderkant van de schroefkop gunstiger wordt (plat in plaats van verzinkt) 

5.2 Meetplan en meetopstelling. 

~ 
~. Figuur 5.1 Ringen voor 

vergroting van de 
doortreksterkte. 

Er worden metingen verricht aan drie verschillende schroeven die in hout geplaatst 
zijn. De drie verschillende schroeven worden zowel met als zonder ring beproefd 
waardoor 6 verschillende situaties beproefd worden. 

De schroeven die beproefd worden komen uit de Tecfi Woodpecker serie en hebben 
een lengte van 200 mm. Deze lengte is gekozen omdat er dan een voldoende deel van 
de schacht is, waarover geen draad is aangebracht. Om op zuiver doortrekken te 
kunnen beproeven mag er geen schroefdraad aanwezig zijn in het hout. 
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Het verschil tussen de beproefde schroeven zit in de diameter. Er zijn drie 
schroefdiameters beproefd (6 mrn, 8 mm en 10 mm). Deze zijn zowel met ring als 
zonder ring beproefd. 

Tabel 5.1 toont een overzicht van de te beproeven situaties met de schroeven die 
daarvoor gebruikt worden. De zes beproevingssituaties betekenen met 5 proeven van 
ieder een totaal van 30 doortrekproeven. Figuur 5.2 toont de drie verschillende 
schroeven met bijbehorende ring. 

Tabel 5.1 Diameters schroefkop bij te berpoeven situaties. 
Schroefnaam Doortrekdiameter 

Tecfi Woodpecker 10x200 
T ecfi W oodpecker 1 Ox200 
Tecfi Woodpecker 8x200 
Tecfi Woodpecker 8x200 
Tecfi Woodpecker 6x200 
T ecfi W oodpecker 6x200 

dk 
mrn] 
17,8 

14,8 

11,8 

Figuur 5.2 De drie te beproeven schroeven met bijbehorende ring. 

32,0 

25,0 

19,6 

De schroeven voor deze proef worden in hout gedraaid zoals voorgeschreven in NEN 
EN 1383 [17]. In deze norm is het formaat van het hout voorgeschreven en wordt 
uitgegaan van een maximale houtdikte van 7 maal de schroefdiameter. Met een 
kleinste diameter van 6 mm betekent dit dat het hout een dikte mag hebben van 42 
mrn. Een 40 mm houtdikte is dan een goede maat om aan te houden. 
Het beproefde stuk hout hoort in de andere richtingen maten te hebben van vier maal 
de dikte. Dit betekent 4 maal 40 mrn wat neerkomt op 160 bij 160 mm. Uitgangspunt 
is hout met de sterkteklasse C18. Bij alle proeven wordt de schroefkop loodrecht op 
de houtvezel getrokken. 

De gaten waar de schroeven doorgaan worden voorgeboord met een diameter gelijk 
aan de schacht aan de voet van de draad. Dit maakt recht indraaien van de schroeven 
makkelijker. Het uiteindelijke formaat van de gaten waar de schroeven door zitten 
wordt bepaald door de diameter van de freesribben die tussen het deel van de schroef 
met draad en de gladde schacht van de schroef aangebracht zijn. 
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De schroeven die zonder ring beproefd worden, worden verzinkt geplaatst. De 
freesribben onder op de schroefkop worden gebruikt voor het verzinken van de kop, 
waardoor een perfecte passing ontstaat. De schroeven die met ring beproefd worden, 
worden niet verzinkt, omdat die juist bij een vlak oppervlak het beste contact maken 
met het hout. 

Figuren 5.3 en 5.4 tonen proefstukken. Figuren 5.5 en 5.6 tonen de meetopstelling. 

Figuur 5.3 Afmetingen 
proefstuk. 

Figuur 5.4 Het in figuur 5.3 getekende proefstuk met bijbehorende schroef 

Bij de doortrekproeven zal de verplaatsing van de schroef ten opzichte van het hout 
gemeten worden. Ook zal de kracht die bij die verplaatsing hoort gemeten worden. Op 
deze wijze kan zowel bezwijkvervorming als bezwijkkracht bepaald worden. 
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Figuur 5.5 Tekening van de meetopstelling. 

5.3 Verwachtte waarden. 

Moderne schroeven in houtconstructies 
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Magnetische montage 
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Figuur 5. 6 Een proefstuk in de 
meetops telling. 

Er zijn verschillende methoden om de doortreksterkte van schroeven uit hout te 
bepalen en daarmee een voorspelling te doen voor het gedrag van de schroeven. In het 

52 
Het doortrekken van schroeven 

meter 



TU e 
technische universiteit eindhaven Moderne schroeven in houtconstructies 

Onderzoeksrappo1t 

onderzoek bij master project 4 zijn een norm (Eurocode 5 [2]) en toelating z-9.1-235 
[ 6] aan bod gekomen. Opmerkelijk is dat de norm een waarde geeft die aanzienlijk 
lager ligt dan de toelating. (zie blz 70 van Moderne schroeven in houtconstructies [ 1]) 

Voor de verwachte uitkomst is teruggegrepen op de norm. Hierbij moet er door het 
verschil tussen de rekenmethoden rekening mee gehouden worden dat de werkelijke 
doortreksterkte wel eens (veel) hoger kan zijn. Het verschil tussen de twee 
rekenregels kan verklaard worden door de plastische werking van hout belast op druk 
loodrecht op de vezel. Hout blijft namelijk bij drukproeven loodrecht op de vezel 
versterken tot zelfs na zeer grote vervormingen. Een duidelijke bezwijkkracht treed 
dan niet op. 

Formule 5.1 geeft de in Eurocode 5 gehanteerde rekenregel voor het bepalen van de 
doortreksterkte van een ring. (Zie paragraaf 8.5.2 van Eurocode 5 [2]) 

(5.1) 

Uitgaande van de afmetingen van de schroefkop zoals gegeven in tabel 5.1 , hout in 
sterkteklasse C18 (fc,9o,k = 2,2 N/mm2

), een factor 1,5 om van de karakteristieke 
waarde naar verwachtingswaarde te komen (zie formule 3.1 met daarbij in kennis 
genomen dat 1 I 0,67 de waarde anderhalf geeft. (uitgaande van een spreiding van 
20%)) is de verwachtingswaarde voor de doortreksterkte van de verschillende 
proefstukken berekend. In tabel 5.2 zijn deze verwachtingswaarden volgens formule 
5.1 weergegeven. 

Tabel 5.2 Verwachtte waardes doortrekproeven 

Schroefnaam Kop Doortreksterkte Doortreksterkte 
diameter. Karakteristiek 
[mm] [N] Verwacht [N] 

Tecfi Woodpecker 
10x200 17,8 1381,3 2071,9 
Tecfi Woodpecker 
10x200 32,0 5047,4 7571,1 
T ecfi W oodpecker 
8x200 14,8 961,2 1441,8 
Tecfi Woodpecker 
8x200 25,0 3065,8 4598,7 
Tecfi Woodpecker 
6x200 11,8 621,5 932,2 
Tecfi Woodpecker 
6x200 19,6 1891,2 2836,8 

De proeven worden uitgevoerd op een trekbank. Deze apparaten zijn verplaatsing 
gestuurd. Aangezien een proef volgens NEN EN 1383 [17] ongeveer vijf minuten 
dient te duren, zal er een vervorming bij bezwijken aangenomen moeten worden, op 
basis waarvan een trekbankinstelling berekend wordt. Aangezien hout op druk 
loodrecht op de vezel plastisch vervormt is een vervormingsaanname niet erg 
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plausibel. Toch moet er een aanname gedaan worden in verband met de instelling van 
de trekbank 

Om een aanname te doen voor de vervorming bij bezwijken moet in eerste instantie 
een aanname gedaan worden voor de spreiding van de krachten in het hout. Hierbij 
wordt uitgegaan van een hoek van 45 graden. In figuur 5.7 is deze aangenomen 
spreiding weergegeven. 

x mm 

Figuur 5. 7 Spreiding van de kracht onder de schroefkop. 

De oppervlakte doorsnede die voor de berekening van de vervorming is gebruikt is de 
gemiddelde oppervlakte doorsnede over de hoogte van het hout en is cirkelvormig. 
met een diameter van Y2 maal x mm. Zie figuur 5.7. 

A= .l. 7r. d2 = .l. 7r. (.l. x)2 
4 4 2 (5.2) 

Voor de berekening van de verwachtte vervorming bij bezwijken (formule 5.3) wordt 
aangenomen dat de kracht door de gehele houtdikte blijft doorwerken. Hout in de 
sterkteklasse C18 heeft een elasticiteitsmodulus loodrecht op de vezel van 300N/mrn2

. 

111=~ 
E·A 

(5.3) 

In tabel5.3 zijn de berekende bezwijkvervormingen weergegeven alsmede de daarbij 
behorende trekbanksnelheden. 

Tabel 5.3 Uitgangspunt trekbanksnelheid 
Schroefnaam Kop Verw. bezwijk Trekbank 

diameter. vervormmg snelheid 
[mrn] [mm] [mrn/min] 

Tecfi Woodpecker 10x200 17,8 0,5 0,1 
T ecfi W oodpecker 1 Ox200 32,0 1,0 0,2 
Tecfi Woodpecker 8x200 14,8 0,4 0,1 
Tecfi Woodpecker 8x200 25,0 0,8 0,2 
Tecfi Woodpecker 6x200 11,8 0,3 0,1 
Tecfi Woodpecker 6x200 19,6 0,5 0,1 
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5.4 Proefresultaten 

Moderne schroeven in boutconstructies 
Onderzoeksrapport 

Wordt gekeken naar de bezwijkvorm dan valt op dat een deel van de schroeven netjes 
wordt doorgetrokken en dat bij de schroeven met grote kop (of eigenlijk ring) slechts 
in beperkte mate sprake van doortrekken is geweest. Daarbij trad ook breuk op 
buiging op. Figuur 5.8 toont proefstukken in bezweken toestand. Splijten van het hout 
is bij verschillende proeven voorgekomen. Tabel 5.5 geeft enkele voorgekomen 
bezwijkvormen weer. 

Figuur 5.8 Enkele bezweken proefstukken. 

Bij de verschillende bezwijkvormen moet ook opgemerkt worden dat bij de schroeven 
met een verzinkkop het hout onder de kop naar de zijkant in het omliggende hout 
gedrukt werd. Bij de schroeven met ring (plat onder de kop) werdt het hout naar 
beneden gedrukt en niet zijwaards. Dit is een effect van de geometrie van de kop. 

Bij het beproeven van de proefstukken is zoals eerder aangegeven de kracht en 
vervorming gemeten. In tabel 5.4 zijn voor de proeven de krachten bij bezwijken 
weergegeven alsmede de vervormingen bij bezwijken. Bij het beproeven was een 
elastisch traject zichtbaar voordat er een plastisch traject vormde dat leek toe te 
werken naar een asymptoot. 

Figuur 5-9 toont een globaal vervormingsdiagram. 
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Tabel5.4 Gemiddelde bezwijkkrachten en vervormingen bij doortrekken. 
D Eind Maximaal Vervorming bij Vervorming bij 

Schroef kop/ring elastisch optredende eind max. optr. 
[mm] traject [N] kracht [N] elas. traj. [mm] kracht. [mm] 

Tecfi 6x200 11,80 1698 2990 1,81 9,56 
Tecfi 8x200 14,80 2199 3853 2,29 18,50 
Tecfi 1 Ox200 17,80 3450 6270 3,51 16,12 
Tecfi 6x200 met 
ring 19,60 2041 10447 2,16 22,03 
Tecfi 8x200 met 
ring 25,00 2741 13256 1,65 21 ,50 
Tecfi 1 Ox200 m. 
ring 32,00 4707 14939 3,09 20,08 

Merk op dat de gemeten vervormingen zoals weergegeven in tabel 5.4 veel groter zijn 
dan de vervormingen zoals verwacht. De oorzaak hiervan is te vinden in het plastische 
gedrag van hout dat loodrecht op de vezel belast is. 

-..c 
~ PI astisch traject 

~~ 

Overgang (knik in lijn) 

Schroef Ring 
Tecfi 6x200 Nee 

Ja 

Tecfi 8x200 Nee 
Ja 

Tecfi Nee 
10x200 

Ja 

Vervorming 

Figuur 5.9 Schematisch verloop van 
een kracht-vervormingsdiagram van 
een doortrekproef 

Tabel5.5 Vormen van bezwijken 
Bezwijkvorm 
Op doortrekken bezweken. (Figuur 5.17) 
Op doortrekken bezweken, al trad er in een paar gevallen 
wel een kleine splijtscheur op. (Figuur 5.8 A en B) 

Op doortrekken bezweken. (Figuur 5.17) 
Bezweken op buiging. Eerst sprake van doortrekken, dan 
splijten en daarna bezwijken op buiging. (Figuur 5.8 C) 
Op doortrekken bezweken, al trad er in een paar gevallen 
wel een kleine splijtscheur op. (Figuur 5.8 D) 
Bezweken op buiging. Eerst sprake van doortrekken, dan 
splijten en daarna bezwijken op buiging. (Figuur 5.8 C) 

Bij de proeven waar bezwijken op buiging is opgetreden, is de asymptoot niet herijkt 
en dus geen sprake van het zuiver doortrekken van de schroefkop. 
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Kopoppervlakte uitgezet tegen kracht bij eind elastisch traject 
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Figuur 5. I 0 De oppervlakte van de onderkant van de schroefkop uitgezet tegen de kracht 
waarbij elastische vervorming overgaat in plastische vervorming (zie figuur 5.9). 
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Figuur 5.I I. De oppervlakte van de onderkant van de schroefkop uitgezet tegen de 
bezwijkkracht van het proefstuk. Let op dat de proefstukken met schroeven met ring niet op 
doortrekken bezweken!. (Zie tabel 5.5) 
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5.41 Vergelijking met rekenregels. 

Zo ~ ls eerder al is aangegeven zijn er meerdere methoden om de doortreksterkte van 
een schroefkop te berekenen. De methode conform Eurocode 5 [2] is met formule 5.1 
ree~s gegeven en is gebruikt om verwachtingswaarden te berekenen. 

BJ alve in Eurocode 5 zijn er ook verschillende toelatingen van schroeven waarbij 
vui~tregels worden gegeven voor het berekenen van doortreksterktes van de 
scbl-oefkop. Bij veel schroeven (onder andere ABC Spax-S [6], Rapid komprex [18], 
Hedo Fix-plus [19]) wordt de rekenregel gegeven die in formule 5.4 is weergegeven. 

I 

(5.4) 

Nz [N] =toelaatbare doortreksterkte schroefkop 
dk [ mm] = diameter schroefkop 

Mek in formule 5.4 op dat er gesproken wordt van een toelaatbare waarde. Dit is een 
~ 

'zulassige' waarde in het kader van DIN 1052-2004-04 [20]. Tegenwoordig wordt 
ge'jerkt volgens de DIN 1052-2004-08 [8], waarin net als in Eurocode 5 [2] met 
karakteristieke waardes en rekenwaardes wordt gewerkt. 
Eeti toelaatbare waarde wordt volgens DIN 1052-2004-04 berekend uit een 
kar kteristieke waarde door gebruik te maken van formule 5.5. 

(5.5) 

Indien formule 5.5 in formule 5.4 wordt gesubstitueerd dan ontstaat formule 5.6 voor 
het berekenen van de karakteristieke waarde van de doortreksterkte. 

(5.6) 

Bij de vergelijking met rekenregels is er onderscheid gemaakt tussen twee krachten. 
Narpelijk de kracht bij de overgang tussen elastisch en plastisch traject en de kracht 
wru\rbij de asymptoot berijkt wordt, wat de daadwerkelijke doortrekweerstand is. Bij 
de r acht waar de asymptoot berijkt wordt zijn de gegevens voor de schroeven die 
met ring beproefd zijn niet meegenomen. Bij deze situatie werd de asymptoot 
narJetijk niet bereikt en was er sprake van breuk van het hout. 

In ffiguur 5.12 en figuur 5.13 zijn de krachten zoals bepaald volgens Eurocode 5 [2] 
(fop mle 5.~) uitgezet tegen de twee gemet~n krac~ten. In figuur 5.14 en 5.15 zijn op 
gelJi1 ke mamer de krachten volgens de toelatmgen mtgezet tegen de proefresultaten. 
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Figuur 5.12. De doortrekweerstand volgens Eurocode 5 uitgezet tegen de kracht waarbij 
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Figuur 5.14. De doortrekweerstand volgens toelating 9.1-235 uitgezet tegen de kracht 
waarbij plastische vervorming ontstaat. 
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Om een verdere vergelijking te maken tussen de proefresultaten en de twee 
rekenregels onderling is nog een figuur gemaakt. In figuur 5.16 is het logaritme van 
het model gedeeld door de meetwaarde uitgezet tegen de frequentie van voorkomen 
voor de doortreksterkte. (V ergelijkbaar met figuren 5.15 en 5.13) 

Vergelijking doortreksterkte Toeläing 9.1-235 en Eli"O(;()de 5 met meetwaarden 
Voorsctnleven met verzlrl<kop. 

~- -E~o0051 
--illassung n. ~ 
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Figuur 5.16. Toelating 9.1.235 (formule 5.6) en Eurocode 5 (formule 5.1) vergeleken met de 
meetwaarden voor de doortreksterkte van schroeven met verzinkkop. 

Uit figuur 5.16 blijkt dat toelating 9.1-235 [6] een kleinere spreiding heeft dan 
Eurocode 5 [2] en dichter bij de proefresultaten ligt. Echter opgemerkt moet worden 
dat Eurocode 5 aan de veilige kant van de proefresultaten ligt en de toelating (licht) 
aan de onveilige kant. 

5.5 Modelvorming voor doortreksterkte 

Bij de vorming van een model voor de doortreksterkte wordt gekeken naar de 
maximale kracht die bij beproeven gehaald is. Dit omdat de uiterste grenstoestand 
daarop gebaseerd is. De kracht waarbij het elastisch traject over gaat in plastisch 
traject is dus buiten beschouwing gelaten. 
Voor de maximale kracht, kunnen alleen die proefresultaten meegenomen worden 
waarbij sprake was van bezwijken op doortrekken. Dit gaat om de drie situaties 
waarbij schroeven met verzinkkop beproefd zijn. 

Dit komt er op neer dat er een model gevormd is dat slechts gebaseerd is op 12 
proeven met in totaal drie verschillende schroeven met verzinkkop. Schoeven met 
ring zijn omdat deze niet uitsluitend op doortrekken bezweken dus niet meegenomen. 
Verder was het doordat een deel van het hout kwasten bevatte niet mogelijk 5 proeven 
per schroefuit te voeren. Het aantal proeven per schroefwas 4. 
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Om aan de hand van de sproefresultaten tot een model voor de doortreksterkte te 
komen is in vergelijking tot het vormen van een model voor uittrekproeven relatief 
eenvoudig. Dit omdat er maar één variabele was bij de proeven, namelijk de diameter 
van de kop. Of een kop met ring uitgevoerd was, was ook van invloed, maar zoals 
eerder al is aangegeven zijn schroeven met ring buiten beschouwing gelaten. 

In figuur 5.11 is onder andere voor de schroeven met verzinkkop de sterkte uitgezet 
tegen de oppervlakte van het hout onder de kop. Voor de schroeven met verzinkkop 
kan een formule opgesteld worden waarin de doortreksterkte berekend wordt, 
uitgaande van de oppervlakte onder de schroefkop. 

Met het uitgangspunt dat indien er geen schroefkop aanwezig is, er ook geen 
doortrekweerstand is, kan formule 5.7 opgesteld worden, waarin de constante a door 
middel van SPSS bepaald is en A de oppervlakte onder de kop voorstelt. 

N = a· A = 16,27 · A (5.7) 

Door het beperkte aantal proefresultaten (3 schroeven met 4 proeven per schroef) is er 
geen duidelijke schatting te maken van wat voor soort curve de trendlijn het best 
beschrijft. Hierdoor is uitsluitend het lineaire verband bekeken. 

Figuur 5.17 Bezwijkpatroon na zuiver doortrekken van een schroef met verzinkkop. 
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Figuur 5.18 Identiek aan figuur 5.17, echter nu met terug geplaatste schroef met verzinkkop. 
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6 Geschroefde verbindingen op afschuiving 

6.1 Doel van de proef 

Het beproeven van in hout geplaatste schroeven in op afschuiving belaste 
verbindingen heeft het verkrijgen van meer inzicht in het gedrag van lateraal belaste 
schroeven tot doel. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar staalplaat op 
boutverbindingen. 

Zoals bekend heeft de schroef in vergelijking tot andere stiftvormige 
verbindingsmiddelen een zeer grote axiale capaciteit. In hoofdstuk 4 en 5 is de axiale 
capaciteit naar voren gekomen waarbij de uittreksterkte en doortreksterkte van 
schroeven bepaald zijn. 
Bij verbindingen die op afschuiving belast zijn is het mogelijk schroeven schuin te 
plaatsen waardoor behalve de laterale capaciteit ook de axiale capaciteit aangesproken 
wordt. Hierdoor zou een grotere belasting gedragen kunnen worden over het 
afschuifvlak 
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de invloed van de hoek die de schroef 
maakt ten opzichte van het afschuivingsvlak op de capaciteit van de verbinding. 

Een tweede doel van deze proeven heeft te maken met het vergelijken van twee 
verschillende schroeven in op afschuiving belaste verbindingen. Het gaat daarbij om 
de vergelijking tussen de BMF Torx en de Spax-S. Het wezenlijke verschil wordt 
gevormd bij de aansluiting van de schroefkop op de staalplaat. 

6.2 Meetplan en meetopstelling. 

Er worden in eerste instantie metingen verricht aan schroeven die onder verschillende 
hoeken in het hout geplaatst zijn. Als schroef wordt de Tecfi Woodpecker 6x80 
gebruikt. De hoek die de schroef maakt ten opzichte van de vezel varieert van 30 tot 
90 graden in zijhout en 0 tot 60 graden in kops hout. Ten opzichte van het 
afschuifvlak variëren de hoeken voor beide houtvlakken van 30 tot 90 graden. 

Ft Ft 
Schroef in 
Zijhout 

F~ 

Schroef in 
Kops hout 

F~ 
Figuur 6.1 Gevarieerde hoek tussen schroef en afschuifvlak in beide houtvlakken 
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In tabel 6.1 zijn de te beproeven situaties weergegeven. Het gaat daarbij om acht 
verschillende situaties die allen 5 maal beproefd worden. Dus 40 proeven in totaal. 

Tabel6.1 Te beproeven situaties voor schroeven op afschuiving. 

Afschuifvlak 
Zijhout 
Zijhout 
Zijhout 
Zijhout 

Kops hout 
Kops hout 
Kops hout 
Kops hout 

hoek met vlak 
90 
60 
45 
30 
90 
60 
45 
30 

Hoek met 
vezel 

90 
60 
45 
30 
0 

30 
45 
60 

Schroef 
Tecfi Woodpecker 6x80 
Tecfi Woodpecker 6x80 
Tecfi Woodpecker 6x80 
Tecfi Woodpecker 6x80 
Tecfi Woodpecker 6x80 
Tecfi Woodpecker 6x80 
Tecfi Woodpecker 6x80 
Tecfi Woodpecker 6x80 

Een twintigtal extra proeven wordt gedaan om te kijken naar het effect dat optreedt bij 
schroeven met een tegen het staal aan rustende verzinkkop. Bij deze proeven worden 
schroeven met een verzinkkop vergeleken met schroeven die een speciale kop hebben 
om een perfecte aansluiting op staal te maken. Tabel 6.2 geeft een overzicht van deze 
te beproeven situaties. 

Tabel 6.2 Proeven voor onderzoek gedrag bij schroefkop. 
hoek met 

Afschuifvlak 
Zijhout 
Zijhout 
Zijhout 
Zijhout 

hoek met vlak 
90 
90 
90 
90 

vezel 
90 
90 
90 
90 

Schroef 
BMF Torx 5x50 
BMF Torx 5x40 
Spax-S 5x50 
Spax-S 5x40 

De afmetingen van de proefstukken zijn zo gekozen dat voldaan wordt aan de 
minimumafstanden die voorgeschreven zijninNEN 6760 [4] en Eurocode 5 [2]. Dit 
om vroegtijdig splijten van het hout te voorkomen. 

Bij de afschuifProeven zal het houten deel van het proefstuk vastgezet moeten worden 
op het platteau in de trekbank. De staalplaat die op het hout vastgeschroeft is wordt 
tevens in de bek van de trekbank vastgezet. 

Tussen de staalplaat en het hout wordt een verplaatsingmeter geplaatst om de 
verplaatsing van de staalplaat ten opzichte van het hout te meten en daarmee dus de 
vervorming bij de verbinding op afschuiving. Ook wordt gemeten of en hoe veel de 
staalplaat los komt van het hout. 

Tijdens het beproeven wordt zowel deze vervorming gemeten als de kracht waarbij de 
vervorming optreedt. Zowel de vervorming bij bezwijken, de kracht bij bezwijken als 
de stijfheid kan dan bepaald worden. 

Figuren 6.2 tot en met 6.5 geven een overzicht van de proefopstelling. 
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Figuur 6.2 Proefopstelling voor aftehuifproeven met staalplaat op hou/verbindingen. Het 
hoekstaal dient ter bevestiging van het proefstuk op het plateau van de trekbank. 

Figuur 6.3 Schetsontwerp voor de staalplaat weergegeven in figuur 6.4. 
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Figuur 6.4 Het gefreesde deel van de staalplaat zoals in figuur 6.3. 

Figuur 6.5 Afbeelding proefstuk in de meetopstelling. 

Bij het beproeven gaat de interesse uit naar het axiale en latterale gedrag van de 
schroef. Wrijving tussen de staalplaat en het hout moet hierom geminimaliseerd 
worden, hetgeen is gerealiseerd door teflonfolie tussen het hout en de staalplaat te 
plaatsen. 

6.3 Verwachtte waarden. 

Er zijn twee methoden gebruikt om een bezwijkwaarde te berekenen van de op 
afschuiving belaste schroeven, waarbij de hoek tussen schroef en vezel gevarieerd 
wordt. In eerste plaats is er de methode waarbij de kracht die onder een hoek met de 
schroef aangrijpt wordt omgezet in twee resulterende krachten. Voor beide 
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resulterende krachten wordt de schroef getoetst waarna ook een interactie toets wordt 
uitgevoerd. Dit is de methode die in Eurocode 5 [2] wordt gebruikt. 
De tweede methode gaat uit van de johansen bezwijkmechanismen die worden 
aangevuld om laterale krachten over te kunnen brengen en wordt in paragraaf 6.3.2 
behandeld. In paragraaf 6.4.1 worden de methoden met elkaar vergeleken. 

6.3.1 Rekenmetbode Eurocode 5 

r~·~ 

Figuur 6. 6. Resultante krachten bij een 
onder een hoek geplaatste schroef 

Figuur 6.6 toont de aangrijpende kracht en de twee daarbij horende resultante 
krachten. Hierdoor kan een belasting worden omgezet in een lateraal en een axiaal 
deel. Dit kan met formule 6.1 

Fax = F,oraat · cos(90- a) 

0ar = F,olaal . cos( a) 

.a. [graden] = 

(6.1) 

hoek tussen schroef en afschuifvlak 

Na omzetten in een lateraal en axiaal deel kunnen optredende krachten in de beide 
richtingen vergeleken worden met op opneembare krachten in de beide richtingen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een interactieformule welke later aan bod komt. 

De opneembare belasting voor de axiale richting is uitgebreid naar voren gekomen in 
hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat van de normen DIN I 052 [8] 
en SlA 265 [14] het gedrag van de schroef op uittrekken het best beschrijven. 
Eurocode 5 [2] zal echter enkele aangepassingen ondergaan, waarbij de onderstaande 
formule (6.2) de huidige formule (4.7) zal vervangen. Met de nieuwe formule is 
gerekend. 

0 52 . Çj .fo,9 . po.s 
R = ' '\}UJ 

a:s: 1,2 · cos 2 a+ sin 2 a 
.a. [graden] = 

d1 [mm] = 
l [mm] = 

hoek tussen schroef en houtvezel. 
Diameter om de schroefdraad. 
lengte schroefdraad in het hout. 
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Voor de laterale richting geeft Eurocode 5 [2] een aantal formules. 

In Eurocode 5 wordt bij de gebruikte schroeven (d = 6 mm) voor bepaling van het 
vloeimoment van de schroeven en de stuiksterkte van het hout verwezen naar de 
regels behorende bij nagels. 
Het vloeimoment van de gebruikte schroeven is reeds bepaald in hoofdstuk 3 en hoeft 
dus niet meer berekend te worden. 
De stuiksterkte van het hout is niet met proeven bepaald en moet derhalve worden 
berekend. Hiervoor geeft de Eurocode 5 [2] voor schroeven met een diameter tot en 
met 6 mm de als 6.3 weergegeven formule, uitgaande van een niet voorgeboorde 
situatie. Opvallend is dat voor deze situatie er van uit gegaan is dat de stuiksterkte niet 
afhankelijk is van de hoek met de vezel. 

fh = 0,082. p. (1,1· dz Y~'3 (6.3) 

Met de stuiksterkte van het hout en het vloeimoment van de schroef bekend kan met 
Eurocode 5 [2] de laterale capaciteit berekend worden. Hierbij moet een aanname 
gedaan worden wat voor staalplaat op hout verbinding het is. Aangezien dit 
proevenprogramma onder andere dient als uitgangspunt voor vervolgproeven waarbij 
ET balkdragers beproefd worden is gekozen om te rekenen met de regels voor een 
dikke staalplaat. Dit omdat de ET balkdragers de schroeven goed inklemmen. 
Deze keuze betekent ook dat bij uitvoering van de proeven er zorg voor gedragen 
moet worden dat de schroeven goed zijn ingeldemd in de stalen plaat (zie figuur 6.4). 

Figuur 6.7 toont het drietal bezwijkmechanismen die kunnen optreden bij schroeven 
in staalplaat op houtverbindingen waarbij de schroef als in de stalen plaat ingeklemd 
aangenomen is. De gekozen plaatdikte en het boorgat maken dit mogelijk. Bij ieder 
van de verschillende bezwijkmechanismen is de kracht te berekenen waarbij deze 
optreden. (Formule 6.4, 6.5 en 6.6) Het mechanisme dat bij de laagste kracht optreedt 
is maatgevend. 

F 

H fh,1 

'i 
F 

A: Schroefblijft intact 

H f h,1 

i 
F 

B: Sclu·oef vloeit op 
scheidingsvlak staal-hout 

F 
C: Schroef vloeit ook in 

het hout. 

Figuur 6. 7 Bezwijkmechanismen voor schroeven in dikke staalplaat op houtverbindingen. 
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Ten opzichte van Eurocode 5 [2] ontbreekt in formule 6.6 bij bezwijkmechanisme C 
de factor 1, 15. Deze factor houdt rekening met verschil in materiaalfactoren tussen 
staal en hout. Aangezien in de formules gemiddelden van proefresultaten worden 
ingevuld en een verwachtingswaarde berekend wordt is de factor achterwege gelaten. 

A 

B 

c 

Rlat = Jh,l ·f, · dschroef 

R = }; . f . d[ 2 + 4 M e _ 1] + puittrek 
lat h ,k I }; . d . / 2 4 

h,k I 

R 2~ {' d puittrek 
lat = m e . J h,l . schroef +-4-

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

Met zowel een draagkracht berekend in laterale richting als in axiale richting is de 
verbinding te toetsen door gebruik te maken van formule 6. 7. Deze interactieformule 
is gegeven in Eurocode 5 [2]. 

(
Fax J2 +(~J2 ~ 1 
Rax Rlat 

(6.7) 

Voor de te beproeven situaties zijn berekeningen gemaakt, gebruik makend van de 
bovenstaande formules. Dit leidt tot de volgende resultaten voor de verwachtte 
bezwijkkrachten. 

Tabel6.3 Te beproeven situaties met Tecfi Woodpecker 6x80 volgens normberekening. 
Hoek schroef Hoek vezel 

met met Verwachtings- Bezwijk Vol. 
Vlak afschuifvlak afschuifvlak waarde. Mechanisme* Massa 

Zijhout 90 0 3154 N c 317 kg/m,j 
Zijhout 60 0 3215 N c 317 kg/m3 

Zijhout 45 0 3245 N c 317 kg/m3 

Zijhout 30 0 3235 N c 317 kg/m3 

Kops hout 90 90 3350 N c 385 kg/m3 

Kops hout 60 90 3495 N c 385 kg/m3 

Kops hout 45 95 3705 N c 385 kg/m3 

Kops hout 30 90 4005 N c 385 kg/m3 

* Johansen bezwijkmechanisme voor het laterale deel van de berekening. 

6.3.2 Theoretisch alternatief rekenmetbode 

Een tweede methode om bezwijkkrachten te berekenen is eerder genoemd en is het 
aanpassen van de Johansen bezwijkmechanismen zodat de axiale capaciteit van de 
schroef wordt meegenomen. Om dit te doen moeten de formules voor de drie 
bezwijkmechanismen opnieuw worden afgeleid. Het is interessant de berekende 
bezwijkkrachten volgens de normberekening te vergelijken met de berekende 
krachten volgens de aangepaste bezwijkmechanismen. 
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De afleidingen zijn gebaseerd op het artikel "Joints with inclined Screws" [21]. Het 
verschil met de in dit artikel gegeven afleiding is: 

Staal op hout (In plaats van hout op hout) 
Wrijving (Verwaarloosbaar door gebruik Teflon) 

Mechanisme A: 

RtarA =fh ·l·(1,l ·d 2 )·cosa+Rax ·sina 

(6.8) 

.fh [N/mm] 

.dz [rnm] 

. Rax [N] 

= Stuiksterkte hout. 
= Diameter schroef 

(Zie figuur 2.1) 
= Uittreksterkte schroef . 

.u [graden] = Hoek in onvervormde 
toestand. 

Factor 1,1 komt uit Eurocode 5 [2] 
paragraaf 8. 7 .1. 

Figuur 6.8. Schroefvloeit niet. 

Mechanisme B: 

Q = _fh"---·-d_·_x 
cos a 

N= Rax 
cos a 

F = Q · cos a + N · sin a 

F= r ·d·x+R ·tana lh ax 

/-x 
y=-

2 

Figuur 6. 9 De schroef 
vloeit bij de aansluiting met 
de staalplaat. _ 

Evenwicht van de schroef in het hout: 
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Evenwicht van de schroef in het staal: 

Optellen beide evenwichten: 
r . d. x2 r . d . y2 

O=lh _Jh -M 
2 · cos 2 a cos 2 a 0 

+ ------------------------

Met x en y ingevuld geeft dit: 

Moderne schroeven in boutconstructies 
Onderzoeksrappoti 

0 ~ j, d r -~~ ;ana )' f, d ( t('- F -~~;na))' -M, 

2 · cos 2 a cos 2 a 

Uitgeschreven naar F geeft dit (met behulp van Maple) formule 6.9: 

Mechanisme C: 

Q= fh ·d·x 
cos a 

N= Rax 
cos a 

F = Q · cos a + N · sin a 

Figuur 6.10 De schroef vloeit op 
twee plaatsen. 

Geschroefde verbindingen op afschuiving 

(6.9) 

F 
x 

72 

F 



TU 
technische universiteit eindhaven 

e 
Evenwicht van de schroef in hout: 

Evenwicht van de schroef in staal: 

Optellen: 

fh ·d·(F-Rax.·;anaJ
2 

0 =-2M + fh 
e 2cos 2 a 
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+ 

Omgeschreven naar F geeft dit (met behulp van Maple) de oplossing: 

(6.10) 

Aan de hand van de drie afgeleide formules zijn verwachtingswaarden te berekenen 
voor de te beproeven situatie. Hierbij moet echter een stuiksterkte van het hout 
bekend zijn. Met de eerder gebruikte formule (6.3) wordt een effect van de 
indraaihoek niet meegenomen. 
Voor schroeven met een diameter van meer dan 6 mm schrijft Eurocode 5 [2] in 
paragraaf 8.5.1.1 de als formule 6.11 weergegeven formule voor. Het deel boven de 
deelstreep in deze formule staat voor een voorgeboorde situatie. Aangezien er in dit 
onderzoek niet voorgeboord is, wordt het deel boven de deelstreep in formule 6.11 
vervangen door formule 6.3. 
Hierbij ontstaat formule 6.12 die voor een hoekafhankelijke en niet voorgeboorde 
situatie de stuiksterkte beschrijft. 

(6.12) 

0 082 . (1 - 0 01 . d) . p 
r - ' ' j h-

(1,35 + 0,015 · d) · sin2 a+ cos2 a 

fh = 0,082. (1,1· d)-O,J . p 

(1,35+0,015·d)·sin 2 a+cos2 a 

I 
Belasting 

11\1 

(6.11) 

Ook voor de aangepaste johansen bezwijkmechanismen zou koordwerking in 
rekening gebracht moeten worden. Dit omdat de axiale capaciteit die in rekening 
gebracht wordt in de aangepaste johansen bezwijkmechanismen uitgaat van de niet 
vervormde situatie. Koordwerking gaat juist uit van een extra kracht in de vervormde 
situatie die er in de niet vervormde situatie niet is. Deze koordwerking moet uiteraard 
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alleen in mechanisme B en C worden toegevoegd en is aangehouden als identiek aan 
Eurocode 5. (Een vierde deel van de axiale capaciteit) 

Tabel6.4 Te beproeven situaties met Tecfi Woodpecker 6x80 volgens aangepaste 
johansen bezwijkmechanismen. 

Hoek tussen Hoek tussen 
vezelen schroef en Verwachtings- Bezwijk Vol. 

Vlak afschuifvlak afschuifvlak waarde mech. Massa 
Zijhout 0 90 3123 N B/C 317 kg/mJ 
Zijhout 0 60 4743 N B/C 317 kg/m3 

Zijhout 0 45 4481 N A 317 kg/m3 

Zijhout 0 30 3806 N A 317 kg/m3 

Kops hout 90 90 2839 N B/C 385 kg/m3 

Kops hout 90 60 4979 N B/C 385 kg/m3 

Kops hout 90 45 5252 N A 385 kg/m3 

Kops hout 90 30 5023 N A 385 kg/m3 

Voor de aangepaste johansen bezwijkmechanismen is het interessant enkele figuren te 
maken om het gedrag van de formules duidelijk te maken. In eerste instantie is figuur 
6.11 gemaakt waarin de schroef diameter en vloeimoment van de Tecfi Woodpecker 
6x80 aangehouden zijn. De schroef is loodrecht het hout ingedraaid en de houtvezel 
loopt evenwijdig aan het afschuifvlak (loodrecht op de schroefas). De indraaidiepte 
wordt echter gevarieerd. In de figuur is deze gevarieerde indraaidiepte uitgezet tegen 
de bezwijkkracht 
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Figuur 6.11 De lengte waarover de schroef is ingedraaid uitgezet tegen de bezwijkkracht, 
uitgaande van een schroefTecfi Woodpecker 6x80 en hout met volumieke massa 317 kg/m3

. 

Figuur 6.11 geeft een bekend beeld voor de bezwijkkracht bij toenemende 
indraaidiepte. Een minder bekend beeld wordt verkregen door voor één specifieke 
situatie (Tecfi Woodpecker 6x80, 70 mm in hout [317 kg/m3]gedraaid, houtvezel 
paralel aan afschuifvlak.) de hoek die de schroef maakt met het afschuifvlak te 
variëren. Dit is weergegeven in figuur 6.12. 
Vergelijk hierbij de waarden voor de bezwijkmechanismen bij een indraaihoek van 90 
graden in figuur 6.12 met de waarden bij een indraaidiepte van 70 mm in figuur 6.11. 
Hierbij wordt dezelfde situatie berekend en deze komen dus overeen. 
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Figuur 6.12 Indraaihoek uitgezet tegen de volgens aangepaste johansen bezwijkmechanismen 
berekende bezwijkbelasting 

Worden de twee verschillende rekenmethoden met elkaar vergeleken dat valt op dat 
de verwachte bezwijkkrachten volgens de aangepaste johansen bezwijkmechanismen 
lager zijn dan de Eurocode 5 [2] berekening als schroef loodrecht is ingedraaid en 
sneller oplopen als de hoek tussen de schroef en het hout veranderd, waardoor deze 
ook hoger eindigt. 

Voor het kunnen instellen van de trekbank die bij het beproeven gebruikt wordt is het 
van belang een idee te hebben van de optredende vervorming. Dit omdat voor de 
trekbank een verplaatsing per minuut moet worden ingevoerd, bij een verwachte 
beproevingstijd van ongeveer 5 minuten. 

De Nederlandse norm [ 4] geeft, in vergelijking tot de berekeningsmethode van de 
draagkracht, een zeer eenvoudige methode om de onderlinge elastische verschuiving 
van de te verbindingsdelen te berekenen. 

F 
u=~ 

el k 
d 

1,5 d 0,8 

k = Prep · nom 

d 25 

(6.13) 

(6.14) 

De grootst optredende snedekracht wordt geschat op maximaal 5500 N. Met formule 
6.13 en 6.14 komt dit neer op een elastische vervorming van ongeveer 5 mm. 
Uitgaande dat met een plastisch traject deze vervorming ongeveer verdubbeld, geeft 
dit een vervorming van ongeveer 10 mm, waarbij een trekbanksnelheid van 2 
rnrnlminuut hoort. 
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6.4 Proefresultaten. 

Tabel 6.5 toont de gemiddelde waarden voor de bezwijkkrachten en de verplaatsingen 
die gemeten zijn bij de beproevingen. Tevens wordt een optredend 
bezwijkmechanisme gegeven. 
In figuur 6.13 tot en met 6.16 zijn enkele bezwijkvormen weergegeven. Hierbij moet 
in gedachte gebouden worden dat bier ook bet gedrag na bezwijken zichtbaar is, 
waardoor een iets vervormd beeld ontstaat. 

Tabel6.5 Overzicht van gemiddelde waarden van metingen bij afschuifproeven. 
Gem. Horizontale 

Vlak Hoek met bezwijk Vertikale bezwijk bezwijk Bezwijk 
vlak kracht vervorming 

[graden] [kN] vervorming [mm] [mm] Mechanisme 
Zijhout 90 5,01 14,29 0,84 c 
Zijhout 60 4,21 5,04 0,74 c 
Zijhout 45 4,86 2,71 1,85 C I axiaal 
Zijhout 30 4,12 2,41 1,47 axiaal 
Kops hout 90 2,67 29,01 0,25 B 
Kops hout 60 3,45 4,16 1,00 BI axiaal 
Kops hout 45 4,87 3,53 1,53 Axiaal 
Kops hout 30 4,57 3,34 2,09 axiaal 
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TEt:fi Ó'J.~O 

6o0 

Figuur 6.13 Bezweken hout bij proeven op zijhout. Stuik is niet zichtbaar bij onder 30 graden 
ingedraaide schroef 

Figuur 6.14 Schroeven na beproeving bij proeven op zijhout. 

Geschroefde verbindingen op afschuiving 

90 graden 
Duidelijke buiging bij kop 
en overgang tussen gladde 
steel en schroefdraad. 

60 graden 
Enige buiging bij kop en 
overgang tussen gladde 
steel en schroefdraad. 

45 graden 
Geen waarneembare 
buiging in schroef. 

30 graden 
Geen buiging in schroef. 
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Figuur 6.15 Bezweken hout bij proeven op kops hout. 
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Geen buiging in 
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Figuur 6.16 Schroeven na beproeving bij proeven op zijhout. 
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Wordt gekeken naar het overzicht in tabel 6.5 dan valt direct op dat het schuin 
plaatsen van een schroef vooral een grote winst betekent op het gebied van de 
stijfbeid van de verbinding en minder op de sterkte. In kops hout geeft het schuin 
plaatsen van een schroef volgens de proefresultaten wel een duidelijke winst op 
gebied van sterkte. 

Opvallend daarbij is dat bij kops hout het beeld van de verwachting redelijk gevolgd 
wordt, waarbij de sterkte maximaal is bij een optimale combinatie van axiale en 
laterale capaciteit. Dit beeld is ook zichtbaar bij de proeven op zijhout, met 
uitzondering van de waarde voor de loodrecht ingedraaide schroef. Deze waarde ligt 
erg hoog in vergelijking met de verwachting. 

De winst op sterkte, bij het schuin in kophout plaatsen van de schroef, komt ook naar 
voren in figuren 6.17 en 6.18, waarin de gemeten bezwijkkrachten zijn uitgezet tegen 
de hoek waarmee de schroef is ingedraaid in het hout. Het lijkt alsof in zijhout de 
indraaihoek vrijwel geen effect heeft op de bezwijklast 

Ook opvallend in de twee figuren is dat bij het schuin indraaien van de schroef de 
spreiding tussen de gemeten bezwijkkrachten groter was dan bij de loodrecht 
ingedraaide schroeven. 
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Figuur 6.17 De 
bezwijklast uitgezet 
tegen de indraaihoek 
van schroeven in 
zijhout, op afschuiving 
belast. 
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Figuur 6.18 De 
bezwijklast uitgezet 
tegen de indraaihoek 
van schroeven in kops 
hout, op afschuiving 
belast. 

Figuur 6.19 toont een globaal kracht-vervorming diagram zoals dit optrad bij de 
proeven. 
In vergelijking met de proeven in zijhout toonde de grafiek bij de proeven in kops 
hout een schokkerige lijn. De oorzaak hiervan moet gezocht worden bij het plastisch 
gedrag van hout belast loodrecht op de vezel. In de beproefde kops hout-proefstukken 
is te zien dat hout zich ophoopt onder de schroef tot de druk zo hoog is dat de schroef 
hier doorheen gaat. Hierna herhaalt het ophopen van hout zich. 

Afhankelijk van de hoek die de schroef maakte ten opzichte van het afschuifvlak 
verandert de verhouding van de horizontale verplaatsing ten opzichte van de vertikale 
verplaatsing. Bij loodrecht ingedraaide schroeven was de horizontale verplaatsing bij 
bezwijken vrijwel gelijk aan nul. Bij de meest schuin ingedraaide schroeven bedroeg 
deze ongeveer twee derde van de vertikale verplaatsing bij bezwijken . 

.... ..c: 
u 
RI ... 

::::s::: 

Uhor. Verplaatsing Uver. 

Figuur 6.19. Globaal kracht verplaatsingsdiagram van de beproefde situatie. 
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6.4.1 Vergelijking met theorie en Eurocode 5 

Er zijn in dit hoofdstuk twee berekeningen gegeven aan de hand waarvan 
voorspellingen voor het gedrag gedaan zijn. Dit is de berekening zoals 
voorgeschreven in Eurocode 5 [2] waarbij de schroef in laterale en axiale richting 
appart berekend wordt om daarna met een interactieformule samengebracht te worden 
en een berekening waarbij de johansen bezwijkmechanismen zo zijn omgeschreven 
dat ook axiale krachten meegenomen worden. 

Het is interessant deze twee modellen te vergelijken met de proefresultaten. Figuur 
6.20 tot en met 6.23 tonen grafieken waarin voor zijhout en kops hout de gemeten 
waarden zijn uitgezet tegen de berekende waarden met zowel Eurocode 5 [2] als 
aangepaste Johansen bezwijkmechanismen. 
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Figuur 6.20 De gemeten bezwijklast in kops hout uitgezet tegen de met Eurocode 5 berekende 
waarde voor de bezwijk/ast. 
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Figuur 6.21 De gemeten bezwijklast in kops hout uitgezet tegen de met de aangepaste 
Johansen bezwijkmechanismen berekende waarde voor de bezwijk/ast. 
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Figuur 6.22 De gemeten bezwijklast in zijhout uitgezet tegen de met Eurocode 5 berekende 
waarde voor de bezwijk/ast. 
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Figuur 6.23 De gemeten bezwijklast in zijhout uitgezet tegen de met de aangepaste Johansen 
bezwijkmechanismen berekende waarde voor de bezwijk/ast. 

Figuren 6.22 en 6.23 lijken te tonen dat voor zijhout beide modellen de plank totaal 
mis slaan. Door de grote spreiding bij de proefresultaten mag dat echter niet zomaar 
geconcludeerd worden. Om meer duidelijkheid te krijgen over de vergelijking tussen 
gemeten waarde en berekende waarde is het logaritme van het model gedeeld door de 
meetwaarde, uitgezet tegen de frequentie voor zowel kops hout als zijhout Dit is 
weergegeven in figuren 6.24 en 6.25. 
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Figuur 6.24. 
Modelcontrole voor 
Eurocode 5 en de 
aangepastejohansen 
bezwijkmechanismen 
voor kops hout. 
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Figuur 6.25. 
Modelcontrole voor 
Eurocode 5 en de 
aangepaste johansen 
bezwijkmechanismen 
voor zij hout. 

Uit figuur 6.24 blijkt dat voor kophout er geen groot verschil zit in de beschrijving 
van de meetresultaten tussen de aangepaste johansen bezwijkmechanismen en de 
berekening volgens Eurocode 5 [2]. De beschrijving met de johansen 
bezwijkmechanismen ligt wat aan de onveilige kant. Bij zijhout geeft Eurocode 5 een 
betere beschrijving van het model dan de aangepaste johansen bezwijkmechanismen 
(zie figuur 6.25). Deze beschrijving volgens Eurocode 5 is veilig 

6.4.2 Stuiksterkte van het hout 

Bij het opstellen van verwachtingswaardes via de aangepaste johansen 
bezwijkmechanismen is de stuiksterkte berekend met formule 6.12 Het is echter niet 
bekend of de waarde van deze aangenomen stuiksterkte, die berekend is aan de hand 
van de diameter van de schroef en de volumieke massa van het hout, overeenkomt 
met de werkelijkheid. Dit doordat er geen stuikproeven gedaan zijn. 
Voor de aangepaste johansen bezwijkmechanismen is gekeken naar het effect van de 
stuiksterkte op de verwachting van de bezwijklast Dit is zowel gedaan voor zijhout 
als voor kops hout. De stuiksterke is afhankelijk is van de hoek met de vezel. Het 
variëren van de stuiksterke is gedaan door de volumieke massa te variëren en de 
daarbij behorende stuiksterkte te berekenen. 
Dit door gebruikmaking van formule 6.12. 
Ook de uittreksterkte van de schroef is berekend aan de hand van de volumieke massa 
van het hout. Bij uittrekproeven is gebleken dat de volumieke massa bij die proeven 
op een correcte manier is meegenomen. Hierdoor wordt de uittreksterkte niet 
gevariëerd. 

Figuur 6.26 en 6.27 tonen de verwachtte verbindingssterktes waarij de volumieke 
massa die gebruikt is voor berekening van de stuiksterkte gevariëerd is. Doordat de 
volumieke massa, gebruikt voor de uittreksterkte constant is gebleven komen de lijnen 
samen, daar waar vrijwel alleen de weerstand tegen uittrekken een rol speelt. 
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Figuur 6.26 Verwachtingswaarde voor zijhout volgensformules 6.8, 6.9 en 6.10 met een via 
volumieke massa gevarieerde stuiksterkte. (Gemeten volumieke massa= 317 kglm3) 
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Figuur 6.27 Verwachtingswaarde voor kops hout volgens formules 6.8, 6.9 en 6.10 met een 
via volumieke massa gevarieerde stuiksterkte. (Gemeten volumieke massa = 385 kglm3) 

Uit figuur 6.26 blijkt dat bij zijhout vooral de gemeten waarde voor de loodrecht 
ingedraaide schroef aanzienlijk hoger ligt dan de verwachting. Zelfs een aanzielijk 
hogere stuiksterkte dan aangenomen kan dit niet verklaren. Bij kops hout (figuur 6.27) 
ligt de waarde voor loodrecht ingedraaide schroeven goed bij de verwachting. Voor 
de overige punten zou een iets lagere stuiksterkte een wat beter resultaat geven. 
De stuiksterkte is afhankelijk van de hoek met de vezel (zie formule 6.12). Door de 
invloed van de hoek op de stuiksterkte te varieren is het voor bijvoorbeeld kops hout 
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mogelijk de verwachtte bezwijkwaarde in het middentraject van figuur 6.27 (30 tot 60 
graden) iets omlaag te krijgen, waarbij deze dichter bij de meetpunten komt te liggen. 

De invloed van de hoek is te variëren door de waarde A en B in formule 6.15 te 
variëren. Wordt voor A "1,35+0,015*d" en voor B "1" ingevuld ontstaat de formule 
zoals weergegeven in formule 6.12. 

0 082 . (11 . d).{),) . p 
-Î - ' ' J h-

A· sin 2 a+ B · cos 2 a 
(6.15) 

Er is met formule 6.15 gekeken naar wat er gebeurd als A gevariëerd wordt van 1,35 
tot 3,35 bij een B van 1. Tevens is er gekeken naar wat er gebeurd als B gevariëerd 
wordt van 0,5 tot 2 bij een A met de waarde "1,35+0,015*d"(A=1,44). 
Figuren 6.28 en 6.29 laten het effect van de veranderende stuiksterkte op de 
bezwijklast volgens de aangepaste johansen bezwijkmechanismen zien. 
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Figuur 6.28. Bezwijkkracht tegen indraaihoek waarbij het hoekeffect op stuik gevarieerd is 
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Wordt gekeken naar figuur 6.28 en 6.29 dan kan geconcludeerd worden dat het 
hoekeffect in figuur 6.12 goed is meegenomen. Het veranderen van de waarden voor 
de sinus en cosinus (A en B in formule 6.15) geeft geen grote verbetering van de 
overeenkomst tussen model en de meetwaarden. Wordt bijvoorbeeld de waarde A 
verhoogd past het model beter bij de schuin ingedraaide schroeven. Echter het model 
sluit dan minder goed aan bij de loodrecht ingedraaide schroeven. 

6.5 Modelvorming voor weerstand tegen afschuiving. 

Behalve de twee op mechanica gebaseerde modellen die reeds behandeld zijn kan er 
ook gekeken worden of er aan de hand van de resultaten een model te vormen is. 
Hierbij is gebruik gemaakt van SPSS waarbij een lineair verband als uitgangspunt 
genomen is. De met SPSS bepaalde functies zijn weergegeven als formule 6.16 en 
6.17. Omdat schroefdiameter en indraailengte bij de proeven niet gevarieerd werden 
komen ze in deze formules niet voor. 

Kops hout: Rkopshout = 5511-32,14 ·a (6.16) 

Zij hout: Rzijhout =3924+11,14-a (6.17) 

Bij hoekverdraaiingen wordt vaak gewerkt met formules die uitgaan van sinus of 
cosinus functies. 

Bij uittrekproeven IS m de verschillende normen het formuledeel 
"a · cos 2 a+ b · sin 2 a" terug te vinden. Dit formuledeel is zo opgesteld dat de 
waarden a en b als constante ingevuld zijn. Deze constanten bepalen de weging van 
het cosinus deel en het sinusdeeL Worden a en b indentiek aan elkaar aangenomen 
heeft het formuledeel de gekozen waarde voor a en b als uitkomst. Hoe meer a en b 
identiek zijn, hoe kleiner is het effect van de hoek alfa. 

Bij de bepaling van de uittrekweerstand van schroeven volgens DIN 1052 en 
Eurocode 5 staat het formuledeel "a ·cos 2 a+ b ·sin 2 a" onder de deelstreep. Voor 
een formule met betrekking tot afschuifproeven moet het formuledeel boven de 
deelstreep staan. Dit heeft te maken met de verschillende hoeken die aangehouden 
worden. Bij de weerstand tegen uittrekken wordt uitgegaan van de hoek tussen 
schroef en vezel. Bij de bepaling van de afschuifsterkte wordt uitgegaan van de hoek 
tussen schroef en afschuifvlak. 

Als model voor de afschuifproeven is formule 6.18 aangehouden, met a, b, c en d als 
onbekende constantes. 

R = c · (a · sin 2 a+ b · cos 2 a)+ d (6.18) 

Worden de resultaten van de proeven gebruikt om de constantes a, b, c en d in 
formule 6.18 te bepalen dan leidt dit tot formule 6.19 voor kops hout en 6.20 voor 
zij hout. 
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Rkcpshour = 1695 ·(sin 2 a+ 2,5 ·cos 2 a)+ 1056 

RziJhour = 2940 · (1,27 · sin 2 a+ cos 2 a)+ 1099 

(6.19) 

(6.20) 

Eerder was al gesteld dat de verhouding tussen de constante a en b (in formule 6.18) 
iets zegt over de invloed van de hoek alfa op de uitkomst en dat een groot 
verhoudingsverschil een grote invloed van de hoek toont. 
Uit formule 6.19 en 6.20 blijkt dat de verhouding tussen a en b bij de formule voor 
kops hout dubbel zo groot is als bij de formule voor zijhout Bij kopshout is de hoek 
dus van veel meer invloed dan bij zijhout Dit is overigens ook te concluderen uit tal 
van gegevens eerder in dit hoofdstuk zoals vergelijking van richtingscoëfficient van 
formule 6.16 met 6.17 en uit vergelijking van figuur 6.17 met 6.18. 

Figuren 6.30 en 6.31 tonen de Algebraïschee modellen van formule 6.19 en 6.20 in 
vergelijking met Eurocode 5 en de aangepaste Johansen bezwijkmechanismen. 

.. 
"" c .. 
~ 
u. 

modelcontrole 2 kopshout 

- - - · Eurocode 5 
f----------J.H-\------1_ - Aangep. Joh. 

-Meetkundig 

-1 -0,5 0 0,5 

In (model/meting) 

ONVEILIG VEILIG 

modelcontrole 2 zijhout 

--

Figuur 6.30. Algebraïsch model in 
vergelijking met Eurocode 5 en 
aangepaste johansen 
bezwijkmechanismen. Voor kops hout 

Figuur 6.31. Algebraïsch model in 
-1 -0,5 0 

In (model/meting) 
o,5 vergelijking met Eurocode 5 en 

aangepaste johansen 
ONVEILIG VEILIG bezwijkmechanismen. Voor zijhout. 
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Er kan geconcludeerd worden dat berekening met de aangepaste johansen 
bezwijkmechanismen en Eurocode 5 [2] een ongeveer vergelijkbare overeenkomst 
tonen met het algebraïsch model. Voor kopshout liggen de lijnen vrijwel samen. Voor 
zijhout ligt de piek van de johansen bezwijkmechanismen wat beter, maar heeft dit 
model een veel grotere spreiding dan berekening volgens Eurocode 5. 

Wellicht dat als series proeven uitgevoerd worden met variërende indraaidieptes, 
variërende diameters en variërende volumieke massa's er een breder algebraïsch 
model gevormd kan worden. 

6.6 Schroefkop en afschuifsterkte 

Een tweede onderwerp op afschuiven dat onderzocht is, zijn twee verschillende 
schroeven die loodrecht in het hout ingedraaid zijn, met verschillende koppen. Bij 
deze proeven wordt gekeken naar het effect van de aansluiting van schroefkop op 
staal op het bezwijkgedrag. 

BMF Torx 

Verzinkkop 

Figuur 6.32 Aansluiting van schroefkop op staal. 

Zoals zichtbaar in figuur 6.32 maakt de BMF Torx een betere aansluiting met de 
staalplaat dan de schroef met verzinkkop. Dit leidt ertoe dat de BMF Torx als 
ingeklemd aangenomen mag worden en mag worden berekend door de laagste waarde 
aan te houden van de waardes verkregen met de formules 6.4, 6.5 en 6.6. (Uitgaande 
van een plaatdikte van 5 mm en een gat in de staalplaat met een tollerantie van 0,5 
mm mag volgens Eurocode 5 [2] uitgegaan worden van deze berekening die telt voor 
een dikke staalplaat..) 

Bij de schroef met verzinkkop (Spax-S) vindt de overdracht van krachten van de 
staalplaat op de schroef aan de buitenkant van de staalplaat plaats. Tevens is het niet 
mogelijk het gat in de stalen plaat in deze situatie uit te voeren met de tollerantie zoals 
voorgeschreven in Eurocode 5 [2] om de formules voor de dikke staalplaat te laten 
tellen. 
Dit betekent dat gerekend moet worden met de formules voor een dunne staalplaat, 
rekening houdend met een afstandhouder. 

Voor een enkelsnedige verbinding van dunne staalplaat op hout ZIJn bij dunne 
staalplaat twee bezwijkmechanismen mogelijk: 
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Mechanisme A 
(Plaatdikte functioneerd als afstandhouder dp) 

Evenwicht in hout: 

F 
x~=---

dschroef · Jh ,l 

ft -xt 
Yt = 

2 

Mo -XI · dschroef · (txl +dp) · Jh,l + Yt 'dschroej · Yt · Jh,i = 0 

Figuur 6.33 

Evenwicht in staal: 

Beide evenwichten optellen: 

-M0 =0 

-------------------------------------------+ 

Uitgewerkt geeft dit: 

F F 

F = Jh {- 2 'd plaat dschroef + 4' d plaat 
2 

' dschroe/ - 2 ·f' dschroef + dschroef 
2 

· /
2 

) ( 6.21) 
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Mechanisme B 
(Plaatdikte functioneerd als afstandhouder dp) 

Evenwicht in hout: 

F 
x~=---

d schroef · Jh ,l 

Mo -XI · Jh ,l · dschroef · f(xl + dploot )+Me = 0 
F2 

M - .!.. +M-d ·F-0 0 2 e ploot -
dschroef · Jh,l 

Figuur 6.34 

Evenwicht in staal: 

-M0 =0 
_________________________ + 

Omgeschreven naar kracht F geeft dit: 

F 
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F = -d plaat · dschroef · Jh + ~ d plaat 
2 

· dschroeJ
2 

· Jh 
2 

+ 2 · M · dschroef · Jh (6.22) 

Stel dplaat in formule 6.22 is aangehouden als 0, dan ontstaat F = J2 · Me · fh · dschroef , 

wat ook terug te vinden is in Eurocode 5 [2], paragraaf 8.2.3. 

Met de beide bezwijkmechanismen bekend kan berekend worden bij welke kracht de 
verbinding met Spax-S schroeven zal bezwijken. 

In figuur 6.35 is een vergelijking weergegeven van het bezwijkgedrag van de BMF 
Torx en de Spax-S, ingedraaid met een staalplaat van 5 mm dik en een variabele 
schroeflengte. De schroef diameter, vloeimoment en de stuiksterke zijn constanten, 
waarbij voor het vloeimoment en de diameter meetwaarden uit eerdere proeven zijn 
gebruikt en de stuiksterkte is berekend volgens EurocodeS (formule 6.3), 
gebruikmakend van de gemeten volumieke massa van het hout. 
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De figuur gaat uit van een dikke staalplaat voor de BMF-Torx en een dunne staalplaat 
met een excentriciteit voor de Spax-S. Dit verschil komt doordat het schroefgat bij de 
Spax-S niet passend gemaakt kan worden en de kracht aan de buitenkant van de plaat 
overgedragen zal worden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verwachte bezwijkbelasting voor de Spax-S 
onder de verwachtte bezwijkbelasting van de BMF-Torx ligt. 
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Figuur 6.35 
Verwacht 
bezwijkgedrag. 

Zoals eerder aangegeven zijn er proeven gedaan metSpax-Sen BMF Torx schroeven 
die 40 en 50 mm lang waren. Beide schroefmerken zijn beproefd in beide lengtes. Met 
5 proeven per situatie geeft dit een totaal van 20 proeven. 

Wordt gekeken naar het bezwijken dan valt op te merken dat bij alle proeven de kop 
van de schroeven afgebroken is. Dit vaak echter pas na het bereiken van de maximale 
afschuifweerstand, waardoor het afbreken niet het bezwijkmechanisme is. Figuur 6.39 
toont een proefstuk met een Spax-S schroef in zowel bezweken als onbezweken 
toestand. Figuur 6.36 toont een globaal kracht vervormingsdiagram. 

Tabel 6.6 Afschuifproeven op BMF Torx en Spax-S (gemiddelde waarden). 
Bezwijk Bezwijk 

Schroef 
BMF 5x40 
BMF 5x50 
Spax 5x40 
Spax 5x50 

kracht 
1762 
1912 
1674 
2008 
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Vervorming 

12,03 
14,52 
11,45 
16,56 
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Figuur 6.36 Globaal kracht 
vervormingsdiagram. 

In de productinformatie [22] bij de BMF-Torx schroef wordt de afschuiving gegeven 
onafhankelijk van de schroeflengte. Dit sluit niet goed aan bij de proefresultaten. De 
productinformatie geeft een toelaatbare waarde voor de afschuifsterkte van een BMF 
Torx schroef van 0,71 kN. Dit is een waarde volgens een niet meer van toepassing 
zijnde norm (DJN 1052-2004-04 [20]) en komt overeen met een karakteristieke 
afschuifsterkte van ongeveer 2,1 kN. (Zie project master 4; blz 80 [1]) 

Wordt deze waarde vergeleken met de proefresultaten (gegeven als gemiddelde 
waarde in tabel 6.6) dan kan opgemerkt worden dat de waarde zoals deze in de 
productinformatie gegeven is, onveilig is. 

De bezwijkwaarde zoals deze berekend is met de formules uit Eurocode 5 [2] geeft 
voor de BMF Torx een veilige uitkomst. Dit doet Eurocode 5 ook voor de Spax-Salis 
daarbij de waarde die Eurocode 5 geeft voor beide beproefde Spax-S schroeven veel 
lager dan de waarde die bij de proeven gevonden is. 

Het verschil tussen de waarde berekend met de johansen bezwijkmechanismen en de 
proefresultaten bij Spax-S lijkt te worden veroorzaakt door de aanname van de situatie 
voor de Johansen bezwijkmechanismen. De bezwijkmechanismen zijn aangenomen 
voor een stiftvormig verbindingsmiddel in een dunne staalplaat. De 
bezwijkmechanismen voor een dikke staalplaat waren wellicht meer op zijn plaats 
geweest. Bij het beproeven boog de schroef namelijk wat in het hout. Hierbij is de 
staalplaat door de schroefkop tegen het hout aangetrokken (koortwerking). De 
drukkracht die daarbij van schroefkop op staalplaat overgebracht wordt verhindert 
rotatie van de schroefkop, waardoor deze toch als ingeklemt aangenomen kan worden. 

Vergelijking van de Spax-S en BMF Torx schroeven onderling geeft zoals eerder 
aangegeven vooral een verschil van schroefkop, waarbij aangenomen was dat de 
geometrie van de schroefkop van de BMF-Torx beter is dan die van de Spax-S. Wordt 
gekeken naar de materiaaleigenschappen dan heeft de Spax-S een iets hoger 
vloeimoment dan de BMF-Torx. (gemiddelde waarde van 10400 Nmm voor Spax-S 
tegen 9160 Nmm voor BMF-Torx) 

Interessant is om te kijken of er aan de hand van de proefresultaten geconcludeerd kan 
worden dat voor de beproefde situatie de BMF-Torx tot een hogere afschuifweerstand 
leidt dan de Spax-S . 
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Met behulp van een t-toets is onderzocht of er een significant verschil is tussen de 
schroeven. Een voorbeeld van het gebruik van de t-toets is te vinden in formule 4.7. 
Vergeleken is de BMF-Torx 5x50 met de Spax-S 5x50 en de BMF Torx 5x40 met de 
Spax-S 5x40. Voor beide situaties bleek dat de kans, dat het verschil in weerstand 
tegen afschuiving door toeval ontstaan is, groter is dan 40%. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat in dit onderzoek geen significant verschil tussen beide 
schroeven naar voren is gekomen. 

Figuur 6. 38 Bezweken proefstuk met Spax-S schroef Links zichtbaar de bezweken schroefkop 
nog in het gat en rechts de situatie in het hout na breuk kop. Een restant van de schroef is nog 
zichtbaar. 
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Figuur 6.39. Proefopstelling voor het op afschuiven beproeven van loodrecht ingedraaide 
BMF Torx en Spax-S schroeven. 

Figuur 6.40. Volledig overzicht van de proefopstelling met van rechts de trekbank, in het 
midden de regelkast en links de meetwagen. 
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Figuur 6.41. Zichtbaar is de duidelijk slechte aansluiting van de Spax-S schroefkop op de 
staalplaat, welk geen gevolgen bleek te hebben voor de sterkte. 
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7 Verbindingen tussen hoofd en tussenliggers 

7.1 Doel van de proef 

Voornamelijk in de wat grotere houten balkenvloeren komen verbindingen tussen 
hoofd en tussenliggers voor. Traditioneel worden uit plaatstaal vervaardigde 
balkschoenen gebruikt om dit soort verbindingen te maken. 
Tegenwoordig komen er meer en meer aluminium balkdragers op de markt die een 
goed alternatief kunnen zijn voor deze verbindingen. Ook kan de verbinding tussen 
hoofd en tussenligger rechtstreeks met schroeven gemaakt worden. 

Het doel van deze proef is het maken van een constructieve vergelijking van 
aluminium balkdragers en een rechtstreeks met schroeven gemaakte verbinding. 

7.2 Meetplan en meetopstelling 

Bij het beproeven van aluminium balkdragers worden twee wezenlijk verschillende 
aluminium balkdragers beproefd alsmede een rechtstreeks met schroeven gemaakte 
verbinding. 

Bij de keuze voor de aluminium balkdragers is voor twee verschillende soorten 
gekozen. Dit zijn de ET 90 balkdrager en de TOP OV verbinder. Constructief gezien 
hebben ze een totaal verschillende werking. 

Bij beproeving zijn beide balkdragers gemonteerd met schroeven zoals 
voorgeschreven is in de productbeschrijvig. Voor de TOP OV verbinder betekent dit 
montage met vier schroeven [23] (GH TOP OV verbinder 8xl60). Bij montage van 
een ET 90 worden vier Spax-S 5x80 en zes BMF Torx 5x50 schroeven gebruikt [24] . 
De rechtstreeks gemaakte verbinding gaat uit van twee onder een hoek van 45 graden 
geplaatste Spax-S 8x240 schroeven. 

Tabel7.1 Te beproeven situaties. 
Verbindingsmiddel I gebruikte schroeven 
TOP OV verbinder 4 maal GH TOP OV verbinder 8x160 

6 maal BMF Torx 5x50 en 4 maal Spax-S 
ET 90 balkdrager 5x80 
Direct met 
schroeven 2 maal Spax-S 8x240 

Tabel 7.1 toont de te beproeven situaties. Iedere situatie wordt 5 maal identiek 
beproefd. 

Zowel de proefstukafmetingen als de proefopstelling voor deze proef zijn niet 
genormaliseerd. De beproevingsduur wordt echter wel zo veel mogelijk op 5 minuten 
gehouden, zoals in het algemeen bij proeven voorgeschreven is. 

De proefstukken bestaan uit een houten T-stuk dat opgebouwd is uit twee houten 
delen. De verbinding tussen de twee delen wordt gemaakt met de verschillende te 
beproeven houtverbindingsmiddelen. Figuur 7.1 laat de houtafmetingen van het 
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proefstuk zien, dat zo in de drukbank geplaatst wordt dat deel A de hoofdligger 
voorstelt en deel B de tussenligger. 

A B 

600 mm 

I220 
111m 

I 

220111111 

_j______J_ 
60 mm 

Figuur 7.1 Afmetingen van de delen van het proefstuk. 

Om onnodig houtgebruik te voorkomen kan deel B in figuur 7.1 twee maal gebruikt 
worden. Dit doordat lokaal bezwijken verwacht wordt in één uiteinde van dit 
houtdeeL Houtdeel A kan slechts één maal gebruikt worden. 

De proeven worden uitgevoerd in de drukbank volgens de opstelling zoals 
weergegeven in figuur 7.2. Er worden zes verplaatsingmeters gebruikt. Dit zijn twee 
Mitutoyo verplaatsingmeters die de afschuiving van de twee houten delen ten 
opzichte van elkaar meten. Vier L VDT verplaatsingmeters worden gebruikt om 
rotatie alsmede afstandsveranderingen tussen beide houten delen te meten. Deze 
L VDT's worden zo geplaatst dat er op beide zijden van de tussenligger twee boven 
elkaar te vinden zijn. 

Magnetische montage 
meter 

Figuur 7.2 Proefopstelling met verplaatsingmeters aangegeven. 
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7.3 BMF TOP OV Balkdrager en verwachte waarde. 

De BMF TOP OV Balkdrager is een verbindingsmiddel dat bovenop de hoofd- en 
tussenligger gemonteerd wordt. Bijzonder aan de balkdrager is dat een deel van de 
schroeven, waarmee de balkdrager gemonteerd wordt, niet op trek maar op druk 
belast worden. De overdracht van drukkrachten van balkdrager op de schroeven is 
mogelijk doordat de schroeven bij montage draad tappen in het aluminium. De BMF 
TOP OV balkdrager is afgebeeld in figuur 7.3. 

Figuur 7.3. TOP OV Balkdrager. 

De TOP OV Balkdrager is een verbindingsmiddel, waarbij de kenmerkende 
materiaaleigenschappen van het aluminium benut worden en tevens de schroef belast 
wordt in de richting waarin hij het best presteert; namelijk axiale richting. Met de 
speciale halve schroefpunt die draad tappen vergemakkelijkt wordt gebruikt gemaakt 
van innovatieve eigenschappen die bij de productie aan een moderne schroef 
meegegeven kunnen worden. 
Al bij al een goed doordacht verbindingsmiddel, waarbij geprobeerd is het maximale 
uit de materialen te halen. 

De berekening van de TOP OV Balkdrager kan het best gedaan worden door de 
balkdrager te zien als een korte, zeer stijve, ligger waarop drie krachten werken. Aan 
de hand van de momentensom is dan eenvoudig de verhouding van de krachten te 
bepalen, waarbij de opneembare axiale belasting van een schroef de uiteindelijke 
capaciteit bepaald. De bijdrage van druk loodrecht op de houtvezel wordt bij deze 
benadering verwaarloosd. 

Vcrbindingen tussen hoofd en tussenliggers 

Som van de momenten is nul: 
Fa · 80 - Fb · 40 = 0 

Dit geeft: 
Fb = 2 · Fa = 2 · Fe 

Figuur 7.4 Principe krachtwerking bij een 
TOP OV Balkdrager. 
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De opneembare kracht Fa wordt berekend uit de uittreksterkte van de schroef uit het 
hout. In werkelijkheid wordt deze schroef het hout indedrukt, maar uit onderzoek is 
gebleken dat de uittreksterkte identiek is aan de indruksterkte. [13]. 

Voor het berekenen van de uittreksterkte van de schroef wordt gebruik gemaakt van 
formule 6.2, welke de uittreksterkte geeft conform het veranderingsvoorstel van 
Beijtka voor Eurocode 5 [2]. 
Voor de gebruikte schroef: GH-Top OV verbinder 8x160 geeft dit een verwachtings 
uittrekweerstand van 16,5 kN. Hierbij is uitgegaan van hout met een gemeten 
volumieke massa van 450 kg/m3 en een indraailengte van 140 mm. (Het aluminium 
van de balkdrager heeft een dikte van 20 mm.) 

De Kracht Fb krijgt daarmee een grootte van 33 kN, wat geen probleem hoeft te zijn 
aangezien deze door een tweetal schroeven wordt overgedragen. De draagkracht van 
de verbinding is dan de uittreksterkte van één schroef en heeft daarmee een verwachte 
gemiddelde bezwijkweerstand 16,5 kN. 

Doordat deze beide op trek belaste schroeven zeer dicht op elkaar staan is het 
mogelijk dat deze in elkaars invloedgebied zitten en dat daarmee de bezwijkweerstand 
iets lager uit komt. 

Figuur 7.5 toont het plaatsen van de TOP OV verbinder op het proefstuk. Het eerst 
indraaien van de op trek belastte schroeven maakt montage eenvoudig. De kracht die 
nodig is om met de schroef draad te tappen in het aluminium (bij de op druk belastte 
schroeven) valt overigens erg mee. Metingen zijn hier niet naar gedaan. 

Figuur 7.5 Plaatsing TOP OV verbinder op het proefstuk. 
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De productbeschrijving [23] gaat voor de situatie zoals die beproefd is uit van een 
rekenwaarde voor de opneembare belasting van 6,8 kN. Bij deze waarde is uitgegaan 
van een kmod van 0,8 en een materiaalfactor van 1 ,3. 
Deze rekenwaarde voor de opneembare belasting komt overeen met een 
karakteristieke waarde van 11,05 kN. Wordt hierbij uitgegaan dat er bij de bepaling 
van de karakteristieke waarde sprake was van een spreiding van 20% dan kan als 
gemiddelde waarde 16,5 kN verwacht worden. (Zie formule 3.1 voor verschil tussen 
karakteristieke waarde en verwachtingswaarde.) 

Dit komt zeer goed overeen met de verwachte waarde voor de opneembare belasting 
zoals die bepaald is aan de hand van de uittreksterkte van de schroeven. 

7.4 BMF ET 90 Balkdrager en verwachte waarde. 

Figuur 7. 6 BMF ET 90 

De ET 90 is een uit twee delen bestaande aluminium balkdrager die zo geplaatst 
wordt dat deze na montage tussen twee gemonteerde bouwdelen in geplaatst zit. De 
balkdrager bestaat uit een deel dat op kops hout geplaatst moet worden en een deel dat 
op zijhout geplaatst moet worden. 
Het deel voor op kops hout heeft een dikte van 1 0 mm dat ruimte schept voor een 
goede aansluiting met schuin geplaatste schroeven. Het schuin plaatsen van schroeven 
in kops hout heeft zoals in hoofdstuk 6 naar voren is gekomen grote voordelen voor 
de draagkracht en stijfheid ten opzichte van loodrecht ingedraaide schroeven. 
In het andere deel van het verbindingsmiddel worden de schroeven loodrecht in 
zijhout ingedraaid. Dit kan in een dunner verbindingsdeel en met uitstekende 
schroefkoppen. Zie figuur 7.6. 

Een zeer goede eigenschap van de ET 90 is dat deze voorgemonteerd op de 
bouwplaats zo in elkaar gezet kan worden en volledig demontabel is. Daarbij is het 
verbindingsmiddel ook uitstekend geschikt voor tijdelijke gebouwen. 

De ET90 is een uit twee delen bestaande balkdrager, waarbij elk deel afzonderlijk in 
staat moet zijn de belasting over te dragen van hout op balkdrager. 
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Dit betekent dat voor één deel de belasting door middel van vier onder een hoek van 
45 graden geplaatste schroeven gedragen moet worden. (De loodrecht ingedraaide 
schroef, zichtbaar rechts in figuur 7.6, mag volgens de produktinformatie [24] niet 
meegenomen worden in berekeningen en zal bij de proeven ook niet geplaatst 
worden. Deze schroef is enkel een hulpmiddel voor het plaatsen van de ET -90). 
Het gaat hierbij om Spax-S schroeven met een diameter van 5 mmeneen lengte van 
80mm. 

In het andere verbindingsdeel wordt de belasting gedragen door 6 schroeven die 
loodrecht op het verbindingsdeel zijn ingedraaid. Het gaat hierbij om BMF Torx 
schroeven met een diameter van 5 mm en een indraailengte van 50 mm. 

Bij afschuifproeven is gebleken dat een enkele BMF-schroef met diameter 5 mm en 
lengte 50 mm een capaciteit heeft van gemiddeld 1,9 kN. Er zijn zes van deze 
schroeven geplaatst, wat neerkomt op een totaal van 11 ,4 kN; uitgaande van identiek 
hout. 

BMF TORX 5x50 

BMF TORX 5x50 

BMF TORX 5x50 

BMF TORX 5x50 

Figuur 7. 7 Schroeven in de ET 90 balkdrager. 

In paragraaf 6 is de berekening voor staalplaat op houtverbindingen behandeld. Deze 
rekenmethode is gebruikt voor de bepaling van de verwachtingswaarde voor de vier 
schuin ingedraaide Spax-S 5x80 schroeven. Volgens de Eurocode 5 berekening kan 1 
schroef een kracht van 4 kN overbrengen. Wordt een groepseffect achterwege gelaten 
(wat ook in toelating bij de ET 90 gebeurd), dan betekent dit dat met vier schroeven 
een kracht van 16 kN gehaald kan worden. 

De BMF Torx schroeven zijn volgens de berekening duidelijk maatgevend met een 
capaciteit van ongeveer tweederde van de capaciteit van het verbindingsdeel dat met 
Spax-S schroeven is vastgezet. 

De toelating (Z9 .1-550 [25]) voor de Duitse markt, behorende bij de ET 90, die een 
toelaatbare waarde voor de capaciteit gaf van 4,2 kN is recent vervangen. Dit omdat 
de oude toelaatbare waarde niet meer gebruikt wordt. 
De vervangende toelating voor de ET 90 verbinding schrijft niet meer één waarde 
voor de belasting voor die telt ongeacht het gebruikte hout. Er zijn simpele formules 
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ingevoerd welke weergegeven zijn als formule 7.1. Tevens geeft de nieuwe toelating 
rekenwaardes in plaats van toelaatbare waardes. 

{

n·R10 

R = n~a:x min 

[N] 
[N] 
[N] 

= 
= 

= 

(7.1) 

aantal schroeven in hoofdligger/tussenligger 
laterale capaciteit van één schroef in de hoofdligger 
axiale capaciteit van één schuine schroef in tussenligger 
opneembare belasting. 

Opvallend in formule 7.1 is dat een aantal schroeven wordt gegeven en niet een 
(gereduceerd) effectief aantal schroeven. Eurocode 5 [2] werkt met een gereduceerd 
aantal, weerdoor een groepseffect in rekening gebracht wordt. 
Ook opvallend in formule 7.1 is dat bij de bepaling van de capaciteit van de schroeven 
die schuin in de tussenligger gedraaid zijn; uitsluitend de axiale capaciteit wordt 
meegenomen. Dit is een veilige aanname want er kan van uit gegaan worden dat er 
ook sterkte uit laterale capaciteit komt. Dit wellicht om de formule simpel te houden. 

7.5 Directe schroefverbinding en verwachte waarde. 

De verbinding tussen beide houtdelen met twee lange schuin geplaatste schroeven is 
vooral een oplossing voor verbindingen die in de timmerfabriek gemaakt worden. Dit 
omdat het indraaien van de schroeven onder de juiste hoek en met de 
verbindingsdelen goed tegen elkaar gedrukt vooral in de timmerfabriek goed 
uitvoerbaar is. Op de bouwplaats zijn vaak niet de juiste middelen voorhanden om dit 
goed en gecontroleerd te doen. 

De verbinding rechtstreeks met lange schroeven heeft als voordeel dat deze het 
goedkoopst is voor wat betreft materiaalgebruik Door de rechtstreekse verbinding is 
de verwachting ook dat deze verbinding stijver is dan de verbindingen met 
balkdragers. 

Figuur 7.8 Spax-S 8x240 voldraad schroeven. 
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220mm 

Figuur 7.9 Schuine plaatsing van beide schroeven in het verbindingsmiddel. 

Voor de berekening van deze bout op hout verbinding wordt gebruik gemaakt van de 
in "Joints witb inclined screws" [21] weergegeven formules voor 
bezwijkmecbanismen. Dit zijn aangepaste Johansen bezwijkvormen voor hout op 
houtverbindingen waarbij de axiale capaciteit van de schroeven meegenomen wordt 
bij bet bepalen van de capaciteit. In paragraaf 6.4.1 is gesteld dat deze theorie 
onderdoet aan de metbode zoals voorgeschreven in Eurocode 5 [2]. Eurocode 5 neemt 
echter geen wrijving mee waardoor toch terug gegrepen is op "Joints witb inclindes 
screws" [21]. 

Rvmla I = Rax lal . sin a+ fh I d . sI . cos a . . . (7 .2 t/m 7 .6) 

Rvmla' = Rax lar . sin a+ fh 2d. s2 . cos a . . . 

Rvmtb = Rax,lb ·{;i· cos a+ sin a) 

[ [ ( )2] ( )2 ( J] fht·d·sl 2 s2 s2 3 s2 s2 
+ · · (1- u· tan a)· f3 + 2 · f3 · 1 +- + - + f3 · - -f3 · 1 +-

1 + f3 S1 S1 S1 S1 

Rvm2a = Rax 2a ·{;i · cos a+ sin a) 

+ h,I 
1 ·(1-u·tana)· 2·/3·(1+/3)· Y

2 
-/3 J: · d · s [ 4 · f3 · ( 2 + f3) · M · cos 

2 
a ] 

2 + f3 jh I . d. SI 

Rvm2b = Rax,2b ·{;i· cos a+ sin a) 

J: · d · s [ 4 · f3 · ( 2 · f3 + 1) · M · cos 
2 a ] 

+ h,t . 
2 

· (1-u·tana)· 2·/3 2 ·(1+/3)· : -/3 
1 + 2 f3 fh I . d. s2 

In hoofdstuk 4, bij beproeving van schroeven in axiale richting, was 14,35 bepaald als 
uittrekparameter. Aan de hand hiervan kan met behulp van formule 7. 7 de 
gereduceerde uittrekweerstand Rax bepaald worden. Deze is nodig om de 
bezwijkmechanismen te kunnen gebruiken. 
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s, 60 
07·/, ·d·--=07·1435·8· =6818N 

' ax cosa ' ' cos45 

s 2 109 
07·/, ·d·--=07·1435·8· =12387N 

ax cosa ' ' cos45 

(7.7) 

Ook de stuiksterkte van het hout is nodig voor het gebruik van de bezwijk 
mechanismen. Hiervoor kan de met Eurocode 5 [2] berekende waarde 22 N/mm2 

gebruikt worden. Bij deze berekening is de gemeten gemiddelde volumieke massa van 
het hout gebruikt. (p = 450 kg/m3

) 

Bij berekening met formules 7.2 tot en met 7.6 en 7.7 blijkt dat de hoofdligger 
maatgevend is met een verwachte capaciteit van 12 kN per gebruikte schroef. De 
verwachtte bezwijkkracht van de verbinding bedraagt dan 24 kN. 

7.6 Controle krachtinbrenging en opleggingen. 

Voor het uitvoeren van de proeven is het belangrijk te zorgen dat de optredende 
belasting bij de opleggingen en bij de plaats van krachtinbrenging op het proefstuk 
(ruim) onder de capaciteit van deze vlakken blijft. 
In figuur 7.10 is het proefstuk met opleggingen en met belasting F weergegeven. Aan 
de hand van dit figuur kan de kracht in oplegging b berekend worden alsmede de 
belasting F zelf. De kracht Ra is identiek aan de afschuifkracht in het 
verbindingsmiddeL 

180mm 

l1oo lsol 
tRa 

400mm 50 

Figuur 7.10 Afmetingen 
met betrekking tot positie 
van de krach/inbrenging 
in het proefstuk. 

De verschillende verbindingsmiddelen geven een ander verwacht bezwijkgedrag. Het 
blijkt dat een kleine 25 kN de maximaal verwachtte bezwijkkracht van de verbinding 
is. Ra wordt dan aangenomen als 25 kN. 

De kracht F is te berekenen uit het momentenevenwicht ten opzichte van punt b. 
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De reactiekracht Rt, is dan te berekenen uit de momentensom: 

F+Ra +Rb= 0 

-36+25+Rb =0 

Rb= 11 kN 

Het gebruikte hout heeft een volumieke massa van 450 kg/m3
. Als het hout aan de 

hand van deze waarde wordt ingeschaald kan een karakteristieke waarde van de 
druksterkte loodrecht op de vezel aangenomen worden van 3,1 N/mm2

• Uitgaande van 
formule 3.1 met een spreiding van 20% komt dit neer op een verwachtingswaarde van 
4,65 N/mm2

• 

Dit betekent dat voor de zwaarst belaste situatie contactoppervlakken nodig zijn met 
afmetingen zoals in tabel 7.2 zijn weergegeven. Deze waarden zijn bepaald aan de 
hand van verwachtingswaarden. Hier moet nog een veiligheid in worden gebouwd om 
zeker te weten dat alle proefstukken daar bezwijken waar dat gewenst is. 

Tabel7.2 Contactoppervlakten indien geen versterking aangebracht. 
Locatie Kracht contactoppervlakte 

oplegging A 
oplegging B 

Krachtinbreng 

25 kN 
11 kN 
36 kN 

breedte len te 
60 mm 89 mm 
60 mm 39 mm 
60 mm 130 mm 

Als veiligheid wordt voor de oplegging een factor 2 gekozen. Hierdoor moet de lengte 
van de contactoppervlakte verdubbeld worden. 
Voor de opleggingen is dit geen enkel probleem. Echter daar waar de kracht 
aangebracht wordt is dit niet realistisch en moet aan versterking gedacht worden. 

Versterking door indraaing van vijfTecfi Woodpecker 8x80 schroeven (draad over 50 
mm schacht) kan tot een versterking van ongeveer 25 kN leiden. Deze versterking is 
gebaseerd op de gemiddelde uittreksterkte van deze schroeven zoals eerder 
proefondervindelijk bepaald is. Deze bedraagt een 5 kN per schroef. 
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Figuur 7.11 Versterking van het oplegvlak met vijf schroeven Tecfi 8x80. 

Een oppervlak bij de krachtinbrenging van 60 bij 160 mm2 is het maximaal haalbare 
dat praktisch is. Dit in verband met de beschikbare staalplaten voor de 
krachtinbrenging. Uitgaande van de verwachte capaciteit voor druk loodrecht op de 
vezel van het hout geeft dit een sterkte van 44,6 kN. Wordt dit versterkt met vijf 
schroeven loopt de capaciteit op tot een 70 kN, wat een factor 2 is van de kracht die 
verwacht is. 

Tevens moet het hout gecontroleerd worden ter hoogte van de onderkant van de 
schroefpunten. Dit moet omdat daar de versterking stopt. Uitgaande van een spreiding 
van 45 graden en een indraailengte van 80 mm wordt de lengte van het 
contactoppervlak een 160 mm groter. Met deze toename van het contactoppervlak kan 
de drukspanning loodrecht op de vezel goed opgenomen worden. 

De versterking bij de krachtinbrenging is overigens alleen nodig bij de verbindingen 
met de schroeven die de houtdelen rechtstreeks verbinden. Bij de verbindingen met 
balkdragers is versterking van de balk bij de krachtinbrenging niet nodig. 

7.7 Proefresultaten 

Bij het ingaan op de resultaten van de proeven op de verschillende verbindingen kan 
in eerste instantie ingegaan worden op de bezwijkvorm. Ieder soort verbinding 
bezweek in de vijf identieke proeven die per verbinding gedaan zijn steeds op 
dezelfde manier. 

De manier van bezwijken sloot redelijk aan op de verwachting zoals die vooraf was 
uitgesproken. 

TOP OV Balkdrager 
Voor wat betreft de TOP OV verbinder was verwacht dat beide schroeven die op trek 
belast zouden worden wellicht in elkaars invloedgebied zouden zitten, waardoor 
bezwijken daar op zou treden en wel met een wat lagere kracht dan aangenomen. Het 
is bij het beproeven gebleken dat de op trek belaste schroeven inderdaad maatgevend 
zijn. Echter een lagere bezwijklast dan voorzien heeft dit niet opgeleverd. Mogelijk 
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komt dit doordat de afstand tussen de schroeven zo gekozen is dat de uittreksterkte 
van de schroeven ongeveer identiek is aan de kracht die nodig is om het 
bezwijkmechanisme dat optrad te geven. Dit zou een optimale afstand zijn om het 
verbindingsmiddel zo klein mogelijk te houden, zonder in te leveren op sterkte. 
Figuren 7.12 en 7.13 tonen de verbinding in bezeken situatie. Duidelijk zichtbaar is 
dat de schroeven in elkaar beinvloedingsgebied zaten. 

Figuur 7.12 Zijaanzicht van de TOP OV verbinder in een bezweken verbinding. 

Figuur 7.13 Vooraanzicht van de TOP 0 V verbinder in een bezweken verbinding. Zichtbaar 
is dat het houtdeel tussen de schroeven is uitgetrokken. 

ET 90 balkdrager 
Voor de ET 90 balkdrager was de verwachting uitgesproken dat het deel van het 
verbindingsmiddel dat met BMF schroeven was vastgezet maatgevend zou zijn. 
Hierbij was de capaciteit per schroef reeds bij afschuifproeven bepaald. Ook bij de 
proeven is gebleken dat het met BMF schroeven vastgezette deel van de ET 90 
balkdrager maatgevend was. Bezwijken trad op door breuk van de koppen van de 
BMF Torx 5x50 schroeven. 
Figuur 7.14 laat links het verbindingsdeel zien met de afgebroken schroefkoppen er 
nog in en rechts wat er na bezwijken zichtbaar is aan het houtoppervlak. In figuur 
7.15 is de verbinding te zien zodra bij belasting de eerste schroefkoppen bezwijken. 

De ET90 zou geoptimaliseerd kunnen worden door de sterkte van beide delen van de 
balkdrager identiek te krijgen. Bijvoorbeeld door de BMF-Torx schroeven te 
vervangen door dikkere schroeven. 
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Figuur 7.14 Een ET 90 nadat de BMF-Torx schroeven zijn bezweken. 

Figuur 7.15. Op de kant liggende afbeelding van een ET 90 waarbij links boven is en rechts 
onder. 

Directe schroefverbinding 
Bij de verbinding met twee onder 45 graden ingedraaide Spax -S 8x240 schroeven was 
als verwachting aangenomen dat bezwijken zou optreden in het houtdeel waar de 
schroefkop zich bevond. Dit op een combinatie van stuik en doortrekken van de 
schroef. Het bezwijken trad op daar waar dat verwacht werd. Vooral duidelijk 
zichtbaar is het bewijken op doortrekken van het schroefdeeL In figuur 7.16 is te zien 
hoe de schroefkoppen het hout in getrokken zijn. 
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Figuur 7.16 Naar binnen getrokken schroefkoppen in de verbinding met schuin geplaatste 
Spax-S schroeven. 

Behalve dat gekeken kan worden naar de optredende bezwijkmechanismen kan ook 
gekeken worden naar de krachten en vervormingen bij bezwijken. In tabel 7.3 is voor 
de proeven de bewijkbelasting weergegeven alsmede de vervormingen die daarbij 
optraden. 

Tabel7.3 Gemiddelde gemeten bezwijkwaarden. 
Bezwijk 

Afschuif Moment Afschuif rotatie Stijfheid 
kracht vervorming 
[kN] [kNm] [mm] [graden] [N/mm] 

ET90 19,8 0,59 10,26 2,8 2347 
TOPOV 17,7 0,52 4,92 0,94 5055 

2x 
Spax-S 28,9 0,87 4,38 0,52 10921 

Figuur 7.17 toont de gemiddelde bezwijkkrachten in een staafdiagram met daarbij de 
verwachtte waarden zoals berekend. Worden deze bezwijkkrachten vergeleken met de 
verwachtingswaarden dan blijkt de TOP OV gemiddeld een 7% beter te preseren dan 
verwacht. De 2 schuin ingedraaide Spax-S schroeven presteren een 20% beter dan 
verwacht en de ET 90 presteert 70% beter dan verwacht. 
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Figuur 7.17 Gemeten bezwijklasten met het gemiddelde aangegeven. 

Het grootste verschil tussen verwachting en gemeten waarde is terug te vinden bij de 
ET90. De verwachte bezwijkwaarde van deze verbinding was rechtstreeks afkomstig 
uit de proefresultaten van een serie afschuifproeven op dezelfde schroeven als in de 
ET90 bezweken. 
Dit zou goed overeen moeten komen. Echter zijn er meerdere factoren te vermelden 
die het verschil kunnen verklaren. 
In eerste instantie is het gebruikte hout bij de proeven met de ET90 niet identiek aan 
het hout dat gebruikt is voor de afschuifproeven met de BMF-Torx schroeven. Bij de 
proeven met de ET 90 balkdrager is hout gebruikt met een volumieke massa van 
gemiddeld 454 kg/m3 en bij de afschuifproeven bedroeg de volumieke massa 408 
kg/m3

. 

Een ander verschil tussen beide proeven is de richting waarmee de schroef in het hout 
geplaatst is. Bij de afschuifproef op een enkele schroef was de vezelrichting 
evenwijdig aan de belastingsrichting en bij de proeven op de ET 90 was de 
vezelrichting loodrecht op de belastingrichting. Dit is in figuur 7.18 weergegeven. 

Figuur 7.18 
Richting van 
belasten ten 
opzichte van de 
richting van de 
vezel. 
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Een derde verschil is wrijving in de verbinding. Bij de verbinding met de ET 90 
balkdrager kon wrijving optreden. Bij de afschuifProeven waarbij één enkele BMF 
Torx 5x50 beproefd is, was de wrijving geminimaliseerd door de toepassing van 
teflonfolie. 

Ook bij de proeven waarbij een verbinding met Spax-S schroeven is beproefd kan 
gekeken worden naar wat de oorzaak kan zijn geweest van het verschil tussen de 
bezwijkkracht zoals deze berekend is met de rekenmethode van Bejtka [21] (formule 
7.2 tot en met 7.6) en zoals deze gemeten is. 
Opvallend is dat als gekeken wordt naar de methode van Bejtka [21 ], de 
doortreksterkte van de kop van de schroef in de formule niet in rekening gebracht 
wordt. Aangezien het schroefdeel met kop maatgevend bleek te zijn en bij het 
bezwijken ook zichtbaar was dat de kop het hout ingetrokken werd, kan dit een 
oorzaak zijn waarom deze methode wat laag uitkomt. 
Ook kan het zijn dat de wrijvingscoefficient die is aangehouden in formule 7.2 t/m 7.6 
wat aan de lage kant was. 

Tot slot is het interessant te kijken naar de stijfheid van de verbinding. Hierbij valt in 
eerste instantie op dat er tussen de stijfheid van de twee aluminium balkdragers een 
factor 2 zit. De TOP OV verbinder is twee maal zo stijf gebleken als de ET 90. Dit 
kan verklaard worden door de geringe vervormingen bij axiaal belaste schroeven, 
welke in de TOP OV gebruikt worden. Lateraal belaste schroeven, zoals gebruikt in 
de ET 90 vervormen normaliter aanzienlijk meer. 
De verbinding waarbij de houtdelen rechtstreeks met lange schroeven (Spax-S 8x240) 
verbonden is, is veel stijver dan de twee verbindingen met aluminium balkdragers. Dit 
kan verklaard worden doordat er slechts één vlak is waarover kracht overgedragen 
hoeft te worden. Dit is het vlak tussen de twee houten liggers. Bij aluminium 
balkdragers, moet de kracht eerst van hout op aluminium en dan weer van aluminium 
op hout overgedragen worden. 

Als gekeken wordt naar de resultaten van de proeven dan blijkt dat de verbinding van 
het hout op elkaar rechtstreeks met Spax-S schroeven zowel de meest stijve 
verbinding geeft, als de meest sterke. Bijkomend is dat als gekeken wordt naar 
materiaalkosten; twee Spax-S schroeven goedkoper zijn dan de aluminium 
balkdragers met bijbehorende schroeven. 
De rechtstreekse verbinding bleek overigens wel het moeilijkst te maken. Dit doordat 
het hout goed op elkaar geklemt moet worden. Bij montage op de bouwplaats zijn de 
aluminium balkdragers daardoor een goede oplossing. Dit is waarvoor de balkdragers 
ontwikkeld zijn: Montage op de bouwplaats makkelijker en sneller te maken. 
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8 Bevindingen en aanbevelingen 

In dit rapport is een scala aan eigenschappen van moderne schroeven behandeld. In dit 
hoofdstuk komen de verschillende eigenschappen naar voren die onderzocht zijn. 
Tevens worden aanbevelingen gedaan voor het gebruik van rekenmethodes en het 
verder ontwikkelen daarvan. 

8.1 Schroefdimensies 
In hoofdstuk 2 zijn de schroefdimensies aan de orde gekomen, oftewel de afmetingen 
van schroeven. Voor een twintigtal verschillende schroeven zijn de afmetingen zoals 
deze weergegeven zijn in de produktinformatie nagemeten. (tabel 2.1) 

Uit deze meetgegevens valt op te maken dat de dimensionering zoals gegeven in de 
produktinformatie [ 6, 22, 26] zeer goed overeenkomt met het geleverde produkt. Dit 
is iets dat verwacht mag worden van een idustrieel vervaardigd produkt. 
Toch lijkt het dat de schroeven van Tecfi de door de fabrikant opgegeven diameter 
van onderen benaderen en de Spax-schroeven deze van boven benaderen. 
Als men kijkt naar de lengte van de schroef benaderen zowel Spax en Tecfi de 
opgegeven waarde van onderen. De schroeven zijn dus een fractie korter dan 
opgegeven. 

Worden de verhoudingen van de schroefdimensies onder de loep genomen. 
Bijvoorbeeld de verhouding tussen de schroefdiameter aan de voet van de draad en de 
diameter om de draad, dan blijken deze verhoudingen ongeacht het merk vrijwel 
identiek aan elkaar. (tabel 2.2) 

Duidelijke verschillen zijn echter wel te vinden. Zo hebben de Tecfi schroeven 
freesribben op de plek waar de schroefdraad overgaat in de gladde steel. Spax 
bijvoorbeeld heeft deze freesribben niet. Een ander voorbeeld is dat bij 
houtdraadbouten de diameter om de schroefdraad ongeveer gelijk is aan de diameter 
van de glade steel. Dit komt voort uit de geschiedenis van de houtdraadbout waarbij 
de draad gesneden werd. 

Bij de keus voor een merk en type schroef zijn het (wat betreft geometrie) vooral deze 
laatste kenmerken die doorslaggevend zullen zijn. 

8.2 Vloeimoment van schroeven 
Behalve geometrische kenmerken zijn ook materiaaleigenschappen van schroeven van 
belang. Dit omdat in een geschroefde verbinding niet alleen het hout, maar ook de 
schroef zelf kan bezwijken. 

Voor vijf verschillende schroeven is het vloeimoment proefondervindelijk bepaald. 
(tabel 3.2) Dit vloeimoment is vergeleken met het vloeimoment zoals is opgegeven in 
de produktinformatie. Hieruit is naar voren gekomen dat het gemeten vloeimoment 
een factor 2 hoger is dan het vloeimoment dat in de produktinformatie staat. 

Om hier verder op in te gaan is aan de hand van het gemeten vloeimoment de 
vloeispanning bepaald. Dit door gebruik te maken van verschillende rekenregels. 
Opvallend is dat de verschillen tussen de rekenregels aanzienlijk zijn. Een uitspraak 
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over welke het best aansluit bij de werkelijkheid is niet te doen, aangezien er geen 
trekproeven op schroeven zijn uitgevoerd. 

De bepaalde vloeispanningen zijn in alle gevallen veel hoger dan de vloeispanningen 
zoals weergegeven in de produktinformatie [ 6, 18, 19]. Dit sluit aan bij de de 
conclusies die uit de vergelijking van het vloeimoment getrokken zijn en geeft aan dat 
in de produktbeschrijving van te lage waardes wordt uitgegaan. 

De oorzaak hiervan ligt bij het produktieproces van de schroef. De 
produktbeschrijving gaat uit van het uitgangsmateriaal, draad op rol, terwijl door het 
koud vervormen van de schroef en het harden, de vloeispanning van het materiaal 
hoger wordt. 

Men moet er bij het rekenen met schroeven dus rekening mee houden dat schroeven 
veel sterker kunnen zijn dan in de produktbeschrijving staat. Dit hoeft echter niet 
altijd zo te zijn. 

Aanbevelingen 
De constructeur kan het best de waarden voor de materiaaleigenschappen van 
schroeven uit de produktbeschrijving aanhouden. Voor fabrikanten is de taak 
weggelegd om onderzoek te doen naar materiaaleigenschappen van de geproduceerde 
schrooeven en deze in de produktinformatie te gaan verwerken. 

8.3 Het uittrekken van schroeven 
Kenmerkend voor schroeven is de hoge sterkte in axiale richting. In vergelijking met 
andere stiftvormige verbindingsmiddelen zoals nagels hebben schroeven een veel 
grotere weerstand tegen uittrekken. 

Er zijn 13 verschillende uittrekproeven uitgevoerd op loodrecht ingedraaide 
schroeven waarbij meerdere schroefmerken, inschroefdieptes en schroefdiameters 
gebruikt zijn. (Zie tabel4.1 voor het proevenprogramma, 4.4 voor de resultaten) 

De proefresultaten zijn vergeleken met verschillende rekenregels. Opvalend hierbij is 
dat deze alle gestoeld zijn op dezelfde theorie, namelijk kracht is oppervlakte maal 
spanning. De oppervlakte hierbij is een denkbeeldige cilinder rond de schroef in het 
hout. De spanning is de spanning die over deze cilinder overgedragen kan worden van 
schroef op hout. 

Meest letterlijk van deze theorie komt beoordelings richtlijn BRL 0811 [12). In de 
praktijk is het moeten doen van proeven om de formule te kunnen gebruiken een groot 
nadeel. Deze proeven moeten gedaan worden om de overdraagbare spanning tussen 
schroef en hout te bepalen. 

Ook normen zijn gebaseerd op de theorie waarbij de uittreksterkte gevormd wordt 
door een oppervlakte vermenigvuldigd met een spanning. Bij de verschillende normen 
die in het onderzoek betrokken zijn is het doen van proeven voor gebruik niet nodig. 
De overdraagbare spanning wordt bepaald aan de hand van de volumieke massa van 
het hout. 
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Opvallend is hoe verschillend hier mee omgegaan wordt. Zo zien de bij NEN 6762 
[11] een macht 0,5 bij de volumieke massa staan en bij DIN 1052 [8] een macht 2. 
Andere normen zitten hier tussen in. 

Vergelijken we de resultaten van de proeven met de meegenomen normen dan valt op 
dat SlA 265 [14] en DIN 1052 [8] goed overeenkomen met de proefresultaten. 
NEN762 heeft de minste spreiding, maar is concervatief. Eurocode 5 is onveilig. 
(figuur 4.19) 

Gebruik van de huidige Eurocode 5 [2] rekenregel voor de uittrekweerstand van 
schroeven is dus onverstandig. Echter een veranderingsvoorstel ligt op tafel, welk een 
rekenregel geeft die de werkelijkheid goed beschrijft (formule 6.2). Bij acceptatie van 
dit veranderingsvoorstel is Eurocode 5 voorzien van een goede rekenmethode. 

Voor één soort schroef(Tecfi Woodpecker 8xl60) zijn uittrekproeven gedaan waarbij 
de hoek tussen schroef en vezel gevarieerd is. (figuur 4.4) De resultaten zijn in tabel 
4.5 te vinden. 
Het blijkt dat schroeven die evenwijdig aan de vezel uitgetrokken zijn, een 
uittreksterkte hebben van ongeveer 75% van schroeven die onder een andere hoek 
(30, 45, 60 en 90 graden) tot de vezel zijn ingedraaid. De onderlinge verschillen in 
uittreksterkte bij deze overige hoeken zijn slechts beperkt aanwezig. 

Bij het opstellen van rekenregels zou men kunnen overwegen het effect van de 
indraaihoek achterwege te laten. Dit met de opmerking dat de formule niet telt bij 
kleine hoeken ten opzichte van de vezel of dat in dat geval een reductiefactor 
(bijvoorbeeld 0,75) gebruikt moet worden. 
Op deze manier kan aan de vraag uit het bedrijfsleven voor simpelere formules 
gemoet gekomen worden. 
Om dit te kunnen doen zal echter meer onderzoek gedaan moeten worden waarbij 
meerdere soorten hout worden meegenomen. 

Aanbevelingen 
De constructeur doet er goed aan de formule voor de uittreksterkte uit Eurocode 5 niet 
te gebruiken. Hij kan beter de door Bejtka [13] opgestelde formule (formule 6.2) 
gebruiken. Het is aan onderzoekers om met nader onderzoek vast te stellen of het 
waardevol is de invloed van de hoek ten opzichte van de vezel in deze formule te 
laten staan. 

8.4 Het doortrekken van schroeven 
Naast uittrekken is ook doortrekken een bezwijkmechanisme voor de axiaal belastte 
schroef. Voor drie schroeven is de doortreksterkte proefondervindelijk bepaald. 
Hierbij zijn de schroeven zowel met verzinkkop als met ring geplaatst. 

De proefresultaten zijn in tabel 5.4 weergegeven. Opvallend is dat de 
bezwijkvervorming veel groter is dan verwacht. Dit komt vooral door het sterk 
plastische gedrag van hout dat loodrecht op de vezel belast is. 

Als gekeken wordt naar verschillende rekenmethoden voor de doortreksterkte dan valt 
op dat in de normen geen formule is opgenomen voor het doortrekken van 
schroefkoppen. In Eurocode 5 [2] staat dat deze proefondervindelijk vastgesteld dient 
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te worden, hetgeen de norm op dat gebied nauwelijks toepasbaar maakt. 
Ingenieursbureaus en de meeste andere Eurocode 5 gebruikers hebben niet de 
mogelijkheden proeven uit te voeren. Hierin investeren of proeven laten uitvoeren is 
erg duur. 

Eurocode 5 [2] geeft wel een rekenregel voor bepaling van de doortreksterkte van een 
sluitring van een bout. Vergelijking van deze rekenregel met de proefresultaten laat 
zien dat deze formule veilig toepasbaar is voor bepaling van de doortreksterkte van 
houtschroeven. 

Eurocode 5 zou zo aangepast kunnen worden dat bij de doortreksterkte van 
houtschroeven verwezen wordt naar de formule voor de doortreksterkte van de 
sluitring van een bout. 

In tegenstelling tot Eurocode 5 [2] is in produktinformatie van schroeven [ 6, 19, 19] 
vaak wel een formule terug te vinden voor de doortreksterkte van de schroefkop. Bij 
vergelijking van de rekenregel uit de produktinformatie met de proefresultaten blijkt 
deze rekenregel (licht) aan de onveilige kant te zijn. 

Aanbevelingen 
Bij het ontbreken in Eurocode 5 van een rekenregel voor het doortrekken van 
schroefkoppen doet de constructeur er goed aan voorlopig de rekenregel uit dezelfde 
norm voor het doortrekken van de sluitring van een bout aan te houden. (formule 5.1) 
De samenstellers van Eurocode 5 zouden de norm zo kunnen aanpassen dat bij de 
doortreksterkte van houtschroeven verwezen wordt naar de formule voor de 
doortreksterkte van de sluitring van een bout. Ook kan men overwegen om een 
specifiek voor schroeven tellende formule op te nemen. Hiervoor zal men extra 
onderzoek moeten doen. 

8.5 Geschroefde verbindingen op afschuiving 
Bij verbindingen op afschuiving worden stiftvormige verbindingsmiddelen 
traditioneel lateraal belast. Door dat schroeven een grote axiale capaciteit hebben kan 
schuin indraaien van schroeven zinvol zijn. Hierbij wordt zowel de axiale als laterale 
capaciteit benut. 

Er zijn proeven uitgevoerd op staalplaat op boutverbindingen. Hierbij is de hoek van 
de schroef ten opzichte van het afschuifvlak gevarieerd (30, 45, 60 en 90 graden). Dit 
is zowel gedaan voor kops hout als zij hout. (Zie figuur 6.1) Tabel 6.5 toont de 
proefresultaten. 
Opvallend is dat het schuin plaatsen van de schroef in zijhout in dit onderzoek geen 
noemenswaardige invloed heeft gehad op de verbindingssterkte. Bij het indraaien in 
kops hout is er wel een duidelijk versterkend effect bij het schuin indraaien van de 
schroeven. 

Bij beide houtvlakken is grote winst te behalen op verbindingsstijfheid door de 
schroeven schuin te plaatsen. Een schroef onder 60 graden indraaien in plaats van 
onder 90 graden heeft veel effect. De hoek verder verlagen heeft veel minder effect. 

Met Eurocode 5 [2] is door gebruik te maken van een interactieformule te rekenen aan 
schroeven die zowel lateraal als axiaal belast worden. Hierbij worden capaciteit en 
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optredende belasting eerst voor beide richtingen afzonderlijk berekend, waarna ze 
door gebruik te maken van de interactieformule gelijktijdig getoetst worden. 

Er is een theoretisch alternatief mogelijk waarbij geen interactieformule gebruikt 
hoeft te worden. Dit doordat de axiale capaciteit van de schroef meegenomen is bij 
het afleiden van de Johansen bezwijkmechanismen. 

Uit vergelijking van de twee rekenmethoden met de proefresultaten blijkt Eurocode 5 
[2] een wat betere beschrijving van de proefresultaten te geven dan het theoretisch 
alternatief. Op basis van dit onderzoek kan het theoretisch alternatief dan ook niet 
aangedragen worden als verbetering voor Eurocode 5. 

Tevens is er een effect van de aansluiting van schroefkop op staalplaat onderzocht. 
Moderne schroeven hebben veelal een verzinkkop. De BMF-Torx is een schroef met 
een speciale schroefkop die een betere aansluiting op staalplaat moet kunnen maken. 
Verwacht is dat door deze betere aansluiting de bezwijkbelasting van de verbinding 
met een BMF-Torx hoger is dan als schroeven met verzinkkop gebruikt worden. 

Proeven zijn gedaan met zowel Spax-S schroeven als BMF-Torx schroeven, waarbij 
is gekeken naar de verbindingssterkte. Tabel 6.6 toont de proefresultaten. 
Uit de resultaten blijkt geen verschil tussen beide schroeven naar voren te komen. 

Dit is verklaarbaar doordat komtwerking optreed en de schroefkop van de Spax-S 
strak tegen de staalplaat getrokken wordt. Dit verhinderd rotatie, waardoor dezelfde 
bezwijkmechanismen optreden als bij de BMF-Torx. 

Uit dit onderzoek is geen voordeel gebleken van het toepassen van BMF-Torx 
schroeven in plaats van Spax-S schroeven. Om dit resultaat echter om te zetten in 
aanbevelingen zou meer onderzoek gedaan moeten worden waarbij meer schroeven 
en tevens verschillende sterkteklasses hout betrokken worden. 

Aanbevelingen 
Constructeurs doen er goed aan geschroefde staal op hout vebindingen op afschuiving 
te berekenen volgens de regels zoals deze in Eurocode 5 zijn opgenomen. Voor schuin 
geplaatste schroeven betekent dit beide richtingen (axiaal en lateraal) appart 
berekenen en toetsen door gebruik te maken van de interactieformule (formule 6.7). 
Bij berekening van axiale richting doet men er uiteraard goed aan de regel van het 
veranderingsvoorstel van Bejtka te gebruiken (formule 6.2) 
Voor laterale richting kan men teruggrijpen op Eurocode 5 paragraaf 8.2.3. 

8.6 V er bindingen tussen hoofd en tussenliggers 
Bijvoorbeeld in balkenvloeren worden balkdragers gebruikt om tussenliggers aan 
hoofdliggers aan te sluiten. Traditioneel waren balkdragers van plaatstaal gemaakt. 
Tegenwoordig zijn er aluminium balkdragers op de markt. Voor montage van deze 
nieuwe soort balkdragers zijn moderne schroeven nodig. 

Proeven zijn gedaan op drie verschillende verbindingen van tussenligger op 
hoofdligger. Twee verschillende aluminium balkdragers (type ET-90 en TOP-OV) 
zijn bij deze verbindingen gebruikt. In figuur 7.3 en 7.6 zijn deze weergegeven. 
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Tevens is een situatie beproefd waarbij de tussenligger rechtstreeks met twee schuin 
ingedraaide Spax-S schroeven aan de hoofdligger was vastgezet. (figuur 7.9) 

Omdat de kracht waarbij de verbinding verwacht werd te bezwijken hoog is, was het 
nodig het hout bij de krachtinbrenging te versterken, hetgeen gedaan is door vijf 
schroeven Tecfi Woodpecker 8x80 te plaatsen. Dit heeft er voor gezorgt dat het 
proefstuk steeds daar bezweken is waar dat gewenst was. 

De proefresultaten zijn weergegeven in tabel 7.3. Uit de resultaten blijkt dat in deze 
situatie de rechtstreeks geschroefde verbinding het sterkst en het meest stijf is. 
Worden de twee aluminium balkdragers onderling vergeleken dan blijkt de TOP-OV 
balkdrager stijver dan de ET 90 balkdrager. Dit is te verklaren doordat bij de TOP-OV 
balkdrager schroeven axiaal belast worden, waar bij de ET 90 ook schroeven lateraal 
belast worden. Lateraal belastte schroeven zorgen voor meer vervorming dan axiaal 
belastte schroeven. 

Aanbeve tingen 
Voor gebruik in de praktijk is de rechtstreekse verbinding het sterkst en meest stijf. 
Deze zal echter alleen in een timmerfabriek goed gemaakt kunnen worden doordat de 
houtdelen strak tegen elkaar geklemd moeten worden. Deze verbinding is dus ideaal 
voor gebruik in prefab elementen. 

Bij verbindingen die op de bouwplaats gemaakt worden zijn de aluminium 
balkdragers zeer geschikt. Bijvoorbeeld bij gebruik voor de onderlinge montage van 
prefab elementen verminderen ze bet werk op de bouwplaats aanzienlijk. De 
balkdragers kunnen voor transport naar de bouwplaats al op het hout bevestigd 
worden. 

8. 7 Overzicht 
In dit hoofdstuk is te lezen dat op een aantal gebieden, vervolgonderzoek interessant 
is. Dit om meer inzicht te krijgen in verschijnselen zoals die in het onderzoek naar 
voren gekomen zijn. Op andere gebieden zijn aan de hand van dit onderzoek 
aanbevelingen gedaan die direct overgenomen zouden kunnen worden. 
Aan de hand van deze laatste aanbevelingen is het overzicht op blz. 119 opgesteld. 
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Aanbevolen berekeningsmethode 

Uittreksterkte: 
0 52 . fd ·l o,9 . p o.s 

R = ' vu1 2 

ax 1,2 . cos 2 a+ sin 2 a 

Doortreksterkte schroefkop: 

Rax = 1l ' ((-t' dk Y -(-t ' d s ? ) . 3,0 'fc,90,k 

Treksterkte schroef: 
Comform productbeschrijving toe te passen schroef. 

Afschuiving (Enke1snedige dikke staalplaat op boutverbinding): 
Laagste waarde van: 

-( 1 )- Rial = Jh,l .[1 'dschroef 

-(2)- Rial = Jh ,k .[1 . d[ 2 + 4Me 2 -1] + Rax 
fh k. d . [1 4 

-(3)-

Afschuiving (Enkelsnedige dunne staalplaat op boutverbinding): 

- (4)- Rial = 0,4 ' Jh ,l '11 ' d schroef 

- (5)- Riat = ~2 ' M e 'Jh ' d schroef 

Afschuiving (Enkelsnedige hout op boutverbinding): 
Hier zijn geen proeven op gedaan. 

Interactietoetsing bij belasting in axiale en laterale richting: 

(
Fax J2 +(~J2 :S: 1 
Rax Rlat 

1 2 3 4 5 
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9 Softwarehulpmiddel 

Steeds meer wordt onderzocht of er mogelijkheden ZIJD om constructieve 
vraagstukken eenvoudiger en sneller op te lossen door gebruik te maken van 
automatisering. Dit levert een tijdsbesparing op voor de constructeur waardoor deze 
efficiënter kan werken. 

9.1 Analyse software 

Als er gekeken wordt naar de mogelijkheden om software te gebruiken voor het 
berekenen van constructies blijkt dat er twee soorten programma's te onderscheiden 
ZIJD. 

In eerste plaats zijn er de programma's die gebaseerd zijn op de eindige 
elementenmethode zoals Esa Prima Win en Matrix frame. Deze softwarepakketten 
zijn vrij breed en meestal bedoeld voor de constructie zoals deze als geheel werkt. Dit 
soort pakketten zijn meestal niet materiaal specifiek. Een raamwerk kan zowel in 
beton, staal als hout berekend worden. 

Tegenover dit soort software staat meer specifieke software. Dit zijn programma's die 
aandacht besteden aan één specifiek probleem in vaak één specifiek materiaal. Voor 
het materiaal hout zijn enkele voorbeelden van specifieke software te geven. 

Technosoft Top 1 NL is een programma dat is uitgegeven door Technosoft, vroeger 
Veenhoven BV. Het is bedoeld voor Architecten en geschreven om enkele veel 
voorkomende houtconstructies te dimensioneren. Het gaat daarbij om dakliggers, 
sporen, gordingen, vloerbalken, en spanten waaronder twee en driescharnierspanten. 
Bij het dimensioneren wordt gebruik gemaakt van Eurocode 5. 
De berekening zelf wordt echter niet in het programma getoond. Hiervoor is een 
speciale "constructeurs-versie" noodzakelijk. 

-...-...... ~" ,.._..._. ..... ~ ................ - .. ...... -... - -.. ··-IJl!'-- -
Figuur 9.1 Screenshot uit he programma Topi NL. 
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Behalve Technosoft heeft ook de vereniging van houtconstructeurs (VHC) software 
uitgegeven die specifiek bedoeld is voor het rekenen aan houtconstructies. Dit zijn 
onder andere de programma's Regenwateraccumulatie en Houten staven. 

Het programma Regenwateraccumulatie houdt zich bezig met een specifiek probleem 
bij platte daken. Bij neerslag wordt het dak belast door een bepaalde last aan water. 
Deze last zorgt ervoor dat het dak wat doorbuigt. Deze doorbuiging betekend dat er 
meer water op het dak kan blijven liggen wat weer extra belastig geeft. Deze extra 
belasting leidt weer tot extra doorbuiging waarbij er weer meer water op het dak blijft 
liggen. 
Het programma Regenwateraccumulatie voert een serie berekeningen uit waarbij 
gekeken wordt of de extra doorbuigingen uiteindelijk gevaar voor bezwijken kunnen 
veroorzaken. 

Ook het programma Houten staven houdt zich bezig met daken, al kunnen ook 
balklagen berekend worden. Bij de daken concentreerd het programma zich op 
gordingen. 

Figuur 9.2 Screenshot uit het programma Houten staven. 

MiTek20/20 is een Engels softwarepakket van Mitek industries dat zicht richt op 
constructies van daken met vakwerkspanten. Het programma richt zicht op ontwerp 
tot en met berekeningen en tekeningen van de verschillende spanten. 
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Figuur 9.3 Screenshot uit het programma MiTek 20120. 
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Het invoeren van Eurocode 5 betekent dat veel, voornamelijk Europese, landen gaan 
werken met dezelfde rekenregels. Hierdoor ontstaat er een groot afzetgebied voor 
software-pakketten die zich richten op houtconstructies. Dit grote afzetgebied 
betekend dat software waarvan ontwikkeling vaak erg duur is, rendabel zal worden. 

Woodexpres van Runet software lijkt een voorbeeld van dit soort software. Uitgaande 
van Eurocode 5 zijn tal van boutberekeningen mogelijk als toetsing van balken (druk, 
buiging, trek, stabiliteit enz.), verbindingen, vloeren en zeer uitgebreid ook daken. Het 
programma is onderdeel van een serie programma's, uitgegeven door Runet Norway, 
die betrekking hebben op het constructief ontwerpen en niet uitsluitend voor Noors 
gebruik bedoeld zijn. 
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Figuur 9.4 Screenshot uit het programma Woodexpres 
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9.2 Programma van eisen. 

Modeme schroeven in boutconstructies 
Onderzoeksrapport 

Dit afstudeerproject "Moderne schroeven in houtconstructies" is een project waarbij 
specifiek op één onderwerp wordt ingegaan; namelijk houtschroeven. 

Bij de proeven naar de op afschuiving belaste geschroefde verhindigen is naar voren 
gekomen dat bij deze verbindingen een optimale hoek tussen schroef en afschuifvlak 
bestaat. Dat er een optimale indraaihoek is komt ook naar voren bij het toetsen van 
verbindingen conform Eurocode 5. 

In de praktijk is het niet makkelijk deze optimale hoek snel te bepalen. Een 
hulpmiddel kan hiervoor uitkomst bieden. Door behalve een meest ideale indraaihoek 
als uitvoer ook een complete toetsing te geven kan de constructeur extra tijd besparen. 

Om tijdbesparing mogelijk te maken moet een hulpmiddel eenvoudig te doorlopen 
zijn. Als eerst veel tijd in het bestuderen van een handleiding gaat zitten is het gebruik 
niet meer rendabel. 

Door het hulpmiddel zo te maken dat het ruim inzetbaar is kan gezorgd worden dat 
het niet meer van hetzelfde is maar verder komt dan andere programma's. 

Programma van eisen: 

• Bepaling van de optimale indraaihoek voor geschroefde verbindingen op 
afschuiving, gebaseerd op Eurocode 5. 

• Toetsingsuitvoer die opgeslagen kan worden (Niet alleen voor de optimale 
situatie maar ook voor een indraaihoek naar keus). 

• Ruime inzetbaarheid door variabelen als houtsterkte, verschillende schroeven 
en instelbare vezelrichtingen. 

• Eenvoudig in gebruik, zonder handleiding. 

9.3 Programmering 

Voor het programmeren van het hulpmiddel is gebruik gemaakt van Borland Delphi 
6. Dit is een object-georënteerde applicatie bedoeld voor het schrijven van windows
toepassingen. Als programmeertaal wordt hierin Pascal gebruikt. Dit betekend dat het 
programma eerst voor wat betreft uiterlijk wordt opgebouwd. Objecten zoals 
aanklikbare knoppen en tekstvakken worden op schermen geplaatst. Hierna wordt aan 
deze objecten code toegevoegd die zorgt dat bij het aanklikken van knoppen 
'opdrachten' uitgevoerd worden. Deze code varieert in omvang van twee regels voor 
het afsluiten van het programma tot ruim 500 regels voor het opslaan van de 
toetsingsuitvoer. 

De broncode van het programma is als bijlage (op CD) toegevoegd, zodat 
aanpassingen in de toekomst mogelijk zijn. 
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9.4 Opbouw en gebruik hulpmiddel 

Modeme schroeven in boutconstructies 
Onderzoeksrapport 

Om het programma eenvoudig te kunnen doorlopen is gekozen voor een "wizzard"
opbouw; het stap voor stap volgens een vast schema doorlopen van het programma. 
Dit is het meest eenvoudig in gebruik omdat de gebruiker geen functies in 
menubalken hoeft te zoeken. De "wizzard"-opbouw is zeer geschikt voor software dat 
de gebruiker naar één specifiek doel moet brengen. In dit geval is dat doel een 
overzicht van de verbindingssteekte bij verschillende indraaihoeken van de schroef en 
de mogelijkheid een toetsingsberekening op te slaan. 

Bij het opstarten van het programma komt de gebruiker in eerste instantie terecht in 
het openingsscherm (scherm 1) waar de keuze gemaakt kan worden tussen hout op 
hout of staal op boutverbinding. Tevens is er de mogelijkheid het programma af te 
sluiten. Na het doorlopen van het programma komt de gebruiker op scherm 1 terug. 

* Vcrbmdtneen op t~hchu•v•ne. mei schuin gepl.1dJsle !>ehroew~n ... _ ~ ~~ ~X-

Verbindingen op afschuiving met schuin geplaatste schroeven 

~aak aen keuze 

Hout op hout > 
< Staal op hout 

Over dit programma 

Afsluiten 
Figuur 9.5 Scherm 1 met de keuze 
tussen verschillende verbindingen. 

Bij de keuze voor een verbinding komt de gebruiker op scherm 2 terecht. Via dit 
scherm moeten de gegevens met betrekking tot het hout ingegeven worden. Zo wordt 
voor beide te verbinden delen de sterkteklasse van het hout ingevoerd, de houtdikte en 
de vezelrichting. Ook dient een klimaatklasse en belastingduur ingevoerd te worden 
alsmede of de schroefgaten voorgeboord worden of niet. In figuur 9.6 is scherm 2 
weergegeven zoals het verschijnt bij de keus voor een hout op hout verbinding. 
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Figuur 9. 6 Scherm 2 zoals dat verschijnt na de keus voor een hout op hou/verbinding. 
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Nadat de gebruiker bij scherm 2 op volgende geklikt heeft zal, indien de ingevoerde 
gegevens compleet en binnen extremen liggen, scherm 3 verschijnen. In scherm 3 
worden gegevens van de gebruikte schroef gevraagd. Aangezien het om veel 
verschillende gegevens gaat en een schroef een fabrieksproduct is, is hier een 
database aan gekoppeld. De gebruiker kan kiezen de gegevens zelf in te voeren of een 
schroef uit de database te gebruiken. Ook kan een schroef uit de database gekozen 
worden, waarbij bijvoorbeeld materiaal gegevens handmatig worden aangepast. 
Schroeven die te kort zijn de verbinding te maken worden niet weergegeven. 
Schroeven die indien loodrecht ingedraaid door het hout heen steken worden wel 
getoond. Bij schuin indraaien zijn deze wellicht niet te lang. 

Figuur 9.7 toont scherm 3 voor de invoer van de gebruikte schroef. 
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Figuur 9. 7 Het invoeren van gegevens van de gebruikte schroef, of een keuze uit de database. 

Na het klikken op volgende in dit scherm verschijnt scherm 4. Hier is zichtbaar wat de 
verbindingssterkte is voor de verschillende mogelijke hoeken. Een hoek is niet 
mogelijk als de schroef zo schuin staat dat deze niet door het afschuifvlak van de twee 
te verbinden houtdelen steekt. Ook is een hoek niet mogelijk als de schroef door beide 
houtdelen heen steekt. 

In scherm 4 kan tevens een naam worden opgegeven voor een uitvoer-bestand. Door 
een optredende belasting in te vullen en in de tabel op een bepaalde hoek te klikken 
wordt de toetsingsberekening uitgevoerd. 
Deze wordt opgelagen als een .Htm bestand. Deze oorspronkelijk voor internet 
bedoelde bestandsopmaak is te openen in onder andere Microsoft Word. 

Het eerste doel van de uitvoer is niet om een zo kort en bondig mogelijk geheel te 
vormen als onderdeel van een bouwaanvraag, maar om zichtbaar te maken hoe de 
toetsingsberekening is uitgevoerd. De uitvoer is dan ook relatief uitgebreid. 
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Een tweetal voorbeelden van een uitvoer zijn als bijlage in het verslag gevoegd. Het 
gaat om een voorbeeld van een staal op houtverbinding en een voorbeeld van een hout 
op boutverbinding. 

Figuur 9.8 toont scherm 4. Door op klaar te klikken komt de gebruiker weer in scherm 
1 terecht waar de keuze gemaakt kan worden voor een verbindingstype. Ook kan de 
gebruiker daar kiezen om het programma te verlaten. 
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Figuur 9.8 Scherm 4 met de resultaten en de mogelijkheid de uitvoer op te slaan. 
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Figuur 9.9 Globale opbouw programma 
schroef 
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Het programma "Schroef' is als bijlage (op CD) bij bet verslag gevoegd. Om bet uit 
te kunnen voeren dient de folder waar het in staat echter naar een plek gekopieerd te 
worden waar zowel van de schijf gelezen kan worden als geschreven. Bijvoorbeeld 
een Hard-disk ofUSB-stick. 
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