Handleiding programma’s.

Programma verbindingen (Eurocode) – versie VerbWinEC5-04, Rel.161131.
Met het programma VERBINDINGEN kan op eenvoudige wijze de snedekracht worden berekend van
zowel enkelsnedige als dubbelsnedige verbindingen conform NEN-EN 1995-1-1, hoofdstuk 8. Er kan
gevarieerd worden in materiaal en in materiaaldikte. Zo kunnen hout-op-hout verbindingen als ook
staal-op-hout en staal-in-hout verbindingen berekend worden. Met het programma kan de
snedekracht worden berekend van verschillende stivormige verbindingsmiddelen, te weten:
draadnagels, houtschroeven, houtschroeven met volledige draad, bouten, stien, houtdraadbouten
en nieten.
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Programma houten staven (Eurocode) – versie 1.08 (2016).
Met het programma HOUTEN STAVEN kunnen balken, liggers en kolommen worden berekend die
belast worden op druk, trek, buiging, druk + buiging en trek + buiging, waarbij buiging in zowel de
sterke als de zwakke richtng kan worden ingevoerd. De houten staven worden getoetst op een
doorsnede toetsing volgens NEN-EN 1995-1-1 hoofdstuk 6.2 en tevens worden de houten staven
getoetst op partile stabiliteit volgens NEN 1995-1-1 hoofdstuk 6.3. Voor de toetsing van de partile
stabiliteit kunnen zijdelingse steunen worden ingevoerd. Om liggers die onderworpen worden aan
druk of buiging + druk (NEN-EN1995-1-1 artkel 6.3.3) te berekenen kan het aangrijpingspunt van de
belastng en de momentverdeling worden ingevoerd.
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Online Programma’s PlatDak, Vloeren, Gordingen en Kolommen (Eurocode) –
versie 1.00.

Op de website www.houtcalculator.nl zijn momenteel een 4-tal programma’s beschikbaar om
houten constructe-onderdelen te berekenen, te weten: Houten plat dak balklagen, houten vloer
balklagen, houten gordingen en houten kolommen. Om gebruik te kunnen maken van deze
programma’s dient eerst een wachtwoord en gebruikersnaam aangevraagd te worden. De gemaakte
berekeningen kunnen op eenvoudige wijze als pdf opgeslagen worden.

PlatDak:
Met het programma PlatDak kan een houten balklaag van een plat dak worden berekend. Er kunnen
een aantal vooraf ingevulde gegevens worden ingevoerd en indien gewenst kunnen deze gegevens
gewijzigd worden. Voor het eigen gewicht van het plate dak kan een keuze gemaakt worden uit
diverse dak pakketen.
Vloeren:
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Het programma Vloeren is in staat om een houten balklaag te berekenen met een gekozen h.o.h.afstand. Ook hier kunnen een aantal vooraf ingevulde gegevens worden ingevoerd en indien gewenst
kunnen deze gegevens gewijzigd worden. De houten vloerbalklaag wordt tevens gecontroleerd op
trillingen.

Gordingen:
Met het programma Gordingen kan een houten gording op enkele buiging worden berekend. De
berekende gording wordt berekend met permanente belastng + sneeuwbelastng of permanente
belastng + windbelastng. De belastngen worden, na het invoeren van de benodigde gegevens,
automatsch berekend.
Kolommen:
Het programma Kolommen kan worden gebruikt om een houten kolom op druk te berekenen (knik
berekening). De gebruiker dient zelf de rekenwaarde van de drukkracht te bepalen. Indien nodig kan
de kolom in de breedterichtng gesteund worden berekend. Het programma is niet in staat om een
kolom op druk + buiging te berekenen.
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