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Actuele achtergrondkennis en technische tips voor de constructeur

Over bouten gesproken
Wat betekent de aanduiding 8.8 op de kop van een bout? Wat is de beste manier om een bout aan te halen? En wat is eigenlijk het verschil tussen 

een bout en een schroef? Als dergelijke vragen u interesseren, leest u dan vooral door. Dit artikel belicht namelijk enkele wetenswaardigheden over 

boutverbindingen, dit ter verbreding van de achtergrondkennis van de constructeur.

Dr.ir. E. (Erik) Tempelman, universitair hoofddocent aan de TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen

Bent u naast constructeur ook een serieuze doe-
het-zelver, dan heeft u ongetwijfeld reeds een ruime 
ervaring met bouten. Er is echter meer over het 
onderwerp te zeggen dan u denkt. En ook als u niet 
van sleutelen houdt, mag u blijven lezen: ondanks 
hun onbeduidende voorkomen zijn boutverbin-
dingen letterlijk datgene dat de techniek verbindt 
en derhalve ook uw aandacht waardig. In een auto 
zit bijvoorbeeld al snel zo’n 25 kg aan bouten en 
moeren! De bouttechnologie staat ook bepaald niet 
stil, en het is hoog tijd om dit even onzichtbaar als 
onmisbaar vernuft hier weer eens voor het voetlicht 
te brengen.

Krachtgesloten
Om met de laatste vraag te beginnen: een boutver-
binding is krachtgesloten, een schroefverbinding is 
vormgesloten1. Door het ‘aanhalen’, dat wil zeggen, 
het aandraaien van de bout in de moer, wordt de 

boutschacht uitgerekt (afbeelding 1). Dit genereert 
een voorspankracht in de schacht, die door klem-
krachten op de verbonden delen in evenwicht wordt 
gehouden. Dankzij de wrijving op het contactvlak 
tussen beide delen kan de verbinding nu kracht 
doorvoeren in de richting dwars op de lengteas van 
de bout. Hoe hoger de voorspankracht, hoe sterker 
de verbinding in dit opzicht wordt.
Om de klemkrachten te verdelen, worden door-
gaans onderlegringen gebruikt, of worden zo-
genaamde � ensbouten en � ensmoeren ingezet. 
In dat laatste geval zijn de ringen in boutkop en 
moer geïntegreerd – een slim ontwerp dat het 
aantal onderdelen reduceert en dat de assemblage 
vergemakkelijkt.
Een variant op de zojuist besproken boutverbinding 
ontstaat wanneer de bout niet in de schroefdraad 
van een bijpassende moer wordt gedraaid, maar in 
een speciaal daartoe aangebrachte interne schroef-

Afbeelding 1. Verbinding van bout plus moer (links), en verbinding met blind gat. (Bron: Manufacturing and Design, Tempelman, Shercli�  & 
Ninaber van Eyben, Elsevier 2014)

Noot 
1  Er zijn overeenkomsten: zowel bouten als 

schroeven vallen onder de zogenaamde 
mechanische verbindingsmiddelen en 
zijn, anders dan bijvoorbeeld klinknagels, 
lasnaden of lijmverbindingen, in principe 
losneembaar.
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draad in het onderste van de verbonden delen. We 
spreken dan van een ‘blind gat’. De kopbouten van 
een motorblok vormen goede voorbeelden. Merk 
op dat er opnieuw sprake is van een vrijliggende 
boutschacht, die onder invloed van de voorspan-
kracht elastisch wordt verlengd.
Bij dergelijke blinde gatverbindingen is het zonder 
meer wenselijk dat de bout zwakker is dan het 
onderste deel, dat fungeert als ‘moer’. Immers, als 
we de bout per ongeluk te strak aanhalen, dan zien 
we liever dat de bout faalt dan dat het veel duurdere 
onderdeel wordt beschadigd. Om dit te bereiken, is 
allereerst de schroefdraad zelf kundig gedimensio-
neerd; we moeten echter ook de juiste sterkteklasse 
voor de bout kiezen, dit in relatie tot de sterkte van 
het onderdeel. Daarover later meer. 

Schroeven
Merk op, dat de boutschacht geen contact maakt 
met de verbonden delen2: het enige contact treedt 
op onder de boutkop en – aan de andere zijde – de 
moer. Bij een schroefverbinding is er wel sprake van 
direct contact, en vandaar de term ‘vormsluiting’. 
Een horizontale kracht in het ene onderdeel wordt 
direct over de schroefdoorsnede doorgeleid naar 
het andere onderdeel. Een ander verschil is dat een 
schroef – in tegenstelling tot een bout – bij het 
indraaien zijn eigen schroefdraad snijdt.
Sommige typen schroeven vormen ook het beno-
digde gat zelf, tijdens het indraaien, en maken is 
voorboren overbodig. Dit alles kan uiteraard alleen 
als de schroef (veel) harder is dan het materiaal van 

de verbonden onderdelen: prima voor bijvoorbeeld 
zachte interieurbekleding in de auto, maar niet voor 
metalen motoronderdelen3. De schroefdraadvorm 
wordt uiteraard op deze zelftappende c.q. zelf-
borende functie toegesneden, en vertoont daardoor 
een duidelijk verschil met de voor bouten typerende 
gelijkzijdige draaddoorsnede4. Naar keuze kan een 
schroef worden voorzien van een in- of externe 
zeskantkop, dan wel een gleuf- of kruiskop, al naar-
gelang de toepassing dat vereist (afbeelding 2).

Aanhalen
Dan nu de tweede vraag waarmee dit artikel begon. 
Voor het aanhalen van bouten vertrouwt menig 
doe-het-zelver op gevoel, en grijpt uitsluitend naar 
de momentsleutel als bijvoorbeeld een reparatie-
handboek dit voorschrijft. Eventuele problemen 
worden, althans in de beleving van veel sleutelaars, 
eerder ervaren bij het loshalen van (vastgeroeste) 
bouten dan bij het aanhalen daarvan. Ook con-
structeurs zijn vaak niet zo begaan met de wijze 
van aanhalen: als ze al een heldere eis hebben, dan 
betreft deze de minimaal benodigde voorspan-
kracht, om zodoende een zeker sterkteniveau van de 
verbinding te garanderen. Hoe deze kracht te garan-
deren, wordt aan de productieafdeling overgelaten. 
Deze desinteresse voor het aanhalen is spijtig, want 
juist hier kan enige extra kennis u veel brengen. 
Een boutverbinding werkt zoals gezegd dankzij 
voorspankracht. Deze kracht kunnen we niet direct 
oproepen: we moeten dit indirect doen, door de 
bout in de moer te draaien en zodoende de schacht 

Afbeelding 2. Bij een schroefverbinding is sprake van direct contact tussen de te verbinden delen en de schacht van de schroef, vandaar de 
term ‘vormsluiting’.

Noten
2  Bij een zogenaamde pasbout ligt 

de boutschacht wel direct tegen de 
verbonden onderdelen. Echter, pasbouten 
zijn vanwege de hoge toleranties op 
de maatvoering relatief duur en zien 
derhalve beperkt toepassing.

3  Ook hier valt een uitzondering te maken: 
zelftappende bouten bestaan ook, maar 
zijn opnieuw zeldzaam.

4  Het besproken verschil in draadvorm 
tussen bout en schroef wordt 
ook wel gehanteerd om de twee 
verbindingsmiddelen te onderscheiden. 
Voor het inzicht in de werking is dit 
echter niet bijster behulpzaam.
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te verlengen, waarbij de tussenliggende onderdelen 
de benodigde tegendruk leveren. Dit is waar de 
momentsleutel van pas komt, want hiermee draaien 
we door tot een (in te stellen) aanhaalkoppel oftewel 
aanhaalmoment, niet meer en niet minder.

Wrijving
Tot zover niets nieuws, maar slechts weinigen zullen 
bese� en hoezeer de wrijving tussen de schroefdraad 
van bout en moer, plus de wrijving onder de kop 
van bout en moer, ons tegenwerkt. Bij � ensbouten 
gaat liefst 90-95% van het aanhaalkoppel hieraan 
verloren, en houden we slechts 5-10% van onze 
moeite over voor het daadwerkelijk verlengen van 
de boutschacht. De opmerkzame lezer ziet dat dit 
resulteert in een ongemakkelijk grote spreiding 
op de gerealiseerde voorspankracht, met als enige 
troost dat de spreiding zonder gebruik van de 
momentsleutel nog groter zou zijn5. En inderdaad, 
vanwege de variatie in optredende wrijving zijn de 
meeste boutverbindingen minstens een factor twee 

overgedimensioneerd. Ook dat gegeven geniet geen 
algemene bekendheid.
Controle op wrijving is moeilijk. Een verdwaald 
spatje olie doet de wrijving dalen (en doet de 
resulterende voorspankracht bij gelijk aanhaalkop-
pel dus stijgen), een beschadigde schroefdraad sor-
teert het omgekeerde e� ect, en dit soort storingen 
zijn in lopende-band-productie niet uit te sluiten. 
Voor de serieuze doe-het-zelver gaat hierin echter 
wel een tip verscholen: werk netjes, en controleer 
altijd de draad van uw bouten op zichtbare schade. 
Bij twijfel niet aanhalen!

Slimmer
Willen we meer uit de bout halen, dan moeten we 
slimmer te werk gaan, bijvoorbeeld door de bout 
eerst met een bescheiden moment ‘aan te leggen’ en 
deze daarna over een zekere hoek door te draaien. 
De spoed, dat wil zeggen de hoogte van één draad-
gang, is bekend, en daarmee dus ook de verlenging 
van de boutschacht als functie van die hoek. Dat 
resulteert op zijn beurt in een bekende, en nauw 
getolereerde, voorspankracht6. De ervaren sleutelaar 
kent deze methode. In de fabriek wordt het ook 
zo gedaan, maar omdat de benodigde apparatuur 
relatief kostbaar is, wordt deze ‘moment’-plus-hoek-
methode’ alleen in veeleisende gevallen ingezet – 
bijvoorbeeld voor kopbouten.
Kan het nog slimmer? Jazeker: ons eigen Ned-
schroef Helmond ontwikkelde rond het jaar 2000 
de zogenaamde Nedsonic-technologie (afbeelding 
3). Hierbij wordt er wél direct op voorspankracht 
gestuurd, dankzij een in het aanhaalgereedschap 
ingebouwde ultrasone sensor. Deze meet accuraat 
de momentane lengte van de bout, en laat het 
gereedschap pas stoppen als de benodigde verlen-
ging, en dus de vereiste voorspankracht, exact is 
bereikt. De bout moet daartoe wel worden voor-
zien van twee goede akoestische re� ectievlakken, 
maar ook dat hebben de ingenieurs uit Helmond 
weten te realiseren. De eerste autobouwer die deze 
technologie adopteerde was Mercedes-Benz, in hun 
truckassemblage. De voordelen zijn legio, en ooit 
wacht de momentsleutel derhalve een plaatsje in het 
museum, naast rekenlineaal en schaatsmal.

Juiste sterkteklasse
Nog één vraag te gaan: wat betekent dat 8.8 op de 
kop van een bout? In afbeelding 4 ziet u deze, en 
enkele andere aanduidingen, van de sterkteklasse 
van de bout. Het eerste cijfer (de ‘8.’) betreft de 
treksterkte van het materiaal waar de bout van is 
gemaakt, in honderden N/mm2. Het tweede cijfer 
(de ‘.8’) geeft ons, vermenigvuldigd met 10%, het 
percentage van deze treksterkte waarbij het metaal 
plastisch begint te vervormen, hetgeen de praktische 
limiet stelt voor hoe ver we kunnen gaan. Dat 8.8 
beduidt dus een sterkte van 800 N/mm2 en een 

Afbeelding 3. Bij de Nedsonic-technologie meet een in het aanhaalgereedschap ingebouwde ultrasone sensor 
de momentane lengte van de bout; het gereedschap stopt pas als de benodigde verlenging, en dus de vereiste 
voorspankracht, exact is bereikt.

Afbeelding 4. Voorbeelden van verschillende sterkteklasses van bouten. (Bron: Wikipedia)

Noten
5  De precieze relatie tussen 

aanhaalmoment en voorspankracht is 
van veel variabelen afhankelijk. Voor 
veeleisende toepassingen dient deze 
relatie dan ook proefondervindelijk en 
per situatie te worden bepaald. Ook dan 
is er echter vaak nog steeds sprake van de 
genoemde grote spreiding.

6  DAF Trucks te Eindhoven ontwikkelde nog 
een andere aanhaalmethode: ‘tighten-to-
yield’. Hierbij worden zowel moment als 
hoek tijdens het aanhalen gemeten, en 
slaat het gereedschap af als de hoek nog 
wel toeneemt, maar het moment niet 
meer. De bout zit dan gegarandeerd met 
maximale klemkracht vast.
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plasticiteitsgrens van 640 N/mm2. Voor de sterkere 
10.9 bout komen we op soortgelijke wijze op waar-
den van 1.000 respectievelijk 900 N/mm2.
Sterker is overigens niet per de� nitie beter. Voor 
bijvoorbeeld het monteren van lichtmetalen 
onderdelen is een 10.9 bout al snel te sterk, want 
deze metalen gaan vaak al plastisch vervormen 
bij drukspanningen van zo’n 200 N/mm2. Dat 
vraagt onwenselijk grote onderlegringen om de 
hoge kracht over het benodigde grote oppervlak te 
verspreiden. De aanhaalmethode speelt ook een rol: 
‘moment plus hoek’ kan, bij gelijke diameter, uit 
een 8.8 e� ectief meer voorspanning halen dan een 
momentsleutel dit kan uit een 10.9. De doe-het-zelf 
tip zal helder zijn: verwissel een bout van de ene 
sterkteklasse nooit voor eentje van een andere. Ook 
voor de constructeur is het advies helder, en dat is 
dat de juiste sterkteklasse moet worden gekozen en 
op tekening gezet.

Diepe indruk
Staat u alstublieft eens stil bij de absolute grootte 
van de genoemde sterktes. Een simpel M6-boutje 
heeft een dragende doorsnede van 20 mm2 en kan, 
in 10.9 klasse, dus 20 x 900 = 18.000 N verdra-
gen. Bijna twee ton! Een middenklasse-auto zou er 
makkelijk aan kunnen hangen. En de Helmonders 
hebben ook op dit front indrukwekkende inno-
vaties gerealiseerd: zo hebben zij sinds kort een 
14.9 en zelfs 15.9 kwaliteit leverbaar, op basis van 
precipitatiegehard staal (afbeelding 5). Sterker dan 
titanium, en onvergelijkbaar veel goedkoper! Deze 
toptechnologie vereist overigens wel navenant ster-
kere materialen voor de onderdelen zelf, want zelfs 
met forse onderlegringen zou zo’n bout anders ook 
letterlijk een diepe indruk achterlaten.

Enkele reis
Terug naar de voor constructeurs en sleutelaars 
relevante boutenkennis. Een (stalen) 8.8 bout gaat 
dus plastisch vervormen vanaf 640 N/mm2. Een 
aanzienlijke waarde, maar vanwege de hoge stijfheid 
van staal is de bijbehorende elastische rek echter 
minimaal: slechts 0.3%. Bij een schachtlengte van 
bijvoorbeeld 50 mm zou een M6-boutje dus maar 
50 x 0.3% = 0,15 mm (!) kunnen verlengen voordat 
het plastisch gaat vervormen. Gegeven een spoed 
van 1 mm kunnen we uitrekenen dat dit slechts 
54° hoekverdraaiing (!) vraagt nadat de bout ‘aan’ 
ligt. Daarbij is nog geen rekening gehouden met 
de indrukking van de verbonden delen, die in dit 
geval zo’n 0,03 tot 0,05 mm zal zijn: onderdelen 
gedragen zich door hun grotere massa typisch drie 
tot vijf maal stijver dan een bout7. De benodigde 
hoek is dan dus 65° tot 72°. Veel sleutelaars trekken 
hun bouten (ruim) verder. Op zich niet schadelijk 
– de bout heeft enige reserve – maar na demontage 
verdient zo’n bout onherroepelijk een enkele reis 

schrootbak. De oplettende lezer bespeurt hier nog 
een saillant detail en dat is dat de toelaatbare ver-
lenging ook nog afhangt van de schachtlengte. Een 
100 mm lange M6 verlengt maximaal 0,36-0,40 
mm, een ‘M6x25’ slechts 0,09-0,10 mm.

Laatste tip
Draaien we met deze getallen niet te ver door in dit 
exposé van bouttechnologie? Nee, want er zit nog 
een laatste tip aan te komen. De onderdelen die 
onze boutverbinding bij elkaar moeten houden, zijn 
vaak voorzien van een laklaag. Lak gedraagt zich op 
de korte termijn als een hard materiaal, maar ver-
toont op langere duur ‘zetting’: de laag zakt, onder 
de drukkracht die de boutkop uitoefent, langzaam 
iets in. Het e� ect is minimaal – enkele honderdsten 
van mm, meer bij dikkere laklagen – maar dat is 
de boutverlenging zelf ook, zoals ons rekenwerk 
aantoonde. De opgebouwde voorspankracht gaat 
derhalve voor een signi� cant deel verloren, zeker bij 
kortere bouten8. Een ervaren automonteur trekt alle 
bij de reparatie betrokken bouten na een proefrit 
daarom nog eens na; de constructeur mag zich bui-
gen over de wijze waarop deze procedure eenduidig 
op tekening kan worden gezet.

Andere ogen
Er is natuurlijk nog meer te zeggen over boutver-
bindingen: onbelicht gebleven zijn onder meer 
het verspandiagram, roestvaste en hittebestendige 
boutmaterialen, en het onlangs weer veelbesproken 
vraagstuk van het zeswaardig chroom in corrosie-
werende coatings voor bouten en moeren. Echter, 
dit artikel moet ergens een eindpunt vinden. Voor 
nu bedankt voor de aandacht. Als u vanaf vandaag 
de eenvoudige bout met andere ogen bekijkt, dan is 
het doel van dit artikel bereikt.

Met dank aan dr.ir. R. (René) Hop, Nedschroef 
Techno Centre, voor correcties en feedback. Bron 
afbeeldingen tenzij anders vermeld: Nedschroef.

www.io.tudelft.nl

www.nedschroef.com

Noten
7  Waarden slechts ter indicatie: opnieuw 

geldt dat de precieze relatie per 
verbinding en proefondervindelijk dient 
te worden bepaald.

8  Verschillen in thermische expansie van 
bout en onderdelen zijn ook een bron van 
voorspanverlies. Vandaar dat bijvoorbeeld 
bij montage van uitlaatspruitstukken 
gebruik wordt gemaakt van 
boutverlengende bussen.

Afbeelding 5. Op basis van 
precipitatiegehard staal heeft Nedschroef 
Helmond een klasse 14.9- en zelfs klasse 
15.9 � ensbout beschikbaar.
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